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AMPLE ACȚIUNI lN iNTlMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

TRECUTUL DE LUPTĂ AL PARTIDULUI

DE ASTĂZI PINĂ DUMINICĂ

A lll-a BALCANIADĂ LA NATAȚiE
un spectacol sportiv atrăgător

Un colț pitoresc al parcului 
Dinamo : poiana străjuită de 
castani și platani din fața 

cabanei de lingă terenurille de te
nis. Băncile au fost așezate în se
micerc și, la o oră de vîrf a a- 
cestei mari „uzine sportive" a Ca
pitalei, au luat loc aici vreo sută 
de adolescenți și adolescente din 
coloanele fruntașe ale „Tînărului 
dinamovist", invitați la o acțiune 
inspirată și lăudabilă a clubului : 
o discuție despre anii mai de de
mult ai sportului românesc, despre 
felul cum partidul a știut să orga
nizeze și să conducă această acti
vitate în vremurile negre ale ile
galității, despre momentul istoric 
al făuririi primei organizații spor
tive democratice din România.

Invitați erau — cum spuneam — 
tinerii dinamoviști. dar lor li s-au 
alăturat și alții mai vîrstnici. fot
baliștii — de pildă — (care termi
naseră antrenamentul și au venit 
cu maiourile ude, fără să-i cheme 
nimeni), tenismenii, înotătorii. Afla
seră de inițiativă și alte cluburi 
bucureștene (poate puțin geloase că 
îdee3 n-a fost a lor), trimițîndu-și 
aici reprezentanții : Steaua, Rapid, 
Progresul. Ambianța era, oricum, 
intimă, nimeni nu se arăta grăbit,

măre accent pe cunoașterea de 
prezen tăm permanent stările de 

numai așa tinerii vor putea

NICOLAE CEAUȘESCU 
activului de partid din do-

„Este necesar să punem un mai 
tului de luptă al partidului și poporului. Să 
reamintim cum a trăit clasa muncitoare, tineretul în trecut, pentru că 
să înțeleagă mai bine realizările de astăzi, condi țiile pe care le au"

PILDĂ Șl ÎNDEMN!
către tineret a trecu- 
lucruri din trecut, să

(din „Expunerea la Consfătuirea de lucru a 
meniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative")

iar cadrul mirific al parcului (care 
deține aproximativ 30 la sută din 
tufișurile de trandafiri sălbatici 
din București) crea un decor foarte 
potrivit acestei convorbiri, de la 
om la om, de la inimă la inimă.

Profesorul Tudor 
ședințele C.M.E.F.S., 
Partidului Comunist 
ilegalitate, vechi lucrător pe tărî- 
mul sportului, le-a vorbit sportivi
lor. Așa cum a mărturisit de Ia în
ceput, el n-a ținut să facă o lecție, 
ci să împărtășească doar niște a- 
mintiri, din timpuri aspre, cînd cei

Vasile, pre* 
membru al 
Român din

mai mulț.i dintre ascultătorii săi 
nu văzuseră încă lumina zilei.

Vorbitorul a evocat momente 
din lupta grea pe care clasa mun
citoare. condusă de partid, a dus-o 
pentru crearea unei mișcări spor
tive democratice, pusă în slujba 
celor mulți, a poporului. Este — 
fără îndoială — semnificativ, grăi
tor și simbolic faptul că partidul, 
din primele zile ale existenței sale 
ca grupare politica organizată, din 
1921, și-a aplecat grija către miș
carea sportivă, socotind-o drept o 
componentă inseparabilă a vieții

CUPA 23 AUGUST" LA FOTBAL
DEBUTEAZĂ CU UN DERBY.
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA W

• Istrătescu și Bartale - două nume noi in lotul român... ® Diplomația antrenorului Krsjak;
„Meci deschis oricărui rezultat" • R. D. G. — marea favorită a grupei secunde

BRAȘOV, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Recunoscut drept o gazdă ideală 
a festivalurilor de muzică ușoară, 
a spumosului și coloratului „Cerb 
de aur“, Brașovul își schimbă în 
aceste zile preferințele, îndreptîn- 
du-și toată atenția spre un festi-

val fotbalistic, spre „Cupa 23 Au
gust" destinată reprezentativelor 
de juniori, care debutează joi — 
la Brașov și în împrejurimi — cu 
nu mai pujin de patru partide.

înaintea startului, orașul este 
plin cu afișele azurii ale „Cupei*, 
iar localnicii, mari amatori

fotbal, îndrăgesc 
orilor, știind că 

mini-campionat

competiția Jnni- 
vor fi martorii 

european.unui
care cheamă la start tot ceea ce 
are mai bun la această oră fotba
lul junior continental : 
tigătoare a Turneului 
echipa K.D. Germane, 
vingătoare în „Cupa

fosta ciș- 
U.E.F.A., 

recenta în- 
Prietenia", 

reprezentativa Cehoslovaciei, selec
ționatele Turciei, Greciei, Iugosla
viei și României.

La ora cind transmit aceste rîn- 
duri — miercuri spre seară — 
au sosit în orașul de sub Tîmpa 
toate echipele străine, mai puțin 
cea a Iugoslaviei, al cărei autocar 
este așteptat, dintr-o clipă într- 
alta, să-și facă apariția pe Calea

PROGRAMUL PRIMEI ZILE S
Brașov (în cuplaj, pe stadionul 

„Tractorul", cu începere de la 
ora 15.00): R.D.G. — SELECȚIO
NATA BRAȘOV și ROMANIA II 
— TURCIA ;

Făgăraș : GRECIA — IUGOSLA
VIA :

Tohan : ROMANIA 
SLOVACIA.

CEHO-

Lungă, unde — în căminele stu
dențești ale Politehnicii — sînt 
găzduite delegațiile participante la 
cea de a doua ediție a „Gupei 23 
August".

Precedați de tinerii fotbaliști 
turci și greci, marți dimineața au 
apărut la Brașov — după o noapte 
petrecută în hotelul sportiv de la 
stadionul „23 August" din Bucu-

Ovidiu IOANIȚOAIA

Organele ș! organizațiile sportive 
din întreaga țară dezbat in a- 
ceste zile sarcinile îmbunătă

țirii muncii politico-ideologice și cul
tural-educative reieșite din recentele 
Documente de partid. Reuniunile re
levă, pretutindeni, atașamentul deplin 
față de materialele elaborate de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. prileju
iesc ample analize ale activității de
puse in acest important domeniu al 
construcției socialiste, se soldează cu 
planuri concrete de măsuri care ex
primă botărirea fermă de a trans
pune tn viață strălucitul program po
litie preconizat de eecretarul general 
el partidului,

La sfîrșitul săptămînli trecute a 
avut loc adunarea activului salariat 

obștesc al Consiliului municipal 
București pentru educație fizică și 
aport, la care au mai luat parte ca
dre de bază ale mișcării sportive din 
Capitală, profesori de educație fizică, 
antrenori, instructori, sportivi frun
tași.

In prezidiu au luat loc tovarășii 
Dan Marțian, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, conf. univ. dr. Emil Ghi- 
bu, vicepreședinte al C.N.E.F.S., prof. 
Tudor Vasile, președintele C.M.E.F.S. 
București.

• Sportivii români pornesc cu prima șansă In concursul de sărituri șl turneul de polo • România, Bulgaria și Iugoslavia

Eugen 
Aurel 
Angel 

Resler, 
Gheorghe 
Ion 

Carol

Agneta Sterner, Gyon.gi 
Camelia Vîieu. Rezerve: 
Hemnel, Adrian Adam, 
Nteolae și Rodica Pe-

ori in- 
. . . (2D -Gh. Zamfirescu (105 

71 goluri). B. M’hăi- 
Al. Sznbo (202— 

(125—711. I. CU’
D. PoDescu (20— 

(20—19). Cornel 
Claudiu Rusușl

T. Ganea. T. La- 
Decuseară. Tatiana

Un festival al natației balcanice 
și un nou prilej de strîngere a le
găturilor de prietenie între sporti
vii din Bulgaria, Grecia, Turcia, 
Iugoslavia și România, fată ce ne 
oferă cele patru zile de înot, polo 
și sărituri, la care vom avea 
lcjul să asistăm. începînd de 
tăzi, la piscinele Dinamo și 
August" din Capitală.

Competiția, pasionantă prin 
racterul echilibrat al forțelor ce se 
vor întrece la cele trei discipline 
sportive (și mai ales la înot), prile-

NE VOR REPREZENTA LA 
ACEASTA EDIȚIE

ÎNOT : Marian Slavic, 
Aimer. Zeno Oprițescu, 
Vițelaru, Csaba Kokay, 
Soptereanu, Octavian 
George Sărulennu.
Lupu, Mircea Hohoiu. Ion Mi- 
clăuș. Atila Petelei, Carol Ro
ite, Dionisie Naghi, Liviu Cop- 
cealău, Dietmar Wetterneck. 
Eugenia Cristescu. Georgeta 
Cerbeanu. Crist’na Balaban, La- 
vinia Donia. Dana Pop, Anca 
Georgescu, Liliana Burlacu^ Anca 
Groza.
Sovago, 
Eugen 
Teodor 
truteă.

POLO ; șt. Huber (37 
temațional) și L_ Slâvei 
portari, ' ’

meciuri 
lescu (75—19), 
117), G. Novac 
lineac (147—53). 
14). R. Lazăr 
Rusu (55—36) 
(18—13).

SĂRITURI :
zău. Melania --------- —
Dumltriu și So ran a t’relipcear.u.

* IR

sociale, un mijloc eficient de for
tificare fizică a maselor și de in
fluențare a conștiințelor. Profesorul 
Tudor Vasile a făcut o instructivă 
trecere în revistă a modului în 
care P.C.R. a condus activitățile 
de educație fizică, începînd cu crea
rea organizației „Prietenii Naturii" 
— in 1921 — (dizolvată brutal și 
samavolnic de orînduirea burghezo- 
moșierească). Apoi, în anii cum- 
pliți ai muncii subterane, partidul 
a găsit în vălmășagul de sarcini 
și probleme pe care le avea de 
rezolvat, timp și grijă, idei și fapte 
pentru a îndruma mișcarea spor
tivă muncitorească, îmbinînd cu 
măiestrie formele muncii ilegale 
cu cele legale.

Prin fața auditorului 
perindat pe parcursul a 
nute o întreagă epocă, 
aflat nenumărate lucruri
ar merita — fără îndoială 
fie scrise într-o carte, citite și în
vățate). Au cunoscut figuri de ac
tiviști pasionați, profund devotați 
cauzei poporului, modul cum — din 
inițiativa partidului — a luat fiin
ță în primele zile după insurecția 
de la 23 August întîia organi
zație sportivă democratică româ
nească.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
spunea în Expunerea ținută la 
Consfătuirea de lucru a activului 
de partid din domeniul ideologiei 
și al activității politico-ideologice:

„Nu trebuie să uităm că tine
relul nostru s-a născut îĂ alte con
diții și unii consideră că lor Ii se 
cuvine totul, că 
are obligații, iar 
societate nici o

juiește un spectacol demn de ur
mărit, o dispută aprigă pentru 
puncte, de la primul foc de pistol 
al starterului și pină la cea din 
urmă repriză a turneului de polo. 
Totodată, pentru specialiștii din 
cele 5 țări, Balcaniada de la Bucu
rești va oferi o minunată posibili
tate de selecție și evaluare a for
țelor, cu o săptămînă înaintea 
„Cupei Europei" la înot, și exact, 
cu un an înaintea J.O.

,Vn start bun înseamnă o secundă 
Aimer, repetind acest amănunt

sărituri
României, 

continental, 
cele 29

Dacă în întrecerile de 
și polo reprezentanții 
bine dotați pe plan 
pornesc cu prima șansă, 
de probe de înot (în marea majo
ritate) sînt deschise oricăror rezul
tate. In cursele masculine, Slavic, 
Aimer și coechipierii lor sînt cre
ditați cu performanțe superioare,

în preajma campionatelor europene de tir

Ultimele noutăți împărtășite de prof. G. Barani 
președintele Confederației continentale

tînăr s-a 
45 de mi- 
Copiii au 
noi (care 

să

numai societatea 
ei nu au față <ie 
obliga(ie“.

Vaieriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

O Reprezentanți români In juriile internaționale ® Amatorismul - o problemă 
mereu actuală ® Țintașii noștri

Apropierea campionatelor euro
pene de tir de la Suhl (R.D. Ger
mană) are darul să, producă multă 
efervescență, atît printre 
renți și antrenori, cît și 
oficiali. Astfel, prof. Gavrilă Ba
rani, secretarul forului nostru de 
specialitate, dar concomitent și vi
cepreședinte al U.i.T. și președinte 
al Confederației continentale de 
tir are. de o bună perioadă rie 
timp, o agendă foarte încărcată, 
întors de curînd de la Munchen 
(unde a participat la o ședință a 
comitetului executiv al U.I.T. și 
la o alta a consiliului de admini
strație a aceluiași organism inter
național), el a plecat ieri la Suhl. 
Nu înainte însă de a ne răspunde 
la cîteva întrebări privind o serie 
de probleme importante și actuale 
din lumea tirului, acum în ajunul 
campionatelor Europei și în per
spectiva viitoarelor J. O.

— Ce l reținut în mod special 
atenția 
executiv al U.I.T., întruniți re
cent Ia Miinchen ?
— în principal, discuțiile s-au 

purtat asupra organizării campio-

concu- 
printre

membrilor Comitetului

prețioasă gîndește parcă Eugen 
tehnic la antrenamentul de ieri

Foto : Th. MACARSCHI
dar echipele Iugoslaviei și Bulga
riei pot echilibra punctajele, da
torită plusului de valoare al înotă
toarelor.

★
La ora închiderii ediției este în 

curs de desfășurare Congresul bal
canic, unde se va alcătui progra
mul seriilor concursului de înot, se 
va trage la sorți programul jocu
rilor la polo și delegarea arbitri
lor, și se va hotărî locul desfășură
rii viitoarei ediții.

Adrian VASILIU

Pe marginea piscinei...

vizează locuri fruntașe la Suhl
natelor europene de la 
pre care am prezentat
Fiind stabilite toate detaliile, s-au 
cristalizat apoi și criteriile după 
care vor fi efectuate controlul și 
omologarea poligoanelor, stabilin- 
du-se ca metodele folosite pentru 
Suhl să fie aplicate și cu alte 
prilejuri.

— Știm că ați fost ales ca pre
ședinte al Juriului de apfei pen
tru C.E., ca membru al aceluiași 
juriu și responsabil al comisiei 
antidoping pentru J.O., iar an
trenorul federal 
ca președinte 
pistoale la C.E. 
aeelași organism 
Ce alte hotărîri 
semnat s-au mai
— A avut loc

Suhl, des
tin raport.

Antrenamente non-stop, ieri, la 
piscina Dinamo. Deși apa a fost 
cam rece (dar organizatorii au pro
mis că vor fi 28 de grade în zilele 
de concurs), cele opt culoare au 
fost luate pur și simplu cu asalt. 
Mai întîi, de către sportivii români 
și bulgari, iar apoi, de cei iugo
slavi, turci (sosiți în cursul nopții 
de marți) și cei greci (veniți ieri

(Continuare tn pag. a 4-a)

Petre Cișmigiu 
al Juriului 
și membru 
in vederea 
demne de 
luat ?
și un amplu 

schimb de vederi în privința ama
torismului, decizîndu-se ca pro
iectul special de regulament în
tocmit să fie analizat la Suhl.

— De altfel, această problemă
Constantin COMARNISCHI

de 
în 

J.O. 
con-

(Continuare în pag. a 2-a)

După „europenele" de atletism de la Helsinki

TREI MEDALII CA
continentale de 
încă o dată și

Recentele campionate
la Helsinki au arătat . ... _ ___ .
foarte pregnant că a participa cu suc
ces la o competiție de amploare, fie 
că este vorba de Olimpiadă, de „euro
pene", de cupa Europei sau de Univer
siadă. devine de Ia un an la altul o 
problemă tot mal dificilă, din ce in ce 
mai pretențioasă. Pentru ca un atlet, in
diferent de proba în care este specia
list, să poată obține succesul (și credem 
că nu există măcar vreunul care să 
nu se gîndească la așa ceva !) trebuie 
ca el să muncească luni și luni de-a 
rindul, cu toată seriozitatea, cu con
vingere și să nu facă nici cel mai mie 
rabat pregătirii pentru performanța 
dorită. Volumul de muncă pe care l-am 
văzut că-1 desfășurau la Otaniemi, chiar 
in zilele premergătoare startului, unii 
dintre atleții europeni a fost de-a drep
tul impresionant. Așa ceva chiar in 
preziua concursului, cin'd din punct de 
vedere metodic, se recomandă o redu
cere a intensității și a volumului lucru
lui, înseamnă că, de fapt, acasă la ei, 
în alte perioade, acești atlețl lucrează 
încă șl mai tare ! Performanța, marea

performanță către 
atenția toți, nu mai ..___ .
decît printr-o muncă uriașă, __ __
mai bună calitate. Astăzi, doar cu ta
lentul nu se mal poate face nimic deo
sebit, nu se mal poate urca pe podiu
mul de premiere și nu se mai cuceresc 
medalii.

Medaliile la marile competiții au de
venit magnetul care atrage energii, pa
siune, muncă, răbdare etc. Ele nu sint 
desigur, un scop în sine pentru cei 
care practică atletismul, dar reprezin
tă. dacă vreți, un id tal. un stimulent 
puternic pentru o activitate care pre
supune nu numai muncă, ci și o suită

care îșl îndreaptă 
poate fi obținută 

’ de cea

DE AUR!
*

la posibilitatea de a o fi cucerit. Dosa 
se prezenta în concurs cu un rezultat, 
de 2,14 m care, în mod normal, nu-1 
recomanda pentru saltul de 2,20 m pe 
care l-a realizat într-un mod magistral, 
întrecînd în două rînduri recordul țării, 
cu 2,17 m și 2.20 m. Dosa a fost, indis
cutabil, revelația echipei noastre și 
marea revelație a săriturii în înălțime, 
probă la care eîțiva dintre marii fa- 
voriți (suedezul Dahlgren 2,20 m, vest- 
germanul Magerl 2,20 m, cehoslovacii 
Moravec 2,19 m și Palkovski 2.16 m, 
maghiarii Majoi 2.19 m, Kelemen 2,17 
m etc) n-au avut acces '

Elevul - antrenorului

Din nou sondaj de opinii: 
azi in sectorul VIII 
în partea de nord a Bucureștiu- 

lui, una dintre zonele puternic in
dustrializate, se găsesc și cîteva 
întreprinderi în care ponderea sa- 
lariaților este deținută de femei. 
Cea mai mare este filatura Dacia, 
urmîndu-i, în ordine, întreprinde
rea textilă „Grivița". Cele peste 
2000 de femei angrenate în proce
sul de producție au fost mai puțin 
atrase pină acum în mișcarea de 
cultură fizică, deși nu puține au 
fost prilejurile în care ele și-au 
manifestat dorința de a face spirt.

Pornind de la aceste realități, 
am încercat să stabilim, — într o 
discuție purtată cu tovarășul Dan 
Popescu, vicepreședinte al Consi
liului de educație fizică și sport 
al Sectorului VIII — punctul de 
convergență al acestor preocupări 
(firești) ale salariaților cu ecourile 
pe care le-a trezit competiția spor
tivă de masă „Cupa Diana" i

— Mai întîi aș vrea să precizez 
că la toate întreprinderile unde 
tinerele au aflat de „Cupa Diana" 
și, în consecință, s-au înscris ia 
întreceri, ele au primit sprijinul 
și adeziunea totală din partea con
ducerilor unităților respective, a 
comitetelor sindicatelor și din 
partea comitetelor U.T.C. Amin
tesc, în acest sens, grija cu care 
tovarășa Maria Diaconu. președin
ta comitetului sindicatului de la 
filatura Dacia urmărește modul 
cum se efectuează antrenamentele, 
dacă tinerelor înscrise în competi-

m,
Palkovski

m, Kelemen 
la podium. 
Zoltan Szabo,

„Cupa Diana" în organizarea 
C.M.E.F.S. București 

și a ziarului Sportul

Intre Halle și Brașov, juniorii români surprinși intr-un „intermezzo" 
buc.ureștean de cîteva ore...

Foto i Dragoș NEAGU (Continuare în pag. a 3-a)

IN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID

TINERETUL LA NIVELUL
Csaba Dosa „explodează" deasupra ștachetei.

Abordînd o serie de aspecte gene
rale ale muncii de educație cu spor
tivii primului oraș al țării, referatul 
prezentat de președintele C.M.E.F.S. 
și-a îndreptat, in principal, atenția 
asupra activității fotbalului.

Dezvoltind ideea din Documente, 
potrivit căreia munca este principa
lul factot de educație, referatul a 
apreciat drept foarte dăunătoare men
talitatea potrivit căreia sportul de 
performanță, în general, și fotbalul,

MARILOR SARCINI
ALE CONTEMPORANEITĂȚII

Pornind da la fotbal, vorbitorul a 
tras în.'ă o serie de concluzii gene
rale si universal valabile pentru În
treaga activitate desfășurată de orga
nizațiile sportive ale Capitalei.

In special, ar ti Incompatibile cu 
munca și cu pregătirea pentru viața 
socială a cetățeanului. Cîteva exem
ple date în acest sens sînt deosebit 
de elocvente. După cum se știe, ina-

inte de război, in România exista 
fotbal profesionist, ceea ce nu a îm
piedicat pe mulți dintre practicienii 
săi să se califice în diferite profesii. 
Portarul nostru de legendă. Mircea 
David, este inginer și absolvent a 
două facultăți, Lazăr Sfera — eco
nomist. Soni Niculescu — un vir
tuoz violoncelist, Ion Șiclovan — pro
fesor universitar. Mai recent, avem 
exemplul unor jucători ca Andrei 
Rădulescu — inginer, Mircea Luca 
— doctor. Cornel Simlonescu — pro
fesor, Mircea Dridea — inginer etc. 
Iar in prezent, sint o serie de fotba
liști diu echipe fruntașe, Internațio
nali ca Dinu, Lucescu, Dan, Răniu- 
reanu, Angelescu, Lupescu șl alții 
care, paralel cu însușirea măiestriei 
în conducerea balonului rotund, îșl 
pregătesc o profesiune fermă pentru 
viitor.

Totodată, vorbitorul a criticat com- 
portfirile negative ale unor jucători 
in familie si societate, tendința către 
ținute vestim mtare extravagante, a. 
rătfnd că In toate acestea o vină în
semnată revine 
care a acționat

Consfliului municipal 
timid și Ineficace.

I. MITROFAN

(Continuare in pag. a 2-a)

renunțirija t*nuțîi)«_.e«ie mai dl- 
De aceea, medalia este. în 'cefe ’ din 

cea mal mare recompensa._ . ...... ......... . . _au țn*,
_ -----  de argint
11 Csaba Dosa la 

...... __ ___Jronz (Carol Corbu
la triplu). Dacă Ia doua dintre ele ne 
gîndeam, Cornelia șl Carol avîndi, de 
acum, cîteva asemenea medalii la eurv 

(elevli prof. Baruch 
1 cu brona și, respee- 
în acest an la Sofia', 

cea cucerita de Csaba 
totul surprinzătoare șl ea 
lucrurilor pe nume credem 
nici chiar el, nu s-a gîudit

verse, o mulțime de sacrificii ’personale, r* ------ — —. .....
urma, ... __ ______

De la Helsinki, atlettl noștri s-i 
polat cu trei medalii, douâ de 
(Cornelia Popescu șl — -
Înălțime) și una de bi

penele de salt 
Ellas fiind laureațl 
tiv, argint chiar ir 
în . schimb. ~■ - 
apărut cu
să spunem 
că nimeni,

student la Institutul pedagogie din Tg. 
Mureș, deținea la activul său o sin
gură performanță remarcabilă, un loc 
doi la „europenele* de Juniori din 1970 
de la Paris (2,18 m) fapt pentru care, 
se poate spune că era acum un cva- 
sinecunoscut. Dar, demonstrînd o bună 
pregătire șl o seamă de calități cu to
tul deosebite, el a pătruns ferm în 
elita Internațională a săritorilor In 
înălțime. Csaba Dosa este înalt de 1,91 m 
șl greu de 75 kg, avînd dea statura 
caracteristică săritorilor. Marea Iul call-

Romeo VILARA

(Continuat e in pag. a 2-a)

tie li se creează toate condițiile. 
Pe de altă parte, consiliul asocia
ției sportive, prin președintele 
Ștefan Ion, se preocupă de res
pectarea orelor de instruire, de 
recrutarea antrenorilor și de pu
nerea la dispoziția salariatelor a 
bazei materiale corespunzătoare. 
Trecînd Ia modul cum au răspuns 
tinerele invitației la întreceri — 
a continuat interlocutorul — pre
cizez că la fotbal s-au înscris 30 
de salariate de la Dacia. Ele se 
află deja la al patrulea antrena
ment și sîrguința cu care ascultă 
sfaturile antrenorului Gh. Sînțion 
ne face să întrevedem succese rea
le în viitorul apropiat, adică 
atunci cînd vor începe competi
țiile inter-asociații și inter-sectoa- 
re. Centrul de instruire pentru tir 
cu arcul a fost amenajat la baza 
sportivă de la filatura Dacia. 
Avem 10 arcuri și 40 de săgeți, su
ficiente pentru primele antrena
mente.

Prezenți la filatura Dacia, am 
aflat că a fost terminată și ame
najarea sălii în care va funcționa 
centrul de inițiere la tenis de ma
să (au fost aduse 2 mese), iar in
structorul Ion Georgescu a și pre
dat primele cunoștințe unui nu
măr de 10 viitoare concurente.

In prezent, se încearcă obține
rea, pentru cîteva ore pe săptă- 
mînă, a terenului Laromet fntru- 
cît se prevede înscrierea la mini- 
fotbal a unui număr foarte mare 
de tinere.

I. G.
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Popas al cicloturiștilor. Prilej folosit pentru o verificare minuțioasă a bici
cletelor înaintea continuării expediției.

Au trecut aproape două săptă- 
mini de cînd caravana pionierilor 
cicloturiști români și 
participant la cea 
ediție internațională 
prieteniei11, au părăsit

maghiari, 
de a IlI-a 

„Floarea 
Capitala 

îndreptîndu-se spre Budapesta. In 
acest limp, au fost străbătuți 
peste 600 de kilometri prin 
localitățile din România.

Caravana cuprinde și două echi
pe din R.P. Ungară (formate din 
școlari din comuna Bocșa, jud. Ba- 
nya), cicloturiștii români fiind re
prezentanți ai pionierilor din 
Jimbolia, județul Timiș, Malnaș 
(Covasna) și Ghergheasa (Buzău), 
încă de la start s-a 
o anumită ordine în 
echipelor. In fruntea 
rulează veteranii cicloturismului 
Zoltan Polgar (Ungaria) și Tănase 
Jgnat (România). Spre 
de edițiile anterioare, în 
de anul acesta au fost 
și pioniere.

Plecați din București 
de 31 iulie, cicloturiștii 
lorii. în prima etapă, 
pînă' la Pitești. La intrarea în 
orașul Titu caravana a fost întîm-
------------- ---- --------------

statornicit 
așezarea . 
coloanei

F

dirijată de pionieri 
frumoase uniforme 
de circulație.
clin Golești după 
a continuat

S-a

spre

pinatâ și 
jmbrăcați în 
ale agenților 
vizitat muzeul 
care călătoria
Hm. Vilcea. Datorită antrenamen
tului la care au fost 
sportivii au trecut cu 
Dealul Negru, cu relief destul de 
inaccesibil.

Călătoria a continuat, 
versat întregul lanț al Carpaților 
Meridionali, apoi caravana 
ajuns la Alba Iulia. Cu i 
interes și emoție cicloturiștii 
străbătut 
despre 
Viteazul 
Române 
înfiorat 
Iloria și 
ducători 
din 1784

supuși, 
ușurință

S-a t ra-

a 
mult 

i au 
vorbesc 

Mi hai 
Țărilor 

s-au 
unde

locurile care 
încoronarea lui

ca Domn al 
și ai Transilvaniei, 

în fața locului 
Cloșca, principalii con- 
ai r.ășc.Qalei țărănești 

au fost irași pe roată.deosebire
caravana în drum spre Deva, prjmg

incluse așezare mai importantă unde s-a
făcut popas a fost Orăștie.

în ziua Vizitei Ța muzeul de artă
au călă- populară din localitate a îmbogă-
pe ruta țit considerabil cunoștințele

v

REPREZENTATIVELE

„CUPA P-RIflENIA*

LJJ?
OE TINERET 

PARTICIPĂ LA
Astăzi dimineață urmează șă pă

răsească Buc.ureștiuJ. indreptîndțl-șe 
spre Katywjce (Polynia), loturile de 
gimnastică sportivă (tineret) care 
ne vor reprezenta la concursul _ in
ternațional dotat cu „Cupa Priete
nia”. Competiția se va desfășura în 
zilele de 22 și 23 august, programînd 
numai exerciții liber alese. Echipa 
feminină (Anca Grigoraș, Paula 
loan, Ileana Coraan, Felicia Do.rnya, 
Carolina Marin, Marcela Păuncscu 
și Rodica Sabău), antrenată de prof. 
Valeriu Munteanu. cuprinde multe 
gimnaste din prima garnitura a ța
rii, aspirină Ia unul djn primele trei 
Jocuri 31e concursului. Formația de 
băieți este alcătuită in majoritate 
din sportivi care participă pentru 
prima oară la o competiție interna
țională, obiectivul antrenorului Oc
tavian Ungurea.nu _fi‘Pd t1’.
componența lotului masculin : 
Alorpvan, Livid Murariu. 
Mierlușcă. lucian Grindcanu, 
briej Pypescu și Andrei Iszlai.

l C(VlplJ.5 vz ----- r-— . „ ,

nerilor gimnast}, țață, de alt
Ștefan

Ga- 

chipele "int conduse de prof. Geore 
ge Simionescu, directorul Liceului 
Cu program special .de educație fi
zică din Orașul Gh. Gheorghiu-Pej..

CAMPIONATELE

naționale de juniori
BRAȘOV, 18 (prin --------  -- . __

sul nostru). In campionatul de Ciclispi. 
contratimp pentru juniori mari, echipa 
CSM Cluj (Biro, Nagy. Imbuzan și Kc 
pede), a condus autoritar, de la primul 
si pînă la ultimul kilometru.ș CLAS AMENT : 1. CSM cluj, antrenor 
V. Chîsu, a parcurs 54,300 km în lh 14.ol 
(medie orară 43,5 kI?)_—ÎS? Uonală pe 1971, 2. C.S. Bratla lh 17.09.

Șc. Si>. 3 Buc. lh 17:37; 4. Steaua m 
17:51 ; 5. Șc. sp. 1 .Buc. 111 18:02 ; 6. C.Ș. 
Mureșul lh 19:49. . . ,în campionatul juniorilor nuci s-a in- 
timplat un caz rarissim într-o așttel de 
cursă : după 36,200 km, doua echipe (.>c. 
Sp. 3 Buc. și C.S. Brăila) au fost cro- 
nometrate cu 51:43 ! Media orara -r- 
42 CLAS AMENT : 1-2. Șc. sp. 3 BUC.
(Cinipoieru, Popescu, Lăzărescu și Cris
tian), antrenor C. Cirjan — camploanti 
națională pe 1971 : C.S. Brăila (DUW 
trescu, Vizitiu, Achim, Frunză), antre
nor Mihail Simion — campioană națio
nală pe 1971 ; 3. Petrolul Ploiești 52:07 , 
4. CSM Cluj 52:33 ; 5. Șc. sp. 1 52:54 l 
6. Șc. sp. Timișoara 54:16.

Milne — ultimul act al campionatului: 
proba de circuit.

telefon de la trixni-

Emil IENCEC

Tiecutul de luptă 
ai partidului 

(Urmare din pag. 1)

în cadrul adunării de la Dinamo 
S-a insistat cu deosebire asupra 
acestei idei.

„Vedeți, copii, a spus vorbitorul, 
pe locul unde se află acest minu
nat parc a fost înainte o groapă 
de gunoi. Părinții voștri, frații 
voștri mai mari, au transformat-o 
într-o grădină, ca să vă bucurați 
de frumusețea și ospitalitatea ci. 
Fiecare din acești pomi a fost să
dit de unul din noi. Acesta din 
spatele meu, mi se pare de Szoke, 
aflat aici, (Szoke zîmbește cu pu
țină melancolie și spune : „Ehe, 
sînt 20 de ani de atunci S-au 
depus aici mii de ore de muncă, 
așa cum s-a făcut și la alte mari 
baze sportive pe care se pregă
tește, se perfecționează și se între
ce tineretul patriei".

...Miercuri, sub umbra pomilor 
de la Dinamo, am trăit un mo
ment emoționant. Am fost marto
rii unei tulburătoare evocări. Și 
ne-am convins, o dată în plus, cît 
de utile, cît de educative sînt ase
menea rememorări ale drumului 
glorios străbătut de poporul nos
tru, sub 'conducerea partidului, 
spre piscurile însorite ale realită
ților de astăzi,

elevi. La intrarea în 
un grup de pionieri 

a întîmpinat caravana
Printre ei se găsea și 
Moca Novraș, elev în

pcestor 
Si meri a 
cicliști 
noastră.
pionierul

a IlI-a, care a promis căclasa
peste cîțiva ani, cînd va fi mai 
mare, 
la o expediție din 
teniei.

înainte de a vizita vestitul 
pare dendroiogic din Simeria. 
cicloturiștii au poposit în localul 
școlii generale din localitate. Pe 
unul din pcr.eți era o hartă a
României. Ca împinși de un
resort copiii, curioși cum sînt, au 
refăcut întregul traseu parcurs,
cu acest " prilej adueîndu-și 
aminte fiecare amănunt care i-a 
impresionat de-a lungul călătoriei 
lor. Și cînd și-au dat seama că 
ei stabiliseră de fapt o adevărată 
performanță călătorind atîtea sute 
de kilometri pe biciclete, pe 
chipurile lor se pitea satisfacția 
și bucuria unei victorii.

După o zi de pauză, călătoria 
a continuat. .Cînd scriem aceste 
rinduri np pregătim să intrăm pe 
leritopiul țării vecine și prietene 
R. P. Ungprâ.

Vom continua să relatăm frag
mente din călătoria ngașțră atît 
de frumoașjj Și instructivă pentru 
copii ca și pentru noi cei maturi, 
deopotrivă.

va participa cu siguranță
„Floarea prie-

prof. N. BUCURE

Nu s-ar putea spune că handba
listele noastre fruntașe au fost lip
site de activitate competițională și 
de pregătire în acest an. Aglomera
rea întrecerilor în lunile ianuărie- 
martie, apoi dificila etapă a jocu
rilor de calificare cu selecționata 
Uniunii Sovietice, care s-a prelun
git mult, determinînd aminarea cam
pionatului național, desfășurat pină 
tirziu, în iunie, și, în șfîrșit,' obliga
țiile internaționale coptracțatg an
terior — toatș la un loc au făcut 
ca activitatea jucătoarelor fruntașe 
s.ă capete 
tură.

In aceste condiții, aproape auto
mat, 
iar pentru că selecționata țării a 
izbindit în meciurile de calificare, 
ceea ce implică glțe obligații in di
recția pregătirii și participării la 
diferite întreceri, noua ediție a 
campionatului incepe mai devreme : 
ia 24 august. Atunci, 10 echipe fi 
mining, 
noastră, 
diviziei 
tapă a 
așteptăm acest eveniment ?

înainte de orice, avem șperșnța 
de a vedea handbalistele selecționate 
în lotul reprezentativ eyplujnd cu 
regularitate peste limitele obișnui
tului, peste standardul de pînă acum 
al campionatului. Am dori să le

o neobișnuită incărca-

vacanța s-a diminuat serios,

...__
cele mai bune din țara 
participante la campionului 

A, își vor' disputa prima c- 
in,trecerii. Cu ce speranțe

al campionatului. Am dori

vedem detașîndu-se net prin ambi
ție, prin curaj, prin încrederea in 
forțele proprii, elemente pe care le 
considerăm, în etapa actuală de 
cristalizare a echipei naționale, mult 
mai importante decît cele de ordin 
tehnic sau fizic. Nutrim, în același 
timp, nădejdea că la echipele de 
club respective aceste jucătoare se 
vor bucura de o atenție deosebită 
din partea antrenorilor lor. Caren
țele de ordin tehnic pot și trehyie 
să fie rezolvate acolo și nu la con
vocările lotului, remedierea deîiri- 
ențelor de ordin fizic sau tratamen
tul eventualelor — nedorite, bine
înțeles ! — accidentări cad. in pri
mul rind, in sarcina colectivelor din 
care jucătoarele respective fac par
te și nu numai în aceea a medicu
lui echipei reprezentative.

Este, totodată, de la sine înțeles, 
că ridicarea general valorică a dis
putei pentru titlu nu poate avea 
decît un efect binefăcător asupra 
îmbunătățirii jocului echipei națio
nale. chemată la sfirșitul acestui an 
(luna decembrie, în' Olanda) să-și 
confrunte capacitatea cu cele mai 
rcdutabțjie XprmaJii dm lutige. și dgcjj 
YȚ.em ca atunci năzuințele sjjre o 
cit măi’ bună comportare să aibă 
șanse de împlinire" -este” âbsoltiț ne
cesar ca speranțele de azi să prindă 
grabnic conturj,..

Călin ANTONESCU

LA SEMICERC
divizia* Proaspăta intrată îii 

masculină A, echipa Independepț^ 
Sibiu, se pregătește intens pentru 
primul ei sezon alături de cele 
mai hune formații ale țării. Para
lel cu cele 5 antrenamente pe șăp- 
tămînă (care se desfășoară în 
Sala Armatei din localitate), 
team-ul sibian va susține în cursul 
acestei luni și 5—6 partide de ve
rificare. De asemenea, echipa va 
participa la turneul internațional 
de la Galați (25—2.9 august), pen
tru ca în zilele de 6 și 7 septem
brie să întîlnească la Sibiu, în 
două jocuri, reprezentativa Fran
ței. Aceste pregătiri febrile dove
desc că handbaliștii sibieni doresc

să lase o frumoasă impresie în 
campionat și, evident, să rămînă 
în rîndurile primului eșalon al ță
rii ! (I. IONESCU — coresp).

• în aceste zile, la Craiova se 
desfășoară un turneu de handbal 
pentru echipe de juniori, la care 
participă formații din Pitești, Rîm- 
nicu Vilcea, Slatina, Tîrgu Jiu și 
Craiova.

NOUL CAMPION

Campionatul divizionar pe echipe
POLITEHNICA CLUJ-

Vasăzică am spus o prostie cînd am scris săptă- 
mîna trecută că noi nu prea ne omorîm după cursele 
de fond, după atletism în . general ? Duminică — la 
cererea multor telespectatori — Țopescu, la capătul 
a cinci zile de transmisie exemplară și epuizantă, a 
reluat finaluj acelui 10 000 superb, care „va rămîne 
desigur", precum spunea dînsul, „în fototeca oricărei 
televiziuni care se respectă", deci și în fototeca noas
tră... S-ar putea, prin urmare, să fi îndrugat o prostie 
atunci, să-mi fac și eu autocritica — dar tot Țopescu, 
întristat de concluziile celor două medalii de argint 
și una de bronz, cu care ne întoarcem, zicea că e 
greu să dezvolți' atletismul în fața tribunelor goale. 
Șint, deci, mii de oambni care vor r
se-l revadă pe Văătăinen Io tele- 
vizor, d_. ,____ . ”
tori în tribune cînd sar 
Pogescu, Corbu sau Csaba. 
vinci spectatori, de unde să apară 
Văătăinen la noi ? Cam asta

, logica. Isl.u cred in ea, de aceea j
nu-mi fac (jutocritica, fiindcă eu ■ 
rămîn la părerea că la noi — ca K, S
și în multe alte țări — lumea nu ■ |
l»oare axipâ atletism, și îi place 
să se uite la televizor cînd se „dă W’țljfe;.. 
atletism", ceea ce e altpeva... AtJe- 
Ți nu apar dintre telespectatori, aș 
îndrăzni’ să scriu că atletismul —
ca să ajungă' la cceastă putere mondială uimitoare 
cum e această echipă a R.D.G. — unde se ir.vcs'.'â:; 
sume enorme în atletism — trebuie să uite
televizor, cgfelu|e lîngg, Jiq.laț, papuci ș.a.m.d. înainte 
de a fi un spectgcol, înainte de a pune în discuție 
cîți oameni vin pe stadion să se .uite la Keyno, pro
blema e cîți oameni vin la stadion nu să se uite, 
ci să alerge și să sară, nu ca să doboare recordul 
lumii la prăjină, ci pentru că le place și această plă
cere le rentează. Francezii — cărora și lor le-au ieșit 
atît de prost aceste campionate, cu o echipă mult 
mai bună decît a noastră, căci e greu de discutat 
cu R.D.G. șî U.R.S.S. cînd e vorba de aur și argint — 
se pling și ei că a cam dispărut în Franța plăcerea 
naturală a mișcării, a gestului atletic. Și la ei o lume

dar n-avem mii de specta- 
Cornelia 

Nea-

ar fi

investesc 
că fexistâ

LOTUL REPREZENTATIV DE

întreagă stă la televizor să-l vadă pe Wadoux, dar 
asta nu înseamnă prea mult pentru spori. Obsesia 
atletismului nu trebuie să fie tribunele stadionului, 
marii atleti aleargă în fata peluzelor goale și nu le 
pasă. Meciuri minunate de atletism nu vor atrage 
niciodată publicul de la Real Madrid — Progresul, 
obsesia — ca să ai atletism, nafatie, gimnastică, adică 
sporturile supreme — cele mai naturale — ar trebui 
să fie populația de pe pistă, din bazine... Dar ce să 
discutăm despre obsesiile aslea abstracte, cînd venind 
luni seara acasă, 
în două cuvinte

rel
cfS sUhbess xi

găsesc o telegramă foarte concretă, 
alît de complexe : „sincere condo
leanțe"...? După șocul de rigoare, 
după o rapiaă investigație printre 
mătuși și unchi, după spulberarea 
groazei, cu mintea limpede mi-am 
dat seama că trișta fprmulă se re
ferea Ta ceea ce era normol să se 
refere : Poiana (Cîmpina) — Pro
gresul 2—1... Deci, ce să mai vor
bim ? A început be-ui, au început 
și bancurile proaste ale amicilor, 
și zilele de fior și rîs, si cîntecele 
populare cu „ați mîncat bătaie"..., 
ducă-se Văătăinen cu toate leoriile 
lui. Asta viată ! Să zic că nu-mi 
place, aș minți. Să zic că aș vrea 
să văd un concurs de gimnastică 

Vulturii Lugoj, as fi stupid. Incit ce mi-a 
mult și mai mult — în afară de faptul că 
minute nimeni nu știa cum îl cheamă pe 
maratonului ! — a foșt că sîmbătă seara, 

n-a putut să-i bată în 9p de minule pe baie-
1 1 « i io z-< mrt î n i“i es n I Hzi i r i rT > n S

în loc de 
plăcut mai 
în primele 
cîștigătorul 
„Steaua" t 
țașii aceia de la „Dincrno" si ia penaltyuri, din 5, 
Steaua cea mare a marccjt dogâ» iar copilașii dina- 
moviști unul I Intr-un meci amical, șă ratezi trei din 
cinci la începui de sezon, după o yacanfă fericită — 
e minune mare. Să vedeți ce-o să fie, în afară de 
cunoscuta bere rece.

De altfel, Dan Deșliu mi-a îngăduit să scriu că o 
să rnai fie așa la Sac Paulo — căci mai există și 

așa ceva : Năsfase cîștigă in trei seturi lungi la Koch, 
și în alte trei seturi Ic Mandorino. Și se mai ia du
blul și, după aceea, iar o bere rece, că vara n-p 
trecut...

DE AFIRMARE

BCLPHEGOR

in preajma

JUNIORI DISPUNE

DE REALE POSIBILITĂȚI
„La 

niorat 
antrenori 
ocupăm noi acum, sau cel puțin 
unii dintre ei, vor trebui să se nu- 
mare, .obligatoriu, printre prjmji 10— 
1,5 jucători dip ț.șră. Altfcj niuncș 
noastră ’ pu va ’ avea eficiență”. 
'"Bsle obligatoriu, după opinia 
noastră ca lă cluburile din care fac 
parte, sporțivii nominalizați pentru 
lot — ca și ceilalți, de altfel — să 
fie bine îndrumați. Nu este permis,

Federația 
comunicat

Cu cîtva timp în urmă, 
română de tenis ne-a 
componența lotului reprezentativ lăr
git de juniori al țării (C. Curca- 
Brognesul, F- Manea-Dinam.o, P. Io- 
nescu-Dinamp, I- Jlusen-Progresuk 
M. ’ Tăbărâș-Pj-qgresuî, V. Silașlii- 
Folitehmca Cluj.’ A. I)ărăban.-S’anitas 
Oradea, R. Șilimon-Slțagill i:0șu 
Brașov. Ș." Orășanu-Constructorul 
Hunedoara, D. Oprea-steagul roșu 
Brașov, N. Noiman-Dinamo, C. Fe- 
țeanu-Cutezătorii, SoarcrSteaua

terminarea perioadei de 
— au fost de părere cei 

tenismenii de care 
sau celCS.J. CONSTRUCȚII 7J4

CjLUJ, 17 (prin țețșțftn, <lg go- 
rcspondeainl nostru). Pe terepurițe gin 
parcul municipal' din' localitate s-Vu 
deșfășurat, tifnp de două ^ile, În
trecerile pentru campionatul divizio
nar pe echipe dintre ~ 
Clu.j-C.S U. Construcții 
Din programul întâlnirii 
tgt 21 .de meciuri (din 
partidele Agnetei Kun 
mînale. întilnjrea s-a 
scorul de 14—7 pentru 
strucții. Dintre 'rezultatele înregis
trate remarcăm succesele realizate 
de clujeanul L. Boldor, care a ob
ținut două prețioase victorii, inire- 
eînd atît pe I. Sântei (7—5, 9—7) 
CÎ.t și pe Gh. Boaghe (6—4, 6—3).

Alte rezultate : P. Hutter (Poli- 
tehnica)-I. Sântei (C.S.U. Constr.) 
6—1. 4—6. 1—6, I. Giurgiu (Politeh
nica)-P. Almăjan (C.S.U. Coțisir.) 
2—6 3—6. P. Hutter/ Vera Rado 
(Politehniea)-Gb. Boâ'ghe, ' Adriina 
Călina (C.S U. Constr.) 6-4, 6—2,
S. Negru (Politehnica)-R. Simionescu 
(C.S.U. Constr.) 3—6. 2—6, Marieta 
Ghercioiu (Politehnica)-Anca Fla- 
reștegnu (C.S.U. Constr.) 6—0, 0—6, 
5—7, Margareta Fazakaș (Politehni- 
ca)-Adriana Călina (C.S.U. Constr.) 
5—7, 3—0. C. Mraz (Politehnica)- 
Leonte (C.S.U. Constr.) 1—6, 6—8.

campionatelor europene
(Urmare din pag. 1)

NATIONAL DE PLANORISM: 
NICOLAE MIHĂIȚĂ 

de a 15-a ediție 
național de zbor 

desfășurată 
interna-

S-a încheiat eea 
campionatului 

fără motor, competiție 
anul acesta cu participare 
banală. Cele 22 de planoare înscrise 
în concurs au fost pilotate de plano- 
riști din 6 țări.

Ultima zi a competiției a fost con
sacrată probei în triunghi, disputată 
pe trașeul Iași — Albești — Pașcani 
— Iași .(212 km), probă pe care au 
îndeplinit-o doar 7 planoriști. Prin
tre aceștia s-au distins concurentii 
români, care au făcut eforturi pen
tru a redresa situația în clasamentul 
general. De altfel, la sfirșitul între
cerilor. acest clasament arată astfel: 
1. Hans-Werner Voss (R.D.G.) 
4688 p., 2. Udo Ehlke (R-DJ3.) 4658 
p., 3. Nicolae Mihăiță 
4494 p., 4. Zolt.an Npgv 
4167 p., 5. lyrj Kugnețov (U.R.ȘS) 
4018 p., 6. Vajențin Romașcu (Româ
nia) .3975 p.

Reducîna clasamentul la concuren
tii autohtoni, găsim în fruntea cam
pionatului național pe tehnicianul ra
dio Mihăiță, urmat de dispecerul 
Nag-y de la TAR.OM Tg. Mureș și de 
cercetătorul bucureștean Romașcu.

a

(România) 
(România)

Politehnica 
București, 

s-au dispu- 
24), înlrucit 
au tost a- 
terminat cu 
C.S.U. Co’n-

Paul RADVANI

1
Trei dintre membrii lotului 
Călin loițeșcu (prof. Giinter .

! reprezentativ de juniori: Florin Manea, 
Bosch — antrenorul echipei) și Costel Curcă. 

Foto. Theo MACARSCHI

TINERETUL - LA NIVELUL MARILOR SARCINI
(Urmare din pag. 1)

A fost prezentat, în continuare, 
planul de măsuri centru îmbunătăți
rea activității politico-ideologice, de 
educare mârxisi-leninistă a sportivi
lor, tehnicienilor și activiștilor din do
meniul educației fizice și sportului 
din municipiul București. El prevede 
o serie de măsuri la înfăptuirea că
rora va fi necesară o colaborare mai 
strînsă între toate organismele în
vestite cu responsabilități în domeniul 
educației fizice și sportului : sindica
tele, Uniunea Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor, Ministerul învățămîntului, 
Departamentele.

Pe marginea materialelor prezen
tate au avut loc discuții. Vorbitorii, 
cadre de răspundere din mișcarea 
sportivă bucureșteană, și-gU exprimat 
deplinul ■ acord față de spiritul nou 
de muncă pe care-1 promovează re
centele documente ale partidului 
nostru.

PETRE CAPRA, președintele clu
bului sportiv Rapid, a insistat asupra 
necesității unor forme atractive și 
instructive în munca de educație cu 
tineretul. El s-a referit la faptul că 
„dip acest punct de vedere, teatrul 
cinematograful, televiziunea, muzica 
pot constitui instrumente de mare c- 
ficacitate în opera de făurire a unor 
conștiințe socialiste înaintate Pe care 
ne-am propus-o”. Din păcate, apor
tul acestor instituții este încă modest. 
„Sportivii noștri de pildă, nu au un 
imn al lor ; pe ecrane nu am văzut 
nici o peliculă inspirată din viața 
bogată șl clocotitoare a stadioanelor, 
din realitățile vii pe care Ie oferă 
mișcarea noastră de educație fizică 
și sport. Emisiunile de televiziune, 
ea și cele de radio s-au menținut 
multă vreme în perimetrul comenta
riului tehnic, uscat".

Arbitrul CONSTANTIN PETREA, 
arăta în intervenția sa că „nouă, e- 
dueatoriior, celor chemați să-i creș
tem pe sportivi ne revine o mare 
parte de vină pentru manifestările 
negative existente în acest domepiu. 
Arbitrii. —' a subliniat d-sa — vor 
face un act de educație dacă nu vor 
admite pe teren (ineri care se pre
zintă Ia competiții într-un aspect 
necorespunzător, pletoși și nerași”.

Președintele asociației sportive 
T.U.G., VASILE MARCUȘ, a apreciat 
ca needucativ actualul regulament de 
transferări, care permite mișcări de 
jucători în condiții neprincipiale, in- 
curajindu-se dorința de trai ușor și 
de căpătuială a unor jucători.

Luînd cuvîntul, tovarășul EMIL 
GHIBU, vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
a arătat că în domeniul educației pa
triotice a sportivilor au fost obținute 
o serie de lucruri pozitive. El a in
sistat asupra modului de înaltă corec
titudine în care s-au comportat boxe
rii noștr la campionatele europene din 
Spania. Dar, a 
exemplele bune 
ne pot opri să 
care persistă în

mâți să pregătească în mod multilate
ral masele de tineri sportivi. Trebuie 
o deosebită grijă atît în recrutarea, 
cit și în Califical-eă cadrelor de teh- 
niccni ai mișcării noastre sportive.

Sîrjt necesare eforturi sporite pentru 
dezvoltarea sportului de masă, pentru 
a crește o generație tînără cu trup 
sănătos si cuget frumos.

în încheierea expunerii sale, pri
mul secretar al C.C. al U.T.C. a citat 
cuvintele tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU : „Tineretul nostru
se află în marea lui majori
tate pe poziții morale sănătoase, iar 
partidul dă o înaltă apreciere contri
buției pe care tînăra generație o 
aduce Ia construire» societății socialis
te multilateral dezvoltate, rolului pe 
eare-I joacă în viața noastră socială. 
Va trebui să muncim în așa fel incit 
tineretul sportiv român să se ridice 
ÎN TOTALITATEA LUI Ia înălțimea 
marilor sarcini ale contemporaneită-

și J. Bircu-Progresul), din 
cărora ss vor forma echipele 
mează să participe la diverse con- 
eureuri oficiale ' internaționale. Lo
tul tenismenilor este antrenat de 
profesorii G. Bosch și V. Sercslor, 
.piujoșcuti peptol bunele rezultalg 
pp aipe le-ay oMipiiț îo prșgățirpp 
■și afirmarea juqătorilpr .de la clu
burile unde lucrează ’ .(Steagul roșu 
Brașov și, respectiv, Progresul).

De curfnd. am avut ocazia să-i 
vedem pe cei 14 tenismenl cu pri
lejul unor antrenamente comune. 

Am folosit prilejul pentru a dizcula 
pu cel <jpi antj-.gp.pri dpsprg pers
pectivele lotului și programul de 
pregătire.

Ce obiective vor fi urmg.ritg îu 
perioadele' de pregătire ? — iată una 
dintre Întrebările'’ la care am dorit 
să aflăm un prim răspuns. Profeso
rul Bosch ne-a declarat că accentul 
va cădea pe perfecționarea lovituri
lor iu general, pe pregătirea fizică 
generală și specifică. Educarea tine
rilor ocupă capitole speciale in pro
gramul de instruire.

rîndul 
ce ur-

de exemplu, ca după patru ore de 
antrenament pe zi, eșalonate două 
dimineața și două după amiază, a- 
cești tineri jucători să Se plingă că 
au .febră musculară.

In jneheierea discuției cei doi an
trenor! a.u remarcat că dintre elevii 
lor Orășanu, Ionescu, Tăbăraș, Curcă 
și Silaghi sînt apti pentru o evoluție 
mai rapidă.

(Urmare 
din pag. 1)

tate este însă relaxarea psihică, decon- 
eertarea. La prima vedere pare un a- 
patic. Pe stadion, în timpul con
cursului, între două sărituri, ca nimeni 
altul... citea o carte 1 Amănuntul n-a 
trecut neobservat specialiștilor care 
l-au denumit pe Dosa „iclaxarea in 
persoană". Este însă de-a dreptul im
presionanta ca, imediat apoi, să-l vezi, 
cu totul altul, cum explodează, pur și 
simplu, spre ștachetă 1

Aceste calități, completate cu aceea 
de bun luptător de concurs, întăresc 
convingerea că atletismul ~ U “ 
noastră poate nădăjdui ca el să reali
zeze in viitorul apropiat alte recorduri 
la fel de spectaculoase.

Dosa și Cornelia Popescu au fost 
cel doi juniori români care au concu
rat în 1968 la J. O. Trimiterea lor la 
Mexico, ca recompensă și posibilitate 
de a învăța lucruri noi. și-a arătat ir.tă 
roadele, acum la Helsinki. în ceea ce 
o privește pe Cornelia Popescu se 
poate afirma că a evoluat la înălțimea 
așteptărilor, deși ea a fost afectată de 
faptul că n-a reușit să-și egaleze sau 
chiar să-și întreacă cel mai bun re-.

din țara

subliniat vorbitorul, 
pe care __
vedem neajunsurile 
această
★

lucrărilor ședinței a 
DAN MARȚIAN. în 
primul secretar

„r •

le avem nu
activitate.

In încheierea 
vorbit tovarășul 
alocuțiunea sa. , _
C.C. al U.T.C. a arătat că „Uniunea 
Tineretului Comunist nu și-a îndepli
nit integral rolul educativ pe care 
trebuie să-I exercite în rîndul gene
rațiilor în creștere". Ministrul pentru 
problemele tineretului s-a referit la 
o serie de aspecte negative, criticate 
în Documentele de partid, și care 
sint evidente în cadrul mișcării noas
tre sportive. El a insistat asupra ne
cesității de a se ridica, in primul 
rînd, nivelul de pregătire politico- 
îdeologică și cultural-educativă a 
antrenorilor, al celor care sint che-

al

TREI MEDALII
zultat al său (1,87 m). Ca și Dosa ea 
a demonstrat excepționale calități de 
luptă, mal ales în acele momente grele 
ale concursului care au fost înălțimile 
de la 1,81 m șl 1,83 m, trecute din a 
treia șl, respectiv, a doua încercare, 
la 1,85 m reușind din prima.

La înălțime femei au trebuit nervi 
de oțel nu numai pentru a rezista ten
siunii întrecerii, cl și condițiilor spe
cifice ale acestei probe cu 27 de con
curente, desfășurată de-a lungul a 
peste 4 ore, pe un frig pătrunzător, 
condiții cărora nu le-au putut face 
față cîteva pretendente de seamă la 
o medalie : sovieticele Ciulkova (1,87 
m), Lazareva (1,85 m), cehoslovacele 
Rezckova—Hlibnerova (1,85 m), Pros- 
kova (1,84 m), iugoslavele Hrepevmk
(1,84 m) și Eabosek (1,82 m) etc.

Cornelia Popescu (înaltă de 1,76 m) 
este făcută parcă pentru acest stil flop, 
reușind să îmbine calitățile fizice (forță, 
detentă) cu suplețea. Ea are simțul 
ștachetei și intuiește momentul declan
șării flopului.

Carol Corbu, al treilea medaliat ro
mân la Helsinki, este un atlet care 
merită toata prețuirea, pentru seriozi
tatea sa, pentru sîrguînța cu care se 
pregătește, pentru dragostea față de 
proba sa. Poate că n-are talentul na
tiv al altor sportivi români sau 
străini, dar se dăruiește atletismului 
într-o măsură atît de mare, îneît a

ÎN CAMPIONATELE EUROPENE ALE JUNIORILOR
FAZA ÎNTÎLNIRILOR
OSTENDE, 18 (prin telefon). 

Ziua a doua a campionatelor eu
ropene dg țeniș de masă ale ju
niorilor a continuat cu meciurile 
pe echipe. Reprezentativa noastră 
masculină de junior} fiind învin
să — surprinzător r— de Italia cu 
5—3 (Giontella — Popovici 1—2, 
Boși — Firănescu 2—0, Peterlini 
Bobocică 1—2, Boși — Popovici

CA DE AUR!
realizat performanțe și succese care-i 
fac cinste. Pentru acest sezon își pla
nificase 17,10 rh șl a reușit 17,12 m 
la Torino, cu cîteva săptămînl înain
tea G. E. Cu modestie. Corbu a decla
rat : „La Torino n-am fost lntr-o formă 
mai bună ca la Helsinki, dar acum 
m-am resimțit după un accident suferit J_ - -----------
toată planificarea 
ceastă ---- ",
m-am putut antrena specific,_ __
rituri multe și efectul l-am resimțit 
Ia Helsinki, —: - —
săritură (n.n. 16,87 m al doilea rezul
tat din cariera sa) după care cedam 
la pasul al doilea. La „europene" am 
avut și un deranjament stomacal, și 
la calificări am evoluat slab, dar 
pină ia urmă totul a fost, sper, bine. 
Piciorul accidentat, în ciuda unor 
ușoare dureri, nu mâ mai supără și 
cred că. încă în acest an, voi putea 
sări mai mult. Cea mai bună ocazie, 
pe care nu vreau s-o ratez, va fi 
meciul cu Spania și Cnba de la Bar
celona, unde-I voi Intilni pe noul re
cordman r-— - — 
veni și 
Saneev".

Ia Budapesta, care mi-a dat peste cap 
pregătirii. Din a- 

cauză, zile de-a rîndul nu 
cu să-

unde mi-a mers prima

mondial Percz și unde va 
fostul ' ‘ -recordman al lumii,

ceilalțiDespre _____ ._
luția lor la Helsinki, 
viitor, '. .. ..^ .v-

★
atleți români șl evo- ■ ■ • ■ într-un numâr

DECISIVE LA ECHIPE
2—1, Giontella — Bobocică 2—1, 
Peterlini — Firăițeșcu 1—2, Boși 
— Bobocică 2—1, peterlini —- P,o- 
povici 2—0), s-a claș.aț pe locul 
secund în grupa A 3 și joacă acum 
în cadrul grupei semifinale II 
(pentru locurile 9—14), adică in 
compania formațiilor Greciei, Da
nemarcei și Poloniei. Pe selecțio
nata primei țări a și întrecut-o cu 
5—3 : Popovici — Macris 

. rănesc» — Priftis 1—2,
— Saladas 2—0, Popovici 
0—2, Bobocică — Macriș 
rănescu — Saladas 2—0,
— Priftis 2—0, Popovici — Saladas 
2—0. Pentru locurile 1—8 se vor 
întîlni echipele Cehoslovaciei, 
U.R.S.S., Italiei, R.F. a Germaniei, 
Suediei, Ungariei, Franței și An
gliei.

La aceeași categorie, dar la fete, 
pentru turneul final s-au calificat 
formațiile Cehoslovaciei, R. F. a 
Germaniei, Iugoslaviei, Ungariei, 
Luxemburgului și Olandei.

La copii, jucătorii noștri au dis
pus de Italia cu 3—0 (Buzescu — 
Lemma 2—0, Moraru — Marone 
2—0, Buzescu, Moraru — Lemma, 
Marone 2—0), iar la fete. România 
a învins Belgia cu 3—0: Șinteoan — 
M. Germinat 2—0, Lupu — V. Ger
minat 2—0, Șinteoan, Lupu — Ger
minat, Germinat 2—0.

La ora convorbirii telefonice au 
loc meciurile: România — Dane
marca (juniori), România — Spa
nia (copii — băieți) și România — 
Luxemburg (copii — fete).

Ion POP 
antrenor

2—0, Fi- 
Bobocică 
— Priftis
1—2, Fi- 
Bobocică

s-a aflat și pe qrițjpea jl? zi a 
Consiliullji de adiriij)jstrațj.e al 
L.I.Ț, Se pare că upele fpP’e 
petrecute impun P limpezire ș 
situației șpțiiaie 7
— într-adeyjir, îp ulțjmy! timp 

au apărut unele fengirjene vi?înd 
domeniul prpfeșiQnișmulyi: pre
mii <je mare valoare șub diferite 
forme, țintași care șînț fabricanți de 
șrme și mupițj.e sșu sjrjț salarizați 
pentru trageri etc. Asemenea 
fapte trebuie curmate urgent. Iu 
sfîrșit privitor la introducerea pro
belor feminine (din 1976), s-a 
apreciat ca acestea să fie cele de 
pușcă și pistol cu aer comprimat. 
De asemenea, au fost aprobate 
noile regulamente ale competițiilor 
de tir, ele urmînd să intre în vi
goare cu începere de la 1 ianuarie 
1973.

- Si 
ropenele 
aproape, 
trăgătorii
— Se pare că ultima 

de pregătire a fost bine 
tă de sportivi și antrenori. Ungle 
cifre de control converg în sensul 
spuselor mele. Și antrenorii subli- x 
niază o crpștere a formei sportive 1 
mai ales la pistol viteză, ca și la , 
probele de arme cu glonț, băieți 
și fete. în atari condiții, reprezen
tanților noștri, în special lă aces
te prohe, le acordăm cele mai 
hune șanse pentru clasamente su
perioare.

Să sperăm că aprecierile secre
tarului general al F.R. Tir vor fi 
confirmate pe țintele de la Suhl. 
Iar dacă ele vor fi depășite, v un 
consemna evenimentul cu multă 
satisfacție.

acum pentru că eli
de la Suhl sînt atît de 
cc întrezăriți
români ?

pentru

perioadă 
fruetifiea-

I. G.

ANTRENAMENTE

Federația română de tir, împreu
nă cu A.G.V.P.S. organizează du
minică de la ora 8, antrenamente 
de skeet pe poligonul Tunari.

Armele și muniția se pot pro
cura și în poligon.

Vieru și Ghizdaru {8 km distanță 
de la Giurgiu).

înscrierile se fac la sediul aso
ciației, pină sîmbătă la ora 14.

VÎNAT DE PASAJ

VÎNÂTORI colectivi:

• Asociația vînătorilor și pes
carilor sportivi din sectorul V 
București organizează duminică o 
vinătoare colectivă la răpitoare în 
pădurea Zăvestreni. întîlnirea vî
nătorilor la ora 5. la sediul aso
ciației (Piața Splaiului 3—5).

• Asociația județeană a vînăto
rilor și pescarilor sportivi Ilfov 
organizează duminică o vînătoare 
colectivă la rațe pe fondurile

• S-au semnalat stoluri de tur
turele pe Valea Ialomiței (Căză- 
nești), Valea Prieznei și Valea Ro
șie (Ilfov).

• Amatorii de vînătoare la pre
pelițe ' 
moașe 
cescu, Tămădău, Vasilați și Bog
dana.

• Rațe sălbatice se află în nu
măr mare în padinile de la Șer- 
peteasca (km 4 pe șoseaua spre 
Giurgiu), Vieru, Ghizdgru, Valea 
Măcrișului (lîngă Urziceni), Nuci 
(Ghermănești) și pe toate bălțile 
de pe Valea Mostiștei.

pot obține rezultate fru- 
în terenurile Nicolae Băl-

JUCAȚI LA TRAGEREA LOTO DE MÎINE!
Tragerile Loto se bucură de o 

largă participare datorită marelui 
număr de cîștigători.

Printre ultimii cîștigătorî înre
gistrați la tragerile Loto se numă
ră : Alexandra Simion din Bucu
rești care a cîștigat 100.000 lei din 
care un autoturism Dacia 1100 și 
diferența de 45.000 lei în numerar ; 
Sandu Mayer din București care a 
cîștigat 100.000 lei din care* un 
autoturism Dacia 1100 și diferența 
de _ 45.OQO lei în numerar ; Imre 

a cîștigat

Plata premiilor va incepe în Capi
tală de la 26 august pînă la 2 oc
tombrie 1971; în 
gust pînă la 2 octombrie 1971,

■ clusiv.
CÂȘTIGURILE

DIN 13 AUGUST
EXTRAGEREA I: Categ. 1; 1 va

riantă 25% a ' 100.000 lei; categ. 2:
‘ și 1 va

cates. 3: 
21,80 a

țară de la 28 au-
in-

TRAGERII LOTO

T

Sarkan din Cluj care
67.768 lei ș.a.

NUMERELE EXTRASE 
CURSUL PRONOEXPRES 
18 AUGUST 
FOND GENERAL DE 
2.568.186 lei din care 1.556.942 lei re
port

EXTRAGEREA I: 38 14 35 22 34 21 
FOND DE PREMII: 1.809.313 lei din 
care 1.228.053 lei report categoria 1 
și 57.043 lei report

EXTRAGEREA a
12 24 FOND DE 
lei din care 271.846 
goria A

LA CON-
NR. 33DIN

PREMII:

categoria 2
Il-a: 16 25 37

PREMII: 758.873 
lei report cate-

2 variante 25% a 32.061 lei 
riantă 10% a 12.824 lei;
7,90 a 9.740 lei; categ. 4: „
3 530 lei; categ 5 : 100,90 a 763 lei; 
categ. 6: 193,90 a 397 Iei. REPORT 
CATEGORIA 1: 116 270 lei

EXTRAGEREA a Il-a: Categ. A:
1 variantă 10% a 100.000 lei: B: 2 
variante 25% a 24.145 lei și 2 vari
ante 10% a 9.658 lei: C: 4,50 a 
15.024 lei: D: 14,65 a 4.615 lei; E: 
35,15 a 1.923 lei; F: 40,85 a 1.655 lei; 
Z: 903,70 a 100 Iei. REPORT CATE
GORIA A: 31.703 lei

Cîștigul de 100.000 Iei de la ca
teg. A a revenit participantei RA
DOVICI BADINA PAULA din Bucu
rești.
(Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport)

A
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CONDUCERILE SECȚIILOR-chemate să-și mărească 
contribuția la progresul fotbalului

La Dinamo București
Dinamoviștii bucureșteni, reveniți 

luni după-amiază în Capițală din tur
neul Întreprins în Spania, își conti
nuă, pe stadionul din șos. Ștefan pel 
Mare, pregătirile în vederea unui 
debut bun în noua ediție a campio
natului diviziei A.

Miercuri a fost o zl „plină”. în 
cursul dimineții, antrenorul Nicu- 
șor a condus o ședință de pregătire 
fizică, de la care fotoreporterul nos
tru Drago? Neagu vă prezintă o 
secvență. Dună amiază, a avut loc 
un' joc-școală, în familie. Cei „11“

antrenament în familie
posibili de a evolua la Cluj, în com
pania echipei C.F.R., au avut ca 
parteneri pe componenții formației 
de juniori.

Antrenorul Nicușor a prezentat 
următoarea formație: Andrei — 
Cheran. Nelw Nunweillcr, Stoenescu, 
Deleanu, Sătmăreanu II. Sandu Ga
briel, Lucescu. Mustățea, Doru Po
pescu, Fl. Dumitrescu. Constanti- 

nes.cu a apărat poarta echipei de 
juniori, iar Sălceapu nu a jucat de- - 
oarece are o ușoară întindere.

Universitatea
CRAIOVA, 18 (prin telefon). — 

Jocul desfășurat pe stadionul Cen
tral a a.tras aproximativ 9 000_ de 
spectatori ,care au fost satisfăcuți, 
în urma unei partide cu multe faze 
de fotbal spectaculos, în care craio- 
venii au avut mai tot timpul iniția
tiva, înscriind de cinci ori, prin 
Pîrvu (min. 18. 58 și 87), ca urmare 
â unor faze bine „lucrate" și orien
tate în special pe partea stingă, 
spre Țarălungă, și prin Oblemcnco 
(min. 51 și 85 — ultimul din lovitură 
liberă de la 17 m).

Oaspeții ,deși cu un bagaj de cu
noștințe tehnico-tactice modest au 
constituit pentru universitarii craio- 
veni un bun partener de întrecere, 
ei izbutind să-și creeze cîteva faze 
pe poartă, dintre care cea avută în 
min. 55, a fost transformată în gol

de Bissab printr-un șut violent caro 
l-a surprins pe Papuc. A arbitrat 
foarte bine Octavian Comșa.

SELECȚIONATA LIBANULUI : 
Bassâm — Gulabi (Takkej Oman 
Habib, Rahal. Hatoum. Ano, (Ezzo), 
Bissab, Ghoub, Adnane (Talal), Ra
cii eb.

UNIVERSITATEA : Papuc (Plică)— 
Niculescu. Deselnicu, Bîtlan, (Mincă), 
Vejea, Strîmbeanu, Ivan (Donose). 
Niță (Martinovici), Pîrvu, Oblcmcn- 
co, Țarălungă.

Ștefan GURGUI — coresp.

IERI, ÎN CIULEȘTI 

Rapid > Electronico 
6-0 (2-0)

Peste 2 000 de spectatori au ținut să 
asiste, ieri, la ultimul joc de verificare 
a formației favorite. Rapid. dispu
tat în compania divizionarei C, Elec
tronica.

După cum arată și scorul — 6—0
(2—0) — meciul s-a desfășurat în nota 
de superioritate a divizionarei A care, 
repetînd lecția pentru sîmbătă, a des
fășurat un joc în viteză, orientat în 
permanență pe direcția porții adverse.

Ar mai trebui spus că desprinderea 
mai netă d? partenerul de joc a fost, 
realizată, în special, după nșuză, cînd 
apariția în formație a lui Dumitru, 
foarte activ și. ca do obicei, clarvă
zător, a dat mai multă viață și inspi
rație acțiunilor ofensive.

în afară de el. au mai evoluat cu un 
bun randament Pop. Petreanu, Codrea, 
Neagu și Daniel Ene.

Cele șase Roluri au fost înscrise, în 
ordine, de Neagu (min. 4). Daniel Ene 
(min. 35), Prtreanu (min. 5R). D. Ene 
(mjn. 65), Codreanu (min. 79) și, din 
nou. Petrcanu (min. 80).

C. Tofciu a condus bine următoarele 
formații :

ț?anid : Băducanu — Pop. Lupescu, 
Mușat.’ Codrea. Dinu (min. 46 Dumitru), 
Angelescu. Năsturescu (min. 46 Co
dreanul. D. Ene, Neagu, Petreanu.

Electronica : Bunica — Hîrlab, C. Ve- 
licu. Moraru, Encitk Marinescu, Ciu- 
leanu, Tonescu. A. Velicu, Popa, Stingă. 
(Au mai fost folosiți : Tudosie, Fdcșa, 
Vafcile Marin, Radu și Sandu.

C. D. NEGREA

„Cupa 23

Președinții secțiilor de fotbal ai echipelor din A, cei ce conduc aceste 
unități de performanță sînt de regulă amintiți sec în fișa de prezen
tare anuală a cluburilor, înaintea începerii campionatelor. Această 

modalitate este oarecum nedreaptă, dacă avem în vedere suma lor de res
ponsabilități, volumul activității, importanța unei investituri de care de
pinde, știut ori nu, mare parte din realizările sau nerealizările unei echipe. 
Pentru aceste considerente ne-am gîndit ca se cuvine să publicăm o serie 
de date elementare, dar cît de cît edificatoare pentru un mic portret. în 
felul acesta popularizăm niște pasionați, oameni care pe lîngă alte însem
nate atribuții în diverse domenii de activitate găsesc timp și energie (mult 
timp și multă energie) pentru rezolvarea obișnuitului și complicatului 
registru de probleme din care se compune viața unei echipe de fotbal. Am 
dori ca aceste prezentări să contribuie Ia întărirea prestigiului și sporirea 
autorității celor ce răspund de realizările de ordin uman, social și sportiv 
ale jucătorilor. Ne exprimăm speranța că în viitorul campionat întregul 
potențial de lucru a] conducătorilor echipelor din A, acești susținători de 
nădejde ai fotbalului nostru va spori și va deveni mai eficace. în lumina 
recentelor documente de partid sîntem siguri că diriguitorii celor mai 
bune echipe de Ia noi au înțeles marele rol ce le revine pentru instaurarea 
unui climat de muncă exigent, fertil, în mijlocul căruia sa trăiască și să s.c 
dezvolte un tineret puternic, educat în spiritul idealurilor socialismului și 
comunismului, animat de patriotism fierbinte, dăruiți pentru onoarea fotba
lului românesc.

Dinamo : PAMFIL TATU

Vîrsta : 57 ani : general-lo.cot.enent M.A.I. ; a ju
cat fotbal în divizia B • este președintele secției din 
1967 : conduce principalele ședințe ale secției, asistă 
(uneori) la antrenamente și (întotdeauna) la meciu
rile echipei : păstrează o legătură permanență, șțrîn- 
să, cu antrenorii și majoritate^ jucătorilor : crede 
că esențial în arta de a conduce o echipă este răb
darea cu care trebuie ascultate punctele de vedere 
ale tuturor celor responsabili, precum și obligația de 
a medita serios asupra soluțiilor și măsurilor adop
tate.

Rapid : AUREL DUMITRU POPA

Vîrsta : 46 ani : profesia — inginer in exploatarea 
feroviară • funcția — directorul Regionalei căi ferate 
București ; nu a făcut sport de performanță : pînă 
în 1970 a fost președintele secției de rugby a clu
bului Rapid, ia'- în aprilie a.c. a fost ales preșe
dintele secției de fotbal : c’esi este toarte solicitat 
pe linie de serviciu, se ocupă îndeaproape, zilnic, de 
bunul mers al secției pe care o conduce ; participă 
în fiecare săptămînă. în limitele timpului disponibil, 
la antrenamentele echipei : nu se amestecă în tre
burile antrenorilor, privind instruirea și alcătuirea 
formației.

Sjeaua : GHEORGHE POPESCU

Petrolul: GHEORGHE URICH

Vîrsta : 51 ani; profesia — tehnician; funcția — 
președinte al secției de fotbal Petrolul ; nu a fost 
sportiv de performanță ; activează la Ploiești din 
anul 1951 ; a fost responsabil tehnic al clubului, 
vicepreședinte al secției de fotbal, și plecat în 1969, 
a fost rechemat un an mai tîrziu și „uns" pre
ședinte al secției ; de 10 ani se numără printre 
membrii biroului F.R. Fotbal ; in perioada „divorțului" 
cu Petrolul a fost președintele comisiei de juniori 
de pe lîngă F.R.F. ; metoda sa preferată de lucru : 
discuții de la om la om cu jucătorii și antrenorii.

Politehnica : MARCEL PATRAȘ

Vîrsta i 34 ani ; profesia — inginer constructor ; 
funcția — conferențiar universitar la Institutul poli
tehnic dip Iași ; nu a făcut sport de performanță ; 
este un vechi activist si conducător al secției de 
fotbal Politehnica, al cărei președinte a fost ales 
în ianuarie a.c. ; Gil Mardărescu îl consideră unul 
diptre cei mai pricepuți și capabili conducători de 
secții ; nu se amestecă în treburile antrenorilor ; 
acorda reșponșabilităti fiecărui membru al secției, 
lui revenindu-i, printre altele, misiunea de a se 
oc.upa de problemele școlare ale jucătorilor.

F. C. Argeș : PUIU RAPAPORT
Vîrsta : 42 ani ; profesia — funcționar — vice

președinte • al clubului F.C. Argeș; a jucat fotbal 
la Progresul Bîrlad, în campionatul județean : fost 
arbitru de fotbal ; în domeniul sportului activează 
efectiv din anul 1947 ; în 1919 a fost președintele 
Comitetului pentru cultură fizică și sport al orașu
lui Bîrlad ; în 1952 s-a transferat la Consiliul Cen
tral al asociațiilor și cluburilor Dinamo din toată 
tara : din 1962 activează la F.C. Argeș (fost Dinamo 
Pitești) ; problemele principale ale formației sînt 
discutate și rezolvate de biroul clubului, lui reve- 
nindu-i - responsabilitatea de p urmări și suprave
ghea aplicarea măsurilor adoptate.

CRISUL ORADEA-
»

BARADA SIRIA 7-0 (3-0)
ORADEA, 18 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru). — Gaz
dele au trecut eu ușurință de o 
echipă obosită (a venit cu auto
carul și a rămas în pană), de- 
pășindu-i categoric atît la capi
tolul concepție tactică de joc. cît 
și la pregătire tehnică individuală 
a jucătorilor. Tn prima repriză, ac
țiunile de atac ale orădenilor au 
fost aplaudate la scenă deschisă, 
de cei 5 000 de spectatori. Echipa 
oaspete s-a limitat la o apărare su
praaglomerată care a fost ușor 
destrămată de jocul combinativ al 
localnicilor. în repriza secundă 
schimbările efectuate în echipa 
Crișul au constituit un reviriment 
în jocul cuartetului ofensiv. Au 
înscris: Moldovan (min. 5), Suciri 
(min. 7 și 75), Cociș (min. 06) și 
Arnofchi (min. 51, 65 și 72). A 
condus foarte bine Zoltan Silaghi. 
Iată formația utilizată de Crișul i 
Bologan (min. 46 Baumgartner) — 
Petre Nicolae, Lucaci, Neșu, Ba
logh, Moldovan. Dărăban, Suciți. 
Schiopu (min. 46 Al. Naghi), Co
ciș (min. 72 Tamaș), Cefan (min. 
46 Arnoțchi).

Ilie GIIIȘA

Vineri, In Capitală

Progresul — Barada (Siria)
în cel de al doilea joc al turneului 

pe care îl întreprinde în țara noastră, 
echipa Barada, campioana Siriei. va 
întîini vineri, pe stadionul din ș.tr. dr. 
Staicovici, divizionara B Progresul 
București. Partida va începe la ora 
17. ayînd în deschidere un meci de 
juniori.

(Urmare clin pap. V

reștî — juniorii români, abia re- 
întorși de la Halle, unde? s-au 
comportat onorabil — locul III 
din 10 echipe, nici o înfrîngere în 
5 meciuri — în renumita „Cupă 
Prietenia". La etajul al treilea al 
Căminului nr. 4, unde își au ca
merele „cadetii" noștri, am sur
prins o atmosferă de bună dispo
ziție, de exuberantă și candoare, 
dar antrenorul M-delennu a ținu* 
să ne prevină, nu fără o undă de 
amărăciune în glas:

— Prin lipsa lui Aelenci și ac
cidentarea lui Luchescu, atacul a 
pierdut mult în forță, dominarea 
teritorială a echipei nenutîndu-se 
materializa decît rareori și mai 
ales Ja greșelile flagrante ale ad
versarului. Dovada ? Trei me
ciuri de 0—0 la Halle !

— Cum veți rezolva această 
slăbiciune ?

— Am chemat doi jucători noi, 
pe Istrătescu (Pefrolull si Bartale 
(Progresul), si mă gîndesc la i>n 
al treilea. Ia Tichiei» 'Progresul). 
După toate probabilitățile. M, 
atacul nes'ru va avea două „v.îr- 
furî" inedite: Ion Ion. de vocație 
miî’ocaș, si Bartale. debutant în 
echipa națională.

Pentru a oferi .,Cunei" un plus 
de farmec încă din prima zi, sor
ții au decis pentru joi disnutama 
— la Tohan — a unui adevărat 
derby, România—Cehoslovacia. în 
seria întîi, reeditarea unui recent 
..egal'1 (0—0) înregistrat la Halte. 
Sosiți marți la amiază, primii ad
versari ai „tricolorilor" anunță o 
garnitură redutabilă, care — opi
nează fostul internațional Vasile 
Zovnda, „secundul" juniorilor 
români — „ar putea juca de Ia 
egal Ia egal cu multe din echipe
le noastre divizionare", o formație 
robustă si tehnică, ale cărei „arme" 
principale sînt ari oile Zvonic și 
Mraz, fundașul central Mrya și — 
mai ales — Smado, un jucător de 
mijlocul, terenului, neostenit și 
muncitor, eu o clarviziune surprin
zătoare pentru vîrsta sa.

Să consemnăm aici și declara-

t'a, mai degrabă diplomatică, a 
antrenorului Krsjak: „Meci des
chis oricărui rezultat. Echipa care 
a terminat mai nutin obosită „ma
ratonul" de Ia Halle, va învinge".

Dacă în seria cu nr. 1 lucrurile 
par — sau chiar sînt — mai com
plicate, atunci în seria secundă 
misiunea reprezentativei R.D. Ger
mane este socotită — în absența 
juniorilor bulgari, care au anun
țat în ultimul moment îmoosibili- 
tatca venirii — mai degrabă o for
malitate. în mod normal formația 
doctorului Krause — eu Schnulp- 
hase și Robitzsch mergînd ne ur
mele lui Kurbjuweit. cafaDultat 

’de la juniori direct tn ..■națională" 
— nenut’nd scăna finala din 24 
august. Snerăm, însă, ca selecțio
nata noastră secundă — dată ne 
mîna a doi antrenori, Savii și Co- 
măniță, pricennți și gri’iilii — să 
aibă o evoluție onorabilă. îneur- 
cînd chiar socotelile unanimei fa
vorite.,.

Pentru fotbaT, Brașovul. împo
dobit cu steaguri si afișe, trăiaș'-p 
scum zile de sărbătoare. Pustii 
amatori de insigne și autografe, 
nîndesc echipele ne ruta dintre 
Calea Lungă și stadionul „Tracto
rul", în. t.imp ce comisia de or
ganizare — cu Ion Alexandrescu 
si Florin Dumitrescu căutînd să 
mulțumească pe toată lumea — 
nu-si închide camerele decît la 
tîrzii ore din noapte. în aștenta- 
rea ședinței tehnice și a primai 
conferințe de presă, programate 
pentru joi dimineața, se vorbește 
aici despre marea realizare — ante 
factum — a acestui festival fotba
listic. care adună ne cîțivn metri 
natratî de iarbă tineri fotbaliști 
din diferite țări ale F.uronei, anro- 
niindu-i și îmnrietenindu-i de-a 
lungul acestui sunerb pretext care 
rămîne sportul, festival ale cărui 
meciuri — se zice — interesează 
mai puțin prin prisma rezultate
lor.

Numnf antrenorii, frămîntîndu-se 
să găsească soluții, știu că nu e 
tocmai asa '• pentru a rezista, în 
fotbal trebuie să și învingi...

Vîrsta : 52 ani : colonel M.F.A. ; a jucat fotbal la 
Gloria București,. Sportul studențesc. Carmen și 
Steaua ; reputat internațional de 7 ori în echipa 
României ; a fost 8 ani antrenor principal 
la Steaua și 4 ani la echipa națională : a îndeplinit 
funcția de vicepreședinte al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport și de președinte al Fe
derației de fotbal ; apreciază ca excelentă colabo
rarea cu secția, cu jucătorii, cu anțreporij șj con
ducerea clubului ; pune mare preț pe disciplină ; 
se declară mulțumit de „recolta" celor două centre 
de copii si juniori aflate în subordi-naa clubului 
Steaua. Este membru al comisiei de competiții a 
U.E.F.A.

U.T.A. : IOAN BABAU

Vîrsta : 36 ani ; profesia — inginer textilist: func
ția — director tehnic de concepție la Uzinele tex
tile „30 Decembrie" din Arad ; nu a făcut sport de 
performanță ; este președintele secției din anul 1966 ; 
..La TJ.T.A. — este de părere Ion Babau — trebu
rile merg bine ; fiecare știe ce are de făcut, are o 
sarcină precisă, nu există o suprapunere de atribu
ții, care complică și îngreuiază, după cile știu eu, 
munca prin alte secții" : consideră prețios ajutorul 
pe ca.re-1 primește secția din partea unor activiști 
voluntari devotați trup și suflet U.T.A.-ei : Alexan
dru Panici — vicepreședintele secției, și llie Popa 
— secretarul secției.

Steagul roșu : MIHAI BALTAG
Vîrsta : 39 ani : profesia — inginer mecanic ; func

ția — șeful secției A,uto-utilare-de la Uzinele ..Stea
gul roșu" Brașov ; a jucat fotbal Ia echipa de ju
niori Metalul Tîrgovi.ș’e ; intre anii 1967—1970 a 
fost vicepreședintele secției de fotbal Steagul roșu, 
clupă care a fost promovat președinte ; întreține rela
ții apropiate, amicale, cu jucătorii, patru dintre ei 
(Balint, Ghergh.eli, Drăgoi și Cassony) lucrînd în sec
ția lui ; nu admite nici un fel de imixtiune în tre
burile antrenorilor ; apreciază că echipa Steagul 
roșu este disciplinată în ansamblu (nici un jucător 
brașovean nu a fost nici măcar avertizat în ultimii 
doi ani) și regretă că datorită unei „lacune de mo
ment" (n. r. aluzie la meciul cu Dinamo) a pierdut 

'trofeul Fair-play.

Universitatea Craiova : CONSTANTIN BOȚEA

Vîrsta : 47 ani ; profesor doctor în economie poli
tică ; prorector al Universității din Craioya; nu a 
făcut sport de performanță : este președintele sec- 
ției_ și vicepreședintele clubului din 1967 ; cheamă 
jucătorii în fața secției pentru a le asculta gîndu- 
rile, necazurile, satisfacțiile, doleanțele : împotriva 
celor vinovati, cere măsuri drastice : nu operează 
cu mănuși și jumătăți de măsura : nu face nici un 
fel de concesii jucătorilor - studenți nu le înlesnește 
promovarea examenelor ; este un simpatizant al 
echipei de fotbal de pe vremea cînd era profesor la 
Academia de studii economice din București.

SUFLETUL ASOCIAȚIEI
tn comuna Moneasa, județul Arad, 

există o asociație sportivă care nu
mără 70 de tineri și virstnici, mun
citori la cariera de marmură, între
prinderea balneoclimaterică și elevi 
la Școala generală. Tinerii de aici 
practică cu pasiune diferite sporturi, 
avînd la dispoziție terenuri de fot
bal. handbal, pistă de alergare, croa- 
pă de sărituri și sector de aruncări, 
iar în curs de amenajare se află un 
bazin de înot pe valea Monesei.

Anul acesta, cu echipa de volei 
(fete) și cea de oină, localnicii au 
cucerit locul I la faza pe centre de 
comune din cadrul „Cupei tineretu
lui de la sate”. De asemenea, aler
gătorii de eres și membrii formației 
de orientare turistică reprezintă cu 
cinste culorile comunei în diferite 
concursuri

Președintele asociației sportive, Pro
fesorul de eucație fizi„ă Gheorghe

Sondica, este principalul animator al 
tuturor acțiunilor, fiind în același 
timp și un sportiv activ care adesea 
s-a numărat printre laureatii întrece
rilor de sehi și lupte în competiții 
de amploare.

Ion COȚOI, coresp.

SPORTUL M CUI TilRA 
FAC CASA BUNĂ

'Comitetul U.T.C în colaborare cu 
asociația 'sportivă Voința Oradea a 
inițiat, pe stadionul Voința din loca
litate, o reușită duminică cultiiral- 
spnrtivă. Tn program au fiaurat par
tide feminine de fotbal, meciuri de 
box și alte întreceri sportive, la care 
a asistat un numeros public. Tn final, 
a avut loc un program artistic, sus
ținut de formațiile clubului tineretu
lui din Oradea.

pppTF pgnn DF copii 
ÎNVAȚĂ SA ÎNOATE

Acțiunea..Delfin ’71" cunoaște anul 
acesta o activitate nemaiîntîlritfi în 
județul Mureș. Timpul prielnic din 
această vară a permis organizarea a 
35 de centre pentru învățarea înotu
lui. dintre caro 28 funcționează în 
mediul rural. Lecțiile de natație au 
loc în bazine amenajate no marginea 
lacurilor si cursurilor anelor, urmînd 
ca pînă la toamnă Peste 9 500 do co
pii să descifreze tainele înotului.

Ion PAUȘ, coresp.
RĂSPLATA MUNCII

Meșteșugarii cooperatori din Bra
șov, Runea. Hărman și alto localități 
și-au dat întîlnire la Făgăraș, unde 
și-au disputat întiietatea în cadrul 
„Voinți’adei” la volei. Tn urma unor 
întreceri viu disputate și spectaculoa
se, primul loc în clasament a fost

ocupat de echipele feminină si mas
culină ale asociației Voința Făgăraș.

în cadrul festivității de premiere 
a fpst sărbătorit si secretarul asocia
ției Voința Făgăraș. Jpsif Sandor, 
căruia i s-a decernat o diploma de 
onoare pentru cei 20 de..ani de mun
că neîntreruptă ca activist sportiv.

Ii dorim multi ani si noi succese. 
Lazăr VALENTIN, coresp.
NO! ARBITRI DE BOX

Comisia de specialitate a C.M.E.F.S. 
Cîmpina a organizat o școală de ar
bitri de box. Timp de 4 luni, foști 
boxeri și iubitori ai acestui sport au 
participat la lecții teoretice și prac
tice. iar recent au dat examenul final 
în fața unei comisii formată din re
prezentanți ai Consiliului județean 
si federației de box. Marea majoritate 
a cursanfilor au trecut cu succes pro
bele imDUse de examinatori, ' deve
nind arbitri de box.

M. BEDROSIAN. coresp.
PRIN MUNCA PATRIOTICĂ

Peisajul bazelor snortive din Baia 
Mare este în continuă schimbare. 
Astfel, terenul de handbal al aso
ciației „8 Mai” a fost asfaltat iar 
alături, voleibaliștii echipei divizio
nare B Explorări Baia Mare, își 
construiesc un nou teren de joc. 
La terenul de fotbal al asociației 
„Andezilul au apărut vestiare mo
derne, iar salariații uzinei de me
tale și minereuri neferoase își a- 
menajează. prin muncă patriotică, 
terenuri de fotbal și tenis de cîmp, 
cu instalație pentru nocturnă și tri
bună pentru spectatori.

Tn aceste zile se lucrează de zor 
la amenajarea unor terenuri simple, 
care, în curînd, vor fi date în folo
sință.

Vasile SASARANU, coresp.

DIN VIAȚA UNEI TABERE

Aproape 100 do tineri sportivi din 
județul Suceava care s-au eviden
țiat atit la învățătură, cît și în di
verse concursuri republicane șco
lare, au fost selecționați intr-o ta
bără de odihnă și pregătire instalată 
în pitoreasca localitate Bucșoaia. 
Programul elevilor sportivi a fost 
elaborat și condus de coi mai buni 
profesori și antrenori din județ. 
Exerciții de pregătire fizică și spe
cifică, drumeții, jocuri sportive, 
înot și plajă — iată numai citcva 
din elementele programului la care 
participă viitorii performeri în con
diții excelente de odihnă și cazare.

Tn fotografie vă înfățișăm un 
aspect din viata taberei.

C. ALEXA, coresp.

INSTALAȚII SPORTIVE 
Și DE AGREMENT

La Hațeg și Orăștie au fost date în 
folosință două ștranduri, fiecare din
tre ele cu cile trei nivele de țipă și 
trambulină pentru sărituri- încă din 
prima zi, noile instalații sportive și 
de agrement au fpst Populațg de, 
nenumărati cetățeni.

De asemenea, în orașul Orăștie 
s-au mai inaugurat un teren de vo
lei. și unul de tenis de cimp am
bele situate în parcul orașului.

Nicu SBLCIIEA coresp.

S. C. Baccu : IOAN PRUTEANU
Vîrsia : 44 ani ; a absolvit Academia comercială 

și industrială din Brașov ; funcția — vicepreședinte 
al Consiliului popular al județului Bacău ; a jucat 
fotbal •— pe vremea cînd era student — la C.S.O. 
Brașov, în campionatul județean : a fost component 
al echipei de gimnastică Progresul Bacău ; deține 
funcția de președinte de onoare al secției din 1967 ; 
conduce și secția de volei a divizionarei A Viitorul 
Bacău : la S.C. Bacău, fiecare membru al secției 
răspunde, prin rotație, de un joc al .echipei ; în săp- 
tămîna premergătoare acestui joc, el are obligația 
de a urmări toate antrenamentele, de a sta în mij
locul jucătorilor, de a informa secția despre even
tualele nereguli și neajunsuri ; în calitate de pre
ședinte de onoare al secției se preocupă de cuprin
derea în procesul de învățămînt. a jucătorilor ; Maghiar. .Kișs, Vătafu și 
Dembrovschi au absolvit de curînd diverse școli de maiștri, iar Rugiubei 
și Pană au reușit în vara aceasta la Facultatea de educație fizică din 
cadrul Institutului Pedagogic din Bacău.

Farul : TUDOR ȘOVĂIALĂ

Vîrsta : 50 ani ■; funcția — director al întreprin
derii export-lemn din Constanța; nu a făcut sport 
de performanță ; între anii 1955—1.958 a fost secre
tarul asociației sportive Farul, iar între 1958 și 1968 
a îndeplinit funcția de vicepreședinte al secției de 
fotbal ; în 1968 a fost ales președinte al secției. 
„Cu antrenorii mențin un contact permanent, zilnic, 
fiind mereu informat asupra problemelor curente 
ale jucătorilor, ale echipei. Nimeni nu se amestecă 
în treburile antrenorilor. Dacă avem să le reproșăm 
ceva, o facem într-un mod deschis, principial, în 
ședințele secției, la care participă întotdeauna și 
președintele clubului. în general, colaborarea dintre 
secție — antrenor — jucători — conducerea clu
bului este foarte bună, fructuoasă. Firesc, există pe

această filieră și divergențe, puncte de vedere contrarii, cărora căutăm 
să le dăm o rezolvare cît mai justă, cît mai apropiată de realitate, care 
să slujească intereselor echipei".

„U" Cluj: SEVER GROZE

Vîrsia : 4 1 ani : profasor dr. în matematică ; func
ția — lector la Universitatea din Cluj ; nu a făcut 
sport de performanță : este președintele secției din 
ianuarie 1969. ..A dirija oamenii, spune Sever Groze. 
este greu. îți trebuie tact pricepere : cu sportivii e 
însă și mai complicat. Sint firi dificile, unii- dintre 
ei au o sensibilitate și niște susceptibiltăți aproape 
dezarmante".

Jiul : OTTO ABRAHAM

Vîrsta : 40 ani ; profesia — ingjtjer miner ; func
ția — director economic al Centralei cărbunelui din 
Petroșani ; a jucat fotbal la Textila Cluj, în cam
pionatul județean ; a fost component al selecționatei 
de juniori a orașului Cluj ; nu se amestecă în tre
burile antrenorilor ; eventualele lacune și greșeli 
manifestate în munca acestora se dezbat în colec
tivul de tehnicieni, al cărui consultant este fbstul 
internațional Vasije Lazăr ; ține legătura cu jucă
torii prin intermediul antrenorilor ; problemele ad
ministrative ale jucătorilor sînt rezolvate de vice
președintele clubului, Mircea Pascu.

C.F.R. Cluj : ION DONEA
Vîrsțu : 37 ani ; profeșia — inginer în exploatarea 

feroviară ; funcția ; director tehnic la Regionala căi 
ferate Cluj : nu a făcut sport de performanță ; cs.țe 
cel mai ..proaspăt" președinte de secție din divi
zia A ; îndeplinește această responsabilitate de la 
data de 4 august a.c. ; între anii 1966—19.6J) a fosț 
președinte al asociației C.F.R. și al secției de fotbal ; 
în șqdințp de instalare a interzis categoric membri
lor secției orice imixtiune în atribuțiile antrenori
lor ; îl apreciază în mod deosebit pe dr. Rădulescu. 
consilierul tehnic gl C.F.R.-ului, care coordonează 
activitatea celor 11 echipe ale asociației (de copii, 
juniori, tineret și seniori).

A.S.A. Tg. Mureș : VIRGIL MANN
Vîrsta : 40 ani ; profesia — economist; funcția — 

colonel M.F.A. ; a jucat fotbal la C.F.R. Bîrlad in 
campionatul județean. Virgil M?.nn se află 
la conducerea secției din 1969 ; menține legături 
«Unire cele mai bunp cu anijenorii, cu jucătorii și 
cu conducătorii clubului ; cu membrii secției se în- 
tîlnește în fiecare săptămînă : mărturisește că la 
început jucătorii l-au cam ocolit, l-au evitat, prefe
rind să se „destăinuiască" unor membri ni secției, 
considerați mai înțelegători, care dădeau'dovadă de 
clemență ; azi se mîndrește că pe to.ti cei ce-l oco
leau a reușit să și-i apropie, să le devină confi
dent ; este de părere că în fotbal disciplina trebuie 
la fel de mult prețuită ca și tehnica.

Crișul HORIA COSMA

Vîrsta : 42 ani ; profesia — inginer miner ; func
ția — director tehnic la Combinatul cărbunelui din 
Oradea ; a practicat atletismul (aruncarea ciocanu
lui) și rugbyul Ia echipele Electrica Timișoara, Poli
tehnica Timișoara și Minerul București ; este pre
ședintele secției din vara lui ’70, după retrograda
rea echipei în B ; crede că un bun conducător tre
buie să îndeplinească următoarele ..haremuri" : să 
fie atent, receptiv la solicitările și doleanțele oame
nilor cu care intră în contact ; să reprime orice 
manifestare de indisciplină dar să trateze cu îngă
duință greșelile nesemnificative : să combată chiulul 
și parazitismul : să fie drept să nu promită ceea 
ce nu poate realiza.

.Giupaj realizat de Dumitru VIȘAN



CAMPIONATELE EUROPENE MASCULINE DE CANOTAJ BALCANIADA DE BASCHET

SCHIFURILE DE M Șl 4 E. C.
AU DEBUTAT VICTORIOASE

-

COPENHAGA, 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Miercuri, pe Iacul Bagsvaerd, au 
început întrecerile eliminatorii din 
cadrul campionatelor europene mas
culine de canotaj. In această zi re
zervată seriilor, cei prezenti au ur
mărit 22 de curse, majoritatea dintre 
ele viu disputate. Primul start s-a 
dat în proba de schif 4 + 1. Confrun
tarea a cuprins 3 manșe și a desem
nat. în ordine, următoarele echipaje 
învingătoare : R.F. a Germaniei
6:27,27, U.R.S.S. 6:32,79. Cehoslovacia 
6:28,96, A urmat evoluția schifurilor 
de 2 f.C„ în care canotajul nostru a 
fost reprezentat de barca formată 
din Ivan Cacenco și Francisc Papp, 
Hubloul românesc a avut o plecare 
bună, la jumătatea traseului (1 000 m) 
crainicul concursului anunțînd ur
mători; timpi intermediari : 1. Româ
nia 3:24,74. 2. U.R.S.S. 3:25,91, 3. An
glia 3:41,32. Pe ultima parte a pistei, 
sportivii sovietici ridică strocul, re
cuperează din handicap, fără însă a 
depăși schiful nostru. Abia în fața 
liniei de sosire cuplul Cacenco-Papp 
va fj întrecut cu numai 35 de su
timi. Clasament : 1. U.R.S.S. 6:56,32, 
2. România 6'56,63, 3. Anglia 7:04.47, 
4. R.F. a Germaniei 7:04.71. 5. Unga
ria 7:14.34, 6. Suedia 7:22.07. Așadar, 
în semifinala care se va disputa sîm- 
bătă s-au calificat schifiștii sovie
tici, batea noastră de 2 f.c. urmînd

a evolua din nou în recalificările de 
joi. Celelalte cîștigătoare de serii 
din această probă : R. D. Germană 
6:51,21, Cehoslovacia 7:05,22.

La schif simplu, probă în care 
nu am participat, învingătorii celor 
trei manșe sînt sportivii din S.U.A. 
7:11,38, Noua Zeelandă 7:15,92. Elve
ția 7:23,79.

Barca campioană mondială a juat 
startul în seria a doua de 2 + 1. Schi
fiștii români Ștefan Tudor, Petre 
Ceapura + Gheorghe Gheorghiu au a- 
vut o companie modestă. Ei au con
dus tot timpul și au cîștigat seria (a 
doua), fără emoții. Rezultate : 1. Ro
mânia 7:29.98. 2. Polonia 7:36.01. 3. 
Bulgaria 7:37,62, 4. Elveția 7:44,85. 
5. Suedia 7:51,94. învingători în serii 
„cei trei magnifici" s-au calificat în 
semifinale. Celelalte echipaje care 
au trecut primele linia de sosire : 
U.R.S.S. (I) 7:30,44, Cehoslovacia (ITT) 
7:24.00. R.D. Germană (IV) 7:28,28.

Debutînd victorios în serii, s-a 
mai calificat în semifinală și schiful 
de 4 f.c. compus din Emerich Tușa, 
Dumitru Ivanov, Dumitru Grumezes- 
cu și Ilie Oață. Tînărul echipaj a 
evoluat în cadrul manșei 1. făcînd o 
cursă splendidă mult ' aplaudată de 
spectatori. Rezultate : 1. România 
6:10,65, 2. Norvegia 6:13.80, 3. Franța 
6:16,73, 4. Anglia 6.17,27, 5. Spania 
6:31,78.

Vasile TOFAN

Antrenament, după 35
de

va

tenis Brazilia-Romănia © Optimism local
ore de călătorie ® Pinheiros — gazda meciului 

și... pocnitori ® Țiriac

lupta pentru al 5-lea punct! O Năstase, un ,,Pele al tenisului" ®

(Urmare din pag 1)

dimineață cu un avion special). 
Au fost prezente și echipele de 
polo, care își încep întrecerea abia 
mîine. Iată și cîteva declarații 
participanților :

EUGEN ALMER: „Am ambi
ția să adaug colecției primele ti
tluri de campion balcanic".

CRISTINA BA LABAN : 
lua startul în trei probe de craul. 
l-’or fi ultimele din întreaga acti
vitate competițională. Am credința 
că la această ediție, pentru prima 
oară,, vom avea și... campioane 
balcanice in probele individuale 
(n.r. țara noastră a cîștigat pînă 
acum un singur titlu — la ștafeta 
de 4^100 m mixt — în concursu
rile feminine)'1.

JANET SLAVCEVA (Bulgaria), 
finalistă la ultimele „europene": 
..Absența Mirjanei Segrt nu mă li
niștește prea mult pentru cursele 

românca 
mult în 
la „sută"

de delfin. Am auzit că 
Anca Groza a progresat 
ultima vreme, astfel că 
va. fi luptă aprigă".

J. ZOBANAKIS (Grecia), 
nor : ..Bazinul mi se pare 
Dacă apa va fi mai caldă, vom a- 
vea cu siguranță performanțe 
valoare".

PAULO 18 (prin telefon). —
de 

a cara-

SAO
35 de ore au trebuit să treacă 
la plecarea clin București 
vanei țenismenilor români, pentru 
ca ultima coborîre din avion să ne 
aducă la destinație. Am zburat 
întîi la Frankfurt, apoi la Miin- 
chen, Casablanca, Rio de Janeiro, 
Sao Paulo. Foarte cur os, aeropor
tul din Sao Paulo n-a fost decît 
o escală, fiindcă a trebuit să mai 
luăm un avion, 
aerogara internă 
Era în dimineața 
pe acest fus ora

Sao Paulo, adevărată capitală 
industrială a Braziliei, numără a- 
proape șase milioane de locuitori, 
iar traficul de mașini pe străzile

care ne-a dus la 
a marelui oraș, 

de vineri, ora 10, 
.r.

adevărată
numără

de-a dreptul imens. 
11-lea etaj al mare- 

:, iar pînă la sta- 
centrul nostru de 
distanță aprecia- 
îăpește mult din 
de comun acord 
echipă prof, Ste- 

un 
pe 

fac 
in-

■■ ■ " -

antre- 
rapid.

de

ro-
aZ

c,i.ș- 
acest

R. LAZĂR. jucător în echipa 
mână de polo : „Va fi cel de 
patrulea turneu internațional 
tiqat de echipa noastră in 
an. La Budapesta am fost campio
nul ratărilor! Da .data aceasta n-ar

Janet Slavceva, una din performerele înotului bulgar, favorită în ™rsele 
de delfin și mixt ale actualei ediții

fiu golgeter. Așa esteși exclus să 
la polo..."

BOGDAN 
tar general 
de înot: „Remarc eforturile 
cute de gazde pentru a asigura 
competiției un cadru normal de 
desfășurare. Cred că vor fi re
compensate și de un frumos suc
ces la această Balcaniadă".

NENADOVICI, secre- 
al federației iugoslave 

/d-

Foto: T. FELIX

orașului este 
Locuim la al 
lui hotel Jaragua, 
clionul Pinheiros, 
activitate, este o 
bi’ă, ceea ce ne 
timp. Jucătorii, 
cu căpitanul de 
fan Georgescu, au convenit la 
program de două antrenamente 
zi, alternînd cu zile in care 
un singur antrenament dar de 
tensitate sporită.

★
Stadionul Pinheiros, cu anexele 

sale, formează una dintre cele mai 
moderne baze sportive ale orașu
lui. Sînt aci 20 de terenuri de te
nis, pc lingă cele două de fotbal, 
săli de sport, bazine. Terenul cen
tral de tenis, pe care se va juca 
meciul Brazilia — România nu are 
tribune mari, dar au lost montate 
special tribune metalice, care asi
gură 6000 de locuri confortabile, 
în plus, există instalații adecvate 
pentru presă, radio și televiziune.

Bineînțeles, prima noastră grijă 
a fost de a controla calitatea te
renului, problemă majoră intr-o a- 
semenea dispută. Atît Ilie Năstase, 
cit și Ion Tiriac, s-au arătat satis
făcut! de teren, care are o zgură 
densă, dar foarte bine bătătorită 
nivelată perfect. Nu același lucru 
se poate spune, din păcate, des
pre celălalt element esențial pen
tru o întrecere de tenis : mingile.. 
Mingea braziliană „Mercury", ofe
rită de organizatori, care se pre
valează de un punct dc regula
ment ce lc asigură această prero
gativă, nu este de cea mai bună 
calitate. Grea, destul de rigidă, ea 
nu-î convine lui Năstase, in spe
cial. obișnuit cu mingile Dunlop, 
cu care poate să-și pună în va
loare mai bine tehnica sa înaltă. 
In schimb, Țiriac pare a se aco
moda ceva mai ușor cu mingea.

★
Din primele momente ale șede

rii noastre aci, am fost surprinși 
de încrederea cu care privesc bra
zilienii acest meci.' Ei par să uite 
că atît Thomas Koch, cit și Euson 
Mandarino, titularii echipei lor. au 
fost cu regularitate învinși de ro
mâni. în ultimele lor întîlniri de 
turneu. Probabil că optimismul

gazdelor se bazează pe elemente 
de ambianța, specifice unor me- 
curi pentru ..Cupa Davis", care fac 
totdeauna dificilă sarcina oaspe
ților, Publicul din Sao Paulo, de 
un entuziasm tipic latino-ameri- 
can, poate fi un obstacol real în 
calea jucătorilor români, așa cum 
a fost pentru predecesorii noștri 
cehoslovaci, învinși La scor de a- 
ceeași echipă (4—1).

Ni se spune că spectatorii bra
zilieni vin pe terenurile de tenis, 
ca la fotbal, cu steaguri, pocnitori 
si galerie organizată. Dar. totodată, 
unii încearcă a ne convinge câ în 
timpul jocului e liniște deplină, în 
schimb la semnalul aplauzelor zgo
motul devine asurzitor. Firește, va 
fi greu... Din fericire, dacă tempe
ratura va fi ridicată în tribune, 
în schimb termometrul de la in
trarea stadionului este foarte cu
minte. Sîntem in plina ..iarnă bra
ziliană" cu temperaturi care nu 
trec de 20 de grade. Deci, timp 
ideal pentru joc.

★
Dorința de victorie a brazilieni

lor s-a vădit chiar din clipa so
sirii noastre aci cînd jucătorii ro
mâni, asaltați la aeroport de zia- 

localnicl, au fost întrebați 
dacă speră să facă

riștii 
direct, dacă speră să facă vreun 
punct în acest meci.. Tuturor, le-a 
răspuns prompt Ion Tiriac, care a 
spus textual : „Noi avem trei punc
te asigurate, pentru celelalte două 
voi lupta eu Evident, este o 
glumă a lui „Țiri“, care a prins 
însă bine, descrețind frunțile. Pe 
teren. însă, cele trei puncte nece-

Programul complet
ASTAZl

al întrecerilor
TNOT. Serii de la ora 9.45 și finale la ora 18.30 în probele de : 200 m liber 

(b), 200 m liber (f>. 100 m delfin (b), 100 m delfin (t), 100 m spate (b), 4x100 
m mixt (i) și 4x200 m liber (b).

SĂRITURI. La bazinul acoperit „23 August" de la ora 16 : preliminarii la 
platformă (f) și trambulină (b).

Deschiderea festivă a întrecerilor de la ora 18, la bazinul Dinamo.
VINERI

ÎNOT. Serii de la ora 9.45 și finale de la ora 18 in probele de : 400 m liber 
(b), 400 m liber (f), 100 m bras (b), 100 ni bras (f), 200 m delfin 
delfin (f), 200 m spate (b), 100 m spate (f).

POLO. La bazinul Dinamo, de la ora 20 : două meciuri.
SĂRITURI. La bazinul acoperit „23 August” de la ora 16 : 

platformă (f) și trambulină <b).
SIMBATA

(b), 300 m

finalele la

: 100 m 11-ÎNOT. Serii de la ora 9.45 și finale de la ora 18 în probele de . ...
ber (f), 100 m liber (b), 200 m mixt (f), 400 m mixt (b), 200 m bras (O> S00 
m bras( b), 4x190 m liber (f), 4x100 m mixt (b).

POLO. La bazinul Dinamo, de la ora 20 : două meciuri.
SĂRITURI : La bazinul acoperit „23 August", de la ora 16 : preliminarii 

la trambulină (f) și platformă (b).

ora 9.45
(f), 800

ÎNOT. Serii de la 
mixt (b), 400 m mixt 
4x100 m liber (b).

POLO. La bazinul
SAR1TURT. La bazinul acoperit 

trambulină (Jt) și platformă (b).

DUMINICA
și finale de Ia ora 18 în probele de : 200 m 
m liber (f), 200 m spate (f), 1500 m liber,

Dinamo, de la ora 20 : două meciuri.
,23 August", de la ora 16 : finalele la

TELEX 0 TELEX O TELEX
Turneul internațional feminin de șah 
de la Irkuțk va dura pînă la 5 sep
tembrie. reunind jucătoare cunoscute 
ca Alexandra Nieolau (România), Ele
na Halupova (Cehoslovacia), Luiza 
Honfi (Ungaria). Friedl Binder (B. F. 
a Germaniei). Dintre șahistele sovietice 
prezente la acest concurs se remarcă 
Valentina Kozlovskaia. Aleksandra 

Kislova și Iuzel'a Gurfinkerl. In prima 
rundă. Alexandra Nieolau va 
Ludmila Saunina (U.R.S.S.).

juca cu

atletism 
Nairobi, 

kipehoge Keino a terminat învingător 
în doua probe : 1 500 m în 3:36,8 și 
5 000 m în 13:58.4. Cursa de 400 m g a 
revenit lui William Koske cu timpul 
de 49.8. în proba de 400 m plat, ne 
primul lc>c s-a clasat Julius Sang cu 
46,4, iar proba de 800 m a fost cîș- 
tigâtâ de Robert ~ ’ 
1:47,0.

Cu prilejul campionatelor de 
ale Kenyei. desfășurate la

Ouko cu timpul de

O serie de atleți 
țele campionate 
cut In cadrul unui concurs 
în orașul 
european 
cursa de 
de 8:33.8.

finlandez Turku.
Jean Paul Villain 
3 000 m obstacole 
Pe locul secund 

finlandezul Kantanen 8:34.2. 
aruncarea greutății a 
zulul Komar cu 20,08 
5 000 m s- a încheiat < 
Toumtnen (Finlanda), 
13:44,2.

participant la recen- 
europene s-au între- 

desfășurat 
Campionul 
a cîștigat 
cu timpul 
s-a clasat 
Proba de 

revenit polonc- 
: m. Cursa de 
cu victoria lui 
cu timpul de

După disputarea a 
pionatul mondial 
„Finn"), care se 
piere de Atena, 
Okkin

regate, tn cam- 
yachting (clasa

trei
de _ ___
desfășoară în apro- 
conduce suedezul 
urmat de italianul

Abarelli 38 4 p.. cphpri.p.vaeul
40 p și '
de-a 2-a 
maghiar
Ei
Echipa de hochei 
Moscova, avind în 
noscutii 
țev și 
Berlin 
cală 
echilibrat
C
In cadrul 
fotbal de . . .
zentativa Fillplnelor a învins cu scorul 
de 3—4 (1—i) formația Taitandei.
tr-un alt joc, selecționata Blrmaniei 
a surclasat cu 9—1 (5—0) echipa Indiei, 
tn cete două grupe ale competiției 
conduc echipele Coreei de Sud (grupa 
A) și respectiv Indoneziei (grupa B).

Iugoslavul 
regata a 
Finaczy.

pe gheață Dinamo 
avind în formație pe '--u- 

internaționali Aleksandr Mal- 
i Vitali Davidov. ' ............ .

intr-un meci 
Dynamo. La 

scorul a

la. a întilnit 
amical echipa lo- 
capătul unut joi 
fost egal ; 5—5.

turneului
la Kuala

internațional de
Lumpur, repie-

‘n-

sare victoriei — o știm prea bine 
— vor fi foarte greu de obținut.

★
Curînd, ne-am convins că pre

zența sportivilor români aci este 
un eveniment de deosebită impor
tanță. Presa braziliană acordă spa
țiu larg acestui subiect și nu lip
sesc aprecierile laudative 
sa jucătorilor noștri. Un 
tator l-a poreclit pe Ilie 
chiar „Pele al tenisului", 
este desigur foarte măgulitor.

De altfel, pe Pele am avut oca
zia să-l vedem jucînd, la meciul 
F. C. Santos — Sao Paulo Corin
thians și mai mult chiar, în aplau
zele zecilor de mii de spectatori. 
Ilie Năstase a înmînat marelui 
sportiv brazilian un fanion al e- 

Româriiei. A fost un mo- 
cu adevărat sărbătoresc.

la adre- 
comen- 
Năstase 
ceea ce

chipei 
ment

★
dificultăți cu 
i meciului 

a fost ales 
Hardwick care 
niciodată. Și 

vede, brazilienii

nunii' 
nostru, 

en- 
nu 

aci. 
au 
de 

vedea 
la ședința tehnică, 

care urmează 
Ia ova 11, la

Am
rea 
Pînă 
glezul 
ne-a 
după 
reușit 
a fi organizatori. Dar. vom 
toate acestea 
de tragere la sorți, 
să aibă loc vineri. 
Palatul Bandeirantes.

Simbătă. Ia prinz, primele schim
buri oficiale de 
că jocurile vor 
la ora 12, urmînd 
17,45, ora locală.

avui 
arbitrului 
Ia urmă

D. N. I 
arbitrat 
cum se ’
să-și impună avantajul

mingi.. Se pare 
începe devreme, 
să se încheie la 

Ceea ce cred 
că va fi în avantajul iubitorilor de 
sport de acasă, care vor putea 
afla, de la radio. primele vești 
chiar în seara meciurilor. Să spe
răm, împreună cu Ion Tiriac și 
Ilie Năstase, că vor fi numai vești 
bune.

V1DIN, 18 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Extraordinar de disputat a fost 
meciul de inaugurare a celei de-_a 
13-a ediții a campionatului balcania 
de baschet masculin 1 Autorii acestei 
întreceri care a electrizat numerosul 
public, au fost reprezentativele Ro
mâniei și Turciei, iar victoria a re
venit sportivilor noștri, după prelun
giri, cu 89—88 (36—35, 82—82).

Ceea ce a creat acest splendid 
spectacol au fost combativitatea ex
cepțională a ambelor echipe și evo
luția strînsă a scorului care nu a 
lăsat să se întrevadă în nici un mo
ment cîștigătoarea. Baschetballștii 
români, mai tehnici, ne referim la 
jucătorii de cimp), au conclus dese
ori. dar nu au reușit să se detașeze 
decît de două ori, la 4 puncte.

Excepțional de interesantă a tost 
repriza secundă, cînd echipele au 
mers cap la cap pînă aproape de fi
nal : 70—70 — min. 33, 75— 74 — min. 
36, 79—78 — min. 37 și 82—78 cînd 
mai erau 50 de secunde de joc. Tea- 
m-u] român deținea mingea și se pă
rea că soarta partidei este pecetlui
tă. Dar, pe rînd. Dragomirescu șl 
Albu pierd mingea (interceptată din 
spate de Ersozlii și Erdenay). iar re
prezentativa Turciei nu pregetă să 
înscrie. Deci 82—82. In prelungiri, 
conducem cu 1—2 p. dar cu 4 secun
de . .............. ' -------
de scor 
88-88. i 
pătrunde și 
român î..... .  ,. .
aruncări, consfințind victoria selecțio
natei noastie după o întîlnire exte
nuantă. în care antrenorul Dan Ni- 
.culescu a avut și neșansa de a nu-I 
utiliza pe Diaconescu. care a acuzat 
o ușoară indispoziție stomacală. Au 
înscris : Albii — 24, Savu — 22. Dra- 
gomiresQii — 20, Tarău — 13. Ocze- 
lak — 5. Georgescu 3, Chivulescu — 
2 (au mai jucat Cîmpeanu și Pîrțu) 
pentru România, respectiv Kilce — 
23. Tosun — 23. Ersozlu — 13, Vekii- 
logu — 10, Erdenay — 9 — Ton — 4, 
Tan — 4. și Baras — 2. Au arbitrat 
foarte bine M Dimou (Grecia) și G. 
Protici (Iugoslavia).

La ora închiderii ediției se dispu
tă meciul Bulgaria—Grecia. în con
tinuarea turneului, echipa României 
joacă azi cu Bulgaria, vineri cu Gre
cia, jar sîmbătă cu Iugoslavia.

Dumitru STANCULESCU

înaintea fluierului final tabe'a 
■ indică din nou egalitate : 
Avem mingea, Dragomirescu 
. ,i este faultat. Jucătorul 
înscrie prima din cele două

ÎNSEMNĂRI DE LA EDIȚIA A 11-a
A CM. DE ȘAH PENTRU JUNIORI
® Elvețianul Werner Hug - revelația competiției ® 
un loc modest ® Cînd il vom avea

La Atena, în sala „Zappeion", 
s-a desfășurat cea de-a 11-a edi
ție a campionatului mondial de 
șah pentru juniori. Competiția, or
ganizată de federația elenă, a avut 
un caracter jubiliar. împlinindu-se 
20 de ani de cînd ea a fost insti
tuită de către F.I.D.E., în scopul 
impulsionării șahului ip rîndprile 
tinerelor generații. Fotrivit regu
lamentului, elaborat acum două 
decenii, la întrecere pot lua parte 
jucători care la data începerii ei 
nu au împlinit 20 de ani.

Campionatele mondiale de ju
niori cunosc o mare popularitate, 
se bucură de atenție și considera
ție în rîndurile opiniei publice șa- 
histe. Lista deținătorilor acestui 
titlu (pe care o reproducem în text) 
ne pune în fața unor nume presti
gioase în arena șahului. Este foarte 
semnificativ, dacă nu chiar sim
bolic, faptul că actualul deținător 
al coroanei șahiste supreme, Boris 
Spasski, figurează în ea.

Cu 10 ani 
juca un rol

prof. Al. LAZARESCU 
secretar general al F.R.T.

în urmă, România 
important în lupta 

pentru supremația mondială a ju
niorilor șahului. La 17 ani, în 1961, 
Florin Gheorghiu se clasa al doi-

pc urmașul iui

clasamen te

GRUPA A : Hug (Elveția) 8>/3 (din 
11 posibile), Ribli (Ungaria) 8, Rogoiî 
(S.U.A.) *' •, Torre (Filioine), Va^a- 
nian (U.R.S.S.), Borngăsser (R.F.G.) 
6r>, Pinal (Cuba), Hausner (Ceho
slovacia) 5, Ogaard (Norvegia), Barle 
(Iugoslavia) 4, Puliainen (Finlanda) 
2’/2, Haik (Franța) 2.

GRUPA B : Leow (Singapore) 8, 
Wach (Polonia), Hansen (Danemar a) 
7‘/î, BIRIESCU (România) 6‘Pia- 
setki (Canada) 6, De Villiers (Africa 
de Sud) 
(Spania) 
4V2, Cox 
tria) 31/!,

Ion Biriescu a ocupat 
Florin G!ieo:g!.iu ?...

5‘/-, Dieks (Olanda). Zabala
5, Jamieson (Australia) 
(Irlandă) 4, Herzog (Aus- 

Castro (Columbia) 3.

Elvețianul Werner Hug, noul 
pion mondial al șahiștilor

cam- 
juniori

flacăra olimpică va fi purtată de 5100 de tineri
m Uncii en, 

Corn ponen ții 
purta flacăra 
chen, gazda 
din anul 1972, vor 
km, numărul lor fiind egal 
această diștanță în kilomeBi. Fie
care participant Ia ștafetă va 
parcurge distanța de 1 km în cir
ca 5 minute. Itinerarul ștafetei 
olimpice va străbate Grecia, Tur-

18 (Agerpres). — 
ștafetei care vor 
olimpică spre Miin- 
Olimpiadei de vară 

acoperi 5 100 
cu

ALPINIST! CEHOSLOVACI 
PE NANGA PARBAT

nu mai 
celebrului 
londonez

Tus-

Motivul 7 Un alt alergător — tot rost 
campion — Chris Chataway, numit în 
fruntea departamentului poștelor și co
municațiilor. anunțase de asemenea că 
va lupta pentru mari reforme în spor
tul britanic, ca după demisia sa să se 
constate că nu fusese realizat mai nimic 
din

Interesantă și extrem de eficaceo _____
campanie întreprinsă de Liga împotriva 
cancerului se desfășoară în momentul 
de față în Italia. Mari afișe înfățișind 
sportivi celebri, cunoscuți pentru sobrie
tatea lor, propagă lupta împotriva fuma
tului, recunoscut agent în propagarea 
cumplitei boli.

Giacomo Agostini, unic posesor a zece 
titluri mondiale la motociclism, schiorul 
Gustavo Thoeni, fotbaliștii Facchetti șl 
Prati și-au dat concursul în mod gratuit, 
lăsîndu-se fotografiațl în diferite poze 
sugestive, pentru sloganul afișului : 
„Mulțumesc, nu fumez

SPORTUL IMPULSIONEAZĂ 
ARTELE

Internaționalele"

promisiunile făcute.

NU FUMAM !...

cia, Bulgaria, România, Iugosla
via, Ungaria și Austria. în mod 
excepțional, pe teritoriul Bulgariei 
schimburile se vor efectua pe mo
tocicletă și călare pe cai. Flacăra 
olimpică va fi aprinsă la jumăta
tea lunii iunie în străvechea locali
tate Olympia din Peloponez și va 
ajunge Ia Miinchen în ziua de 25 
august. Ultima etapă a ștafetei va 
duce flacăra olimpică în ziua de 26 
august la stadionul de la Oberwie- 
senfeld, unde va avea loc festi
vitatea de deschidere a Jocurilor 
Olimpice.

Nanga Parbat (8125 m), unul din „u- 
riașii" Himalayei, pentru a cărui cuce
rire au căzut victimă zeci de alpiniști, 
a fost pentru a treia cară învins ! Stea
gul expediției cehoslovace flutură pe 
„muntele golaș", ridicat de Ivan Flala 
și Mihaf Orilin, biruitorii din ultimul 
schimb al ascensiunii pornită spre pisc 
la începutul verii.

Pînă la extraordinara escaladă solitară 
a lui Herman Buhl, biruitor al vîrfuiui 
in 1953, șapte expediții eșuaseră pe Nan
ga Parbat, pierzînd 31 de oameni. De- 
abia în 1970, performanța a fost reci
tată de o expediție austriacă, care a tri
mis pe vîrf pe renumiții ghizi tirolezi, 
frații Reinhold- și GUnther Messner. I?ar 
succesul a fost umbrit de tragica dis
pariție a celui de-al doilea, acoperit de 
o avalanșă la înapoiere.

Succesul expediției de alpiniști din 
Cehoslovacia este însoțit și de satisfacția 
întoarcerii acasă, cu electivul complet.

ALERGĂTORI IN ASCENSIUNE

de tenis ale Poloniei

lea în turneul 
Parma), pentru 
ducă sportului 
prem al cădeți lor șahului.

Ediția elenă a C M. de șah pen
tru juniori a fost 
populată. LA ÎNTRECERI 
PREZENTAT 44 
REPREZENTÎND 
TOATE CELE 
NENTE.

S-a jucat, mai 
preliminare (de 
renți) primii doi 
fieîndu-se în turneul final. Repre
zentantul nostru, Ion Biriescu, a 
făcut parte din cea mai tare gru
pa alături de elvețianul Hug (care 
avea să cîștige titlul) și america
nul Rogoff, din echipa olimpică a 
S U.A. Dar, și în aceste condiții 
el putea să se califice, mai ales 
după ce cîștigase la Hug (aceasta 
a fost singura lui înfringere pe 
parcursul întregii competiții), 
înaintea ultimei runde, lui Biriescu 
îi trebuia o remiză la columbia
nul Castro, pentru a ocupa locul 
doi. Într-o poziție perfect egală 
(după întrerupere și, deci, după o 
analiză precisă) el a modificat,

final (după Bruno 
ca în 1963 să a- 

româncsc titlul su-

outernică și
S-AU 

DE JUCĂTORI, 
43 DE TARI, DIN 
CINCI CONTI-

întîi, în 6 grupe 
cite 6—7 concu- 
din fiecare cali-

inexplicabil, planul de joc, 
țat și a pierdut. Pe lingă 
pur sportiv, trebuie .. 
riescu a dat dovadă de o gravă in- 

.disciplină, călcînd 
joc temperat ale 
său. Poate că această intîmplare 
îi va sluji drept lecție...

în turneul final s-a înregistrat 
o mare surpriză, 
nian (U.R.S.S.) - 
al unei 
Ribli (Ungaria) 
ropean de juniori 
(S.U.A.) — jucător 
periență — au fost 
vețianul WERNER

în vîrstă de 19 
plini la 10 septembrie), noul cam
pion s-a impus printr-un stil în
drăzneț, de atac. Este foarte bine 
pregătit teoretic L-am văzut și cu 
doi ani în urmă, la C.M. 
de la Stockholm (unde 
modest), și constat un 

progres La acest

atatat

a for- 
eșecul 

că Bi-

indicațiile de 
socundantulur" -

Favoriții : Vaga- 
proaspăt autor 

note de mare maestru, 
campionul eu- 

și Rogoft 
cu o mate ex- 
întrecuți de el- 
HUG

ani (îi va tm-

de juniori 
s-a clasat 
impresio- 
tinăr ju-nant 

câtor.
în grupa B 

pînit 
rii, s-a comportat la o valoare me
die, ocupind locul 4. De fapt, al 
16-lea în Clasamentul general al 
acestui al 11-lea campionat mon
dial de șah al juniorilor.

ing. Liviu ȚUCA
antrenor

Ion Biriescu, stă-
de insuccesul din prelimina

KATOWICE au 
campionatele internaționale 
tenis

Destinele sportului britanic au fost 
Încredințate celebrului alergător de se- 
mifond, fostul recordman mondial pe 1 
milă, dr. Roger Bannister. El a fost nu
mit în postul de președinte al Consiliu
lui sportiv al Marii Britanii, autoritate 
supremă In problemele sportului insular. 
El a anunțat un vast plan de perspec
tivă, în care un rol de seamă îl deține 
dezvoltarea sportului în școli și univer
sități.

Deși promisiunile Iul Bannister par a 
Ie deschide perspective favorabile, spor
tivii britanici rămln destul de sceptici.

Supra - clasă

In cadrul campionatelor școlilor profe
sionale din Uniunea Sovietică, a fost 
Introdusă an ii acesta o excelentă mă
sură, care a sporit Interesul acestei 
competiții tradiționale. E vorba de ini
țiativa ucenicilor din Odessa, preluată 
apoi de toate celelalte școli similare, de 
a-și făuri singuri trofeele șl cupele cu 
care este dotată această mare Întrecere 
sportivă anuală.

Rezultatele au Întrecut toate așteptă
rile și în afara sporturilor, elevii au În
ceput șl o Întrecere artistică. Cupele, 
medaliile și plachetele confecționate de 
școlari slnt adevărate opere de artă. 
Unele dintre acestea au fost expuse 
chiar șl la pavilionul sovietic de la Ex
poziția Internațională de la Osaka.

STRADA POULIDOR

(din „Sportowiec" - Varșovia)

Unul din cel mai mirt cicliști fran
cezi al tuturor timpurilor, Raymond 
Pouildor, • fost plăcut impresionat 
«fiind că edilii orașului său natal — 
PerpazBO Le Nolr — au hotărtt ca una 
din străzile principale să-l poarte nu
mele. Concetățenii lui Pouildor au știut 
să transforme evenimentul in adevărată 
sărbătoare, purtîndu-1 pe brațe pe erou 
de ia un capăt la altul al străzii In acla
mațiile entuziaste ale tuturor.

Acest 
celebrului fotba
list englez Bobby 
Moore, opera 
sculptoriței Lynn 
Kramer, este 
gata și va fi ex
pus mtr-una din 
sălile 
puțin 
muzeu 
„Madame 
saud“, pentru e- 

ternitate...
PE FUNDUL MARII

Noul sport — originar din Japonia — 
t.mersul pe fundul mării" găsește tot 
mal mulțl adepți. Printre obiectivele vi
zate de fruntașii «eestel discipline neo
bișnuite este și traversarea In acest an 
a Canalului Mînecli. Un ziar britanle a 
șl anunțat că... „toată Anglia va fi pe 
țărm pentru a-i saluta pe temerari I" La 
ieșirea din apă, bineînțeles.

Peld, dar mai puțin norocos ca acesta, 
Garrlncha (36 ani), deși s-a bucurat de 
mari succese în carieră, a trecut prin 
dese perioade de formă slabă, a schim
bat mereu clubul șl apoi a părăsit Bra
zilia. în Italia nu a găsit angajament. 
Va tl mal norocos In Franța 7

PIETON SAU... VEHICUL?

I
I
I

REAPARE GARRINCHA?

Retras In Italia, unde trăiește alături 
de soția sa, cintăreața de culoare EUa 
Soarez, faimosul jucător brazilian Gar- 
rincha ?l-a făcut o neașteptată apariție 
la Paris. El a dat lovitura de începere 
In meciul dintre echipa pariziană Red- 
Star ți Macabl Tel Aviv. S-a vorbit Ime
diat de angajarea celebrului veteran al 
campionatelor mondiale tn rîndurile e- 
chlpei Red-Star, iar din partea celor 
Interesați nu s-au primit nici confir
mări, nici dezmințiri. Mal bătrln decît

In fața instanței Judiciare din Klrby, 
localitate situată în apropierea orașului 
Liverpool (Anglia), s-a judecat de cu- 
rînd procesul unui accident de circu
lație, in care o fetiță fusese ușor rănită 
de un autocamion. în eUrsul dezbateri
lor, șoferul a arătat că fetița, care tra
versa șoseaua pe patine cu rotile, nu 
poate fi socotită pieton, d un... vehicul, 
obligat prin legile circulației să acorde 
prioritate. Magistratul șl-a însușit punc
tul de vedere al acuzatului, creînd un 
precedent Juridic discutabil, dar care 
obligă prin aceasta pe micii posesori de 
patine cu rotile să-și dubleze atenția.
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început 
de 

ale Poloniei, competiție la 
care participă 48 de jucători și 
32 de jucătoare din 12 țări. Tn pri
mul tur al probei de simplu băr
bați, Ion Sântei l-a învins cu 
7—5, 6—4 pe polonezul Pentek. 
Sever Mureșan l-a întîlnit pe fran
cezul Dominguez în fața căruia a 
pierdut cu 3—6, 3—6. In turneul 
feminin, jucătoarele românce au 
obținut victorii: Iudiț Dibar a 
întrecut-o cu 6—2, 6—2 pe Iasin- 
skaia (Polonia), iar Agenta Kun a 
dispus cu 6—0, 7—5 de Filip (Po
lonia).

U.R.S.S.—IUGOSLAVIA 95-81 IN
„MEMORIALUL IURI GAGARIN" LA BASCHET
Turneu] internațional de baschet 

„Memorialul Iuri Gagarin" s-a 
încheiat la Leningrad cu victo
ria primei reprezentative a U.R.S.S., 
care în meciul decisiv a învins cu 
scorul de 95—81 (45—36) echipa
Iugoslaviei, deținătoarea titlului 
suprem. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile Cehoslovaciei, Iu-

goslaviei, U.R.S.S. (tineret), Italiei 
și Finlandei.

Iată ultimele rezultate înregis
trate : U.R.S.S. (tineret) — Finlan
da 112—70 (60—36) ; U.R.S.S.—Ita
lia 90—52 (45—31); Cehoslovacia— 
U.R.S.S. (tineret) 75—73 (41—36); 
Finlanda—Italia 71—72 (44—38).

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI
S-A ÎNCHEIAT TURNEUL 

DE VOLEI DE LA ORADEA

ORADEA 11 (prin telefon, de !« eo- 
respondents nostru). Pe terenul Voinț« 
din localitate, In nocturnă, a luat s’Irșit 
turneul internațional de volei rezervat 
echipelor de Junioare. După partida pen
tru locurile 3—4, care a opus echlp-le 
România □! și România II, ciștigată de 
prima formație cu 3—2 (14, 5, —4, —9, 
13), e-a disputat finala turneului, Intre 
reprezentativele României ți Ungariei. 
Voleibalistele oaspete, eu un blocaj mal 
bun ș! foarte active In linia a n-a, au 
obținut o victorie destul de comodă eu 
3—1, (4, —18, >, ia>. lată și clasamentul 
fina! a! competiției » X. Ungaria, ». Ro
mânia h 3. România m, 4. România II.

A FOST STABILITA ECHIPA DE 
BOX A ROMÂNIEI PENTRU 

MECIUL CU S.U.A,

Biroul F.R. Box a hotărlt tn ultim» 
■a ședință compoziția echipei naționala 
care va face deplasarea pentru turneul 
din S.U.A. (eventual și Canada). Au 
fost Incluși tn formație. In ordinea cate- 
Î.oriilor : Mlhal Aurel, Constantin Gru- 
escu, Adrian Moraru, Gabriel Pometcu, 

Antonlu Vasile, Calistrat Cuțov, Victor 
Zilberman, Ion GyBrffl, Alee Nistae, Ion 
Monea șl Ion Alexe. Ca rezervă a fost 
inclus Horst stump, eare poate evolua 
la categoriile mijlocie șl semigrea.

După ultimele vești primite din partea 
forului american Amatheur Athletic U- 
nlon, primul meci dintre echipele Ro
mâniei șl S.U.A. va avea Ioc. la 4 sep
tembrie, In orașul Lake Geneva (statul 
Wisconsin).

ATLEȚII NOȘTRI JUNIORI 
ÎNVINGĂTORI 

LA BRATISLAVA

Bvolulnd 1* Bratislava In cadrul 
triunghiularului Slovacia — Cehia — 
România, eomponențli echipelor noas
tre de Juniori au repurtat victoria, do- 
mlnlnd categoric întrecerile. Tinerii 
atleți români au cîștigat 26 din cele 
33 da probe, au Înregistrat 4 recorduri 
republicane șl mal multe performanțe 
de valoare. Cele 4 recorduri : Gh. Ghipu 
1:51,8 pe 800 m (juniori II), FI. Șandru 
14:30,6 pe 5 000 m, C-tin Clrstea 2,06 m 
la Înălțime (Juniori II, egalat), Eleonor» 
Monoranu 11.8 pe 100 m.

Clasamentele pe echipe : România — 
Slovacia 230—100 (băieți 158—64, fete 
92—36), România — Cehia 216—129 (132— 
80, 84—49).
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