
cu 24 os ore Înaintea jocurilor balcanice

ÎNOTĂTORII ROMANI ÎN PREAJMA
UNUI IMPORTANT EXAMEN

încă 24 
starturi în 
Balcaniadei 
Dinamo * - 
pentru ( 
ticipante, Bulgaria, Grecia, ’ Iugosia- 
v ia. Turcia și România să aibă la 
dispoziție cele mai bune condiții de 
întrecere. In același timp, repre
zentanții noștri parcurg ultimele 
lungimt cronometrate. Sînt pre
zenți toți cei selecționați, mat pu
țin timișoreanul Costa. Absența sa, 
care diminuează serios șansele echi
pei masculine, este viu comentată de 
foștii coechipieri ai recordmanului, 
aceștia declarîndu-te totalmente de 
acord cu sancțiunea exemplară ce a 
fost dată înotătorului timișorean.

Pe marginea piscinei sînt cerce
tate listele de înscrieri, »e fac pro
nosticuri, se dau declarații. Este

de ore pină la primele 
cea de a IlI-a ediție a 

de natație. La piscina 
ss fac ultimele pregătiri, 

ea sportivii celor 5 țări par-

evidentă dorința tuturor d» » con
tribui la victoria selecționatelor 
noastre naționale, Ia obținerea re
vanșei în fața sportivilor iugoslavi 
și bulgari care ne-au întrecut Ia 
Atena. Miclăuș se interesează de 
forma bulgarului Dobrev șl â iugo
slavului Kuridza, principalii săi 
adversari la 100 m delfin. Aimer și 
Șoptereanu sînt mai rezervați, în 
așteptarea (cine știe ?) a unor noi re
corduri. Anca Groza, în schimb, dar 
mai ales antrenoarea ’ •
Negrea, nu-și ascund 
față de cursele de la 
„Am dorit atît de mult 
Poate, dacă renunțam la 
fin și Concuram (în aceeași ei) la 
200 m mixt, aș fi putut s-o aduc. 
Ce frumoasă era." Iar Georgeta Cer- 
beanu, care a împlinit 19 ani, îm
parte bomboane de ciocolată tuiu-

ei, Magda 
dezamăgirea 
Rotterdam i 
o medalie... 
100 m del-

ror. Cel mal liniștit („sînt bine pre
gătit"), arbortnd un calm olimpie, 
este Marian Slavic, i__c.d...__ _
balcaniadelor. Marea sa dorință — 
o cursă sub 55^0 pe „sută". Aten
ție, deci, arbitri — tabelele recor
durilor naționale sînt în pericol I

Pînă Ia ora închiderii ediției, de
legațiile străine (exceptînd pe cel 
patru juniori greci, veniți direct de 
Ia „europene") nu au sosit în Capi
tală. Ele sînt așteptate în cursul nop
ții, deoarece atît sportivii turci, cît 
și cei bulgari sau iugoslavi au pre
ferat să facă deplasarea, pe răcoare, 
cu autocarele. Grosul delegației gre
cești este anunțat pentru astăzi di
mineață la ora 11, cind o cursă spe
cială de Ia Atena va aduce, împreu
nă cu cei 50 de înotători, pe jucă
torii de polo și pe săritori, precum 
și 89 de turiști.

recordmanul
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ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI
Sportivi în salopetă

I

ENTUZIASTE ÎNTRECERI
In aceste zile, la poiana brașov

7

de brigadieri
LUPTĂTORII NOȘTRI DE LA’ GRECO-ROMANE

7

Reportaj pe șantierul Institutului politehnic din Capitală
„Simțindu-ne puternic mobilizați politic de inflâcaratele indent’

nuri adresat» tineretului ți organizației sale revoluționare de către

PREGĂTESC ASALTURILE „MONDIALELORU
secretarul general al partidului nostru, tovarășul NICOLAE

CEAUȘESCU, cu prilejul Consfătuirii de lucru a activului de partid

In seara zilei de 30 
stadionul „Vasil Levski”

Tradifia poate fi menținută numai prin muncă intensă

Ofensiva împotriva luptei... pasive • Antrenamente

funefie de principalii adversari • Gheorghe Berceariu
promite a treia medalie de campion mondial

peaugust,
din Sofia, 

va avea Ioc festivitatea de premiere 
a laureaților campionatelor mon

diale de lupte libere. După o pau
ză de două zile, vor intra în focul 
marilor confruntări luptătorii de Ia 
greco-romane. în vederea acestor 
întreceri, sportivii noștri fruntași 
se pregătesc cu asiduitate la Poiana 
Brașov.
„TRADIȚIA NU NE OFERĂ NICI 

O GARANȚIE..."
în ultimii «fii, la marile competiții 

internaționale de lupte greco-ro- 
mane, sportivii noștri au cucerit vic
torii de prestigiu. începutul marilor 
succese românești a fost făcut 
1960, ‘ ‘
Roma, cînd Dumitru Pirvulescu

î™ 
la Jocurile Olimpice de la 

a 
cucerit medalia de aur la categoria 
52 kg. Un an mal tîrziu. Ia cam
pionatele mondiale de la Yokohama 
(Japonia), Valeriu Bularca a urcat 
pe prima treaptă a podiumului la 
categoria 13 kg. în continuare, la

GHEORGHE BERCEANU

Ion Baciu exersează saltul la #n braț sub supravegherea atentă t antre
norului emerit Ion Corneanu
alte ediții ale campionatelor mon
diale, Ion Cernea, Ion Baciu, Gheor
ghe Berceanu și Simion Popescu au 
cucerit „aurul”, iar alți luptători ro
mâni s-au clasat pe locurile 2 și 3. 
De altfel, în sportul luptelor greco- 
romane. țara noastră se situează în 
plutonul fruntaș.

... înarmați cu aparatul fotografic 
și cu nelipsitul carnet de însemnări 
ne-am apropiat, zilele trecute, la 
Poiana Brașov, de taciturnul antre
nor Ion Corneanu, car» făcea ultime
le preparative pentru începerea pro
gramului. Nu era, deci, momentul 
potrivit pentru o discuție mai pe 
îndelete. Totuși, n-am scăpat 
jul unei întrebări : ■

— Știm că va fi greu la 
dar în luptele greco-romane 
o tradiție frumoasă. Care este pă
rerea dv. în această privință ?

— într-adevăr, toată lumea crede
Text și fotografii:

Costin CHIRIAC

prfle-

Sofia,
avem

(Continuare în pag. a 2-a)

ATLETISMUL EUROPEAN
Că finlandezii iubesc atletismul, 

știam încă înainte de a fi ajuns la 
Helsinki, dar ceea ce am văzut acolo 
în zilele întrecerilor campionatelor 
europene a depășit toate așteptările. 
O întîmplare anume ni s-a părut 
insă mai mult decît elocventă- într-o 
zi, o spectatoare a luat loc lingă tri
buna piesei, însoțită de doi copii, cu 
părul ca griul copt. A cumpărat fie
căruia cite un „ohjelma" (program) 
și puștii își notau cu toată seriozita
tea rezultatele concursurilor de pe 
stadion. Cind a început ploaia, s-au 
strins ca doi puișori sub umbrela 
mămichii, dar nu și-au lăsat creioa
nele din mină...

Cele două victorii- ale fondistului 
Juha Văătăinen au sporit, indlscuta-

Naghi al nostru, cît ni se pare el 
de mare, parcă era un pirpiriu.

Ne-am amintit de Charles Fonville, 
fostul recordman mondial la arunca
rea greutății, un atlet suplu, longilin. 
Cîtă deosebire între el și, să zicem, 
un alt aruncător de greutate. Vilmos 
Varju care cîntărește fix 140 kg! Ce 
este drept, există o diferență nu nu
mai sub raportul kilogramelor, ci și al 
metrilor care-i separă pe aruncătorii 
de astăzi de cei de acum două dece
nii. In orice caz, credem că Varju, 
Ahnger, Hoffmann, Janousek și

din domeniul ideologiei ți al activității politice și cultural-educa

tive, noi, studenții activiști aflați în tabăra de instruire organizată

de Comitetul executiv al Uniunii asociațiilor studențești din Româ

nia la Izvorul Mureșului, am hotărît să ne constituim în Brigadă

de muncă patriotică pentru a lucra in luna august pe șantierul

noului local al Institutului politehnic din București".

antierul Institutului politehnic 
din București e un cîmp uriaș 
— vreo 100 de hectare, aflăm 

— presărat cu schele și fundații, cu 
clădiri gata să fie recepționate și 
cu mașini de tot felul, un cîmp
călcat din zori și pină seara de 
constructori grăbiți în treburi și 
absenți în discuții, alături de care 
lucrează — cunj bine se știe — Bri
gada de muncă patriotică nr. 2 a stu
denților din Tabăra de la Izvorul 
Mureșului.

Inginerul șef al șantierului, Titu 
Cazan, face pași mari, strînge o 
mînă întinsă, explică despre, protec
ția muncii, se miră — „chiar așa. 
au descoperit la „Electronică" ves
tigii din secolul XIV ?! Cînd o 
să-mi fac timp o să dau o rugă pînă 
acolo" —, apoi se întoarce către noi, 
cu un aer prietenosț deschis :

— Ei. studenții din brigada a 
doua abia au venit, dar din ce-ain 
văzut pină acum nu vor fi mai pre
jos ca primii, mai ales că brigada 
lor e formată numai din activiștii 
comisiilor de sport și turism din 
facultăți, băieți mai robuști, mai 
deprinși cu efortul.

— Credeți că acești 170 de noi ve
niți nu vor fi mai prejo® ca primii, 
și noi vă dorim să nu f»e... Dar pri
mii cum au fo! t ?

Se gîndește o clipă :

Ș

„Am venit nici ea să 
lucrăm, si vom lucra, cu 
abnegație..."

Foto :
THEO MACARSCHI

4
ACTUALITĂȚI FOTBALISTICE

REPREZENTATIVA LIBANULUI SE PREGĂTEȘTE ÎN ȚARA NOASTRA

ÎN JUDEȚE
DOUA NOI RECORDURI 

REPUBLICANE LA TIR 
CU ARCUL

Au luat parte 1015 atlejl ți 
atlete din 28 de țâri. în cele 
6 zile de concurs au asistat 
197.069 spectatori plătitori 
(marți — 32.715, miercuri — 
30.481, joi — 22,480, vineri — 
26.454, sîmbătă — 42,169, du
minică — 42.734).

bil, cota interesului și a dragostei 
pentru atletismul în care Finlanda 
strălucise, cu decenii în urmă, grație 
în special alergătorilor săi. Și nu va 
trebui să surprindă pe nimeni dacă 
intr-o bună zi, în fața stadionului 
olimpic, statuia legendarului Paavo 
Nurmi nu va mai fi solitară I★

Citeva foste personalități ale atle
tismului internațional au fost pre
zente, alături de noi, în marea tri
bună rezervată presei scrise și vor
bite. Amintim, printre alții, pe fran
cezii Marcel Hansennc, Michel Jazy, 
belgianul Koger Moens, italianul Eddy 
Otoz. sovietica Nina Otkalenko. 
Prezent la datorie, așa cum a făcu
t-o la toate cele nouă ediții de pină 
acum ale competiției l suedezul 
Torsten Tegner, cu cei aproape 90 
de ani ai săi, decanul de vîrstă al 
ziariștilor sportivi I

Revista finlandeză EM-KUVtNA a 
închinat ultimul săti număr „euro- 
penelord Cîteva dintre paginile sale 
au fost dedicate... coloșilor. Este vorba, 
bineînțeles, 'dă aruncători, între care

VALERI BORZOV
Briesenik n-ar putea Încăpea într-un 
automobil de 5 locuri și chiar dacă, 
cu puțin efort, ar putea Intra în el, 
cu siguranță că l-ar face praf!

N-am întocmit o statistică a star
turilor greșite dar, așa cum a reie
șit dintr-o discuție cu mai mulți spe
cialiști prezenți la Helsinki, se poate 
afirma că de data aceasta ele au fost 
extrem de puține în comparație cu

Luni seara, același avion cu care 
s-au întors fotbaliștii de la Steagul 
roșu, a adus și lotul echipei națio
nale a Libanului, care va susține 
în țara noastră un turneu de trei- 
patru jocuri. Delegația fotbaliștilor 
libanezi cuprinde un număr de 17 
jucători și 4 conducători. După cum 
ne-a* declarat, la sosirea pe aeropor
tul Otopeni, conducătorul delega
ției, Joseph NALBANDIAN, secretar 
general al Federației libaneze de 
fotbal, scopul turneului este pregăti
rea și omogenizarea echipei repre
zentative în vederea barajului pe 
care îl v« susține, în cadrul prelimi
nariilor olimpice* împotriva echi
pei naționale (și olimpică, în ace
iași timp) a Irakului După o vic
torie a echipei libaneze cu 1—0, în

deplasare, la Bagdad, au urmat re- 
xunșa fotbaliștilor irakieni, la ace
lași scor, la Beirut. Al treilea meci, 
cel decisiv, va avea lo: în ziua de 
17 septembrie la Teheran.

Primul meci din cadrul tu> neuiui 
în țara noastră vă avea loc mîine, 
la Craiova, în compania diviziona
rei A. Universitatea. In continuare, 
fotbaliștii libanezi vor mai juca 
neri 20 august la Rin. Micea, 
Chimia și miercuri 25 hugust 
Constanța, cu Farul.

Azi, la Oradea
CRISUL — BARADA (SIR'A)

Crișul va 
liompania 

campioana Siriei.

SZ

ultimele edilii ale competiției. Deși 
starterul Veikko Artman ținea destul 
de mult timp între „valmi" (gata) și 
pocnetul pistolului, totuși, marea ma
joritate a alergătorilor s-au arătat 
cuminți și răbdători !

★
Parcă mai mult decît la ultimele 

trei ediții ale C.E., pe care le-am 
urmărit, trierea valorilor s-a făcut 
acum cu o severitate dusă la extrem. 
Am văzut favoriți sau chiar favoriți... 
cerți, care au fost scoși în afara 
luptei pentru întîietațe, luptă dusă

RENATE STECHER
fără nici un fel de menajamente șl. 
de cele mai multe ori, Împinsă pină 
la capătul puterilor. în asemenea 
condiții, o întrebare se impune : 
dacă așa au stat "lucrurile, acum la 
„europene", apăi ce se va intimpla

Romee VILAR.A

(Continuate in pag. a 2-a)

— Harnici, entuziaști, serioși. Poa
te că nu munceau cît oamenii noș
tri, dar făceau treabă bună. Aș putea 
spune că lucrau parcă cu înverșu
nare, întreeîndu-se în permanență 
între ei și bucurîndu-se de satisfac
țiile muncii, cum am mai văzut în 
tinerețea mea, la Salva, la Livezeai...

★
Cele 8 echipe noi sînt răspîndite 

pe tot teritoriu! șantierului, ■ lu- 
crînd la rampa de descărcare sau la 
săpături, la betoane sau la viitoa
rea clădire a „Electronicii", acolo 
unde printre constructori și-au făcut 
apariția, de cîteva zile, și arheologii.

Pe cel mai înalt platou al șantie-, 
rului — „Aici va fi facultatea de 
electronica", he spune șeful lotului, 
Ion Stoica, arătînd cu mîna spre 
locul unde sapă studenții — surprin
dem la lucru echipa clujeană, vreo 
20 de băieți și trei fete, zorind spre 
o linie văruită care vrea să însem-

Ovidiu IOANIȚOAIA

La Sovata. a avut Ibc. in organiza
rea C.J.E.F.S. Mureș, cea de a XlV-a 
ediție a tradiționalei competiții de tir 
cu arcul, dotată cu „Cupa 23 August", 
întrecerile au fost de un bun nivel 
tehnic și s-au soldat cu două noi re
corduri republicane. Performanțele au 
fost realizate de echipa feminină a 
clubului Mureșul Tg. Mureș, la proba 
de arcuri speciale — 2288 p (Marga
reta Lazăr. Ana Tatar și Elisabeta 
Dezsi), precum și Margareta Lazăr 
la proba individuală, arcuri speciale 
60 m — 252 p. La alte probe, pe pri
mele locuri s-au clasat : arcuri stan
dard — seniori — V. Tamaș (Parin- 
gul Petroșani) 970 p, pe echipe — 
Mureșul Tg. Mureș 2400 p ; senioare 
— Maria Dezsi (Mureșul Tg. Mureș) 
546, pe echipe — Mureșul Tg. Mureș 
1427 p ; juniori — L. Kedei (Voința 
Tg. Mureș) 976 p, echipe — Voința 
Tg. Mu^eș 2590 p : junioare — Olga 
Nemeș ^P.T.T.R. Tg. Mureș) 497 p, 
pe echipe — Voința Tg. Mureș 1112 p.

LA SATU MARE — „CUPA
Cele două ziare din Satu Mare. 

„Cronica sătmăreană“ și „Szatmări 
hirlap", cu sprijinul Consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport 
și al Consiliului sindical local, au 
organizat o interesantă cursă ciclistă 
(biciclete de curse), dotată cu „Cupa 
ziarelor”. Cele cinci echipe partici
pante au străbătut un traseu de 300 
km pe șoselele județelor Satu Mare 
și Maramureș. Cursa organizată în 
cinstea marii sărbători de la 23 Au
gust, a fost ciștigată. pe echipe și in-

Arcuri speciale — seniori : T. Kas- 
zonyi (P.T.T.R. Tg. Mureș) 921 p. 
pc echipe — P.T.T.R. Tg. Mureș 
2623 p.

I. PAUȘ — coresp.

ZIARELOR" LA CiCLISM
dividual, de către rutierii din Tg. Mu
reș. Iată rezultatele : PE ECHIPE :
1. Mureșul Tg. Mureș (25:26,45). 2.
Voința Satu Marc (25:43,27), 3. C.SAI. 
Cluj (26:08,13), 4. Metal-Lemn Șimlcui

■ Silvani ei, 5. A. S. Tăcerea Satu Mare.
INDIVIDUAL : 1. N. David (8:25,201,
2. A. Debreceni, 3. A. Gyorfi (toți de 
la Mureșul Tg. Mureș), 4. V. Motș 
(Voința Satu Mr<-e), 5. V. Coroianu 
(C.S.M. Cluj).

(Continuare in pag.
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Proaspăta divizionară A 
evolua azi,. la Oradea, în 
formației Barada,

Jocul va constitui un bun prilej 
de verificare pentru echipa antrenată 
de Ștefan Coidum, înaintea startului 
în prima divizie a țării.

Meciul se va desfășura pe stadio
nul Crișul, cu începere de la ora 18.
F. C. ARGEȘ S-A ÎNAPOIAT 
DIN IUGOSLAVIA SI VA JUCA 
JOI CU HAPOEL BEER SHEBA

Echipa F.C. Argeș s-a înapoiat 
în țara marți dimineața, venind din 
Iugoslavia, unde, după cum se știe, 
a susținut un turneu de 3. jocuri.

Continuînd seria 1 
gătire în vederea începerii 
pionatului, F.C. Argeș va 
mîine, la Pitești.- formația 
Beer Shăba.

meciurilor de pre- 
cam- 

întîlni 
Hapoel

BOC Sl-A RELUAT 
PREGĂTIRILE

Zilele trecute, jucătorul .Boc, care 
după cum se știe a suferit o întin
dere de ligamente în timpul meciului 
Rapid—Altay Izmir, și-a dat ghipsul 
jos.

După cum sîntem informați de 
conducerea tehnică a formației fero
viare, proaspătul rapidist va juca, 
azi o repriză din partida pe care e- 
chipa sa o va susține cu Electronica, 
începînd de la ora 17, pe stadionul 
Ciulești.

De mîine, la Brașov, 8 reprezentative de fotbaliști juniori participă la

„CUPA 23 AUGUST -0 COMPETIȚIE
/ DE INTERES EUROPEAN

J • DELEGAȚIILE TURCIEI Șl GRECIEI, CONDUSE DE PREȘEDINȚII FEDERAȚIILOR RESPECTIVE, 

PRIMELE SOSITE... • REÎNTORȘI LUNI SEARĂ DE LA HALLE, JUNIORII ROMÂNI ȘI-AU 

MECIURILE VOR FI CONDUSE NUMAICONTINUAT, IERI,

mai anunțat, intre 
Brașovul și împre-

După cum am 
19 și 24 august, 
jurimile găzduiesc un mare turneu 
internațional de fotbal „Cupa 23 Au
gust”, competiție aflată la a doua 
ediție (1969 — Timișoara), adunînd 
la start tot ceea ce are mai bun la 
această oră fotbalul junior continen
tal.

Pentru „runda" din acest an a în
trecerii și-au confirmat participarea 
5 echipe reprezentative ale unor

DRUMUL SPRE BRAȘOV

DE ARBITRII LOCALII
țări europene — CEHOSLOVACIA, 
GRECIA, IUGOSLAVIA (repartizate 
in Seria I), R. D. GERMANA, TUR
CIA (seria a Il-a) — alături de care 
vor lua startul două selecționate ro
mâne, echipa națională (în seria I) 
.și formația de perspectivă (jucători 
născuti după 1 august 1954) în seria 
secundă. A opta echipă participan
tă — înscrisă în. locul reprezenta
tivei bulgare, care a anunțat, în 
ultimul moment, că nu poate veni

„Cupa Dianau in organizarea C.M.E.F.S. București și a ziarului SPORTUL

AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE Șl
o competiție cum este „Cupa Dia
na", șî creți că nu va trebui multă 
muncă de lămurire pentru ca un 
număr cît mai mare de colege ale 
mele să-și consacre sportului o par
te din timpul liber, inscriindu-se la 
fotbal, la cros, la tenis de masă sau 
la tir cu arcul”.

Președintele asociației sportive 
P.T.T.R., tovarășul Dumitru Chiose, 
ne-a confirmat că, într-adevăr, foar
te multe salariate și-au manifestat 
dorința de a se înscrie în întrece
rile sportive dotate cu „Cupa Dia
na”. Din evidențele existente la 
consiliul asociației aflăm că pină a- 
cum sînt înscrise, la cele patru dis
cipline, 150 de tinere. Centrul de 
învățare a tenisului de masă va fi 
Ia sala de sport a Ministerului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
unde vor veni salariate din tot sec
torul I al Capitalei. Dar, au fost 
amplasate mese și la Palatul tele-

po- 
ne- 
ne- 
an- 
alt

La centralele telefonice — ca de 
altfel și in alte locuri de muncă — 
se lucrează în condiții care solicită, 
mai ales, operatoarelor, o anumită 
ziție statică a corpului. De aici 
cesitatea destinderii în aer liber, 
cesitatea practicării sportului ca 
tidot, mai eficient decit oricare
„tratament”, al oboselii. Aceasta a 
fost explicația — redată de noi pe 
scurt — pe caia am primit-o de la 
mai multe salariate de la Palajul 
telefoanelor, cărora le-am solicitat 
părerea despre -Cupa Diana". Ma
ria Buzoianu, care renunțase la 
sport de cind s-a despărțit de echi
pa de volei, s-a hotărît, aflînd des
pre această competiție rezervată fe
meilor, să se dedice iarăși exerci
țiului fizic. „Deocamdată, m-am ho
tărît să reintru în sport, inscriin- 
du-tnă în echipa de... fotbal. Am șl 
participat Ia trei antrenamente. 
Consider foarte potrivită pentru noi

LA ..TELEFOANE • ••
foauelor, precum și la ștrandul 
P.T.T.R. din vecinătatea Casei Scîn- 
teii. .

Continuăm discuția cu tovarășul 
Nîcolae Vasile, președinte al Consi
liului de educație fizică și sport al 
Sectorului I. „S-au înființat, deja, 
echipe de fotbal la Casa Scînteii, la 
întreprinderea Tehnica textilă și la 
Biofarm. La Ateneul tineretului a 
fost terminată amenajarea poligonu
lui pentru tir cu arcul. Sînt și foar
te multe salariate care s-au înscris 
la cros. Antrenamentele pentru «- 
ceasta disciplină Ie vom face 
terenul de sport al Case! Scînteii, 
unde avem condiții optime”.

în Sectorul I continuă înscrierile 
și alte întreprinderi. Atît la Bio
farm cit și la Tehnica textilă sînt 
afișate panouri conținînd textrase 

din. regulamentul „Clipei Diana”, 
precum și condițiile de participare.

Ion GAVRILESCU

pe

— va fi o selecționau de juniori a 
Brașovului.

• Ieri, au sosit la București •— 
prima cu autocarul, a doua cu avio
nul — reprezentativele Turciei și 
Greciei. In fruntea delegației turce 
se află H. Polat, președintele fede
rației de specialitate. Delegația grea
că — cea mai numeroasă (29 de 
persoane !) — este, de asemenea, 
condusă de președintele federației, 
Karmis Dedes, și are în componen-

■ fă. Pe . cunoscutul antrenor englez 
Bill Bingham. Aseară, a aterizat pe 
aeroportul internațional Otopenî și 
echipa națională a Cehoslovaciei, re
centa laureată a „Cupei Prietenia".

• Miercuri după-amiază, pe calea 
aerului, este așteptată să sosească 
formația R. D. Germane, actuala de
ținătoare a trofeului-challenge „Cupa 
23 August". Iugoslavia va veni 
joi dimineață, direct. la Brașov.

• Echipa reprezentativă a Româ
niei a revenit Ia București luni sea
ra, după o participare — de 10 zile
— la „Cupa Trietenia” din R.D. Ger
mană. Marți dimineață juniorii ro
mâni și-au continuat drumul spre 
Brașov, cu autocarul. Fără Acleneî 
și cu Luchescu (accidentat), antreno
rii Ardeleanu și Zavoda au probleme 
în alcătuirea formației.

• Se află deja la Brașov selecțio
nata secundă a țării noastre, pregă
tită — sub conducerea antrenorilor. 
Iile Savu și Petre Comăniță — pen
tru turneul UEFA din 1973.

• Joi dimineață, la ora 9.00, Co
mitetul de organizare al competiției 
a stabilit ședința tehnică care va fi 
urmată de o conferință de presă.

• După cum ne informează con
ducerea F.R.F., ș-a stabilit ca parti
dele „CuPei 23 August” să fie con
duse numai de arbitri locali,, din Iota» 
rfle A ji B. .



BULETINUL TRANSFERĂRILOR IN DIVIZIILE NAȚIONALE A
k’x După C. E. de juniori

CONTRIBUȚIA CLUBURILOR LA SUCCESUL DE LA SNAGOV
j. Așa cum am mal anunțat, la 30 
îulie s-a încheiat perioada de 
transferări pentru jucătorii șt ju
cătoarele de handbal. In urma șe
dinței în care s-au luat în discu
ție aceste eereri, Federația română 
de handbal a aprobat următoarele 
ti’i-i n tî •

FEMININ» UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI — Iordache Niculina, 
Maria Niță șl Maria Mereu (toate 
<ie la Șc. sp. 2 Buc.) ; UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA — Ibadula 
Nadira (Univ. Buc.), Edeltraut 
Sauer (Constructorul Timișoara), 
Eleonora Biculescu, Carmen Schi- 
binski și Irina Szokoly (toate de 
la Banatul Timișoara), Irina Ma
rie? (Șc. sp. Arad) și Gherlinde 
Oprea (Constructorul Timișoara) ; 
I.E.F.S. i Elena Oprea (Textila 
Buhuși), Natașa Rublenco (C.S.Ș. 
Buc.), Constanța Ficiu (Rulmentul 
Brașov) și Elena Frîncu (Șc. sp. 
Constanța) ; UNIVERSITATEA 
CLUJ i Marfa Chirilă (Record 
Cluj), Georgeta Băiatu, Gabriela 
Jantea și Aurelia Butan (toate de 
la Progresul București), Matei Va- 
silica (Comerțul Constanța) și 
Georgeta Suciu (Șc. sp. Bistrița) ; 
CONFECȚIA BUCUREȘTI: Iulia- 
na Strobach (Șc. sp. 3 Buc.), Con
stanța Iacob (Spartoc Buc.), Virgi
nia Neprușel și Marfa Bidiao (am
bele de la Șc. sp. 1 BucJ ; RAPID 
BUCUREȘTI: Fotinl Mamiaca
(I.E.F.S.) și Constanța Gheorghe 
'(C.S.Ș. Buc.) J RULMENTUL BRA
ȘOV s Mariiena Rohan {Viitorul 
Bod).
. MASCULIN s STEAUA ! Gabriel 
"Kicsid șl Ștefan Orban (ambii de 
la Univ. Buc.), Dumitru Panteli- 
rnon (Lit. Ind. Craiova), Cezar 
Drăgăniță (Șc. sp, 2 Buc.), Gheor
ghe Chiripuci (Metalul Buc.) 
DINAMO BUCUREȘTI : Werner 
■I’ongert (Timișul Lugoj), Nicolae 
Gabor șl Virgil Hornaru (ambii de 
Ia Carpați Orașul Victoria), Viorel 
Bejenaru (Electra Buc.), Aurel 
Dicu (Șc. sp. 1 Buc.) ; UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI; Constantin 
Preda (Dinamo Buc.), Mihal Ilră- 
ghici, Mihai Cornaciu, Ion Vărgă- 
lău„ Aurel Madescu și Marin Va- 
silescu (toți de la Șc. sp. 2 Buc.), 
.Vasile Tărniceru (Lie. Botoșani), 
Virgiliu Tale (I.P.G.G. Buc.), Ni
colae Tegzeș (Știința Palatul Cul
turii Ploiești), Maria Belciug (Șc. 
sp. Ploiești), Ilie Cîrlan („Poli" 
Timișoara) ; POLITEHNICA GA
LAȚI : Cezar Nica (Dinamo Buc.), 
Petru Nistor (Univ. Craiova), Vic
tor Neagu (Șc. sp. Bacău), Ștefan 
Mărgărit (Șc. sp. Galați), Gheorghe 
Pătrașcu (Știința Bacău), Vasile 
Murărăscu (Lie. 2 Roman) ; INDE
PENDENȚA SIBIU i Constantin 
Stoica (A.S.A. Tg. Mureș), Ortwin

Schmidt („U“ Cluj), Horst Petri 
(„U“ Cluj), Mihai Băuta („Poli" 
Galați). Rudolf Schuman (Univ. 
Buc.), Dan Giuman (Dinamo Bra
șov) șt Giinther Speck (Steaua) ; 
UNIVERSITATEA CLUJ : Herman 
Hening („Poli** Cluj), Vladimir 
Farcaș (Șc. sp. Cluj), Nicolae Sla- 
vits și Iosif Oros (Șc. sp. Cluj), 
Constantin Fudulu (Șc. sp. Cra
iova), Costel Sîrbu (Univ, Craiova), 
Adrian Udrea (Dinamo Buc.) și 
loan Burgu (Șc. sp. Arad) ; TR.O- 
TUȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ: 
Paraschlv Ion și Silviu Bădău (am
bii de la Univ. Buc.), Constantin 
Odae (A.S.A. Tg. Mureș) ; S.C. 
BACĂUî Gheorghe Leahu (Voința 
Roman), Mircea Ionescu (Lie. Mă- 
rășești), Nicolae Voinea (Șc. sp. 
Bacău), Gelu Constantinescu (Re- 
lon Săvineștl), Dan Apalaghici 
(Voința Bacău) ; DINAMO BRA
ȘOV : Vasile Cocia (Tractorul Bra
șov), Ion Buruc și Constantin Gu- 
nesca (ambii de la Dinamo Buc.), 
Gheorghevici Sorin (Minaur Baia 
Mare), Otto Neudorfer (Tractorul 
Brașov) și Cornel Chirlcă (Lie. 3 
Brașov) ; POLITEHNICA TIMI
ȘOARA: Ovidiu Becea (Lie, 4 Ti
mișoara).

Comentariilor făcute după re
cent încheiatele campionat» eu
ropene de Juniori la adăugăm as
tăzi cîteva importante precizări 
privind contribuția cluburilor cu 
secții de caiac-canoe la obținerea 
frumosului succes de la Snagov.

Considerînd că însăși calificarea 
în finalele probelor reprezintă o 
performanță, vom vorbi, deci, des
pre toți componenții lotului nos
tru, nu numai despre campioni și 
medaliați. Dar, iată reprezentarea 
pe cluburi în cadrul lotului și re
zultatele obținute da 
noștri:

DUNĂREA GALAȚI 
Vasile Mănăilă) : Petrică 
locul I la C 2—500 m, locul II Ia 
C 6+1; Ion Ivanov — locul II la 
K 4—500 m (B). locul 5 la K 
1—50Q m (B) ; Vasile Petrescu — 
locul II la C 6+1; Ion Cînlegeanu 
— locul II la C 6+1.

(B) ; Grigore Nlchiforov 
II la C 6+1.

locul poate ar trebui 
făcute cu

juniorii

(antrenor
Marcov —«

PESCARUL TULCEA (antrenor 
Timofte Lîpalit): Fedosia Nichtfo- 
rov locul I la K 4—500 m (F), 
locul III la K 2—500 m (F) ; Ivan 
Lisov — locul I la C 2—500 m, 
locul II Ia C 64'1; Policarp Ma- 
lîhta — locul II la K 4—500 m

LA SEMICERC-
• Pe terenul Tractorul din Bra

șov s-a disputat, timp de două zile, 
un turneu feminin de handbal, do
tat cu „Cupa Eliberarea**. Cele pa
tru echipe care s-au aliniat la startul 
competiției (Textila Buhuși, Rul
mentul Brașov, Universitatea Cluj 
și Chimia Făgăraș) au furnizat par
tide spectaculoase și interesante, 
mult gustate de public. în final, tro
feul a fost cucerit de divizionara A, 
'Textila Buhuși, care a cîștigat toate 
meciurile, întrecînd pe Rulmentul 
Brașov cu 13—11, pe „U“ Cluj cu 
14—12 și pe Chimia Făgăraș cu 
17—8. începînd de vineri, timp de 
trei zile, în localitate Se va desfășu
ra șl varianta masculină a compe
tiției, la turneu participînd forma
țiile Dinamo Brașov, Tractorul Bra
șov, Chimia Făgăraș, Independența 
Sibiu, Știința Bacău și Trotușul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

• între 25—29 august, la Galați 
se va desfășura un mare turneu de 
handbal masculin, dotat cu „Cupa 
Danubius". Cu prilejul acestei com
petiții se va inaugura noua sală a 
sporturilor din localitate. Iată și e- 
chipele înscrise pînă acum i Steaua, 
Politehnica Galați, Dinamo Brașov, 
Universitatea București și Selec
ționata Ucrainei.

• A devenit deja o tradiție ca 
fiecare județ să-și crească arbitri 
săi de handbal. Buzăul se situează 
în frunte. Deși în urmă cu doi ani, 
acolo nu exista decît un singur ca
valer al fluierului, în persoana ar
bitrului internațional Constantin Că- 
pățînă, în prezent, 8 arbitri divizio
nari conduc partidele de campionat 
din țară. Dintre ei, Traian Ene, Ro
meo Iamandi, Dumitru Constanti
nescu etc. au primit nu o dată fe
licitările antrenorilor pentru manie
ra foarte corectă în care au dirijat 
„ostilitățile*. De curînd, am aflat 
că încă o promoție de arbitri (12) 
a fost promovată pe „băncile" școlii 
buzoi eneu,r ■ v 
4 i i . ( L (h. a.)

DELTA TULCEA (antrenor Igor 
Lîpalit) t Marla Cosma — locul I 
la K 4—500 m, locul III la K 
2—500 m (F) ; Simion Chirilă — 
locul II la K 2—500 m (B), locul II 
la K 4—500 m (B) ; Vasile Dîba 
— locul II la K 2—500 m (B), lo
cul II la K 4—500 m (B).

DINAMO (antrenor S. Ismailcîuo): 
Vasile 
1—500 m, locul

Serghei — locul I la C 
II la C 6+1).

BRAILA (antrenor Virgil 
Bucioe — locul II

C.S.
Matei); Artemie 
la C 6+1.

STEAUA (antrenor Nicolae Na- 
vasart): Nastasia Nicolae — lo
cul I Ia K 4—500 m (F), Maria 
Ivanov —- locul I la K 4—500 m 
(F), locul 4 la K 1—500' (F).

Este, desigur, îmbucurător fap
tul că în șase cluburi se muncește 
în așa fel, ineît o mare parte din
tre juniori reușesc performanțe 
care le deschid porțile lotului na
țional și — după cum am văzut — 
drumul spre performanțe interna
ționale de prestigiu. Nu vom re

s-o fa- 
privire 
cluburi

peta, deși 
cem, aprecierile 
la atenția pe care aceste 
o acordă activității juniorilor, la 
priceperea șl competența dovedite 
de antrenorii respectivi. Vom sub
linia doar faptul că această con
tribuție a fost hotăritoare în ob
ținerea victoriilor de la Snagov, 
antrenorii de lot, prof. Corneliu 
Bîrsănescu și maestrul emerit al 
sportului Igor Lîpalit primind ast
fel un ajutor extrem de prețios în 
îndeplinirea — șl depășirea — o- 
biectivelor vizînd participarea ju
niorilor noștri la ediția '71 a cam
pionatelor europene deschise.

Progresul în sportul caiacului și 
canoei, ca în oricare alt sport, este 
însă determinat de îmbunătățirea 
activității în cît maî multe cluburi, 
în această ordine de idei ar fi 
fost de dorit ca la selecția lotului 
nostru pentru campionatele euro
pene să putem remarca ți contri
buția altor centre cu posibilități, 
unele chiar cu puternică tradiție, 
cum sînt Aradul, Timișoara, Re
șița, 6atu Mare, Tg. Mureș. Ca șl 
a Bucureștlulul, reprezentat doar 
de sportivii cluburilor Dinam» ți 
Steaua I

Poate că și aceste cîteva ele
mente .concrete ar trebui avute în 
vedere Ia analiza muncii 
cluburile o desfășoară cu

Dragostea de sport, dorința 
de sănătate prin mișcare, spi
ritul de inițiativă pentru ca a- 
cestea să se transforme în rea
litate, se manifestă în modu
rile cele mai diverse, în locuri 
unde puțini se așteaptă s-o gă
sească. O dovadă grăitoare, și 
pilduitoare prin frumusețea an
gajării în numele acestor de
ziderate, o constituie recenta 
scrisoare pe care am primit-o 
de la Ioan V. Coman, care ne 
scrie în numele unei echipe de 
geologi aflată în comuna Stul- 
picani din județul Suceava, :

„Noi sîntem o echipă geolo
gică — ne spune cititorul nos
tru —, care în timpul liber 
practicăm sportul la nivelul po
sibilităților locale. In comuna 
în care își are reședința echi
pa noastră, cu toate că există 
un liceu, sportul nu-și trăiește 
existența decît prin cîteva ac
tivități sporadice... Dar, pentru 
a ne petrece timpul cit mai plă
cut, am hotărît să facem o mică 
bază sportivă In sectorul nos
tru, ce ar consta Intr-un teren 
de tenis de cîmp, un teren de 
volei și un teren de handbal. 
De altfel, se va amenaja și un 
mic club în care se va putea 
viziona un program la televi
zor, o audiție radiofonică, se 
juca tenis de masă. Apelăm 
bunăvoința dv., rugtndu-vă 
ne indicați de unde putem 

procurăm

pe care 
juniorii.
(d. fl)

VIITOARELE MODIFICĂRI

al

lui să atingă mingea în timp

ra 
la 
să 
să

regulamentele

ALE REGULAMENTULUI URMĂRESC DINAMIZAREA JOCULUI 
declara DR. DAN CHIRIAC, prezent la Stagiul international 

arbitrilor

Zîmbete și bucurie! Cele patru caiaciste au cucerit medaliile de aur ale „europenelor". Numele lor: Maria 
Ivanov, Nastasia Nicolae, Maria Cosma, Fedosia Nichiforov, Foto t tsT. DRAGOȘ

ACESTE
(Urmare din pag. 1)

Ia fiecare ediție a marilor com-că
petiții luptătorii noștri de Ia greco- 
romane trebuie să cucerească meda
lii. Puțini sînt, insă, cei care știu 
cu ce preț le obținem. Campioni 
olimpia! sau mondiali sînt 
eliminați din cursa pentru 
prime dacă nu s-au pregătit 
ximă (seriozitate. Așadar, 

tradiția nu ne oferă nici o garan
ție.

adesea 
locurile 
cu ma- 
Blngură

PASIVITATEA — COMBĂTUTĂ 
LA ANTRENAMENTE

in acest timp, toți luptătorii erau 
aliniați, gata de începerea antrena
mentului. După obișnuita „încălzire**, 
au intrat pe saltea primii dintre ei. 
Fiecare căuta „prizele” cele mai a- 
vantajoase pentru a „pleca” în pro
cedee tehnice de mare eficacitate. 
In aceste căutări nu putea fi vorba 
de nici un menajament. La un mo
ment dat, masivul Victor Dolipschi 
a încetinit ritmul, crezînd că an
trenorul îi va acorda o scurtă pau
ză. A fost oprit, Intr-adevăr, dar 
numai pentru a-i schimba adversa
rul... La capătul duelului, cînd 
Dolipschi spera că, în sfîrșit, a pus 
capăt antrenamentului, i-a fost opu3 
un alt luptător... Și Dolipschi a tre
buit să facă față și asalturilor a- 
cestuia. Dar, iată că. în final, a 
fost chemat un nou adversar pentru 
Dolipschi...

— în noile condiții ale regula
mentului internațional, ne-a expli
cat la pauză antrenorul federal, 
lupta pasivă, fără procedee tehnice, 
este aspru sancționată. Noi am vă
zut aceasta cu prilejul turneului de 
la Constanța. Cu Dolipschi, Vîrtosu, 
Enache sau chiar cu Martinescu tre
buie să lucrez mai mult 
obișnui cu lupta activă 
astfel descalificările la 
„mondiale".

In sportul luptelor, ca 
discipline, la marile confruntări in
ternaționale se prezintă. în general, 
concurenții consacrat! și deci bine 
cunoscuți iată de ce după termi
narea antrenamentului propriu-zis

pentru a-i 
și a evita 
apropiatele

ți în alte

Sportivi în salopetăI

de brigadieri
(Urmare din pag. 1)

ne „primul obiectiv al lucrului de
. astăzi", muncind concentrați, cu să

lilopete ude de transpirație.
— Toți sînteți din Cluj 7 — 

întreb. .Doru Istrate, matematician ți 
cum îi place să-ți zică —- „șef 
echipă in timpul vacanței , se simte 
dator să răspundă :

— Douăzeci și unu de clujeni, un 
miner din Petroșani — Ion Roven- 
ța. luptător, fost participant la 
campionatele naționale —, o medici
nistă din Tîrgu Mureș — Elena Ciu
lea, din anul III. Restul — someșem 
de-ai noștri, toți unul și-unul...

Ii vorbesc despre nădejdile ingi
nerului Cazan.

— Să n-aibă nici o grijă ! Am ve
nit aici ca să lucrăm și vom lucra 
cu abnegație, pentru a face din a- 
ccastă vacanță — așa cum s-a spus 
la Izvorul Mureșului — o veritabilă 
sesiune a muncii patriotice.

— Cum vă simțiți la București ?
Fosta gimnastă Rodica Bălosu, 

studentă în anul al III-lea al stoma
tologiei clujene, își îndreaptă cîteva 
fire de păr căzute peste fruntea 
asudată ;

Avem condiții foarte bune ; 
cămin, cantină, legitimații de intra
re liberă peste tot...

★
Student în anul al 

Gheorghe, campionul 
tică al Agronomiei, 
primul „porția** de săpat ți vrea să 
dea o mînă de ajutor unei fete, dar 
aceasta protestează, și Mihai Gheor-

de

V-lea, Mihai 
de gimnas- 
și-a terminat

Oameni
obișnuiți

să caute
jocurilor de volei, handbal) 
tenis".

Iată, deci, că niște oameni 
obișnuiți prin profilul meseriei 
să caute, să descopere secretele 
adîncurilor și să le scoată la 
lumină în folosul semenilor lor, 
își extind această preocupare și 
asupra timpului Iar liber, înro- 
lîndu-se printre animatorii ac
tivității sportive, ai căror be
neficiari vor £1, bineînțeles, ei 
înșiși, dar și cei din jur care, 
„molipsiți** sperăm, de entuzias
mul acestor geologi, vor impul
siona la rîndul loc activitatea 
sportivă pe plan local. Ne mai 
bucură și această îngemănare 
dintre sport ți cultură, premisă 
a unei complexe activități edu
cative și recreative, 
este rodul firesc al 
mului șl inițiativei, 
edifica sportul In orice loc 
această țară.

In ceea ce privește ajutorul 
solicitat pentru procurarea ce
lor trei regulamente, fiind scep
tici că acestea pot fi procurate 
din librării, credem că cititorul 
nostru le va putea obține so- 
licitîndu-le respectivelor federa
ții al căror sediu se află în str. 
Vasile Conta 16, București. Și 
expediihdu-le pe adresa inimo
șilor geologi, cele trei foruri 
sportive vor susține astfel stră
dania acestora.

Acesta 
entuzlas- 
care țwt

p. »l.

ghe se întoarce cu resemnare spre 
locul său, atit de necăjit dc parcă 
ochii îi vorbesc singuri : „ei, dom’nc, 
ce ți-e și cu fetele astea ?!“

— Cum a fost la Izvorul Mureșu
lui 7

— Ca în fiecare an, Clujul a fost 
fruntea _ '
curilo I la baschet și fotbal, locul 
II la volei, iar la sfîrșit am primit 
Cupa pentru cei mai bun punctaj 
clasamentul general. Am fost un 
de campioni absoluți...

— Cît rămîneți pe șantier 7
— Pînă la 28 august... Dacă 

fi nevoie de noi, vom rămîne 
pînă la 1 octombrie.

Pleacă. Colegii l-au ajuns din 
mă.

la sport... Am ocupat lo-

în 
fel

va 
aici
ur-

★
După prînz, drumul dintre Insti

tut și căminele „Regiei* se umple 
de salopete albastre.

Concentrarea de dimineață a dis
părut. Se vorbește mult, se cîntă, se 
poartă — cu mîndrie — steagurile 
Brigăzii, brigadă a muncii, a entu
ziasmului și patriotismului.

Pe drum, asistăm — fără voia 
noastră — la un dialog :

— Măi Radule, ce sîntem noi ?!
După cîțiva zeci de pași, vine răs

punsul :
— Cum ce sîntem ?! Studenți.
— Bine, bine, studenți și mai ce ?! 
Altă tăcere. Mai lungă.
— Știu eu ?! Șl sportivi...
— De care sportivi, măi Radule 7 
Tăcere. Apoi prima voo.’, reia, so

bră, Serioasă i
— Sportivi în salopetă <le briga

dieri, măi Radule 1
Aveam finalul reportajului...

ZILE. LA POIANA BRASOV
rești). cat. 68 kg — Simion Popescu 
(Steaua), Eugen Hupcă (Metalul 
București) sau Nicolae Mîhai (Vul
turii textila Lugoj), cat. 74 kg. — 
Ion Enache (Dinamo București), cat. 
82 kg — Petre Stroe (Steaua), Iosif 
Bender (Vulturii textila Lugoj) sau 
Marcel Vlad (Dinamo București), 
cat. 90 kg. — Nicolae Neguț (Stea
ua). cat. 100 kg. — Nicolae Marti
nescu (Dinamo București), cat. + 
100 kg. — Victor Dolipschi (Dinamo 
București).

După cum se vede, la unele cate
gorii sînt 
dați. Cei 
volua la 
Bulgariei 
timp înaintea plecării. Sîntem însă 
convinși că vor întriini sufragiile 
selecționării cei mai în formă lup
tători. Noi le dorim tuturor mult 
succes.

au fost opriți pe saltea doar doi 
luptători : Ion Baciu ți Dumitru 
Marin. In cîteva cuvinte, Ion Cor- 
neanu l-a reamintit lui Baciu sti
lurile de luptă ale principalilor săi 
adversari. In funcție de acestea, 
Baciu a repetat numeroase proce
dee tehnice pînă când antrenorul s-a 
declarat mulțumit. Apoi, pe rînd, au 
urmat la această lecție tactică toți 
componenții lotului. Cu răbdare, 
antrenorul federal a explicat fiecă
ruia procedeele tehnice pe care ur
mează să le întrebuințeze șl ripos
tele la diferitele acțiuni ale adver
sarilor.

GH. BERCEANU: „CHIAR S!
INTR-UN PICIOR VOI LUPTĂ 
PENTRU MEDALIA DE AUR"

Fostul mecanic la Electroputere 
Craiova, dublul campion mondial 

Gheorghe Berceanu, a avut pînă nu 
de mult un picior în ghips. își lu
xase genunchiul la un antrenament, 
în ziua vizitei noastre, începuse insă 
pregătirile.

— Cum te simți 7 — 11 întrebăm 
pentru început.

— Acum merge mult mai bine și 
sper că pînă Ia 2 septembrie picio
rul se va înzdrăveni complet. Așa 
m-a asigurat și medicul nostru, Ni
colae Ploieșteanu.

— Crezi, totuși, că în aceste con
diții îți vei mai putea apăra cu șan
se de succes titlul 7

— Chiar dacă va fi nevoie să 
lupt și într-un picior n-o să mă las. 
Dar. pînă atunci, mai am și o altă 
grijă : probabil știți că urmez cursu
rile liceului serai. Am amânate două 
examene pe care trebuie să Ie dau 
înainte de a pleca Ia Sofia și cum 
sînt nevoit să recuperez și timpul 
cit am avut piciorul în ghips, îmi 
este destul ele greu... Sper, totuși, 
să trec cu bine aceste examene.

— Mult succes, i-am urat în în
cheiere, atît 
diale, cît și 
liceu.

la campionatele mon- 
la examenele de la

★
din camerele luptători-’... Luminile__ _______ - .

lor noștri s-au atins. în ziua urmă
toare ei vor începe din nou pre
gătirile. Doar antrenorul Ion Cor- 
neanu, cu apropiatul său colabora
tor, dr. Nicolae Ploieșteanu, anali
zează detaliile din activitatea zilei, 

înainte de plecare, i-am solicitat 
antrenorului Cerneam; lotul pe care 
intenționează să-l alinieze la con
fruntările do la Sofia. Iată-1 ~. cat. 
48 kg — Gheorghe Berceanu (Stea
ua), cat. 52 
citi (Steaua), 
eiu (Steaua) 
(Sport Club 
Ilie Popa (Electroputere 
sau Cornel Vîrtosu (Dinamo Bucu

kg. — Gheorghe Stoi- 
cat. 57 kg. *— Ion Ba- 

sau Dumitru Man'n 
Bacău), cat. 62 kg. — 

Craiova)

cîte doi sau trei candl- 
10 luptători care vor e- 
„mondialele” din capitala 
vor fi stabiliți cu puțin

Participant la cel de al XIX-lea 
Stagiu european al arbitrilor in
ternaționali, în calitate de preșe
dinte al uneia din comisiile de 
examinare a candidaților la ecu
sonul de „internațional", dr. Dan 
Chiriac, președintele Colegiului 
central de arbitri din cadrul F.R. 
Baschet, a avut amabilitatea ca, 
la înapoiere, să ne furnizeze unele 
interesante amănunte asupra des
fășurării lucrărilor.

— De la început, doresc să pre
cizez, ne-a spus dr. Chiriac, că 
trecerea în revistă a regulilor de 
joc, făcută de Wiliam Jones, se
cretarul general F.I.B.A., a evi
dențiat inexistența unor diferențe 
de interpretare față de regulamen
tul oficializat in anul 1968, in 
cursul Congresului F.IB.A. desfă
șurat la Ciudad de Mexico. Desi
gur, însă, pe cei din mica „lume" 
a baschetului nostru îi interesează 
noutățile și, de aceea, voi insista 
asupra lor, menționînd că ceea ce 
voi relata sînt doar propuneri care 
vor fi supuse spre aprobare Con
gresului F.I.B.A., în anul 1972, la 
Milnchen.

Concret, prima și cea mai în
semnată viitoare modificare a re
gulamentului se referă la interdic
ția atacantului de a atinge min
gea aflată pe inel. Actualmente, 
apărătorul este dezavantajat de re
gulamentul care-i interzice numai

tui sa atingă mingea în timp ce 
aceasta se află pe inel. Deci, mo
dificarea urmărește echilibrarea 
raportului dintre atacant și apă
rător, ceea ce personal cred că 
este foarte echitabil. A doua im
portantă modificare va fi ex
tinderea regimului actual al ulti
melor 3 minute pe durata întregii 
partide, dar numai în ceea ce pri
vește trecerea în 10 secunde a ba
lonului din terenul de apărare în 
cel de atac, interzicerea aducerii 
mingii din zona de atac în cea de 
apărare și acordarea dreptului de 
a opta între a executa sau nu cele 
două aruncări libere cu care sînt 
sancționate greșelile personale. 
Scopul modificărilor este activiza-

rea jocului, sporirea spectaculozi
tății lui. Oficializarea acestei pro
puneri ar fi o satisfacție pentru 
federația noastră, deoarece ea este 
una dintre cele care au prezentat-o 
forului diriguitor al baschetului 
internațional. Ar mai fi și alte 
modificări, ca, de pildă, prelungi
rea liniei de centru cu 1 m în la
teral (în scopul precizării zonelor 
de atac fi de apărare), dar cele 
care vor influența evoluția gene
rală a jocului, cu tendința vădită 
de a-l dinamiza, le-am expus mai 
sus. In sfîrșit, profit de prilej pentru 
a aminti de interesanta expunerea 
lui Robert Busnel, membru în Bi
roul executiv al F.I.B.A., președin
tele federației franceze de specia
litate, asupra psihologiei arbitra
jelor. Robert Busnel a demonstrat, 
pe baze realiste, problemele arbi
trajelor și a căutat să dea o se
rie de soluții pentru stimularea 
cavalerilor fluierului, al căror rol 
în buna desfășurare a unei între
ceri și chiar în evoluția basche
tului nu poate fi tăgăduit. Confe
rința reputatului specialist fran
cez va fi publicată, însă. în între
gime în Buletinul tehnic al F.R.B., 
astfel că va putea fi studiată în 
profunzime de cei interesați

ATLETISMUL EUROPEAN
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anul viitor, la tliinchen. acolo unde 
vor fi prezenți și cei mai valoroși 
atleți din celelalte continente 7 Sin
ceri să fim, in ceea ce ne privește 
pe noi, nu știm cîți dintre atleții ro
mâni vor putea fi apți să facă față 
cu succes cerințelor din ce în ce mai 
mari ale unei atari competiții inter
naționale cum este Olimpiada. Indis
cutabil, dispunem de cîteva valori, 
dar pregătirea lor va trebui urmări
tă cu cea mai mare exigență posibi
lă și sprijinită pînă la 
liu,

nivel de deta-

★

ediției prece- 
prezenți și la

Steeher, la o analiză morfologică, 
după date „clasice**, ar putea cădea 
la o selecție, ea fiind destul de „dur- 
dulie**. In Schimb, fuge de rupe pă- 
mîntul I Și asta contează, pentru că, 

— din feri- 
pentru ținu- 
altfel, mulți 
s-ar putea 
ar fi cazul,

29 dintre campionii 
denie a C.E. au fost . 
întrecerile de la Helsinki, dar numai 
6 au izbutit să-și păstreze titlul c 
Borzov (100 m), Nordwig (prăjină), 
Lusis (suliță), Kirst (decatlon), Karin 
Balzer (100 mg) și Nadejda Cijova 
(greutate), alții — printre care Je- 
lev (3000 m obst.) și Gavrilov (înăl
țime) — nesituîndu-se nici măcar 
printre primii opt.

★
O Impresie deosebită au lăsat-o cci 

doi campioni ai sprintului, Valeri 
Borzov și Renate Steeher, nu numai 
pentru dublul lor succes, cit mai 
ales pentru maniera netă în care 
și-au întrecut adversarii. Puși unul 
iîngă celălalt, din punct de vedere 
atletic, ei sînt total diferiți. Borzov 
pare, ceea ce în fond, și este, tipul 
clasic al sprinterului, care te incin
tă mai ales prin relaxare, în schimb

în definitiv, Ia atletism 
cire — nu se dau note 
ta artistică, pentru că, 
dintre marii alergători 
vedea... depunctați, cum ... _______ ,
să Zicem, al lui Evgheni Arzanov 
care aleargă destul de urît, pe vîr- 
l'uri, de parcă împunge pista, cu 
brațele bălăbănind. In schimb, de 
mai bine de doi ani, Arzanov n-a cu
noscut înfrîngerea pe 800 m !

★
La încheierea întrecerilor, am în

tocmit două clasamente pe baza 
punctelor (am acordat puncte pentru 
primii opt clasați la fiecare probă, 
finalele la atletism, în ultimii ani, 
desfășurîndu-se precum se știe cu 
cîte 8 concurcnți). FEMEI : 1. R. D. 
Germană 119 p, 2. R.F. a Germaniei 
96 p, 3. U.R.S.S. 61 p, 4. Polonia 52 
p, 5. Marea Britanie 41 p, 6. Ungaria 
24 p, 7. România 20 p, 8. Austria 
13 p, 9. Elveția 13 p, 10. Iugoslavia 
» p, 11. Cehoslovacia 8 p, 12. Franța 
7 p, 13. Suedia 4 p, 14. Bulgaria și 
Irlanda 3 p, 16. Finlanda 2 p.

BĂRBAȚI: 1. R.D. Germană 161 p, 
2. U.R.S.S. 159 p, 3. R.F. a Germaniei 
101 p, 4. Marea Britanie 86 p, 5. Po
lonia 64 p, 6. Finlanda 61 p, 7. Fran
ța și Italia 40 p, 9. Cehoslovacia 36 
p, 10. Suedia 24 p. 11. Ungaria 
p. 12. Belgia 15 p, 13. România 13 p, 
14. Iugoslavia 12 p, 15. Spania 9 p. 
16. Grecia 6 p, 17. Austria 5 p, 18. 
Irlanda, Elveția, Bulgaria 3 p, 21. 
Norvegia și Olanda 1 p.
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,,IN RETURUL CAMPIONATULUI. FARUL VA AVEA 0 MARE CAPACITATE DE JOC”
— ne asigură noul antrenor al echipei constăntene, TITI IONESCU

Prezență inedită pe litoral 7 Nu. 
Cunoscutul antrenor de rugby Titi 
Ionescu este de acum înainte „de-al 
Constanței".

— De la 1 august sînt antrenor la 
Farul-..

Prilej de mică șuetă rugbystică, 
pe care nu-I lăsăm să ne scape. Ne in
stalăm în două fotolii din holul ho
telului „Continental" și... prima ob
servație : Titi este obosit. Explicația 
e cît se poate de simplă. Vine de la 
stadion, după cîteva ore de muncă. 
„Lucrăm zilnic Cîte 6—7 orft, cu fie
care compartiment în parte..." Mă 
gîndesc să Vorbim mai întîl de e- 
chipa Farul din afara ei.

— Spuneți-ne, vă 
cea Ia Farul înainte 
în noua

— Mă 
tivitatea 
luptă a 
late Pe 
dori-o la echipa lui.

— Șî ce nu vă plăcea 7
— înaintarea juca prea static. Nu 

exista o circulație largă între apăra
re și atac. Apărarea nu era sufici
ent de fermă în apropierea momen
telor fixe — lingă grămezi.

Intuim direcțiile către care soco
tește să se îndrepte cu experiența sa 
pentru a face Farul să strălucească 
mai puternic în rugbyul românesc. 
Obosit, își treee mîna prin păr și în- 
șiruie ce a făcut de la venirea sa 
în noul club, constatările de primă 
oră : cunoașterea posibilităților fizice 
și tactice ale echipei, „descoperirea** 
unor jucători cu calități fizice bune, 
neexploatate încă, juniori foarte do
tați ce vor fi promovați în prima e- 
chipă : Varga, Costenco, Podariu, 
apoi Doiciu.

Coborînd în actualitate, întrebămi
— Cu ce ați început la Farul 7
— Cu accent pe o bună pregătire 

fizică. Numai așa vom reuși să im
primăm un ritm de joc susținut 
echipei, o circulație în apărare și a- 
tac a întregii înaintări, o combinare 
mai bună a procedeelor între cele 
două compartimente. In al doilea 
rînd, vrem să perfecționăm tehnica 
individuală și „de post" a fiecărui 
jucător și mai ales să ne formăm

rog, ce 
de a fi

vă plă- 
investit

funcție 7
impresiona 
acestei echipe, puterea de 

jucătorilor ei. O combativi- 
care fiecare antrenor și-ar

deosebit comba-

un conducător de joc. Tu fine, crea
rea unui sistem de joc bazat pe o 
apărare care să acopere terenul, să 
intervină imediat în contraatac. E- 
chipa noastră va trebui să joace des
chis și să pregătească bine momen
tele fixe — în funcție de particula
ritățile fizice, tehnice și de gindire 
ale componenților lotului nostru. Nu 
mă grăbesc. După 6—7 luni, în retu
rul campionatului, Farul va avea o 
mare capacitate de joc.

— Deci, combativitatea echipei va 
fi dublată de tehnică, pregătire fi
zică, concepție de joc modernă...

— Exact. Pentru aceasta, facem 
antrenamente multe, in fiecare zi 
lucrăm pe rînd cu înaintarea, linia 
de treișferturi și fundașii. Individua- 

perfec- 
creșterea

lizare la maximum pentru 
ționare tehnică, pentru 
capacității fizice.

★
E plăcut să-I asculți peE plăcut să-I asculți pe Titi Io

nescu. Se entuziasmează, are planur) 
mari pe care... nu vrea să le spună, 
crede în viitorul echipei Farul. „Știți 
ce mare avînt a luat rugbyul 
în județ ? Avem o echipă de divizie 
A, alte două în „B", centru de ju
niori la pionieri, echipă Ia școala 
profesională de căi ferate, două tere
nuri".

Hotărît, în noua ediție a campio
natului nu va fi ușor de jucat rugby 
cu Farul Constanța...

Modesto FERRARINI

Lozul în
nu cunoaște vacanța!

I.P.R.S.-BANEASA
Șos. Erou lancu Nicolas nr. 32, sect. 2 BUCUREȘTI 

(Mașina : 48, 67, 203) și cursele întreprinderii

Angajează de urgență:
— ingineri mecanici
— Strungari
— Frezori
— Matrițeri
— Regiori
— Lăcătuși mecanici

— Electricieni
— Electroniști
— Fochiști autorizați ISCIR
— Instalatori apă și gaze
— Presatori
— Fotografi

De asemenea I.P.R.S. - BAi iEASA anunță concurs pentru ocuparea a 5 
(cinci), posturi de maiștri pentru fabricație de rezistențe chimice.

CONCURS DE ADMITERE
PENTRU ÎNSOȚITORI DE BORD

IA „TAROM"
întreprinderea de Transporturi Aeriene Române TAROM organi

zează un concurs de admitere pentru cursul în specialitatea însoțitor 
de bord (steward).

Candidațli trebuie să îndeplinească următoarele condiții :
• sănătate perfectă 

prezentare fizică plăcută 
domiciliul stabil în București 
studii medii cu diploma de bacalaureat 
stagiul militar satisfăcut (bărbați) 
cunoașterea a două limbi străine de uz internațional (engleză, 
franceză, germană, rusă, italiano!
vîrsta : femei 21—25 ani; bărbați pînă la 30 ani.•

Sini preferate persoanele care au avut un stagiu în producție de 
minimum un an.

La înscriere se va prezenta actul de naștere, în copie legalizată, 
actul de studii în original însoții de o copie, precum și o copie de pe 
carnetul de muncă sau adeverință de vechime în muncă.

înscrierile se fac la Serviciul persona) TAROM, aeroportul Bâ- 
neasa, zilnic între orele 13,00—15,15, pînă Io data de 30 august 1971.

Informații la telefon: 330030, interior 33.

Zilnic are loc la sediul Administrației 
de Stat Loto-Pronosport predarea de 
autoturisme cîștigate la seriile speciale 
Loz. In pilc șl plata de mari ciștiguri 
In numerar obținute la seriile obișnuite, 
alți șl alțl participant prezentindu-sc 
pentru a intra In posesia cîștlgurilor.

Printre cel mai recențl ciștigâtori de 
autoturisme la seriile speciale Loz în 
plic se numără șl participanțli Romulus 
Gaclu — Cluj — Skoda S. 100 ; Aurel 
Moșuțiu — Cluj — Dacia 1100; Victor 
Rusznyak — Cluj — Dacia 1100; Ion Pă
sat — Galați — Dacia 1100; Octav Pa- 
trlche — Galați — Dada 1100; Gheorghe 
Prodan — Sighet — județul Maramureș
— Dada 1100 : Gherasim Comșa — Bra
șov — Dada 1100: Ion Jumătate — co
muna Badu — județul Teleorman — 
Fiat 850 -, Dumitru Nițescu — București
— Dada 1100; Nicolae Ardeleanu — Si
biu — Moskvici 408. Costică Cloșca 
din Cotistanța — Dada 1100. Nici se
riile obișnuite Loz in plic nu rămin mai 
prejos cu acordarea de mari dștiguri.

Printre ultimii cîștigători se află : 
Marcu Con — Iași — 20.000 lei ;
Ion Murăriu — Pîngărați — județul 
Neamț — 20.000 Id ; Istvan Blbza — 
Cluj — 20.000 lei ; Vasile Ianza — Pe
troșani — Hunedoara — 10.000 lei; Du
mitru Cursaru — Ploiești — 10.000 lei ; 
Ion Nedelcu — Sacalaz — județul Timiș
— 10.000 lei ; Zoltan Sala — Sf. Gheor
ghe — jud. COVasna — 10.000 ld ; Ume
de loan Szenasl — Arad — 10.000 lei.

Nu uitați, indiferent unde vă aflați 
jucați la Loz în plic.

Numai cine joacă poate eîștiga.
• Tragerea Ptonoexpres de astăzi va 

fi televizată direct din studio, cu înce
pere de la ora 19.10.

PRONOSPORT

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
NR. 33 DIN 15 AUGUST 1971
CATEGORIA I : (12 rezultate) :

4 variante 10% a 12.331 lei.
CATEGORIA a Il-a: (11 rezulta

te) 16,95 variante a 3.492 lei
CATEGORIA a ni-a f (10 rezul

tate) 224,90 variănte a 395 lei.
Rubrică redactată 4c LQTO-PfiO- 

NOȘFQBȚt ---------------- ''
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ETAPE
DINAMO

Anul Înființării: 194».
Culorile echipei : alb-roșu. 
BUCUREȘTI, șos. Ștefan cel Mare, 

nr. 7—9, telefon : 12.77.00.
Stadion : Dinamo, capacitate: 17.500 

locuri.
18 jucători. Virsta medie i 24 de 

ani ți 7 luni.
Promovări : Dobrău.
Achiziții î Sătmăreann — de la 

Crișul ți Fl. Dumitrescu — de la 
U.T.A.

Plecări : Petre Nlcolae ți Moldovan
— Ia Crișul, Both — Ia U.T.A., Nuțu
— la Sportul Studențesc.

Președintele clubului : Colonei Va- 
leriu Buzea; vicepreședinte: locote
nent colonel Ion Gh. Nae.

Președintele secției : general loco
tenent Pamfil TatUî secretar » 
Gheorghe Uiu.

Medic : Dr. Mircea Ciortea. Ma- 
seur : Nlcolae Rada.

Cele mal bune performanțe: a clș- 
tlgat de 6 ori campionatul, in edițiile: 
1955, 1961—1982, 1962—1963, 1963—1964, 
1964—1965, 1970—1971.

Nunweiller III

RAPID

Antrenor s DUMITRU NICOLAS 
NICUȘOH.

FORMAȚIA :

1. CONSTANTI
NESCU 
(ANDREI - CA- 
VAI)

2. CHERAN 
(DOBRĂU)

». I. NUNWEILLER 
(SĂTMĂREANU) 

S. SANDU GABRI
EL 
(STOENESCU)

4. DELEANU
5. DINU

10. R. NUNWEIL- 
LER 
(MUSTEȚEA)

7. LUCESCU 
(SĂLCEANU)

8. D. POPESCU
9. DUMITRACHE

11. FL. DUMITRES
CU

Anul Înființării s 192».
Culorile echipei: alb-vișinlu.
BUCUREȘTI, calea Ciulești, nr. 1», 

telefon : 17.01.40 — 17.03.01.
Stadion : Glulești, capacitate : II00» 

locuri.
22 Jucători. Virata medio 1 24 do 

ani șl 9 luni.
Promovări t Ion Apostol.
Achiziții : Alexandru Boe — de Ia 

Sportul Studențesc, Daniel Ene — 
de la S.C. Bacău, Octavian lonescu 
— de la C.F.H. Cluj.

Plecări ; losli Strat — la C.F.R. 
Cluj, Coe Dan — la F.C. Royal 
Antwerpen (Belgia).

Președintele clubului t Petre Ca
pră j vicepreședinte : Otto Zaharia.

Președintele secției de fotbal t ing. 
Aurel Dumitru Popa j vicepreședinte: 
Emil Dobrescu.

Medic : dr. Petre Bendlu. Mascur: 
Iordache Parcea.

Cea mal bună performanță t a etș- 
tlgat campionatul in ediția I960—1867.

Antrenori î BAZU. MARIAN — 
Gheorghe Nuțescu.

STEAGUL ROȘU
Anul înființării : 1942.
Culorile echipei : galben-negru.
BRAȘOV, str. Mihal Vlteazu nr. 

146, telefon s 22020.
Stadion : Tineretului, capacitate : 

15 000 locuri.
1» jucători. Virsta medie 1 24 de 

ani și 8 luni.
Achiziții 5 Furnică — de la Metrom 

Brașov, N. Matei — de la C.F.R. Cluj, 
Kassonl — de la Industria slrmel C. 
TurzII.

Plecări c Emil Dumltrlu — la 
V.E.F.A. Istanbul.

Președintele clubului s loan Indrel; 
vicepreședinte: prof. Nlcolae Lebu.

Președintele secției de fotbal t mg. 
Nlcolae Baltag ; vicepreședinte s Eml- 
llan Ștefănescu.

Medic : dr. Laurian Tans. Mascur ■ 
Ion FurduL

Cea mal bună performanță : locul 
2 tn ediția 1961—1962.

Pescaru

„U" CRAIOVA

FORMAȚIA :

Antrenori » nicolae proca -• 
Alexandru Meszaros.

1. ADAMACHE 
(ALBU- 
KASSOND

2. IVANCESCU
3. JENEI
6. OLTEANU
4. RUSU
5. PESCARU 

(SERBANOIU)
10. CADAR 

(BALINT)
T. NF.CULA 

(DRĂGOD
8. FURNICA 

(FLORESCU)
9. GHERGHELI 

(N. MATEI)
ÎL GYORFI

Anul Înființării : 1948.
Culorile echipei s alb-albastru.
CRAIOVA, str. Săvineștl nr, 10, 

telefon t 1.12.13.
Stadion : Central, capacitate : 34 000 

locuri. i
22 jucători. Virsta medie i 24 de 

ani șl I luni.
Achiziții: Cloclrlan — de la Me

talul Alud, Pirvu — de la Metalul 
Tlrgovlște, Sameș — de Ia Steaua.

Plecări t Smarandache — Ia Steaua, 
Dașcu — Ia Electroputere Craiova.

Președintele clubului s conf. Tibe- 
rfu Nicola: vicepreședinte : ing. Ion 
Constantinescu; secretar: Ion Dobrl- 
țolu.

Președintele secției de fotbal : prof, 
dr. Constantin Bota.

Vicepreședintele secției t eonf. Con
stantin Barbu.

Medic *. dr. Dotei Șerban. Maseur: 
Gabriel Mustață.

Cea mal bună performanță s locul 
» in ediția 1966—67.

Antre.iori : CONSTANTIN CER-

F.C. ARGEȘ

Anul Înființării 2 U5L
Culorile echipei 2 elb-violet.
PITEȘTI, str. Horia, Cloșca șt Cri- 

șan nr. 15, telefon i 1.48.44 — 1.25.80.
Stadion 2 «1 Mal*, capacitate s

15 000 locuri.
19 jucători. Virsta medie i H de 

ani șl * ,aDl-
Promovări 2 Neculce.
Achiziții s Stan — de Ia Jiul, Duțan 

— de la Sportul studențesc, E. Du
mitru — do la Metalul București.

Plecări : Frățllă — la VJE.F.A. Is
tanbul, lancu — Ia F.C. Galați, Cră- 
clunesdu — la C.P. București.

Președintele onorific al clubului c 
Gheorghe GaVrllă | vicepreședinte 
onorific 2 Ștefan Partenle 1 vicepre
ședinte salariat: Pulu Rapaport.

Medic : dr. Paul Tomescn. Maseur: 
Gheorghe Caravețeanu.

Cea mal bună performanța : locul 
3 tn ediția 1967-18.

Vlad

S. G BACĂU

Antrenori e TITUS OZON — Dlma 
Tănase.

FORMAȚIA :

1. STAN 
(ARICIU- 
VINTILA)

3. PIGULEA 
(CIOLAN)

3. OLTEANU
6. VLAD
4. IVAN 

(NECULCE)
5. M. POPESCU 

(ROȘU)
10. PREPURGEL 

(D. ȘTEFAN)
7. RADU
8. DOBRIN 

(DOBRESCU)
B. DUȚAN 

(E. DUMITRU) 
ÎL JERCAN

Anul înființării: 1953.
Culorile echipei 7 alb-roșu.
BACAU, str. Eliberării nr. 39, te

lefon : 1.27.65 — 1.28.44.
Stadion : 23 August, capacitate : 

12 400 locuri.
21 jucători. Virsta medie 1 « de 

ani șl 9 luni.
Promovări : Constantin Vasile »l 

Mate! Gblca.
Achiziții t Clzlc — de Ia Politehnica 

Iași.
Plecări : Daniel Ene — la Rapid, 

Maghiar — Ia Știința Bacău, Bogdan 
— la Mlneriil Comăneșt! șl Kiss — 
fără adresă.

Președintele de onoare al clubului: 
Aurel Iile Callmandric : președinte r 
Roii Stratulat.

Președintele de onoare al secției 
de fotbal s loan Pruteanu ; preșe
dinte : Franț Lazăr.

Medic e dr. Alexandru Udrescu. Ma
seur : Vasile Moraru. '

Cea mai bună performanță s locul 
5 tn ediția 1969—70.

Antrenori : CONSTANTIN RADU
LESCU — Petrîcă RăduleScu.

De la schimbarea denu
mirii sale, clubul băcăuan 
nu Ș1-» confecționat încă 
o nouă insignă.

JIUL'

Anul înființării 2 1929.
Culorile echipei 2 alb-negru.
PETROȘANI i str. Ion Creangă nr. 

7; telefon 1165.
Stadion i Jiul, capacitate 2 I ooo 

locuri.
20 jucători. Virsta medie 1 25 de 

ani șl 5 luni (cel mal „bătrln" lot, 
dintre eele 16 divizionare).

Achiziții : Gllgore, E. Georgescu, 
Mulțescu șl Suclu — toți de la 
Steaua, Stolan — de la Vulturii tex
tila Lugoj, Ciurea — de la Autobu
zul București.

Plecări, t Stan — Ia F C. Argeș, ion 
Constantin — la Steaua, Remus Popa
— la Corvlnul Hunedoara, Caramalis
— în Grecia, Florea —• la A.S.A. Tg. 
Mureș.

Președintele clubului c Ton Karpl- 
neț; vicepreședintele clubului și al 
secției de fotbal : Mircea Pascu.

Președintele secției de fotbal: Otto 
Abraham.

Medic : dr. Aurel Mărllă.
Cea mal bună performanță : locul 

2 tn ediția 1962—1963.

Libardi

FORMAȚIA :

Antrenor: EUGEN IORDACHE.

L SUCIU 
(MARINCAN)

2. AL. GEORGES
CU
(TALPAI)

3. GEORGEVICI
6. STOCKER
4. M. POPESCU 

(TONCA)
5. URMEȘ 

(GLIGORE)
10. DODU 

(SANDU)
7. PERONESCU 

(MULȚESCU)
8. COTORMANI

(E. GEORGES
CU)

9. LIBARDI 
(STOIAN)

11. NA1DIN 
(CIUREA)

In fotografii t căpitanii echipelor

C. F. R

Anul înființării: 1907.
Culorile echipei : alb-vlolet.
CLUJ, Piața Victorie! nr. 17, tele

fon : 21424.
Stadion : Municipal, capacitate : 

36 000 locuri.
17 Jucători. Virsta medie: 24 de 

ani și 3 luni.
Achiziții : Pop — de la Bradul VI- 

șeu. Totolanu, Penzeș, Șoptereanu șt 
Munteanu — toți de la s,U“ Cluj.

Plecări : Naghel — Ia A.S.A. Tg. 
Mureș. Mărculescu — la Petrolul, 
Burlacu — la Chimia Hm. Vilcea. 
Crlstea — Ia Minerul Baia Mare. Ma
rinescu — fără adresă, N. Matei — 
la Steagul roșu, Fanea Lazăr — la 
Universitatea Cluj.

Președintele clubului : Ing. Nicolae 
Cherteș: vicepreședinte: George
Birsan.

Președintele secției de fotbal : Ion 
Donea ; vicepreședinte : Vasile Dra- 
gomlreseu.

Medic ț dr. Remus Slmtlon. Ma
seur : Vasile Bodocan.

Cea mal bună performanță : locul 
8 tn ediția 1947—1948.

Antrenor : LAURENȚIU MUNTEA
NU.

Râducanv

FORMAȚIA f

1. RADUCANU 
(RAMUREANU)

2. POP 
(STEFAN)

3. BOC 
(MUȘAT)

6. LUPESCU 
(NIȚA — COSTEA)

4. CODREA 
(GREAVU)

5. ANGELESCU 
(DINU)

10. DUMITRU
(M. STELIAN)

7. NASTURESCU
8. D. ENE

(O. IONESCU)
9. NEAGU 

(APOSTOL)
11. PETREANU 

(CODREAN U)

Oblemenco
FORMAȚIA t

L PILCA 
(PAPUC- 
OPREA)

2. NICULESCU 
(CIOCÎRLAN)

3. DESELNICU 
(ȘAMEȘ)

R MINCA 
(BÎTLAN) 

ă. VELEA 
(LEPADATU)

S. STRÎMBEANU 
(DONOSE)

10. IVAN 
(BOȘOTEANU)

T. MARTTNOVICI 
(NIȚA)

8. NEAGU 
(PIRVU)

9. OBLE9IENCO
11. TARALUNGA 

(BALAN)

Vătofu
FORMAȚIA :

L

2.

3.
6.

4.

5.
10.

7.

8.

».

ÎL

GHIȚA 
(CIZIC- 
FUGACIU) 
MIOC 
(C. VASILE) 
CATARGIU 
VELICU 
(SINAUCEANU) 
COMANECU 
(VOLMER) 
DUȚAN 
VATAFU 
(HRITCU) 
PANA 
(S. AVRAM) 
EM. DEMBROV- 
SCHI 
(PRUTEANU) 
RUGIUBEI 
(GHICA) 
BALUȚA 
(FLOREA)

Cojocaru

FORMAȚIA :

L POP 
(TOTOIANU)

2. ȘOPTEREANU 
(LUPU)

3. COJOCARU
6. DRAGOMIR
4. ROMAN 

(PENZEȘ)
5. M. BRETAN 

(VIȘAN)
10. SOO 

(TEGEAN)
7. S. BRETAN
8. STRAT
9. I. MUNTEANU 

(P GHEORGHE)
11. PETRESCU

STEAUA

Anul înființării : 1947.
Culorile echipei: roșu-albastru.
BUCUREȘTI, calea Plevnel 114. 

telefon : 14.87.59.
Stadion : Terenul Oheneea.
11 Jucători. Virata medie t 21 de 

«ni și I luni.
AehizlțH 2 Smarandache — de ia 

Univ. Craiova, Ion Constantin — de 
la Mul.

Plecări î Suclu — la Jiul.
Președintele clubului: colonel Maxi

milian Pândele ț vicepreședinte al 
clubului și președintele secției de 
fotbal: Gheorghe Popescu.

Medie 2 dr. Mugur Ghlmpețeann. 
Measure Mitică Neaga.

Cele mal bune performanțe t a 
eiștlgat de 7 ori campionatul, tn 
edițiile 1951, 1952, 1958, 1958, 1959—196», 
1969-1961, 19M—1968.

Antrenori s valentin stanes- 
CU — Gheorghe Constantin.

Sătmâreanu

U. T. A.
Anul Înființării I 8946. 
culorile echipei s alb-roșu.
ARAD, str. Aurel Vlaicu nr. 2, 

telefon î 149.15.
Stadion t U.T.Ao capacitate I M 90S 

locuri.
17 jucători. Virsta mediei IS de 

ani.
Achiziții l Bodrojan — de la C.T.R. 

Timișoara, Both de Ia Dlnatno, 
ziller — de la Minerul B. Mare.

Plecări 5 FI. Dumltreșcu — la Di
namo, O. Dcmbrovschl — la Vagonul 
Arad, Scheep — la Politehnica Timi

Domide

FORMAȚIA :

1. HAIDU
(COMAN)

2. SATMAREANU 
(HALMAGEA- 
NU)

3. CIUGARIN
6. NEGREA 

(SMARANDA
CHE)

4. CRISTACHB
5. VIGU

10. NAOM
(ȘTEFĂNESCU)

7. PANTEA
8. TATARU 

(AELENEI)
9. JORDĂNESCU 

(ION CONSTAN
TIN)

11. DUMITRIU
(MARCU)

șoara.
Președintele etubutul i Mlhai Piere: 

vicepreședinte s Nlcolae Blăgău,
Președintele lecției d« fotbal I tng.' 

loan Babău | vicepreședinte I Ale
xandru Panici.

Medic i dr. Ioan Băla. MsMttFt l* 
dlslau Orovetz.

Cele mai buna performanțe 2 * 
eiștlgat de I ori campionatul, ta edi
țiile 1946—1947, 1947—42, U50, 1954,
1968—1969, 1969—1970.

Antrenori 8 nicolae Dumitres
cu — prof. Ioan lonescu.

F

PETROLUL

Anul înființării 1920.
Culorile echipei : roșu-alb-galben.
PLOIEȘTI, st». Stadionului nr. 26, 

telefon 2.40.27.
Stadion : Petrolul, capacitate : 11 000 

locuri.
20 jucători. Virsta medie : 24 d» 

ani și 3 luni.
Promovări : Cramer, Dobre, Țapo- 

lea.
Achiziții t Mărculescu — de la 

C.F.R. Cluj, Moldovan — de la Gaz. 
metan Mediaș, Harapu — de la Fla
căra Morenl, Florea — de la C.S.M. 
Reșița.

Plecări : Cotigă — la Progresul 
Brăila, Petruț — la Tractorul Bra
șov, Ciucu — Ia Poiana Clmplna. 
Stroe — la Știința Bacău, Gli, Florea 
— la Metalul Mija.

Președintele clubului : Nicolae Pan- 
tille : vicepreședinți : Ion Teodores- 
cu șl Nlcolae Bărbulescu.

Președintele secției de fotbal : 
Gheorghe Urlch ; vicepreședinte : Ni
colae Ioanid.

Medie : dr. Vasile Crlstea.
I Cele mal bune performanțe : a cU- 

tlgat de 4 ori campionatul. In edi
țiile 1929—30, 1957—58, 1958—59, 1965—66.

Antrenori : ILIE OANA — Mircea 
Dridea.

FARUL
Anul înființării: 1957.
Culorile echipei : alb-albastru.
CONSTANȚA, Bd. Republicii nr. 

124, telefon : 2.13.70—2.21.42.
Stadion : 1 Mai, capacitate : 17 300 

locuri.
18 jucători. Virsta medie : 24 de 

ani șl 5 luni.
Achiziții : Bălosu șl Mustață — de 

la Dunărea Giurgiu, Nistor — de la 
C.S.M. Sibiu.

Plecări : Pleșa, Mustafa șl Constan
tin — toți la Portul Constanța, Ba
dea — la Gloria Buzău.

Președintele clubului : Gheorghe 
Cavaliotl; vicepreședinte: Ion Tacacs.

Președintele secției de fotbal: Tu
dor Șovăială.

Medic : dr. Ovidiu Dinu. Maseur : 
Nlcolae Nan.

Cele mal bune performanțe : de 
2 ort locul 4, ta edițiile 1961—15 și 
1966—67.

Antrenori: ROBERT COSMOC - 
Emanoll Rașoti.

A. S A.

Anul înființării: 1964.
Culorile echipei: roșu-albastru.
TG. MUREȘ, str. Lenta nr. 5, te

lefon : 1.16.24.
Stadion t 23 August, capacitate :

12 400 locuri,
17 Jucători. Vtrsta medie : 2» de 

ani șl 7 luni.
Achiziții : Naghel — de la C.F.R. 

Cluj, Unchlaș — de Ia Petrolul.
Plecări : Dondoș — la Chimia Ttr- 

năvenl, Ciutac — la Industria sîrmel 
Cîmpîa TurzII, Trăznea — la Tracto
rul Brașov, V. Matei — la Mureșul 
Deva.

Președintele clubului: colonel Ale
xandru Florescu ; vicepreședinte : 
locotenent colonel Gheorghe Pinti- 
lie.

Președintele secției de fotbal : lo
cotenent colonel Virgil Mann.

s-ailic : dr. Emerich Ralmady. Ma
sau”: Gheorghe Gali.

Cea mal bună performanță : locul
13 tn ediția 1968-69.

Antrenori: TIBekiu boxe 
Gheorghe Bay.

FORMAȚIA t

I. GORNEA

i.
3.

(VIDAC- 
ZILLER) 
BIRAU 
I.ERETER

6. POJONI 
(BODROJAN)c POPOVICI

s. PETESCU 
(CALININ)

M. BOTH
7. AXENTE 

(SIMA)
8. DOMIDE
9. BROȘOVSCHI

11. KUN 
(DUMBREAN)

Mocanu

POLITEHNICA

FORMAȚIA :

1. M. IONESCU

2.

(MARCULESCU- 
PLOPEANU) 
GRUBER

3. BADIN

6.
(MIERLUȚ)
MOCANU

4.
(CRtNGAȘU) 
N. IONESCU

5. DINCUȚA

10.
(IUHASZ) 
MORARU

7. CRAMER

8.
(HARAPU) 
CIUPITU

9.
(DOBRE) 
MOLDOVAN

11.
(TAPOLEA)
GROZF.A
(FLOREA)

Antonescu

FORMAȚIA :

1. ȘTEFĂNESCU 
(POPA)

2. STOICA 
(NISTOR)

3. ANTONESCU
6. MAREȘ

(N. CONSTANTI
NESCU)

4. GHIRCA 
(BALOSU)

5. TANASE
(I. CONSTANTI
NESCU)

10. TUFAN 
(MUSTAȚA)

7. OLOGU
8. CARAMAN
9. OPREA

11. KALLO 
(TURCU)

Nagy

FORMAȚIA :

1. SOLYOM 
(NAGHEL)

2. SLEAM 
(SZOLLOSI)

3. ISPIR
6. TOTH 

(UNCHIAȘ)
4. CZAKO
5. N. NAGHI 

(BOLONI)
10. HAJNAL

(St NAGHI)
7. LUCACI 

(CANIARO)
8. MUREȘAN
9. FAZECAȘ

11. VARADI

Anul Înființării: 1947.
Culorile echipei : alb-albastru.
IAȘI, str. Ștefan Gheorghiu nr. 8-7. 

telefon 1.43.49.
Stadion : ,23 August*, capacitate i 

12 800 locuri.
18 jucători. Virsta medie: ÎS de ani 

șl o lună (cel mal tinăr lot dintre 
cele 16 divizionare).

Promovări : Amarandel, Mihal na
milă.

Achiziții : Biliboacă — de la For
tul Constanța.

Plecări : Goleac șl Andrioale — la 
Ceahlăul Piatra Neamț, Mihăilă și 
Lupea — la Penicilina Iași, Cizie — 
la S.C. Bacău.

Președintele clubului: prorector 
Tlberiu Golgociu t vicepreședinți : 
prof. unlv. Eugen Popa șl prof. unlv. 
Ion Pidemonte.

Președintele secției de fotbal 1 prof, 
unlv. Marcel Patraș; vicepreședinte : 
George Pohrlb.

Medic î dr. George Dorneanu. Ma
seur : Vasile Glrbea.

Cea mal bună performanță : locui 
I in ediția 1965—66.

Antrenor! : VTNTH.A MARDARES- 
CU — Emillan Avasilichioalei.

POLITEHNICA

"Uff CLUJ

Anul Înființării : 1919.
Culorile echipei: alb-negru.
CLUJ, Piața Păcii nr. 1—3j telefon: 

2.26.16.
Stadion : Municipal, capacitate i 

26 000 locuri.
18 Jucători. Virsta medie t U ds 

ani șl 10 luni.
Promovări : Sudy.
Reveniri : Fanea Lazăr — de la 

C.F.R. Cluj.
Plecări : Șoptereanu, Penzeș, To- 

toianu șl Munteanu n — toți la 
C.F.R. Cluj.

Președintele clubului t prof. «ntv. 
Matic zacheu ; vicepreședinte: Dctor 
unlv. Sorin Pascu.

Președintele secției de fotbal ț eonf. 
unlv. Sever Groze : vicepreședinte « 
dr. Mircea Luca.

Medic: dr. Alexandrii Pop. Ma- 
seuri : Ion Mlronluc șl Ioan Maier.

Cea mal bună performanță : locut 
2 tn ediția 1932—33 (a fost Întrecută 
în finală de Rlpensia Timișoara).

Antrenori : ȘTEFAN ONISIB 
Vasile Băluțlu.

CRIȘUL
Anul înființării: 1958.
Culorile echipei: roșu-albastru.
ORADEA, str. Dumitru Petrescu nr.

X, telefon : 1.54.75 — 1.34.37.
Stadion : Crișul, capacitate : 18 600 

locuri.
20 jucători. Virsta medie : 23 d< 

ani și 10 luni.
Promovări e Agud șl Covalclc.
Achiziții : Petre Nlcolae șl Moldo

van — de la Dlnamo București, Flo
rea — de Ia Jiul.

Plecări t Sătmăreanu TI — la Dl
namo.

Președintele clubului : Bujor Blera; 
vicepreședinte : Alexandru Torjoo și 
prof. Uie Puia.

Președintele secției de fotbal: Ho
rla Cosma ; vicepreședinți : prof. 
Gheorghe Chiș, Vladimir Oro», Ovi
diu Șerbescu și Mircea Apostolescu.

Medic : dr. Vasile Frlneulescu. Ma
seur : Gheorghe Bologan.

Cea mal bună performanță r cam
pioană ta ediția 1948—1949.

Antrenori : ȘTEFAN COIDUM — 
Vasile Vlad.

lanul

FORMAȚIA :

1.

2.
3.
6.

4.

5.

10.
7.
8.
Â

ii.

IORDACHE 
(COSTAȘ) 
D. ROMILA 
IANUL 
STOICESCU 
(ALECU) ‘ 
PALL 
(IIANCERIUC) 
M. MARDARES- 
CU
(M. ROMILA) 
SIMIONAȘ 
INCZE 
CUPERMAN 
(BILIBOACA) 
LUPULESCU 
(AMARANDEI) 
MOLDOVEAN'U 
(MARICA)

Cîmpeanu

FORMAȚIA :

1. ȘTEFAN 
(MOLDOVAN)

2. CREȚU 
(PORACZKY)

3. PEXA
6. SOLOMON 

(FANEA 
LAZAR)

4. CÎMPEANU 
(MIHAILA)

5. ANCA
10. STÎNCEL 

(StJDY)
7. UIFALEANU 

(MUNTEANU)
8. BARBU 

(LICA)
9. ADAM 

(IORDACHE)
11. MOCANU

Balogh
FORMAȚIA :

1. BAUMGARTNER 
(FLOREA-BO- 
LOGAN)

2. PETRE NICO
LAE

3. SARAC 
(LUCACI)

6. BULC
4. BALOGH
5. MOLDOVAN 

(A. NAGHI)
10. DARABAN 

(NEȘU)
7. SUCIU 

(AGUD)
8. COCIȘ 

(COVALCIC)
9. ARNOȚCIII 

(MOȚ)
11. scm<opu 

(CEFAN)

Documentar realizat de ADRIAN VASILESCU
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Înaintea finalei inter zone

Primele antrenamente
ale tenismenilor români

la Sao Paulo
SAO PAULO,. 17 (pria telex). So

siți la finele «ăptlmîtiii trecute în 
Brazilia, tenismenii reprezentativei 
române își desfășoară antrenamen
tele de acomodare pe terenul cen
tral ai stadionului „Pinheiros” din 
Sao Paulo, unde urmează să încea
pă sîmbătă întîlnirile din cadrul 
finalei inter-zone a „Cupei Davis”.

Lotul României, în frunte cu 
maeștrii emeriți ai sportului Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, manifestă o 
bună dispoziție de joc, urmînd in
dicațiile căpitanului de echipă prof. 
Ștefan Georgescu. Se joacă pe un 
teren cu zgură roșie, iar mingile 
folosite sînt cele anunțate anterior, 
de către gazde, purtîhd marca 
„Mercury*, de fabricație braziliană. 
Pe același teren, alternează în pro
gram pregătirile tenismenilor Brazî-

liel dintre care 
Thomas Koch și

Pînă acum nu 
arbitrul principal al meciului, din 
ultimele discuții purtate rezultînd 
că alegerea a căzut asupra englezu
lui D. N. Hardwick, a cărui accepta
re este așteptată de la Londra. Este 
posibil ca această problemă să nu 
fie elucidată decît vineri, la ședin
ța Oficială a tragerii la sorți.

Interesul deosebit pe care publi
cul îl acordă meciului Brazilia-Ro- 
mânia se vădește și din faptul că 
toate cele 15 000 de bilete puse în 
vînzare, ’pentru cele trei zile de joc, 
au fost imediat epuizate.

Echipa României este cazată la 
hotelul „Jaragua", unul din princi
palele hoteluri din Sao Paulo.

excelează titularii 
Edson. Mandarino. 
a fost fixat încă

Trimisul nostru special, Dumitru STĂNCULESCU, transmite

debutează astăzi în campionatele 
europene masculine de canotaj
COPENHAGA, 17 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Miercuri, pe lacul Bagsvaerd se 

va da startul în campionatele euro
pene masculine de canotaj. Marele 
concurs începe cu întrecerile în ca
drul seriilor, la următoarele 7 pro
be : schif 4 + 1, 2 f.c., simplu, 2 + 1, 
4 f.c., 2 vîsle și 8+1. Organizatorii 
consideră că actuală ediție a C.E. 
a înregistrat, de pe acum, un prim 
succes: pe foile de înscriere figu
rează echipaje din 28 de țări. în a- 
ceastă confruntare de elită, canota
jul masculin românesc va fi repre
zentat de trei ambarcații. Este vor
ba de schifu] de 2+1 (campion 
mondial anul trecut în ~ 
format din maeștrii emeriți ai spor
tului Ștefan Tudor, Petre Ceapura 
și Gheorghe Gheorghiu, de schiful 
4 f.c. (Emerich Tușa, Dumitru Iva
nov, Dumitru Grumezescu, Ilie 
Oanță), precum și de barca de 2 f.c. 
(Ivan Cacenco, Francisc Papp).

Canada),

Subiect de reportaj
„GAUCHO TOM //

Lipsa de prevedere poate juca une
ori feste reporterului. în zile de mai, 
la Paris, în timpul campionatelor de 
la Roland Garros, brazilianul Tho
mas Koch mi se păruse un subiect 
neinteresant. Pierdea, în primul tur, 
la Ilie Năstase, cu categoricul scor 
de 6—2, 6—2, 6—4, înscriindu-se ast
fel printre anonimii turneului.

Nu calculasem atunci că peste d- 
teva luni complicata țesătură de în- 
tilniri pentru „Cupa Davis" îl va a- 
duce din nou pe tenismanul de ia 
sud de ecuator, în calea rachetelor 
noastre. Subiect ratat... Sau numai 
în parte, fiindcă o convorbire — în
tâmplătoare — am avut totuși cu 
lungul „Gaucho Tom", siluetă sim
patică și originală a courts-urilor de 
tenis.

înalt, foarte bronzat, cu părul îm
pletit in două cozi, la moda indiană, 
acest latino-amerlcan cu nume ger
manic (moștenire a unor bunici emi
grați din Europa în veacul trecut) 
îți lasă o amintire neștearsă. Nu 
numai prin aspectul său Insolit, cl 
și datorită felului deschis și priete
nos cu care îți vorbește, într-o en- 
gleză-„slanga foarte colorată cu ex
presii americănești,

— Aveți un loe in mașina Braziliei I... 
mi-a strigat pe fereastra deschisă » 
unui Fiat 125, cînd căutam drumul 
spre microbuzul presei, Ia poarta de 
ieșire a stadionului Roland Garros.

Alături de Koch, în mașină mai 
era un jucător pe care nu-I cunoș- 
ieam. Mi-a fost prezentat : Jaime 
Fillol din Chile. Deci, doi foști șl 
viitori adversari ai lui Ilie Năstase 
in marile turnee. Am profitat de 
ocazie, ca să întreb pe Ioc :

— Ciștigă Năstase ? (era după 
strălucita sa partidă cu Stan Smith 
șj înaintea semifinalei cu Froehling).

— Certamente, mi-a răspuns Koch. 
Trebuie să fie turneul lui, mai ales 
că a scăpat de eei mal grei adver
sari.

— ...Șl de mine ! a adăugat rîzînd 
Fillol, care se prevalează încă de un 
scor pozitiv în fața lui Ilie (2—1). La 
acest turneu, însă, ieșise din primul 
tur...

Au urmat păreri despre forma bună 
a lui Năstase, în timp ce mașina 
noastră intra pe aleile asfaltate din 
Bois de Boulogne, In 
Etoile. Peste 
pronosticurile 
Jan Kodes in

— Nu treci 
întrebat apoi 
la ordinea zilei.

drum spre 
două zile, din păcate, 

erau infirmate de un 
zi excepțională...

la profesionism ? l-am 
pe brazilian — tema

THOMAS KOCH

Născut la 11 mal 1945, 
In orașul Porto Ale
gre, 1,86 m ; 76 kg. A 
avut o afirmare foar
te rapidă, ca Junior, 
remareîndu-se în com
petiția „Orange Ball” 
din S.U.A. La 16 ani, 
este prezent în sfer
turile de finală ale 
marelui turneu de la 
Forest Hills.

Debutează In echipa 
de „Cupa Davis" a 
Braziliei, tn 1964, In 
meciul împotriva Spa
niei (cîștigă la Cou- 
der, pierde la Santana), 
în 1966, la Porto Ale
gre, este coautor al 
victoriei, împreună cu 
Edson Mandarino, în 
fața echipei 9.U.A. 
(3—2), în semifinala 
interzone. Brazilienii 
sînt învinși apoi 
de India, tot cu 
3—2, la Calcutta (Koch 
pierde la Krishnan, de 
la 2—1 ‘ ’
5—2 în setul

în ediția 
neulul de 
don, Koch 
în sferturi 
(primii 8), _ 
vest-germanul Bungert, 
Analistul probei. Un an 
mal tîrziu, t:-------- ’
cu olandezul 
cîștigă titlul de 
pion internațional 
S.U.A., la dublu, 
teren acoperit.

la seturi și 
patru 1). 

1967 a tur
la Wimble- 
se califică 
de finală 
plerzlnd la

tmpreună 
Okker, 

carn
al 
pe

Sportivii români debutează In pro
ba de 2 f.c. întrecere eliminatorie, 
în care vor evolua dublourl din 18 
țări. Cuplul Cacenco-Papp își dis
pută întîietatea în cadrul seriei a 
Il-a, alături de schifiștii din Unga
ria, Anglia, U.R.S.S., R.F. a Germa
nici și Suedia. Manșa anunță o 
luptă strînsă pentru calificarea în 
etapele următoare ale întrecerii. Ce
lelalte două serii ale probei I I. Po
lonia, R.D. Germană, S.U.A., Suedia, 
Italia, Iugoslavia ; III. Mexic, Aus
tria, Norvegia, Cehoslovacia, Argen
tina, Danemarca.

Cele mai multe înscrieri s-au în
registrat la proba de schif 2 + 1, în
trecere eliminatorie împărțită, după 
tragerea la sorți, în 4 serii a cîte 5 
echipaje. în această confruntare își 
vor măsura, deci, forțele canotori 
din 20 de țări. Schiful nostru, cam
pion. mondial, va evolua în cadrul 
manșei 
Suedia, 
nu este 
emoții, 
contact 
Irlanda, Anglia, 
Norvegia; III. 
Mexic, Cehoslovacia, Olanda; IV. 
Franța, R.F. a Germaniei, S.U.A., 
Danemarca, R.D. Germană.

Tot mîine (n.r. azi) se vor întrece 
în cadrul seriilor și schifiștii din 
barca de 4 f.c. Ei vor evolua, după 
ora prînzului, în prima manșă, pe 
celelalte culoare fiind echipajele re
prezentative din Franța, Norvegia, 
Anglia și Spania. Și Ia această pro
bă, antrenorul Dumitru Popa speră 
în calificarea băieților noștri în e- 
tapele superioare ale competiției. în 
manșele 
Polonia, 
Italia ; 
U.R.S.S., 
Germană.

De un ridicat nivel competițional 
sînt apreciate, aici, și celelalte în
treceri eliminatorii. Ne referim la 
cursele de 4 + 1 rame (3 serii a cîte 
6 echipe), la schif simplu (17 în
scrieri), 2 vîsle. (în prima manșă — 
Elveția, Polonia, Japonia, R. F. a • 
Germaniei, Norvegia și Mexic), în 
sfîrșit, 8 + 1, în a cărei confruntare 
sînt angrenați 144 de sportivi din 
16 țări.

Joi, participanții ‘a a 56-a ediție 
a C.E. masculine de canotaj (prima 
în anul 1893!) se vor întrece în 
cadrul recalificărilor.

a doua alături de Pdlonia, 
Bulgaria și Elveția. Firește, 
o serie grea, dar oricum, cu 
îndeosebi pentru 
în C.E. Celelalte

Italia, 
Belgia,

primul 
serii : I. 
U.R.S.S., 
Austria,

următoare vor concura : II. 
S.U.A., Danemarca, Mexic, 
III. R.F. a Germaniei, 
Bulgaria, Olanda, R. D.

Vasile TOFAN

ÎTGIGANȚII" DIN BALCANI iȘI DISPUTA TITLUL
7

DE CAMPIONI LA BASCHET
• Programul jocurilor va fi stabilit de-abia astăzi

României
VIDIN, 17 (prin telefon).
După un drum obositor (din

a susținut primul antrenament
dimineață ® Reprezentativa 
de acomodare

După un drum obositor (din cauza 
orei matinale la care s-a plecat din 
București — 2,30), totuși plăcut
(prin recreația oferită de călătoria 
pe Dunăre între Russe și Vidin, cu 
rapidul hidroglisor Meteor—2), selec
ționata masculină de baschet a Ro
mâniei a sosit marți la prînz în lo
calitate, pentru a participa la a 
13-a ediție a campionatului balca
nic. Aici, sportivii noștri au fost pri
miți cu căldură de reprezentanții fe
derației bulgare de specialitate și de 
conducătorii baschetului local, care 
s-au interesat îndeaproape de ulti
mele evoluții ale echipei române și 
de pregătirea acesteia în vederea 
campionatului european de la Essen. 
La rîndul lor, conducătorii delega
ției noastre, antrenorul emerit A- 
lexandru Popescu și antrenorul echi
pei, Dan Niculescu, au solicitat amă
nunte asupra modului de desfășu-

rare a turneului șl despre celelalte 
participante. Selecționatele Iugosla
viei, Turciei și Greciei nu sosiseră 
încă. Astfel, organizatorii nu au pu
tut da nici o relație și nici nu ai 
alcătuit programul Balcaniadei. A- 
cesta va fi cunoscut chiar în ziua 
primelor meciuri, adică miercuri di
mineața, pînă cînd vor veni și cele 
trei formații, așteptate în cursul 
nopții.

Cert este că toate participan
tele vor deplasa cele mai puternice 
loturi, deoarece întrecerile din a- 
cest pitoresc oraș nu au drept scop 
doar cucerirea unui loc fruntaș în 
clasamentul campionatului balcanic, 
ci oferă și prilejul unei utile verifi
cări înaintea campionatelor europe
ne, care vor începe la 10 septem
brie. Așa se și exPlică de ce echipa 
Iugoslaviei a solicitat să aibă zi de 
odihnă în prima zi a turneului, pen
tru a avea timp să sosească de la

Leningrad, unde a luat parte la me
morialul „Iuri Gagarin". Deci, ’ 
goslavii vor fi prezențî la 
cu întreaga garnitură de aur, 
pioană mondială.

Reprezentanții țării gazdă, 
de cîteva zile aici, uzează cu 
tență parchetul și panourile elegan
tei săli. Cît privește pe baschetba- 
liștii români, aceștia și-au permis 
un răgaz de cîteva ore șl, după un 
somn odihnitor, au efectuat chiar 
marți seara un antrenament de a- 
comodare, care a durat exact cît au 
avut sala la dispoziție, adică doar 
o oră. Miercuri dimineață ei vor lua 
din nou contact amical cu teatrul 
de desfășurare a „ostilităților", 
mînd ca după-amiază să susțină 
ma partidă oficială, pe care din 
cate nu putem s-o precizăm din 
cina motivelor sus-amintite.

iu- 
Vldin, 
cam-
aflațl 
insis-

ur- 
prt- 
pă- 
pri-

BALCANIADA DE ÎNOT
Recordurile înaintea noilor

Marlan slavic (R) 55,2 — 1969 
Marian Slavic (R) 2:03,1 — 1970 
Marian Slavic (R) 4:24,4 — 19(0 
Veljko Rogusici (I) 17:58,9 — 1970 
Predrag Miloș (1) 62,7 — 1970 
Predrag Miloș (I) 2:16,3 — 1970 
Vasile Costa (R) 69.3 — 1969 
Vasile Costa (R) "

: Nenad Kuridza , .
Veljko Rogusici (I) 2:16,1 — 1970 

Marian Slavic (R) 2:18,2 — 1969 
__ _____ Angel Ceakarov (B) 4:55,2 
4x100 m liber Iugoslavia 3:46,6 — 1970 
4x200 m liber : Bulgaria 8:29,1 
4x100 ni mixt : România 4:10,9

MASCULIN
100 ni liber ;
200 ni liber :
400 m liber :

1500 m liber :
100 m spate
200 m spate
100 Dl bras :
200 rn bras :
100 m delfin
200 m delfin
200 m mixt :
400 m mixt :

Hocheiștii noștri participă
Ia „Capa ziarului Sovietski Sport

starturi
FEMININ
100 m liber : Mirjana Segrt (I) 61,5 — 1970
200 m liber : Mirjana Segrt (1) 2:13,0 — 1970
400 m liber : Mirjana Segrt (I) 4:47,4 -• 1970
800 m liber : Sevd.a Neicova (B) 10:18,3 — 1970
100 m spate : Zdenca Gasparac (I) 70.2 — 1969
200 m spate : Zdenca Gasparac i(1) 2:32,4 — 1971
100 m bras : DJurdja Bjedov (I) 1:19,4 — 1970
200 Tu bras : Djurdja Bjedov (I)i 2:51,9 — 1970
100 rn delfin : Mirjana Segrt (1) 66,6 — 1970
200 m delfin : Mirjana Segrt (I) 2:27,1 -- 1970
200 m mixt : Djurdja Bjedov (I) 2:34,9 -- 1969
400 m mixt : Hrișcă Peiceva (B) 5:40,7 — 1970

— Niciodată, mulțumesc... a fost 
răspunsul. D-l Hunt (n-n. patronul 
grupării profesioniste americane) 
ne oferă bani mulți, dar și zile grele, 
sub contract Eu Joc tenis cînd îmi 
place. Și apoi, Brazilia are nevoie 
de mine in echipă.

A fost singura referire la „Cupa 
Davis3, care avea să capete ulterior 
o importanță nebânuită pentru not 
Brazilienii — Koch și Mandarino, 

- bineînțeles — aveau în față meciul 
cu. Mexic, la Ciudad de Mexico, în 
finala zonei americane. Mulți dintre 
specialiști nu le 
smuls, cu 3—2, o 
ultima zi.

Am mai vorbit
Koch, despre frumusețile 
jucat după canoanele t 
dar șl despre înnoirile survenite în 
vremea din urmă. Despre tie-break...

— Nu-mi place, spunea „Gaucho

acordau șanse. Au 
victorie cucerită în

atunci, cu . Thomas 
" > tenisului, 

tradiționale,

S-» ÎNCHEIAT TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI

Tom". In tenis trebuie să lupți pînă 
la ultima minge, nu să tragi un „loz” 
ca la loterie, cu trei mingi ciștigate 
oricum. Tie-break-ul îl preferă acel 
ce se grăbesc să plece de pe teren 
și din tribune, nu cei cc iubesc cu 
adevărat tenisul.

Acum, mă gîndesc câ, la New 
Deliii, Ion Tiriac a luptat cu Premjit 
Lall pe distanța a 26 de ghemuri, o 
oră și jumătate de joc, pentru a de
cide pe cișțigătorul primului set. Și 
înfringerile pot fi frumoase...

Fiat-ul nostru ajunsese la '___1
de Triumf, acolo unde ne despăr
țeam. Am strîns mina cu 
Koch, rememorînd involuntar 
vorbisem cu jucătorul care l-a în
vins pe Ilie Năstase la primul său 
Wimbledon (in 1966), ca in acest an 
să piardă de trei ori in fața aceluiași 
tenisman român (Omaha, New York, 
Paris).

Nu știam însă că am avut ca in
terlocutor pe cel mai redutabil ad
versar al jucătorilor noștri în finala 
inter-zone de la Sao Paulo, acum 
atît de aproape.

Arcul
Thomas 

că

Sezonul internațional de hochei 
va începe anul acesta, în U.R.S.S., 
cu disputarea clasicei competiții 
dotate cu „Cupa ziarului Sovietski 
Sport”. Ea se va desfășura simul
tan în patru orașe : Moscova, Le
ningrad, Riga și Minsk, începînd 
din ziua de 22 august. Spre deose
bire de anii precedenți, cînd com
petiția era deschisă numai echipe
lor de club, în actuala ediție par
ticipă și echipe reprezentative. 
Printre acestea se remarcă echi
pele naționale ale Uniunii Sovie
tice, Poloniei și României. Mai

participă o selecționai ă dinamo- 
vistă din. R.D. Germană, echipe 
club din U.R.S.S., Cehoslovacia 
Finlanda.

Hoclieiștii români vor evolua 
grupa de la Minsk și vor avea 
parteneri de joc pe „Lokomotiv”- 
Moscova, „Torpedo“-Minsk, „Sibir”- 
Novosibirsk și 
niei.

Semifinalele
2 septembrie, 
nala va avea 
festiv în Palatul sporturilor de la 
Lujniki, în ziua de 7 septembrie.

Juniorii români au cu succes
la „europenele" de tenis de masă

DUPĂ ULTIMA PARTIDĂ,
ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 3
TIMIȘOARA, 17 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
In sala Olimpia din localitate a 

luat sfîrșit turneul internațional 
masculin de volei al României. în 
ultima zi au fost programate în
tîlnirile decisive pentru stabilirea 
clasamentului final.

In turneul pentru locurile V— 
VIII echipele Bulgariei și _ R.F. _ a 
Germaniei au oferit o partidă dis
putată doar în primul set, cîștigat 
de vest-germani, care au dat o re
plică surprinzător de curajoasă în 
această parte a meciului. în conti
nuare, însă, echipa R.F. a Germa
niei a scăzut ca potențial _ și vice- 
campionii mondiali au cîștigat clar 
următoarele trei seturi și partida 
cu 3—1 (—12, 7, 6, 5). Au arbitrat 
bine D. Hawrot și V. Kovalik 
(Cehoslovacia). în partida hotărî- 
toare pentru ocuparea primului loc 
în turneul de consolare (al V-lea 
în competiție) s-au întilnit forma
țiile R.P.D. Coreene și Ungariei. Mi
za jocului a făcut ca ambele echipe 
să lupte de astă dată cu mult elan 
și să dea partidei o notă în plus de 
interes. După ce maghiarii au mar
cat primul set într-o dispută echi
librată, n-au mai putut să facă 
față, în apărare;' combinațiilor rapi
de ale coreenilor terminate cu a- 
tacuri surprinzătoare și au cedat 
clar următoarele două seturi. Cu un 
plus de experiență de concurs, ma
ghiarii au egalat situația, cîștigînd 
în prelungiri setul IV. în cel deci
siv, coreenii au avut un final mai 
bun. și au cîștigat partida cu 3—2 
(—11, 11. 5, —14, 13). S-au remar
cat : Pak Ben Nam și Kim En Se, 
de la învingători și Tatar de la^în- 
vinși. Arbitraj corect I Gh. Durr- 
wâchter (R.F. a Germaniei) și V. 
Moraru (România).

★
Fără îndoială, atenția tuturor 

s-a concentrat asupra meciurilor 
programate după-amiază, în care 
evoluau trei echipe — Cehoslova
cia, România și Polonia — candi
date la primul loc în turneu.

Partida din deschidere, Cehoslo
vacia — R. D Germană, a sporit 
șansele primei formații, care a ob
ținut victoria cu 3—1 (—3, 6, 9, 8), 
după aproape două ore de joc de 
bună factură tehnică. S-au remar
cat Petlak, Koudelka, Pavlik, 
Schenk de la învingători, Schwei-

tzer și Freiwald. Au condus bine 
N. Ionescu și D. Rădulescu (Ro
mânia).

în ultima partidă a turneului, 
echipa țării noastre a primit re
plica formației Poloniei.

După un meci în care voleiba
liștii români au fost de nerecunos- 
cut, polonezii au terminat învingă
tori cu 3—0 (7, 13, 7). Ei au fost 
net superiori, au luptat cu ambiție 
și dăruire, meritînd din plin victo
ria. Formației române, lipsită ia în
ceput de aportul Iui Schreiber — 
accidentat la o mînă — nu i-a mers 
în nici un moment jocul, fiind frec
vente greșelile care mai de care 
mai puerile, atît în atac, cît, mai 
ales, în apărarea din linia a doua, 
a cărei vulnerabilitate trebuie să 
dea de gîndit antrenorilor. Pornind

CLASAMENT 
LOCURILE

1. Polonia
2. Cehoslovacia
3. România
4. R.D. Germană

FINAL
1—IV

3 2 1.
3 21 :
3 2 1.
3 0 3 2:9

6:3 5
7:4 5

5
3

6:5

LOCURILE
5. R.P.D. Coreeană
6. Bulgaria
7. Ungaria
8. R.F. a Germaniei

V—VIII
3 3 0 9:2
3 2 1
3 1 2
3 0 3

6:4
5:6
1:9

6
5
4
3

de la preluările defectuoase și pa
sele neinspirate, șî ajungînd la dez
orientarea totală din atac, totul a 
contribuit Ia această înfrîhgere se
veră. Udișteanu, Dumănoiu, Codoi 
și Bartha nu au mai arătat nimic 
din ceea ce demonstraseră 
precedente. Antrenorii au 
să salveze situația, făcînd 
locuiri, cu rezervele, dar 
Poloniei — omogenă, tehnică și bine 
pregătită fizic — nu a permis nici 
o clipă formației noastre să ia ini
țiativa. In urma acestei neaștepta
te și categorice înfrîngeri, echipa 
României, din cîștigătoare aproape 
sigură, a trebuit să se mulțumească 
cu local 3.

Au arbitrat foarte bine R. Trhuly 
(Iugoslavia) și R. Andresen (R.F. a 
Germaniei).

Aurelian BREBEANU

în zilele 
încercat 
dese în- 

echipa

4x100 m liber : Iugoslavia 4:18,9 — 1970
4x100 m mixt : Iugoslavia 4:42,4

se vor desfășura la 
la Moscova, iar fi- 
loc într-un cadru

reprezentativa Polo-

2:33,5 — 1969
(I) 59,9 — 1970

0

Antrenorul grec, J. ZOBAN AK.IS, împreună cu elevii săi, T. LAN A RAS.
HELEN AVLON1TOY și C. DARAS, după antrenamentul efectuat ieri la 

bazinul Dinamo.

de tenis de masăOSTENDE, 17 (prin telefon). Intr-o 
ambianță specifică vîrstei concuren- 
ților, cea de a doua ediție a campi-

SwSP

Radu VOIA

William Schreiber (România)

onateloi’ europene 
ale juniorilor a început marți. Forma
țiile țării noastre au debutat cu vic
torii, atit la fete cît și la băieți. Ast
fel, reprezentativa masculină de ju
niori a învins cu 5—0 selecționata
Irlandei: Firăneseu—Wilson 
(20,15), Bobocică—Fergusson 
(6,10), Popovici—Gormley 2—0 
Bobocică—Wilson 2—0 (13.20), 
nescu—Gormley 2—0 (16,13).

De asemenea, Ia echipe copii 
România a dispus de Austria cu 3—0: 
Ligia Lupu — Carmen Traunnîng 
2—0 (9,15), Maria Șinteoan—Eva
Bogner 2—0 (21,IS), Maria Șinteoan, 
Ligia Lupu — Carmen Traunnîng, 
Eva Bogner 2—0 (13, 10).

La ora efectuării convorbirii te
lefonice au început meciurile Ro
mânia—Italia la juniori și copii 
(băieți).

Alte rezultate, echipe juniori: I- 
talia—Irlanda 5—0, Polonia—Scoția 

5—1, Austria—Belgia 5—0. SPania— 
Norvegia 5—1, Iugoslavia—Finlan

da 5—1. echipe copii (băieți): An
glia—Belgia. II 3—0, Luxemburg — 
Danemarca 3—1, Suedia—Austria 3—1.

Programul de miercuri este ur
mătorul: echipe juniori: România 
va juca în compania Cehoslovaciei 
și U.R.S.S. (în cadrul grupei semi
finale). echipe copii (fete): România 
va întîlni Belgia și Luxemburgul, și 
în caz de victorii, jucătoarele noa
stre se vor întrece și cu cele so
vietice, iar Ia echipe copii (băieți): 
România—Spania.

2—0
2—0

(11.15), 
Firă-

(fete),

Ion POP
antrenor

4 ECHIPE IN TURNEUL DE POLO
La actuala ediție, turneul balca

nic de polo de la București se va 
desfășura în zilele de vineri 20, 
sîmbătă 21 și duminică 22 august 

echipe : Bulgaria, ~ 
și România. în

Grecia, 
fiecare

cu 4
Turcia
zi vor fi programate cîte două me
ciuri după încheierea finalelor con
cursului de înot. Ca arbitru neutru 
a fost invitat francezul Alphonso 
Angella.

O știre primită ieri 
de organizare a celei 
Balcaniade de natație anunță că fe
derația de specialitate din Iugoslavia 
a hotărît 
echipa sa 
respectiv 
deplasării 
pice prin . , __ _____  _ .
campionatul iugoslav este în plină 
desfășurate.

de comitetul 
de a treia

să nu trimită în acest an 
la întrecerile J.B. Forul 
motivează imposibilitatea 
echipei campioane olim- 
faptul că, la această oră.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Turneul internațional de handbal pentru 
junioare desfășurat în localitatea polo
neză Polavah a fost cîștîgat de selecțio
nata R.S.S. Ucrainene cu 7 puncte» Pe 
locul doi s-a clasat formația poloneză 
MKS Llublin cu 3 puncte, iar locul trei 
a fost ocupat de echipa Școlii Sportive 
din Ploiești cu 2 puncte.

„Memorialul A. Rubinstein" a început la 
Polianica — Zdroj (Polonia), cu parti
ciparea a 16 șahiști din 8 țări. Parti
dele din prima rundă s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Doda — Szmidt 
‘A—‘A, Pileger — Troianescu 1—0, Bed- 
narsM — Eslrin lA—‘A, Dorosevici — Nl-
eevski 1—0, Pytelj — Spiridonov 
Adorian — Monastirski *A—’A.

l—o,

pre-Au Început semifinalele turneului . 
tendentelor la titlul mondial feminin de 
șah, Ia care participă Jucătoarele sovie
tice Nana Aleksandria, Alia Kușnir, Ta
tiana Zatulovskaia și șahista iugoslava 
Milunka Lazarevlci. in prima semifinală, 
tare se desfășoară în orașul olandez

atacă in stilul său caracteristic, cu toată 
opoziția blocajului echipei R.F. a Germaniei

Foto i Dan ȚARANU — Timișoara

intîlniri pentru „Memorialul Iuri Gagarin“
MOSCOVA, 17 (Agerpres). — Tn 

cea de-a patra zi a turneului in
ternațional masculin de baschet 
„Memorialul Iuri Gagarin", care se 
desfășoară la Leningrad, selecțio
nata Cehoslovaciei a întrecut cu 
scorul de 85—77 (51—42) echipa 
Finlandei. Din nou cunoscutul in
ternațional cehoslovac Zidek a fost 
cel mai bun jucător de pe teren, 
înscriind 17 puncte pentru echipa

sa. Dar în clasamentul coșgeteri- 
lor, după patru zile, 
landezui Taponen cu 
marcate.

în ce) de-al doilea 
zentativa Iugoslaviei
82—71 (47—25) de selecționata de 
tineret a U.R.S.S. Iugoslavul Simo- 
novici a realizat 28 de puncte în 
această partidă.

conduce fin-
85 de puncte

meci repre- 
a dispus cu

*■

Bladel, Nana Aleksandrla a învins-o in 
43 de mutări pe Milunka Lazarevlci. La 
Minsk, în cealaltă semifinală, Alia Kuș- 
nlr a cîștigat în 37 de mutări la Tatlaua 
Zatulovskaia.

Turneul internațional de fotbal „Costa 
del Sol" a fost cîștîgat de echipa spa
niolă FC Malaga, învingătoare cu sco
rul de 2—1 (1—1) în finala disputată cu 
formația Iugoslavă Steaua Roșie Belgrad.

Selecționatele de fotbal ale R.D. Ger
mane și Mexicului s-au întilnit Ia Gua
dalajara, într-un meci amical urmărit 
de circa 20 000 de spectatori. Partida a 
luat sfîrșit cu scorul de 1—0 (1—0) în 
favoarea fotbaliștilor din .R.D. Germană, 
prin golul înscris de Sparwasser în min. 
35.

Tn campionatele „open" de tenis ale 
Canadei, proba de simplu bărbați a re
venit australianului John Newcombe, 
învingător în finală cu 7—6, 3—6, 6—2, 
7—6 în fața olandezului Tom Okker

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI

TURNEELE INTERNAȚ1ONALE DE VOLEI (JUNIORI Șl JUNIOARE) 
DE LA SUCEAVA Șl ORADEA

STARTUL ȘAHIȘTILOR 
JUNIORI'

17 (prin telefon de la eo- 
nostru Constantin Alexa), 

înterna-
SUCEAVA, 

respondents 
In ultima etapă a turneului 
țional de volei pentru juniori, care s-a 
desfășurat în localitate, formația R.D. 
Germane a întrecut cu 3—1 (4, —13, 2, 
4) reprezentativa B a țării noastre, tn 
cel mal Important joc al turneului s-au 
întilnit reprezentativa Ungariei și e- 
chlpa X a României, neînvinse piuă la 
acest meci. După un joc frumos, echipa 
maghiară, dovedindu-se mal omogenă, 
a obținut victoria cu 3—2 (—11, 6, —8, 
6. 11). Prima formație a țării noastre a 
luptat mult pentru a-și apropria vic
toria, dar a greșit folosind pasele Joase, 
ceea ce a convenit oaspeților, posesori 
al unui blocaj foarte bun. Clasamentul 
final : 1. Ungaria 6 p, 2.<România A 5 
p. 3. R.D. Germană 4 p, L Romania B 
3 p.

A-
ORADEA, 17 (prin telefon, de la co

respondentul nostru I. Ghlșa). Turneul 
internațional de volei de la Oradea, la 
care participă selecționata de Junioare 
a Ungariei și trei echipe românești, a 
continuat luni și marți. în ziua a doua, 
partidele s-au Încheiat cu victoriile

/
PLOIEȘTI, 17 (prin telefon de ta T. 

N’icoară, antrenor). — Primul turneu in
ternațional de șah pentru juniori, pe 
care-1 găzduiește țara noastră, a reunit 
lă start 12 concurenji din șapte țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. Germană. 
R. F. a Germaniei, Polonia, Ungaria șl 
România. întrecerile se desfășoară în 
sala Petrolul. Iată primele rezultate. în
registrate in ziua inaugurală : Stolcescv— 
Urzică 0—1, Prundeanu—Astman 1—0, 
Redlich (Pol.)—Knaal (R.D.G.) 0—1.

categorice — 3—0 la seturi — ale for
mațiilor România I (la 0, 1, 0) cu Ro
mania in și Ungariei (la 0, 2, 0) 
România II. Marți seara, In 
ara asistat la un joc deosebit de dis
putat între echipele H șl III ale țării 
noastre. După un meci viu disputat, Ro
mânia ni a Întrecut România II cu 
3—2 (14, 5, —4, —9, 13).

Campionatele naționale de ciclism
A OBȚINUT O VICTORIE CLARA LA CONTRATIMP

PE ECHIPE

DINAMO

cu 
schimb,

BRAȘOV, 17 
misul nostru), 
tratimp pe echipe s-a ‘desfășurat 
traseul Brașov — Sînpetru — Bod 
Hărman (este drept, aproape lipsit de 
trafic rutier), cu multe viraje și cu un 
urcuș destul de bun. Ploaia care ne-a 
însoțit o bună bucată de timp, a creat 
un procentaj de dificultate In plus. 
Dlnamovlștli, plecați primii (în urma 
tragerii Ia sorți) s-au situat tot timpul 

primul loc. conform cronometrelor, 
Astfel, 
avans 

Plo-

(prin telefon, de la trl-
Dificila probă de con- 

pe

ps . . .. ..._____ ______
chiar de la cel dîntîi kilometri, 
la km 30 ei conduceau cu un 
de 1:30 asupra echipei Metalul

peni și cu 1:55 față de formația Steaua, 
apoi distanța s-a mărit mereu. „

CLASAMENT : 1. DINAMO BUCU
REȘTI (T. Vasile, C. Grigore, C. Ciocan, 
1. Cosina) — campioană națională pe 
1071 (antrenor prof. N. Voicu) a parcurs 
90,S km in 2h 02:35 (media orară 44,S 
km) ; 2. Metalul Plopeni 2h 03:28 : 3. 
Steaua 2h 07:17 ; 4. Voința București 
2h 03:36 ; 3. C.S. Brăila 2h 09:21.

tn numărul de mîine, amănunte des
pre desfășurarea campionatelor de ju
niori.

Em, IENCEC
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