
ȘEDINȚA COMUNĂ
7 7

a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, 

ale Republicii Socialiste România
Tn ziua de 19 august a avut loc ședința comună 

a Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, prezidată de tovarășul 

Partidului 
de Stat al

publicii bocialiste 1
Nicolas Ceaușescu, secretar general al 
Comunist Român, președintele Consiliului 
Republicii Socialiste România.

La ședință au participat șefii de secții 
al P.C.R. și adjunclii acestora, conducătorii organiza
țiilor și instituțiilor centrale, ai organizațiilor de masă, 
redactori șefi din presa centrală.

La punctul întîi al ordinei de zi, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, a prezentat informarea cu pri
vire la activitatea delegației guvernamentale a Re-

publicii Socialiste România la cea de-a XXV-a sesiune 
a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, ținută la 
București ia 27—29 iulie a.c., și cu privire la Progra
mul complex al adîncirii și perfecționării în continua
re a colaborării și dezvoltării integrării economice 
socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R., adoptat la 
această sesiune. A fost adoptată în unanimitate hotă- 
rîrea prin care se aprobă activitatea delegației ro
mâne la această sesiune.

La punctul al doilea al ordinei de zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat informarea cu privire 
la vizita delegației de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste Româniți în țările socialiste din 
Asia. A fost adoptată în unanimitate hotărîrea prin 
care se aprobă activitatea desfășurată de delegație.
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ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI
SALA SPORTURILOR DIN GALAȚI

IN PREAJMA INAUGURĂRII

O

de Ia C.C.

T.

și modernul 
tuie o ex-

A ÎNCEPUT TURNEUL DE JUNIORI „CUPA 23 AUGUST''

^(Gontinuar 8 <n pag. a 2-a)

TREI TITLURI BALCANICE
pentru Înotătorii români

COMPETIȚIE 
INTERNAȚIONALA DE TENIS 

DE MASA LA BRAȘOV
'ANCA GROZA (68,6 100 M
DELFIN) — REVELAȚIA REU
NIUNII • MARIAN SLAVIC — 
DOUĂ MEDALII DE AUR • 
ANA BOBAN, N. MILOȘ (iU- 
GOSLAVIA) SI D. KARIDIS 
(GRECIA) ÎNVINGĂTORI MULT 
APLAUDAȚI • PLOAIE DE RE

CORDURI ÎN PISCINA 
DINAMO

ȘI a fost prima zi a festivalului 
balcanic de natație, la ale cărui în
treceri sînt prezenți sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia 
și România. Concursul de înot, punc
tul de atracție, al celei de a IlI-a 
Balcaniade, a debutat spectaculos, cu 
noi recorduri naționale în serii, lu
cru puțin obișnuit în edițiile prece
dente. Ne referim, în special, Ia evo
luțiile delfinilor, puși pe fapte mari.

SLAVIC LA AL X-LEA TITLU 
BALCANIC

nu putea contesta victoria 
de deschidere a finalelor

Galațiul 
dinspre 
impre- 
social- 

doi ani, 
Dintre ele se 

detașează prin măreție și colorit 
noul palat al sporturilor, integrat în 
complexul sportiv Dunărea, com
plex ce cuprinde următoarele baze 
sportive : un stadion cu o capaci
tate de 25.000 locuri, un bazin o- 
limpic și o popicărie acoperită, cu 
patru piste. Cu excepția stadionu-

Călătorul care pășește in 
zilelor noastre prin poarta 
Brăila, va rămîne desigur 
sionat de noile construcții 
culturale ridicate în ultimii 
pe dealul Țiglinei. 
detașează prin

lui, construcție mai veche 
tot din anii socialismului — cele
lalte baze sportive au fost ridicate 
în ultimul an.

Fără îndoială, noul 
complex sportiv constituie 
presie grăitoare a politicii partidu
lui și statului nostru de dezvoltare 
h patrimoniului sportiv pe întreg cu
prinsul țării, de integrare deplină 
a sportului in edificiul complex al 
civilizației socialiste.

★
Sala sporturilor, aflată acum ina-

intea inaugurării festive, impresio
nează prin stilul și concepția sa ar
hitectonică. Este, intr-adevăr, o con
strucție monumentală, rod al fan
teziei arhitectilor G. Dumitrescu da 
la I.P.J. Prahova ți Aurel Pop de 
la I.P.J. Galați și a inimoșilor con
structori de la I.C.M.S. Galați (di
rector general C. Cazan), cărora ul
terior li s-au adăugat — pentru lu-

SIRIOPOL

Nimeni 
tn proba

PROGRAMUL ZILEI DE AZI
ÎNOT. Bazinul Dinamo, de 

la ora 9,45 (serii) și ora 18 (fi
nale) : 400 m liber (b), 400 m 
liber (f), 100 m bras (b), 100 
m bras (f), 200 m delfin (b), 
200 m delfin (f), 200 m spate 
(b) și 100 m spate (f).

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 20 : Bulgaria — Româ
nia și Grecia — Turcia.

SĂRITURI. Bazinul „23 Au
lă: finalele 
și trambuli-

Anca Groza — performera primelor finale — zimbește după primul ei 
succes balcanic

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CICLISM

O FRUMOASĂ VICTORIE IN PROBA PE CIRCUIT

nust", de la ora 
la platformă (f) 
nă (b).

A LUI TEODOR VASILE (Dinamo)

multiplului carn
al țării. Marian 

_____, ______ . cea mai bună 
performanță. El a controlat cu auto
ritate întreaga cursă, și după timpii 
Intermediari de la 50 m (27,0) și 100 
tn (57,5) se părea că bucureșteanul, 
serios distanțat de adversari, ne va 
oferi și un record național de va
loare. Văzîndtl-și însă succesul asi 
gurat, Slavio nu a mai forțat pe ul
tima lungime, ajungfnd la sosire du
pă exact două minute •— stabilind

;— 200 m liber — a 
pion și recordman 
Slavic, creditat cu

„___ _____ ______ j — stabilind
un nou record balcanic. în urma sa.

Adrian VASILIU

(Continuare tn pag. a 4-a)

BRAȘOV, 19 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Ultimul campionat — pro
ba pe circuit — a fost, în fapt, un 
autentic recital al dlnamovlstulul Teo
dor Vasile. Mereu bine plasat șl în ex
celentă zi, el a controlat autoritar cursa 
obținînd o frumoasă victorie. Colegul 
său V. Selejan l-a fost un adversar 
demn, ca șl stelistul C. Negoescu. Cla
sament : 1. T. Vasile (Dinamo) 44 p. — 
campion național (antrenor prof. N. 
Volcu), 2. V. Selejan (Dinamo) 30 p, 3. 
G. Negoescu (Steaua) 20 p.

Clujenii — în plină ascensiune în ulti
ma vreme — au dominat categoric cele 
două probe pentru juniori obținînd 
rezultate pentru care merită felicitări. 
Rezultate : juniori mari — 1. E. Imbu- 
zan (C.S.M. Cluj) 26 p — campion na
țional (antrenor V. Chlșu), 2. M. Fer- 
felea (Steaua) 18 p, 3. I. Naghl (C.S.M. 
Cluj) 13 p. : juniori mici — 1. A. Te- 
legdl (Voința Cluj) 26 p — campion na
țional (antrenor V. Vlăduț), 2. G. Mar-

ton (C.S.M. Cluj) 22 p, 3. Ad. Dumi
trescu (C. S. Brăila) 18 p. Finala cam
pionatului republican pentru biciclete 
de turism a revenit lui M. Ghiță 
(București).

Emil IENCEC

Comisia județeană de tenis de 
masă Brașov organizează in zilele 
de 24—26.VIII, cea de a IX-a edi
ție a „Cupei Carpați" la tenis de 
masă, la care — în afara spor
tivilor localnici — vor fi prezenți 
reprezentanți ai unor cluburi din 
Iugoslavia. Cehoslovacia, Austria 
și Ungaria. întrecerile se vor des
fășura în sala de sport a Liceu
lui Unirea. t

tn numeroase cluburi și asocia
ții sportive din Brașov se dispută 
zilele acestea întreceri dotate cu 
„Cupa 23 August". Astfel, la baza 
sportivă Voința au loc interesante 
concursuri de șah, popice, tir șl 
fotbal feminin, iar la Steagul 
roșu, meciuri de fotbal șl de vo
lei. Finalele vor avea loc cu oca
zia serbării cîmpenești din parcul 
Noua, în ziua de 24 august.

C. GRUIA, coresp.
LA LOCURILE DE AGREMENT 

DIN IAȘI
Sportivii ieșeni se pregătesc 

pentru a prezenta diferite demon
strații in zilele de 22—24 august 
la locurile de agrement din preaj
ma orașului. Astfel, la Repedea 
își vor etala măiestria luptătorii, 
la lacul Ciric, judokanii, iar la 
Ștrandul municipal, jucătorii de 
tenis.

în întrecerile „Cupei Eliberării" 
(ce se dispută la numeroase spor
turi și la care participă un nu
măr mare de sportivi) au fost 
desemnate echipele finaliste la 
baschet : C.S.M. și Politehnica,. 
La fotbal s-au calificat pentru 
semifinale echipele U.R.A., C.F.R., 
I.T.I. și Autobaza II.

D. D1ACONESCU, coresp.
MII DE ORE DE MUNCA 

PATRIOTICA LA SINAIA
Sute și sute de tineri din sta

țiunea montană Sinaia participă 
In aceste zile la numeroase com
petiții festive și la muncă patrio
tică pentru amenajarea bazelor 
sportive. Numai Ia Liceul „George 
Enescu”, elevii au prestat aproa
pe 5 090 de ore de muncă patrio
tică pentru amenajarea unul 
complex sporțiv, care va avea 
terenuri de handbal, baschet, vo
lei și tenis.

V. FELDMAN, coresp.

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ ALE JUNIORILOR

A

ECHIPELE DE COPII ALE ROMÂNIEI AU CÎȘTIGAT
DOUĂ MEDALII: ARGINT (fete) Șl BRONZ (băieți)

1

ȘTEFAN 
MORARU

ALEXANDRU 
BUZESCU

LIGI A LUPU 
i

MARIA 
ȘINTEOAN
OSTENDE, 19 (prin telefon). între

cerile campionatelor europene de te
nis de masă ale juniorilor au pro
gramat meciuri în grupele semifinale 
la toate categoriile de vîrstă. Un fru
mos succes au obținut echipele de 
copil (fete și băieți) ale României. 
Formația feminină a cîștigat medalia 
de argint, iar cea masculină, medalia 
de bronz. Victoriile tinerilor sportivi 
români confirmă prestigiul de care 
sa bucură tenisul nostru de masă în 
arena internațională.

Rezultate tehnice, echipe copii-fc- 
te, grupa semifinală B 1: România— 
Luxemburg 3—0: Șinteoan—Reinert

-0, Lupu—Langers 2—0, Șinteoan, 
Lupu—Reinert, Langers 2—0, România 
—R. F. a Germaniei 3—0: Lupu—Bal- 
fce 2—0, Șinteoan—Egner 2—0, Șinte
oan, Lupu—Balke, Egner 2—0, finala: 
U.R.S.S.—România 3—1: Antonian— 
Șinteoan 2—0, Ferdman—Lupu 1—2. 
Antonian, Ferdman—Șinteoan, Lupu 
E—0, Antonian—Bupu 2—0.

Echipe copil-băleți, grupa A 1: Ro
mânia—Spania 3—0 Buzescu—Garillo 
2—1, Moraru—Lupon 2—0, Buzescu, 
Moraru—Garillo, Lupon 2—0, semifi
nale: U.R.S.S.—România 3—2: Burna- 
zian—Moraru 2—0, Geisman—Buzescu
1— 2, Burnazian, Geisman—Buzescu, 
Moraru 1—2, Bumazian—Buzescu 2—0,
Geisman—Moraru 2—1 (19,-17,20).

în setul decisiv. Moraru a condus 
cu 17—13! Locurile 3—4: România— 
Suedia 3—0: Buzescu—Gronlund

2— 0. Moraru—Glans 2—0, Buzescu 
Moraru—Gronlund, Glans 2—1.

Echipe Juniori, locuri!-? 9—15: Ro
mânia—Dzjicmarca 5—i: Firănescu— 
Larsen 2—0, Bobocică—Breidhal 2—1, 
Popovici—K-lersen 2—0, Bobocică— 
Larsen 2—0, Firănescu—Petersen
0—2, Popovici—Breidhal 2—1. Româ
nia—Polonia 5—4: Firănescu—Kawc- 
Byk 0—2, Bobocică—Augsburg 2—0,

Popovici—Papis 2—0, Bobocică—Kaw- 
czyk 0—2. Firănescu—Papis 2—1, Po
povici—Augsburg 1—2, Bobocică— 

Papis 0—2, Popovici—Kawczyk 2—0, 
Firănescu—Augsburg 2—1. Formația 
română va întilni Iugoslavia pentru 
locurile 9—10. Pentru locurile 1—2, 
U.R.S.S. va juca în compania Sue
diei, iar la fete: Cehoslovacia 
Ungaria.

p

CU

Ion POP
antrenor

România domină, dar face 0-0
A i i ■cu Cehoslovacia

Meciuri disputate, spectatori numeroși
BRAȘOV, 19 (prin telefon, da 

la trimișii noștri). — într-un 
Brașov suferind de căldură, acest 
minicampionat continental al Ju
niorilor fotbaliști, dotat cu „Cupa 
23 August11, a început printr-o reu
niune tehnică, în care conducăto
rul delegației cehoslovace, Imrich 
Polak, a solicitat •— datorită for-

UN MARE TURNEU INTERNATIONAL DE BASCHET
REZERVAT ECHIPELOR DE JUNIORI

între 23 și 29 august, capitala 
țării noastre va găzdui un mare 
turneu internațional de baschet (ju
niori) la care vor lua parte echipe 
reprezentative din 8 țări, cărora li 
se va adăuga România, cu două 
echipe. Competiția, dotată cu „CU
PA PRIETENIA11, va beneficia de 
participarea unor selecționate cu 
frumoase cărți de vizită cum sînt 
cele ale U.R.S.S., Bulgariei, Poloniei 
etc. La întreceri vor participa și 
două formații care, cu siguranță, 
vor produce o bună impresie specia
liștilor și spectatorilor. Este vorba 
de selecționatele Cubei și R.P.D. 
Coreene. în aceste zile sînt aștep
tate să sorească în țară toate teâ- 
murile. în afara celor de mai sus, 
vor veni la București și reprezenta
tivele Cehoslovaciei, Ungariei, 
R.D. Germane.

Competiția se va disputa în două 
serii, a cîte 5 echipe, cu semifina
lele în ziua de 28 și finala la 29 
august. Iată componența seriilor i 
I — Cehoslovacia, Ungaria, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Germană și Româ
nia A, II — Bulgaria, Polonia. 
U.R.S.S., Cuba și România B.

Jocurile vor avea loc în sala Flo
reasca, zilnic de la ora 16. Iată pro
gramul primelor trei zile: R.P.D. 
Coreeană — R.D. Germană, România 
— Ungaria, Cuba — U.R.S.S., Ro
mânia B 
România — R.P.D. 
Cehoslovacia — R.D. 
U.R.S.S. — România B, 
Bulgaria ; ziua a IlI-a : 
cia 
Coreeană, 
Bulgaria

Polonia ; ziua a II-a s 
Coreeană, 
Germană, 

Polonia — 
Cehoslova- 

Roniânia, Ungaria — R.P.D. 
România B — Cuba.
U.R.S.S.

Imagine de la antrenamentul juniorilor români, desfășurat ieri la Sala 
Floreasca Foto i N. DRAGOȘ

ATLEȚII ROMÂNI DUPĂ EXAMENUL DE LA HELSINKI Șl ÎNAINTEA J.O.

INSUFICIENȚA VOLUMULUI Șl CALITĂȚII PREGĂTIRII,
PRINCIPALA CAUZA A RATARII ALTOR

rcceclind cu un an și cîteva 
zile Jocurile Olimpice de la 
Miinchen, campionatele de a- 

tletism de la Helsinki au devenit 
cel mai edificator examen al forțelor 
de pe continentul nostru, pentru că 
este puțin probabil ca în cele 12 
luni care ne mai despart de J.O. să 
apară noi stele europene, capabile 
să răstoarne complet unele ierarhii 
valorice prestabilite. Admitem că 
se pot întîmpla și astfel de sur
prize, ca acelea produse la Hel
sinki de belgianul Lismont la ma
raton sau de Csaba Dosa la înăl
țime, dar numărul lor va fi indis
cutabil foarte mic și majoritatea ce
lor care au evoluat acum în capi
tala Finlandei se vor număra și

printre participanțil olimpici. Este 
insă de așteptat, și toată lumea este 
de acord, ca ei și alții, desigur, 
să-și îmbunătățească, în continuare, 
performanțele, ridicîndu-le la nive
lul de exigență al unei olimpiade, 
în funcție de rezultatele examenu
lui de la Helsinki și în lumina J.O. 
de la Miinchen, ceea ce ne intere
sează în cea mai mare măsură este 
efectivul atleților români capabili 
să evolueze pe stadionul olimpic din 
capitala Bavariei. Indiscutabil, dis
punem de cîteva elemente in stare 
să abordeze cu succes dificultatea 
unor întreceri olimpice, mult spo
rită față de cea a campionatelor 
europene. Din păcate, așa cum știm 
și cum a reieșit la Helsinki, numă-

rul lor este destul de mic și dacă 
înaintea sau în timpul concursului 
mai survine și vreun accident, scade 
și mai mult posibilitatea obținerii 
de medalii. Altul este cazul dele
gațiilor mari, cu cite trei atleți la 
fiecare probă, la care un accident 
sau un eșec aproape că trece neob
servat. Dar noi, chiar dacă am 
vrea, nu putem înscrie la marile 
competiții o echipă completă pentru 
simplul motiv că atleții români nu 
au performanțe care, in lumina re
gulamentului de participare, să le 

ce 
per-

dea dreptul la așa 
denotă o . evidentă 
formeri de nădejde..

Din lotul nostru 
doar jumătate din

ceva, 
sărăcie

să 
ceea 
de i
laprezent 

concurenți
C.E.

au

MEDALII
izbutit performante de luat 
seamă la această oră și în 
pectiva Miinchenului. Este vorba de 
cei doi săritori în înălțime Csaba 
Dosa și Cornelia Popescu, de Carol 
Corbu Ia triplu și de Argentina 
Menis la disc. După Universiada 
de la Torino, aceasta din urmă, s-a 
aflat acum la al doilea mare con
curs din cariera ei sportivă și locul 
patru pe care s-a clasat, în condiții 
de sănătate nu dintre cele mai 
bune, îi probează posibilitățile. în 
rest, cu foarte puține excepții,

tn 
pen»-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

fait-ului de ultim moment al re
prezentativei bulgare — modifica
rea componenței celor două serii 
ale întrecerii. Propunerea ceho
slovacă — stipulînd o rocadă între 
selecționatele române, prin trece
rea primei noastre echipe în seria 
secundă — nu a fost pînă în cele 
din urmă admisă, organizatorii 
prevalîndu-se de argumentul even
tualei perturbări a întregii compe
tiții.

în _ același cadru, s-a anunțat, 
toțuși, o modificane de program,

meciul R.D. Germană —- Turcia, 
— stabilit Inițial în orașul Victo- 
ria — urmînd să se dispute, din 
motive de distanță, la Tg. Secu
iesc, oraș aflat mult mai aproape 
de Brașov. S-tu. fixat, de aseme
nea, cîteva clauze regulamentare t 
echipele vor putea schimba patru 
(jucători Hnclusiv portarul) pe toa
tă durată unui meci, asumîndu-și

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a 4-a)

PROGRAMUL COMPETIȚIONAL
ÎN ZILELE DE 22 Șl 23 AUGUST
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport aduce la cunoș

tința tuturor organelor și organizațiilor sportive că acele competiții 
sportive oficiale din. calendarul federațiilor de specialitate progra
mate în ziua de duminică 22 august a.c., se amină pentru ziua de luni 
23 august a.c., cu excepția meciurilor de fotbal de divizia A.

BIROUL C.N.E.F.S.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI AL ROMÂNIEI

ÎNTRECERE de amploare
PLINĂ DE ÎNVĂȚĂMINTE

• Echipele Poloniei, 
Cehoslovaciei șl Ro
mâniei aspiră la 
locuri fruntașe
• Remedieri nece-

Cea mai puter
nică 
voleibalistică 
naintea 
«ațelor 
turneul 
țional 
al României, 
constituit un ve
ritabil test pen
tru formațiile din 
elita voleiului 
continental și mai 
ales pentru cele 
care în septem
brie vor lupta 
pentru cîștigarea 
dreptului de par
ticipare la Jocu
rile Olimpice. Du
pă cum am ară
tat ș! cu alt pri
lej, echipele cam
pioană șl vice- 
campioană mondiale, 
și Bulgaria, s-au prezentat sub va
loarea arătată la C.M. de anul tre
cut. Superioare ni se par la ora 
actuală echipele Poloniei, cu o pre
gătire și omogenitate impresionan
te, Cehoslovaciei și României. Majo
ritatea specialiștilor sînt însă de 
acord că este vorba de p cădere

competiție 
di- 

campio- 
europene, 

interna- 
masculin 

a

Schreiber plasînd mingea în centrul terenului ad
vers. Fază din meciul România — Cehoslovacia (3—1) 

Foto i Dan ȚARAN — Timișoara 

temporară a așilor și că aceștia vor 
reveni, chiar la campionatele euro
pene, la valoarea arătată cu un an 
în urmă.

Fără a minimaliza valoarea actu
ală a reprezentativei române, la a

Aurelian BREBEANU

R.D. Germană

în pag. a 2-a) Â
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BELGRAD, 26-29 AUGUST

Campionatele mondiale de caiac-canoe își anunță

sportul

POLITEHNICA CLUJ ÎN TURNEU BRAȘOVCIRCUITUL JUDEȚULUI

Nr. 6791

recordurile, dar refuză... pronosticurile
ÎN CEHOSLOVACIA

JUNIORII ROMÂNI

Aflate la cea de a IX-a ediție, cam
pionatele mondiale (și europene) de 
caiac-canoe sînt programate în acest 
an la Belgrad, între 26 și 29 august. 
Așadar, ne despart doar cîteva zile de 
startul într-o competiție de amploare, 
care ne reține atenția, desigur, prin im
portanța sa, dar și prin faptul că la 
aceste întreceri t 
fi reprezentat de 
roasă delegație.

Ce elemente de 
oferite la această

Este mai mult

sportul românesc va 
o puternică și valo-

: avancronică ne sînt 
oră ?
ca sigur că ediția 

Belgrad a campionatelor mondiale va 
consemna înmnle de toate un record 
ne participare. Pentru că, față de în
scrierile de principiu, pot interveni re
tușuri de ultim moment, ne ferim să 
folosim cifre, dar, fără îndoială, re
cordul de la Bagsvaerd nu are șanse 
să reziste la Belgrad. Una din expli
cații : apropierea Jocurilor Olimpice ! 
Tocmai acest uriaș Interes pentru în
trecerile de la Munchen, dar și dorința 
de a intra în posesia titlurilor șl me
daliilor la campionatele mondiale (să 
nu uităm și obsedanta așteptare a ma
rilor revanșe !...) ne face s'ă credem ca 
și timpii realizați la Belgrad vor de
termina corecturi substanțiale in ta
belul „recordurilor" de la edițiile an
terioare ale C.M. Un alt record care 
se... clatină este cel al numărului de 
spectatori, pista nautică de la Bel
grad, fiind amplasată lntr-o zonă ex
trem de atrăgătoare șl larg accesibilă 
iubitorilor de sport.

Cîtușl de puțin secundar, la Belgrad 
va fi oficializat șl recordul... probelor 
pentru prima oară fiind incluse Între
cerile de canoe simplu șl dublu viteză 
(500 m), numărul finalelor ajungtnd
astfel la 18 1

argint șl una de bronz. Competiția a 
fost autoritar dominată de formația 
Uniunii Sovietice, de opt ori învingă
toare ! Și-au mai înscris numele pe 
tabelul de onoare al campionatelor lu
mii sportivii din Ungaria (2), Austria 
(1), R.F. a Germaniei (1), Suedia (1) 
și Norvegia (1). Acesta a fost „3111111“ 
celor 16 finale de/la Bagsvaerd. De la 
strălucirea, dar. și de la... drămuirea 
lui, credem că trebuie să pornim 
dacă ne propunem să cin țări m șansele y-4 . a -r -r, .... . eChlptl

și
GENERALE de afirmare 
noastre la campionatele 
europene de la Belgrad.

★
de la Snagov, 

de un colectiv

ale 
mondiale

..Flotila' 
acest .'an 
antrenorii emeriti Radu Huțan, Nicolae 
NavjAsart, maes'trul emerit al sportului 
Simion Ismailciuc Artănescu,

pregătită 
compus

1n 
din

C. Macarenco, A. Sciotnic, A. Varabiev, 
E. Zabara ; K 1—-500 m (f> : Maria Ni- 
chiforov sau Victoria Dumitru ; K 2— 
500 m (f) : Maria Nichiforov—Victoria 
Dumitru ; K 4—500 m (f) : Maria Ni
chiforov—Victoria Dumitru—Maria Lovin 
(Ioana Calenic, Haripina 
Paulina Humă) ; C - 
zaichin ; C 1—îooo m :
s’au I. Patzaicnin : C 1—10 OOo m ; ] 
Varabiev ; c 2—500 ni : Gh. Daniclov- 
Gh. Simioncv ; C 2—1000 m : Gh. Da- 
nielov—Gh. Simlonov sau I. Patzaichin- 
S. Covaliov ; c 2—10 ooo m : s. Cova- 
liov—V. Calabiciov ; ștafetă : A. Ver- 
nescu—M. Zafiu, E. Botez, A. Sciotnic, 
I. Iacob.

Cele cîteva puncte „neclare" la a- 
ceastă oră nu influențează determinant 
valoarea de ansamblu a echipei noas- 

pentru această ediție a campio-

Evdochimov.
1—500 m : I. Pat- 

L. Varabiev
L.

A.

CLUJ, 19 (prin telefon). Echipa 
de tenis Politehnica din loca
litate a plecat în Cehoslovacia 
pentru a lua parte (în orașul Bra
tislava) la un triunghiular alături 
de formațiile Slavia Bratislava și 
Humboldt Berlin (R.D. Germană). 
Studenții clujeni vor juca, apoi, în 
orașul Kosice. Au făcut deplasarea 
Lucian Boldor, Vera Rado, Lucia 
Tănăsescu și alții.

P. RÂDVANI

sportivi din Bulgarin, (choslovfltia, Italia $1 
Întreceriila startul

se va des- 
competiție 

AL JUDE- 
aflată la cea

între 25 și 28 august 
fășura tradiționala 
CIRCUITUL CICLIST 
ȚULUI BRAȘOV, 
de a XVII-a ediție. Ca în fiecare 
an, organizatorii s-au străduit să 
asigure condiții optime concuren- 
ților, începînd cu traseul judicios 
alcătuit și încheind cu cele mai

lugoslavlo

legate de bunul

★
Sint obișnuite, cu doar oiteva 

înaintea unei man competiții, anticipă
rile, discuțiile despre șanse, pronosticu
rile. lată. Insă, că apropiatele cam
pionate mondiala de caiac-canoe ne 
refuză, din motivele arătate, dar și 
din altele, certitudinea că nu am greși 
prea mult fădrid acest lucru.

In multe țâri s-au înregistrat, de la 
C.M. din Danemarca, progrese greu de 
evaluat. Au .apărut destul de multe 
nume nol.r.Pe listele de înscriere pot 
fi trecute cîte douâ echipaje de proba 
(numai unul sare, Insă, drept de par
ticipare), dar cine poate cunoaște In
tențiile tactice ale antrenorilor ? Vor 
lirezista," oare,, campionii da la Bags- 
tvaerd In fața noului val t Care vor 11, 
'de data aceasta, surprizele... Dar, cite 
' asemenea întrebări^ fără răspuns, nu 
; se pun acum ?
I, Iată de ce preferăm să ne referim 
■ la repere exacte șl la constatări gene- 
Irale, șl -ele, Insă, in măsură să-1 ln- 
' formeze pe ‘ cititori t despre felul in 
care echipa'României abordează startu
rile de la Belgrad.

★
Fără să vrem,, ginduille ne poartă 

cu cîțlva ani In urmă, tot către zile 
fierbinți de august, dnd la Jajee și, 

întâi tîrziu, la Griinau, calaelștil și ca- 
inoiștll români obțineau victorii strălu
cite, cucerind un mare număr de ti
tluri mondiale, medalii de aur, argint 
și bronz...

Performanțele de atunci, le-am dori, 
din toată inima, reeditate, acum la 
.Belgrad. Trebuie să fim, însă, realiști. 
Js'loria din ultimii ani a campionatelor 
mondiale a fost marcată de evenimen
te importante, determlnind schimbări 
esențiale in Ierarhia valorilor. Față de 
^campionatele mondiale de la Praga 
'(1968), Jajee (1963) sau Griinau (196(1) 
’numărul — dar mal ales valoarea echl- 
ipajelor — a crescut considerabil. Au 
lapârut noi forțe in sportul caiacului 
și canoel (echipaje din Austria. Polo
nia, Belgia, Norvegia, Bulgaria, Olan
da, Anglia, Canada, Franța etc.) care 
au... încurcat multe din socotelile e- 
chipelor favorite.

★
Să luăm, așadar, ea puncte de refe

rință ediția trecută a campionatelor 
mondiale desfășurate pe apele lacului 
Bagsvaerd din apropierea capitalei da
neze. Atunci, echipa de caiac-canoe a 
României a realizat următorul bilanț : 
două titluri mondiale, trei medalii de

ii u 
ei
de

C. S. M. SIBIU

Patzaiehin și
DE LA VULCAN IN POLONIA1000 m

sibiene 
trecut al 
a mulțu- 
suporteri. 
la o eta-

mare dintre

Cuvaliov campioni mondiali, anul trecut, 
dublu

Comportarea echipei 
C.S.M. în campionatul 
diviziei A de rugby 
mit pe numeroșii 
Fluctuațiile de formă 
pă la alta, diferența
partidele susținute pe teren pro
priu (unde se obțin rezultate bune) 
și cele din deplasare (anul trecut 
s-au realizat cu greu doar două 
meciuri egale) au făcut ca C.S.M. 
Sibiu să fie la un pas de retro
gradare.

Tri acest an însă, divizionara si- 
biană, aflată pentru a treia oară 
in rîndurile primului eșalon rug- 
bystic al țării, și-a intensificat an
trenamentele sub conducerea lui 
Bebe Boboc. El speră ca echipa 
pe care o conduce să aibă în noul 
campionat o comportare superioa
ră edițiilor anterioare. După o 
scurtă vacanță, întregul lot a în
ceput pregătirile. Obiectivul prin
cipal al antrenorului și echipei : 
in final — locul 7 în ediția 1971 — 
1972. Luptă pentru realizarea a-

TURNEUL RUGBYȘTILOR

Șl... LOCUL 7
deziderat jucătorii care — in 
majoritate — au reușit să

cestui 
mare 
promoveze echipa în urmă cu doi 
ani în prima divizie : Erwin To
mas, Liviu Cacoveanu, 
Cherciu, Ludovic Vințe, 
dru Prohor, 
Eduard Priess, 
rin Ioniță, 
niitru Rășcanu, 
Nicolae Topa, 
cea, Alex. “ 
Moraru, 
Beianu, 
Schosch, 
Munteanu, iar ca 
Mircea Agavriloaie 
nat stagiul militar, 
nasian (Politehnica 
Buțiu (Politehnica Cluj).

Timp de două săptămîni, 
echipei s-a antrenat zilnic de cîte 
două ori, pe litoral, la Costinești 
apoi la Păltiniș.

Se face 
din ce în 
sportului 
mai aibă 
nele campionatului, cauzate de tea
ma că echipa lor va retrograda.

Iancu BOȚOCAN - coresp.

Ștefan 
Alexan- 
Gangan, 

Șuteu, Flo- 
Stoica, Du- 

Găldeanu, 
Gan- 

Nicolae 
Mircea

Nicolae
Gh.

Manea I 
Gh. 
Nicolae

Păuneseu,
Nicolae Taniaș,

Alexandru Crîșmaru, Ion 
Iulian Popescu, Ionel 
iar

Popescu, 
jucători noi : 

care a 
Nicolae 

Iași) și

termi-
Lom-

Ștefan

lotul

totul pentru ca sibienii, 
ce mai mulți, iubitori ai 
cu balonul oval, să nu 
obișnuitele emoții la fi

mici amănunte 
mers al cursei.

Actuala ediție
CICLIST AL JUDEȚULUI BRA
ȘOV măsoară 423,5 km, prevăzuți 
în patru etape. Ineditul ediției ac
tuale 
pentru întîia oară, a unui circuit 
închis 
etapă.
desfășura pe șoselele din împre
jurimile orașului pe trasee variate 
care vor supune concurenții la a- 
devărate... examene, lată de alt
fel și traseul circuitului : ETAPA 
I : circuit închis : 25 ture a
1700 m ; ETAPA A Il-a : Brașov— 
Bran — Fundata — Rucăr și re
tur cu sosirea în fața Casei Ar
matei, totalizînd 124 km ; ETAPA 
A IlI-a : Brașov — Rîșnov — Pi- 
rîul Rece — Predeal — Sinaia și 
retur pe ruta Predeal — Brașov 
cu sosirea în Poiana Brașov mă- 
surînd 109 km : ETAPA A IV-a : 
Brașov — Feldioara — Rupea — 
Fișer și retur, cu sosirea in fața 
Casei Armatei, în total 148 km. 
De-a lungul celor patru etape sînt 
prevăzute numeroase puncte de 
catărare și sprinturi.

In această ediție au fost invi
tați cicliști din Bulgaria, Ceho
slovacia, Italia și Iugoslavia, ală
turi de care 
are ciclismul 
ora actuală, 
burilor și
Steaua, Voința și Olimpia Bucu
rești, Metalul Plopeni, C.S.M. Cluj, 
C.S. Mureș, C.S. Brăila și CIBO 
Brașov. Se scontează pe partici
parea a 70 de concurenți.

în perspectivă, deci, o întrecere 
deosebit de atractivă, care va în
cheia cum nu se poate mai bine 
intensa activitate ciclistă desfășu
rată pe meleagurile brașovene în 
cursul lunii august.

a CIRCUITULUI

îi constituie organizarea,

care va avea loc în prima 
Celelalte trei etape se vor

va figura tot ceea ce 
românesc mai bun la 
reprezentanți ai clu- 
asociațiilor Dinamo,

C. GRUIA — coresp.

avut un bogat sezon competlțlonal 
intern și internațional, iar în ultimele 
zile și-a continuat pregătirile pentru 
campionatele mondiale pe apele lacului 
Văliug, din apropierea Reșiței. Le-am 
urmărit cu atenție întreaga activitate'— 
în care, tot timpul, a fost acordată 
o justificată prioritate selecției și pre
gătirii pentru cele șapte probe olim
pice — și putem afirma că atît atmo
sfera de muncă, seriozitate și răspun
dere observate în acest interval de 
timp, cit și analiza rezultatelor înre
gistrate în ’
toare sau 
sentimentul 
remarcabilă 
C.M. de la

diferite competiții- pregăti- 
de verificare, ~ '
înorederii intr-o

la cea de a IX-a ediție a 
Belgrad.

★
Echipa României, considerabil înti

nerită, va fi definitivată în aceste zile, 
după ultimele piste de control, ne
cesare îndeosebi la 3—4 probe. Antre
norul emerit Radu Huțan, conducăto
rul grupului de specialiști însărcinat 
cu pregătirea lotului ne-a comunicat 
următoarea formație probabilă : K 
500 m : Aurel Vernescu ; K 2—500 m : 
I. 
C.
JU ---- V . XVUțUcX , IV J-—Al
K 2—10 000 : C. Coșniță 
K - ’— -- - -
Vernescu,

ne-au dat 
evoluție

1—
iii ; auiei vemvacu , fi—iii ;

Dragulschl—E. Pavel ; K 2—1000 m : 
Coșniță—V. Simioceneo ; K 1—10 000 

— V. Roșea ; K 1—1000 m : V. Roșea;
" ‘ ", T—> v. Simioceneo ;

4—1000 m : M. Zafiu, D. Ivanov, A.
I. Negraia ; K 4—10 ooo m ;

SALA SPORTURILOR DIN CALAU
I (Urmare din pag. 1)

ferările ^exterioare i~ constructorii 
Trustului județean.

Sala are 43 m lungime, 20 m lă- 
’ iime, 13 jn înălțime șl o tribună 
amplasată pe o singură parte cu 

‘o capacitate de 2.100 locuri, o Bală 
de forță și scrimă amplasată 
subsolul holului 
sociale, instalații 
ventilații, anexe 

1 stații de radio 
staiații 
și televiziune,

al 
în-

la canoe

de aceea, 
, ne putem 

i cu apro-
Sînt con- 

— ca echi- 
la nivelul

natelor mondiale. Credem, 
eă indiferent de ultima oră, 
spune părerea in legătură 
pialul start de la Belgrad, 
diții — ’ este opinia noastră 
pa României să evolueze 
prestigiului cucerit in acest sport pe 
plan internațional, să depășească re
zultatele obținute anul trecut, la cea 
de a VIII-a ediție a campionatelor mon
diale de caiac-canoe. îi dorim, și aș
teptăm, o corectare a recordului de 
ta Bagsvaerd...

Dan GARLEȘTEANU

Zilele trecute, echipa de rugby 
Vulcan a efectuat un turneu în 
Polonia, unde a disputat douâ 
jocuri. în ambele partide, adver
sari i-au fost rugbyștii 
chia Gdansk. Jucătorii 
pierdut primul meci cu 
tigindu-1 pe cel de-al 
12—0.

A lll-a ediție a concursului

JJ

SINAIA, GAZDĂ A CAMPIONATULUI DE VITEZĂ ÎN COASTĂ

de la 
români 
6—12, 
doilea

Le-
au 

cîș-
cu

Campionatul național de viteză 
in coastă la automobilism progra
mează cea de a doua etapă la Si
naia. Renumita stațiune montană 
lie pe Valea Prahovei va cunoaște 
din nou, după o întrerupere de a- 
proape 22 de ani, freamătul mari-

republican de carturi al pionierilor și școlarilor

la
ale bolizilor

la trifurcația 
Furnica spre 
va fi

se

la ho-

MICUL LE MANS" DE PE STR. MAIOR CORAVU
Timp de trei zile, strada Maior 

vecinătatea stadionului 
al Capitalei a devenit 
pistă de lansare în 
de carturi. ■ ....
anterioare ale acestui

la 
principal, grupuri 
de încălzire și 
pentru sportivi, 
amplificare, 

pentru transmisii de 
precum și o 

electrică de marcaj și cronometraj.
In interior, sala este placată cu 

căptușeli din 
vanul metalic 
ții de asemenea, iar uriașul vestibul 
de la intrare are stilpii din mozaic 
și pardoseli din plăci mozaicate. Fi
nisajul exterior impresionează prin 

mozaicului.
prin excelen- 

acțiune, gata 
De dimineață 
acești oameni

in- 
radio 

tabelă

material lemnos, ta- 
fonoabsorbant, perc-

coloritul original al
Constructorii sînt, 

tă, întreprinzători, de 
oricînd de sacrificiu, 
și pînă seara tîrziu, 
inimoși fac totul pentru a dura in 
spațiu și timp, opere destinate se
menilor lor.

Am cunoscut pe acest șantier 
constructori ca șeful de lot ing. M. 
Biriș. pe maiștrii Crisiache Raicu 
și Pavel Ion, pe șefii de echipă Șt. 
Dragomir, C. Alexe, I. Burcea. I. 
Bratu, Gh. Dascălu, I. Brustan și 
alții, care au pus în văloare pentru 
construcția acestui modern complex 
sportiv întreaga lor capacitato pro
fesională.

Șl nu se poate spune că ridicarea 
acestei impresionante săli de sport, 
nu le-a pus constructorilor nume
roase probleme. Inginerul șef 
șantierului Alex. Ionescu, un
drăgostit al sportului, șeful șantie
rului ing. Rudolf Mann, ne-au vor
bit cu multă emoție și mîndrie 
despre rezolvările ingenioase găsite 
la ridicarea structurii de rezistență. 
Executarea și montarea grinzilor 
postensionate (de 45 m lungime) au 
constituit o premieră pe țară. De 
asemenea, confecționarea și monta
rea stilpilor. executarea acoperișu
lui din chesoane. finisajele inte
rioare și exterioare, au însemnat tot 
atîtea probleme, cărora însă, spre 
lauda tuturor ceior ce formează co
lectivul șantierului 53, li s-au găsit 
pînă la urmă o fericită rezolvare.

Mulți dintre 
ai complexului 
participat și la construcția modernu
lui patinoar artificial din localitate. 
Deși unii nu avuseseră . 
gență cu sportul, acum, 
joritatea constructorilor 
niște îndrăgostiți ai 
sportive. Așa după cum 
turisit, ei abia așteaptă 
lucru, în noua sală, pe 
voleibaliști, baschetbaliști, 
de tenis de cîmp. boxeri și atîția 
alți sportivi gălățeni.

Inaugurarea oficială a noului pa
lat al sporturilor din Galați va avea 
loc miercuri 25 august, cu ocazia 
organizării turneului de handbal 
masculin, dotat cu trofeul DANU- 
BIUS ’71, la care au fost invitate 
echipe din țară și de peste hotare.

Coravu din 
„23 August" 
o adevărată 
cursă* a 120

La fazele 
prestigios concurs inițiat de Consi
liul Național al Organizației Pionie
rilor au fost prezenți peste 10 000 
de piloți-școlari, ceea ce a contri
buit la aplicarea unor criterii foarte 
riguroase de selecție pentru un loc 
la etapa finală, 
nu au fost altele 
și curajul.

Spre deosebire 
oare (1969 
Brașov), la actuala competiție s-au 
introdus cîteva noutăți in regula
ment. Dintre acestea cel pățin două 
ni se par a fi nu numai utile, dar 
și foarte stimulative pentru pionieri 
și școlari ; primul — la 
chemate și echipaje de 

s-a introdus o

in exclusivitate micilor piloți 
rural.

A- 
să

Iar aceste criterii 
decît îndemînarea

de edițiile anteri- 
București și 1970 —

zervată
din mediul

Este remarcabil și faptul că s-a 
constatat un interes general pentru

- prezentarea la etapa republicană a a condus 
dovedind 
Șită din 
alizat cel 
lui, fiind 
nai al Organizației Pionierilor ca cel 
mai 
vată 
rale 
abia 
cîștigătorul.

Este cert că ediția din acest 
a fost una dintre 
Consiliul Național 
Pionierilor reușind 
rea de carturi să 
deprinderi foarte 
tehnico-aplicativ 
este cartingul.

concursului . cu carturi îmbunătățite 
din punct 3e vedere tehnic chiar de 
copii sau de profesorii lor. Pionierii 
din Zalău (prof. A. Bartha) au con
fecționat cauciucuri 
proprie și care este 
a fi generalizată ca 
damentului superior 
întreceri ;
cu carturi_ _____ . . ,.
foarte ingenioasă.

Proba de slalom (alergare pe 800 
m cu trecere prin 50 de porti) a fost 
deosebit de edificatoare pentru vir
tuozitatea la care au ajuns piloții. 
„Această prevedere a regulamentului 
-— ne spunea profesorul Viorel Po
pescu — a constituit pentru noi o 
confirmare a faptului că în scurt timp 
piloții au înregistrat progrese uimi-

după o rețetă 
pe punctul de 
urmare a ran
ce l-au dat în 

cel din Buzău au venit 
de construcție originală

constructorii actuali 
sportiv Dunărea au

nici o tan- 
însă, ma- 

au devenit 
disciplinelor 
ne-au măr- 
sâ vadă la 
handbaliști, 

jucători

toare in conducerea mașinilor", 
junși la acest capitol, trebuie 
spunem că in proba de circuit-viteză 
(4 000 m), Cristian Silimon din Brașov 

cursa de la start la sosire, 
o indemînare aproape ie- 

comun (de altfel el a ra
mai bun timp al concursu- 
premiat de Consiliul Națio-

bun pilot), iar în proba rezer- 
concurenților din localitățile ru- 
lupta a fost atît de strînsă, Incit 

pe ultimii metri s-a detașat

an 
cele mai reușite, 

al Organizației 
ș.i prin întrece- 
formeze copiilor 

utile într-un sport 
atît de util, '’•ura

lor întreceri automobilistice. De 
data aceasta localnicii, obișnuiți 
cu vertiginoasele coborîri ale bo
burilor, vor asista la urcările 
fel de spectaculoase 
pe patru roți.

Startul se va da de 
cu Calea Codrului — 
cota 1 400, iar sosirea 
telul Alpin.

Antrenamentul oficial 
fectua sîmbătă 28 august de la ora 
15, iar competiția va avea loc a 
doua zi, cu începere de la ora 9.

Automobil Clubul Român, orga
nizatorul competiției, a invitat la 
startul probelor (600 cmc, 850 cmc, 
1000 cmc. 1150 cmc, 1300 cmc și 
peste 1300 cmc) pe toți specialiș
tii genului din țara noastră din 
rîndurile cărora menționăm pe 
Eugen Ionescu-Cristea, Aurel Puiu, 
Florin Popescu, Marin Dumitrescu, 
Laurențiu - • - - -
}.a.

Fiecare 
cîte două 
pul celei 
luat în considerație la întocmirea 
clasamentelor atîț individual, pe 
clase și general, cît și pe echipe.

Borbely, Zoltan Tomay

concurent va efectua 
urcări, urmînd ca tim- 

mal bune din ele să fie

ne vom referi mai

TURNEUL

start au 
fete, al 
întrecere Ion GAVRILESCU

INTERNAȚIONAL AL ROMÂNIEI

Echipajele de carturi 
înainte de start

Foto i Dragoș NEAGU

ATLEȚII ROMÂNI
DE LA

(Urmare din pag. I)

PE LOCUL II LA TURNEUL 
INTERNAȚIONAL AL POLONIEI

Zilele acestea a avut loc Tur
neul internațional de lupte greco- 
romane (juniori) al Poloniei, com
petiție care s-a disputat în oră
șelul Jaroslav. La această ediție 
inaugurală a întrecerilor au parti
cipat reprezentativele României. 
Ungariei și Poloniei. Trofeul a re
venit primei reprezentative a țării 
gazdă, iar pe locul II s-a clasat 
selecționata de juniori a României.

După cum ne spunea antrenorul 
Marin Beluștca, juniorii noștri au 
avut o comportare meritorie la 
Jaroslav, ei au cucerit trei 'locuri I, 
cinci II și un loc III. Din întrea
ga echipă doar un singur sportiv 
nu s-a clasat pe primele trei 
locuri.

Iată locurile ocupate de juniorii 
noștri : LOCUL I — Marian To
fan (la cat. 48 kg), Ion Duliei 
(56 kg) și Victor Prențu (75 kg) ; 
LOCUL II — Arcadie Pantelimon 
(6(1 kg), Gheorghe Ciobotaru (70 
kg), Ion Anghel (81 kg), Marian 
Iordache (87 kg) și Gheorghe Do- 
lipschi (cat. grea) ; LOCUL III —• 
Stan Marian (52 kg), G. Botez (65 
kg) a pierdut două meciuri și nu 
s-a clasat pe primele trei locuri 
ale categoriei respective.

CAMPIONII MONDIALI 
DE JUNIORI

Răspunzînd dorinței mai multor 
iubitori de statistică, publicăm 
lista completă a campionilor mon
diali de șah la juniori (competi
ție înființată în 1951), pe care — 
printre multe nume prestigioase 
figurează — în 1963 — și acela 
al marelui maestru român, Florin 
Gheorghiu.

1951 — Bora IVKOV (Iugoslavia)
1953 — Oscar PANNO (Argenti

na).
1955 — Boris SPASSKI (U.R.S.S.)
1957 _ William LOMBARDY 

(S.U.A.).
1958 — Carlos BIELITZKY (Ar

gentina).
1961 — Bruno PARMA (Iugo

slavia).
1963 — Florin GHEORGHIU 

(România).
1965 — Bojan KURAJKJA (Iugo

slavia).
1967 — Julio KAPLAN (Porto 

Rico)
1969 — Anatoli KARPOV

(U.R.S.S.)
1971 — Werner HUG (Elveția).

CENTRU DE INIȚIERE

ÎN PATINAJ LA PALA IUL

PIONIERILOR
Clubul sportiv școlar a deschis 

la Palatul pionierilor un centru de 
inițiere pe patine cu rotile. An
trenamentele și înscrierile au loc 
zilnic, între orele 17—19, la tere
nul din spatele bazinului de înot, 
din incinta Palatului pionierilor.

DUPĂ EXAMENUL

cărei comportare
jos, trebuie să subliniem faptul că 
formațiile Poloniei și Cehoslovaciei 
(în ciuda unor rezultate contradic
torii) ni se par mai bine puse la 
punct, mai omogene, mai mature, 
îndeosebi prima, care are o capaci
tate de joc remarcabilă, ceea ce o 
face una dintre concurentele cele 
mai îndreptățite la calificarea pen
tru J.O. Mulți sînt însă de părere 
că această echipă a intrat prea de
vreme în formă și că s-ar putea 
ca la europene să nu mai aibă ace
lași randament. Oricum, nouă ne 
face impresia că este un team foar
te bine pregătit și omogenizat. Sko- 
rek, Bebel, Ștefanski, Gavlowski 
sînt trăgători de mat’d clasă (mai 
cu seamă primii doi), iar Gosciniak 
.și Wagner — coordonatori de fine
țe. In plus, echipa poloneză își poa
te crea superioritatea în fața ori
cărui adversar prin combinațiile ra
pide și surprinzătoare la fileu sau 
prin forța atacului. Fără să adopte 
același ritm rapid, dar cu un bagaj 
tehnico-tactic superior și cu o apă
rare sigură și bine plasată, volei
baliștii cehoslovaci și-au dovedit 
din nou bunul renume de care se 
bucură pe plan european și în lume.

Pe al treilea loc valoric, între 
echipele participante la turneul de 
Ia Timișoara, poate fi țașezată deo
camdată reprezentativa. României. 
Față de; prițpele două,, aceasta se 
prezintațlcifexjrțțițj cu

sclipiri și căderi în joc, ce se re
flectă și pe planul rezultatelor. A- 
tacul și blocajul constituie puncte
le forte ale echipei, dar atunci cînd 
adversarii opun rezistență în apă
rare sau acționează într-un regim 
de viteză sporit (cum au făcut polo
nezii în meciul decisiv), jucătorii 
noștri nu mai sînt în stare să gă
sească soluțiile adecvate, apar de
zorientați, greșesc frecvent, intră 
in panică și nu se mai găsesc. Re
nunțarea la schemele tactice pe car» 
le cunosc și trecerea la jocul simplu, 
ușor de anticipat și de contracarat 
ac către adversar, ie slăbește vizi
bil posibilitățile și șansele. Și, 
ducă din formație lipsește Schreiber, 
care stăpinește un bagaj mai 
de procedee și prezintă mai 
garanții în joc, atacul pierde mult 
uin eiiciența. In majoritatea 
dcior, blocajul nostru a funcționat 
bine : prompt, înalt, agresiv, eficace, 
aducînd multe puncte. Insă, in con
dițiile m care adversarul joacă in 
mare viteză, apărarea noastră la fi
leu este greoaie, deseori surprinsă 
pe picior greșit. Credem că antreno
rii au pregătit acest compartiment 
mai mult pentru jocul lent, ceea ce 
nu e:.te în avantajul echipei, avind 
în vedere faptul că tendința actuală 
în volei este de a se spori viteza de 
joc. O mai mare mobilitate și flexi
bilitate a blocajului se impune deci 
cu stringență. Punctul cel mai vul
nerabil al echipei române ni se 
pare totuși apărarea din linia 3 
doua. Majoritatea jucătorilor nu fac 
corect preluarea serviciului, îngre- 
uind foarte adesea misiunea coor
donatorilor de joc, nevoiți să se 
,4SPJâȘeje mult pețițru a efectua

bogat 
mari

parti-

pasa. Și, firește, în asemenea con
diții nu mai este posibilă scoaterea 
trăgătorilor fără blocaj, nu se mai 
realizează 
zător că 
națională 
dar atît 
preluarea 
nă cursul șl eficacitatea celorlalte 
acțiuni. Iarăși, numai Schreiber 
prezintă totale garanții la acest ca
pitol, fapt pentru care, deși acci
dentat la mînă, a fost introdus de 
mai multe ori în linia a doua în 
partidele cu R.D. Germană și Polo
nia. Nu mai vorbim de preluarea 
atacului și dublaje care lasă de do
rit atunci cînd blocajul nu dă ran
damentul scontat. De asemenea, s-au 
mai observat și alte defecțiuni în 
organizarea jocului : plasament gre
șit și nu în funcție de mobilitatea 
fiecărui jucător, poziție incorectă 
de așteptare a mingii și, deci, re
acții tardive în apărare, eterogeni
tate în sextet în momentul în care 
se introduc rezervele, slabă pregă
tire psihologică — de natură să con
tribuie la agravarea greșelilor.

Față de comportarea în general 
satisfăcătoare din acest turneu, echi-

combinații. Este surprin- 
unii jucători din echipa 
nu cunosc acest simplu, 

de important procedeu, 
serviciului, care determi-

pa noastră a pus în evidență, mai 
pregnant în meciul cu Polonia (pe 
care l-au tratat cu ușurință), lacu
nele amintite. Și considerăm că este 
bine că ele s-au putut observa așa 
de clar, pentru că antrenorii să-și 
ia măsurile de rigoare pînă la eu
ropene. A miza totul pe atac și blo
caj (al căror randament, deși supe
rior celorlalte echipe, nu este totuși 
constant bun) este un risc prea 
mare.

în încheiere, remarcăm excelen
ta organizare de care s-a bucurat 
turneul prin grija oficialităților mu
nicipale și sportive din Timișoara : 
popularizare de înaltă ținută (afișe, 
fotomontaje, care au făcut o bună 
propagandă voleiului, buletine in
formative la nivelul celor de la ma
rile competiții), condiții excelente 
de pregătire și concurs ele. Este 
motivul pentru care invitații la a- 
ceastă ediție au avut numai cuvin
te de laudă la adresa timișorenilor.. 
Și au existat chiar sugestii ca tur
neul să rărnînă tradițional pe ma
lurile Begăi, fiind vorba de o com
petiție ce se bucură de la an la an 
de un prestigiu ’ din ce în ce mai 
mare.

box
A

GONG!
stabiliți boxerii ro- 
participa la turneul 
la Munchen, între

LOTUL MASCULIN A
Ieri a părăsit Capitala, plecînd 

spre Munchen, lotul masculin de 
volei care participă la săptămina 
preolimpică în perioada 21—26 
august, alături de echipele U.R.S.S., 
Japoniei, Poloniei, R.F.G. și Ita
liei.

PLECAT LA MUNCHEN
Au făcut deplasarea jucătorii 

Udișteanu, Schreiber, Bartha, Sta- 
mate, 
Enescu, 
duraru, 
Drăgan,
G. Cherebețiu și arbitrul interna
țional C. Mu^aț,

Dumănoiu, Oros, Codoi 
Cr. Ion, Lințu, Bălaș, Pă- 
antrenorii N. Sotir, A. 
P. Brașoveanu, medicul

• Au fost 
mâni care vor 
preolimpic de 
11 și 17 septembrie : Remus Cos- 
ma (semimuscâ). Gheorghe Ciochi
nă (senii ușoară), Paul Dobrescu 
(ușoară), Sandu Tîrîla (mijlocie), 
Ilie Dascălu (grea).

• La Viareggio s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de box din
tre reprezentativele Italiei și R.F. 
a Germaniei. După o întrecere in
teresantă, scorul partidei a fost ' 
10—10. Iată rezultatele in ordinea 
categoriilor (la semimuscă nu a 
avut loc partidă) : Buglioni (I) 
b.p. Penzler, Garbo (I) b.p. Mer- 
tenz, Seemann (R.F.G) b.p. Mor- 
bidelli. Monatsch (R.F.G.) b.p. Ve- 
roli, Pecher (R.F.G.) b.p. Molinari,1 
Mayer (R.F.G.) b.p. Lassandrb. 
Jacopucci (1) b.p. Schlegel, Fiedler 
(R.F.G.) b.k.o. 2 Benacquista, Ca- 
valieri (I) b.p. Mlllich, Spinello 
(I) b.k.o. 3 Schubel.

• La Buzău a avut loc zilele tre
cute un antrenament cu public al 
lotului reprezentativ de box. în 
fața a peste 2000 de spectatori, cei 
mai buni boxeri ai țării au făcut 
o propagandă excelentă acestui 
sport pe meleagurile buzoiene. Cei 
mai aplaudați pugiliști au fost: 
Pometcu, Cuțov, A, Vasile, Monea 
și Alexe.

comportarea generală a atleților ro
mâni a fost nemulțumitoare. Ca să 
spunem lucrurilor pe nume, nimeni 
nu aștepta cine 
sunătoare de la 
aștepta însă ca 
valoarea arătată 
să obțină rezultate 
piate de cele mai bune 
în acest sezon de 
c» excepția 
parțial a 
fără excepție, au 
randament cu mult

Cu prilejul unei 
te de conducerea 
și antrenorii care au făcut deplasa
rea la Helsinki, am auzit cîteva 
explicații : că unora nu le-a priit 
mincarea oferită de organizatori (dar 
toți participanții la „europenele" de 
la Helsinki au mîncat la restauran
tul de la Dipoli, aceleași meniuri !), 
că tartanul n-a fost de cea mai 
bună calitate (?!), că vîntul a fost 
adversar incomod și, ca să nu mai 
lungim discuția, că au avut emoții 
foarte mari, că din punct de vedere 
psihologie s-au simțit depășiți de con
curs etc.

Nu respingem în bloc aceste ex
plicații dar a justifica totul 
asemenea argumente ni se pare 
escamotare cu 
vărului, 
noastră, ircuuie rauw. 
PREGĂTIRE. Se poate 
pregătirea celor mai 
atleții români n-a fost pe măsura 
cerințelor unui campionat european. 
La o analiză după C.E. de la Atena, 
Vasile Sărucan a fost criticat pen
tru faptul că a evoluat foarte slab 
la lungime, că n-a avut nici o să
ritură izbutită. Cum s-a prezentat 
Sărucan. la Helsinki ? Aceeași in
constantă in clan, aceleași sărituri 
depășite, aceeași mulțumire de a-I 
1'1 întrecut acum pe .furcă, și la 
Atena, pe Zaharia. Tot după Atena, 
a reieșit clar că alergători; noștri 
n-au finiș. Ce s-a făcut tie atunci 
pentru îmbunătățirea finișului lor ? 
Nimic sau aproape nimic, din mo
ment ce la Helsinki, Rătoi, Suman 
ș.a. au pierdut posibilitatea califică
rii tocmai în finalul curselor.

Se vorbește mult despre lipsa unei 
pregătiri psihologice, clement impor
tant în pregătire șî concurs, dar 
ce s-a făcut pentru asigurarea lui ? 
Cine altul decit antrenorul își cu
noaște cel mai ț>ine elevul și poate 
interveni eu cea mai mare prompti
tudine și eficientă în această direc
ție ? Sint, desigur, necesari, 
cialiști în psihologie, așa 
cere astăzi, dar ei singuri 
putea rezolva o problemă atît de 
delicată cum este această pregătire 
complexă pentru un concurs de 
amploare, pentru oricare alt cop- 
curs !

Am urmărit, de-a lungul lunilor, 
citeva antrenamente ale atlețifor 
noștri. Ele au părut a fi Ia înălți
mea pretențiilor actuale ale atletis
mului international.. Atjtojțțriil Ion

știe ce succese ră- 
cîțiva dintre ei. Se 
ei să 
cu alte 

cit
evolueze la 
prilejuri $1 
mai apro- 
Inregistrate 

concursuri. Dar. 
celor trei medaliați și 

Argentinei Menis, toți, 
concurat cu un 
mai slab.
ședințe organiza- 
F.R.A. cu atleții

prin 
o 

_____ bună știință a ade- 
$i adevărul, după părerea 
trebuie căutat la capitolul 

> afirma că 
multi dintre

și spe- 
cum se 
nu vor

HELSINKI
Benga mărturisea : „Credeam eă eu 
lucrez cu Menis foarte tare. La Hel
sinki ntl-am dat seama, din ce am 
văzut la alții, din discuțiile purtate 
cu diferiți antrenori, că volumul și 
calitatea pregătirii altor atlefi arun
cători este incomparabil mai mare"- 
în această direcție credem că va 
trebui căutată explicația comportării 
slabe a celor mai mulți dintre atle- 
ții noștri la recentele „europene". 
Si in funcție de concluziile Pe care, 
sperăm, (iecare le va trage, va 
țrebui să se acționeze în viitorul 
apropiat, plnă la MUnchen șl mai de
parte. Este o realitate care nu poate 
fi tratată cu jumătăți de măsură, ci 
integral, adică sută la sută. Dacă 
un atlet dorește să realizeze ceva, 
apoi fără o asemenea muncă, asi
duă, perseverentă, desfășurată astăzi 
Ia nivelul prestat de majoritatea 
performerilor lumii, nu va putea Iz
buti mare lucru și in orice caz nu 
va reuși la „euporene" sau la Jocu
rile Olimpice.

Ileana Silai, Li» Manoliu și Vale
ria Bufanu, trei dintre cele mai bune 
atlete ale acestui sezon, au decepțio
nat. Clujeanca, venită Ia Helsinki 
pusă pe fapte mari și pentru un 
rezultat de sub 2 minute, jdupă o 
cursă excelentă în serie, n-a mai 
rezistat în semifinală. Declară ei 
s-a simțit obosită de un sezon cu 
multe curse, fapt pentru rare an
trenorul Gh. Biro va trebui să re
vadă planul general de pregătire al 
atletei și să descopere lipsurile. 

Dar aceasta să fie singura explica
ție a eșecului ei ? Noi credem că, 
deși Silai este o atletă veche, încă 
nu a învățat să se descurce, tactic, 
in timpul curselor cu mai multe 
concurente de valori apropiate ei.

' Lia Manoliu a evoluat inexplicabil 
de slab. La antrenamente și la în
călzire a avut scrii de aruncări din
colo de cei 55 m al calificării, pe 
care nu i-a putut realiza la mo
mentul cerut, deși era intr-o formă 
sportivă bună, iar despre o expe
riență a concursurilor, ce să mai 
vorbim... Valeria Bufanu, dună 
curse pi emițătoare in preliminarii, 
in finală a alergat foarte slab. Ea 
spunea că perspectiva cuceririi unei 
medalii n-a lăsat-o să doarmă, a 
timorat-o (?!) complet și pe sta
dion, în ziua finalei, nu s-a mai 
regăsit. Ce va face atunci Ia Mtin- 
chen, in ipoteza fericită că se vst 
afla din nou în finală la 100 mc 7 

Se pare, de asemenea, că pentru 
unii atleți îndeplinirea standardului 
de participare Ia C.E. a fost unicul 
scop al acestui sezon, după care, 
a intervenit o relaxare primejdioasă 
pentru performanță. Decatlonistul 
Vasile Bogdan a avut tăria să o 
recunoască. Alții însă nu!

După cum se vede, am surprins 
doar cîteva aspecte legate de par
ticiparea atleților români la ediția 
a X-a a campionatelor continentale. 
„Europenele” au fost pentru toți, 
atleți și antrenori, nu numai un 
examen, ci chiar o bună școală. De 
ei depinde, în primul rind de el, 
felul în care vor aborda acum pre
gătirea pentru Jocurile Olimpice.
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„NU NUMAI JUCĂTORI OE ELITĂ, Cl Șl CETĂȚENI 
CU RESPONSABILITĂȚI CIVICE"

— In dezbatere, la Rapid, îmbunătățirea activității politico-educative 

in rindurile fotbaliștilor —

CAMPIONAT NOU - EXIGENȚE SPORITE
Vacanta fotbalistică s-a sfirșit. 

Ea nu a fost atit de lungă pe 
cît ar fi dorit-o și. poate, ar 

fi meritat-o multi jucători. Și nici 
nu se putea. Aceasta, în primul rînd, 
din rațiuni de calendar internatio
nal și pentru pregătirea noului cam
pionat, al 34-lea din istoria fotbalului 
nostru.

Preocupările și acțiunile federației 
pe timpul vacantei fotbalistice sint 
cunoscute si au avut menirea să asi
gure un climat mai exigent noului 
campionat și desfășurarea lui la un 
nivel superior.

Evident, orice măsură se judecă 
prin eficiența ei- Rămîne ca timpul 
să dea verdictul asupra roadelor a- 
cestor hotărîri. Dar mai întîl trebuie 
să fie aplicate, deoarece in fotbal 
dăinuie de multi ani un criticism di
zolvant, potrivit căruia valabilitatea 
unei măsuri este contestată deseori 
încă înainte de a fi aplicată.

în acest context, în conformitate 
cu indicațiile Biroului Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și Sport, 
sporesc considerabil sarcinile condu
cerii Consiliilor județene pentru Edu
cație Fizică și Sport și ale Comisiilor 
județene de fotbal, pină nu de mult 
unele dintre ele destul de neutre 
față de activitatea secțiilor divizio
nare.

în noile condiții, acestea trebuie să 
se dovedească mai active și mai ener
gice față de calitatea muncii de in
struire și educație din secții și în 
ceea ce privește lichidarea fenome
nelor negative mai sus semnalate, să 
desfășoare un control sistematic și 
exigent pentru instaurarea discipli
nei, responsabilității și principialității 
în toate secțiile de fotbal, mergîn- 
du-se (atunci cînd este cazul) pină la 
măsuri organizatorice-disciplinare 
(ceea ce pînă acum nu prea s-a în
tâmplat).

Conducerile cluburilor și asociațiilor 
au, la rîndul lor, de rezolvat o se
rie de cerințe de majoră importan
tă. Aș cita în primul rînd grija 
care trebuie acordată în viitor ca
lităților politice-morale și profesio
nale ale persoanelor care compun 
birourile secțiilor de fotbal, deoa
rece, în unele locuri, s-a dovedit 
o condamnabilă nepăsare a orga
nelor sportive față de această pro
blemă.

Este cazul să se acorde mai mult 
sprijin muncii educative din secțiile 
de fotbal, care presupune în primul 
rînd preocuparea zi de zi pentru 
realizarea deplină ta jucătorilor ca

cetățeni, corespunzător cerințelor so
cietății noastre socialiste.

Nu mai puțin importante sînt și 
complexele probleme materiale ce 
trebuie rezolvate intr-un timp cit 
mai scurt posibil. Este vorba de sta
rea terenurilor de joc și antrena
ment, de confecționarea aparaturii 
necesare pentru antrenamentul com
plex, pentru recuperarea fizică și 
pentru modernizarea muncii meto
dice (aparate de filmat, și proiec
ție, cronometre etc.). O atenție 
deosebită va trebui acordată ame
najării terenurilor de antrenamente 
necesare centrelor de copii și ju
niori și care au in prezent o stare 
precară, chiar la unele cluburi cu 
„greutate” (UTA, Dinamo, Rapid 

etc.).
Conducerile secțiilor de fotbal 

vor trebui să sprijine mai activ an
trenorul decît în trecut, să vegheze 
ta îmbunătățirea vieții de club, a 
raporturilor dintre componenții co
lectivității respective pe baze prin
cipiale, de respect reciproc și de 
exigență sporită.

Conducerile secțiilor de fotbal 
sînt chemate să desfășoare o răb
dătoare și perseverentă activitate 
educativă, să combată formalismul, 
potrivit căruia educația se face în 
ședințe, treeîndu-se în schimb cu 
vederea, atitudini și mai ales fapte 
față de care nu se iau întotdeauna 
măsurile cele mal potrivite, chiar 
și în cazul unor acte cu iz anti
social, așa cum am mai avut în 
trecutul nu prea îndepărtat. S-ar 
mai putea aminti și de cerința li
chidării grabnice a răsfățului și a 
concesiilor neprincipiale, care alte
rează eforturile și măsurile educa
tive în multe secții de fotbal.

Antrenorii se află și ci în fața 
unui nou examen : campionatul și 
dificilele confruntări internaționale 
ale sezonului de toamnă. Cuvîntul 
majorității acestora la cursul din 
luna iulie a fost clar : nu există 
decit o singură cale pentru progres 
— muncă intensă și disciplină. O- 
biectivizarea și modelarea antrena
mentului, dirijarea rațională a curbei 
efortului, complexitatea antrena
mentului, Individualizarea sînt MIJ
LOACE (care au mare importanță 
și trebuie aplicate cu rigurozitate), 
dar elementul decisiv rămîne mun
ca, climatul de seriozitate și res
ponsabilitate. în care trebuie să se 
desfășoare ÎNTREAGA activitate in 
secții.

Arbitrii, după ce și-au strîns rin
durile în această vară și după ce

și-au stabilit un punct de vedere 
unitar privind interpretarea diver
selor articole din regulament, mal 
au un singur lucru de făcut : s* 
aplice ce au stabilit. Ii dorim in 
noul campionat fermi, neinfluența- 
bili, mereu prezenti pe fază, cu o 
mai bună colaborare centru-tușă, 

exigent! la orice infracțiune, inclu
siv la cele peste care s-a trecut mai 
ușor în campionatul trecut (proteste, 
simulări, trimisul mingii în tribune 
și altele).

Ti dorim, deci, necruțători in a- 
plicarea regulamentului, indiferent 
dacă este vorba de echipa gazdă 
sau de vreo candidată la șefie sau 
retrogradare.

în ceea ce privește publicul, ne 
exprimăm speranța că el va mani
festa un interes sporit față de ac
tualul campionat și va încuraja cu 
obiectivitate efortul celor de pe te
ren, pentru a se prezenta la înăl
țime. Pentru aceasta însă, cluburile 
și asociațiile trebuie să-i ofere 
spectacole fotbalistice cît mai bune 
și organizări fără fisuri. Este și in 
interesul lor.

Jucătorii, la rîndul lor. trebuie să 
sprijine cu mai multă convingere 
și atașament antrenorii, în realizarea 
deplină a sarcinilor care privesc 
îmbunătățirea antrenamentului și a 
jocului.

Va trebui înțeles de către toată 
lumea (atenție „excepțiile”), că fără 
munca aspră și uneori aridă de Ia 
antrenamente, n>t pot fi atinși pa
rametrii consacrării internaționale. 
Acest adevăr axiomatic ne-a fost 
dovedit, din păcate, de prea multe 
ori. El implică dăruire, pasiune, se
riozitate și o înaltă responsabilitate 
față de masele care îi stimează și 
îi susțin.

Dorim să vedem în acest cam
pionat angajamente depline in joc, 
mișcare mai multă, jocuri mai 
curgătoare, un spirit ofensiv cres
cut și o sportivitate desăvîrșită.

Ne exprimăm convingerea că ac
țiunile din această vară și mai ales 
conjugarea eforturilor de sus pină 
jos, pentru aplicarea măsurilor a- 
doptate și ridicarea responsabilității 
tuturor fac.orilor citați, vor conduce 
in final la ceea ce dorim cu toții : 
un campionat dinamic, spectaculos, 
desfășurat in deplină sportivitate, 
care să reprezinte un nou pas în 
progresul acestei discipline sportive.

Ion BALAȘ
vicepreședinte al F.R.F.

Divizia C, competiția celor peste 150 
de echipe, o adevărată întrecere de 
masă, are programată etapa inaugurală 
luni, 23 august. Ediția 1971—1972 a di
viziei C este mult mal amplă ca cele 
din anil precedent!, cind cea de a 
treia categorie a campionatului era 
compusă numai din opt serii a cite 13 
echipe. Acum, numărul formațiilor s-a 
mărit simțitor, ajungînd la 168. Împăr
țite In 14 serii, alcătuite după cri
teriul geografic, mal echitabil, mai eco
nomicos decît a fost în trecut.

Sperăm că această sporire a numă
rului formațiilor care vor activ* In 
acest eșalon al campionatului național, 
nu va dăuna calității fotbalului prac
ticat. nu va scădea standardul jocuri
lor, a Întregii competiții, tn general. 
Firește, numeroase echipe vor activa 
acum pentru prima oară Intr-un cam
pionat național. Pină acum ele au ju
cat numai in „județ”, deci vor fi, 
poate, handicapate la inoeput, tn spe
cial in fața acelor teamuri care au 
rutina divizionară. Dar această pro
movare masivă trebuie să le mobili
zeze. Jucătoili, antrenorii sau instrue-
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toril voluntari, conducătorii tre
buie să muncească cu toată 
seriozitatea și ambiția pentru * ono
ra cum se cuvine șansa care 11 s-a 
oferit. Asociațiile sportive, îndeosebi 
cele cu echipe acum promovate în 
campionat, au obligația de a asigura, 
împreună eu ceilalați factori locali cu 
atribuții în domeniul sportului, condi
ții cît de cit optime pentru evoluția 
echipelor. Unele dintre acestea n-au 
r.ici măcar pînă la această oră terenul 
omologat deși a existat atîta timp cind 
sc puteau face amenajările necesare.

Echipele din acest eșalon, pepiniere 
ale formațiilor dfn categoriile superi
oare, trebuie să fie locul de afirmare 
a tinerelor talente. Activitatea din 
edițiile precedente ne-a arătat că acele 
echipe care au promovat juniori tn 
„ll-le“ lor de bază au devenit, înce
tul cu încetul, fruntașe ale acestui cam
pionat. Cele mai bune exemple le pot 
constitui proaspetele promovate în di
vizia B. Chimia Făgăraș, Vulturii tex
tila Lugoj chiar șl Metalul Plopeni 
unde infuzia de tineret a dat roadele 
așteptate.

Noul campionat care începe luni are 
datoria să se desfășoare Intr-o atmos
feră de fair-play. Este necesar să f>e 
lichidate manifestările nesportive de 
orice fel. Nu trebuie să uităm că în 
ediția trecută au fost suspendați nu
meroși jucători șl terenuri pentru a- 
baterl de la etica întrecerii sportive. 
Această stare de lucruri se cuvine 
grabnic ameliorată. printr-o intensă 
și susținută muncă de educație des
fășurate in secții, precum și printr-o 
exigență sporită a federației de fotbal. 
Suporterii echipelor de C, oameni inimoși, 
care iubesc fotbalul, așteaptă de la 
jucătorii lor favorițl un singur lucru 
— să joace cit mai frumos. (T. R.)

lari la amiază, toți jucătorii șl an
trenorii echipelor de fotbal ale clu
bului Rapid (juniori, tineret șl se
niori) s-au reunit în sala de ședințe 
de ia stadionul Giulești. Scopul a- 
cestei adunări l-a constituit dezba
terea — în lumina recentelor docu
mente de partid — a problemelor 
muncii politico-educative dusă în ca
drul secției de fotbal a clubului.

Președintele clubului Rapid, Petre 
Capră, a expus un amplu referat, 
care a analizat p* larg principalele 
aspecte ale activității educative cu 
fotbaliștii desfășurate pînă acum — 
parte componentă a procesului de 
instruire — precum și eficiența a- 
costei activități, modul el de reflec
tare in comportarea jucătorilor la 
locul de muncă,, pe terenul de sport 
și în viața particulară. Referatul 
prezentat a insistat asupra deficien
țelor care s-au manifestat în aceas
tă direcție, asupra manifestărilor ne
gative ale unora dintre fotbaliști, 
care au devenit cunoscute și deza
probate la timpul lor de către opi
nia publică sportivă și pe care fede
rația le-a sancționat corespunzător. 
Din păcate, deși din referat n-au 
lipsit referirile autocritice și critice 
la adresa conducerii clubului, a bi
roului secției de fotbal (absent — 
în mod surprinzător — aproape în 
totalitate de la această ședință) și a 
fostei conduceri tehnice a primei 
echipe, în privința jucătorilor s-a 
vorbit la general, fără exemplificări 
concrete, redueîndu-se astfel efectul 
observațiilor critice făcute.

.Cu atît mal mult am fost curioși 
să aflăm opinia jucătorilor despre 
problemele dezbătute. Iată, pe scurt, 
cîteva idei exprimate do unii dintre 
ei :

Greavu: „Faptul că în campiona
tul trecut Rapid a avut mulți jucă
tori chemați în fața comisiei de dis
ciplină a federației, a constituit o 
rușine pentru echipa și clubul nos
tru. Avem deci datoria să ștergem 
impresiile negative lăsate de actele 
nesportive ale unora dintre noi, să 
ne comportăm exemplar în noul cam
pionat".

Răducanu : „îmi dau seama că am 
greșit deseori pînă acum, prin com
portamentul meu la antrenamente și 
jocuri, față de antrenori, colegi de 
echipă și public. încrederea cu care 
am fost, totuși, onorat (n.a. chiar ieri, 
La concurență cu Lupescu, portarul 
rapidist a fost investit căpitan al 
echipei — în urma unui scrutin se
cret la care au luat parte toți co
echipierii săi, avînd 13 voturi pen
tru din 18) mă obligă să devin cu a- 
adevărat un exemplu și promit tutu
ror că voi deveni".

Boc : „Ca mai proaspăt venit în 
lotul Rapidului nu pot spune decît 
că este necesar să fim și mai exl- 
genți cu noi înșine în toate privin-

țele. Ne obligă la aceasta atît numă
rul mare de suporteri pe care tl are 
echipa Rapid, cit și datoria pe oare 
o avem de a apăra și consolida pres
tigiul clubului și în țară și peste ho
tare. In ceea ce mă privește, voi 
căuta — prin comportarea mea ge
nerală — să ajung din nou la pozi
ția pe care o dobîndisem odinioară".

Dumitru : „In echipa noastră a 
existat n atmosferă nesănătoasă, 
creată nu numai prin contribuția 
noastră, ci și prin aceea a conducerii 
tehnice. Ajunsesem să lucrăm la an
trenamente din silă. Pe acest fond, 
au fost posibile tot felul de abateri. 
5u însumi am abdicat uneori de la 
îndatoririle ce revin unui jucător 
fruntaș, devenind un subiect, de dis
cuție al comisiei de disciplină. Vă a- 
sigur, însă, că nu se va mai întâmpla 
în viitor".

Aflați de curînd la clrma echipei, 
antrenorii Bazil Marian și Gh. Nu- 
țescu nu s-au butut referi — evident 
—- decît la situația prezentă și la 
ceea ce trebuie făcut de-acum îna
inte.

Fiind de acord cu colegul său că 
atmosfera în echipă s-a îmbunătățit, 
că jucătorii dau dovadă de discipli
nă șf' depun, eforturi în pregătire, 
■antrenorul Razii Marian sublinia : 
,,S-au făcut intr-adevăr pași înainte, 
pe linia disciplinei, a conștiinciozită
ții în muncă. Procesul educativ ne
cesită însă un timn mai îndelungat. 
Nu vom putea lichida imediat toate 
deficiențele ce s-au acumulat. Pentru 
a realiza cotitura dorită în compor
tarea la antrenamente, Ui jocuri și, 
în general, în viață a jucătorilor 
noștri, este absolut indispensabilă o 
mai mare receptivitate și din partea 
lor. Am speranța că vom reuși In 
încercarea de a forma din jucătorii 
de la Rapid nu numai fotbaliști de 
elită, ci șl cetățeni cu responsabilități 
civice".

★

Biroul clubului Rapid a adoptat un 
plan de măsuri corespunzător, care 
vizează îmbunătățirea muncii politi-

co-ideologice șl cultural-educative cu 
sportivii, inclusiv cu jucătorii tutu
ror echipelor sale de fotbal.

Constantin FIRANESCU

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SÎMBĂTA, 21 AUGUST

Stadionul Politehnica, ora
16.30 : Sportul studențesc — 
Știința Bacău (divizia B) ;

Stadionul Republicii, ora
14.30 : Rapid — U.T.A. (tineret- 
rezerve), ora 16,30 : Rapid — 
U.T.A. (divizia A).

DUMINICA, 22 AUGUST
Stadionul Republicii ora

14.30 : Steaua — Universitatea 
Craiova (tineret-rezerve), ora
16.30 : Steaua — Universitatea 
Craiova (divizia A).

LUNI, 23 AUGUST
Stadionul Progresul, ora 11 : 

Progresul București — Metalul 
Plopeni (divizia B).

Terenul Constructorul, orali: 
Unirea Tricolor Buc. — Sirena 
Buc. (divizia C).

Terenul T.M.B., ora 11 : T.M. 
București — Autobuzul Buc. 
(divizia C).

Terenul Voința, ora 11 : 
Voința Buc. — Celuloza Călă
rași (divizia C).

Terenul Laromet, ora 11 : 
Laromet Buc. — Tehnometal 
Buc. (divizia C).

Terenul Flacăra roșie, ora 11 : 
Flacăra roșie Buc, — Mașini 
unelte Buc. (divizia C).

Stadionul Dinamo, ora 11 : 
Dinamo Obor — Olimpia Giur
giu (divizia C).

ARBITRII MECIURILOR 
ETAPEI A II-A A DIVIZIEI R

Vă prezentăm în numărul de astăzi al ziarului nostru scurte fișe 
biografice ale celor 33 de arbitri care fac part© din lotul divi
zionar A.

Este bine ca iubitorii fotbalului sâ-i cunoască, măcar din aceste 
cîteva date, pe cei care vor avea ’dificila misiune de a conduce cele 
mai importante meciuri de fotbal, în noul sezon competițional. Sînt, d® 
fapt, cunoștințe vechi de pe terenurile noastre de fotbal, cărora, însă, 
nu întotdeauna li s-a acordat respectul cuvenit, potrivit eforturilor de
puse în activitatea de arbitraj, a locului pe care îl ocupă ei în so
cietatea noastră. Este vorba de muncitori, medici, ingineri, profesori, 
economiști, Ofițeri, oameni cu munci de răspundere, cărora fotbalul 
provoacă mai multe necazuri decît bucurii...

Așa este, de altfel, fotbalul, cu toți cei care îl iubesc I
Și-acum, prezentările :
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CONSTANTIN BARBULESCU : 
Păscut în onul 1930, la Craiova ; 
este profesor la Institutul de stu
dii istorice din București ; a ju
cat fotbal în echipa de juniori 
F.C. Oltenia ; arbitrează din 
1958; în lotul A din 1960; ar
bitru F.I.F.A.

AUREL BENTU: 1924, Bucu
rești ; lăcătuș mecanic la fabrica 
.Flacăra roșie' ; a jucat fotbal 
ia Carmen; arbitrează din 1953; 
în lotul A din 1960 ; arbitru 
F.I.F.A.

MIRCEA BICA : 1927, comuna 
Sălcioara (județul Vîlcea) ; in
structor în cadrul sectorului 1 
București ; a jucat fotbal la Chi
mia Făgăraș și Progresul Bucu
rești; arbitrează din 1960; înrești; arbitrează 
lotul A din 1968.

DINULESCU : 
inginer la Di

recția valutară si metale pre
țioase din cadrul Băncii Națio
nale a R.S.R.; a jucat fotbal 
în echipele Unirea Tricolor, 
Spartac București, Știința lași, 
Știința Timișoara, Progresul Bucu
rești și Farul Constanța ; arbi
trează din 1966 ; în lotul A din 
1969.

CONSTANTIN
1931, București;

VASILE DUMITRESCU: 1922,
București ; maistru marochiner la 
.Aria aplicată' ; a jucat fotbal 
la Unirea Tricolor; arbitrează 
din 1949 ; în lotul A din 1952.

CHEVORC GHEMIGEAN : 1923; 
director la Oficiul farmaceutic 
nr. 3 București ; a jucat fotbal 
la echipele Sportul studențesc, 
E.F.A., Cenlrofarm și Crucea roșie; 
arbitrează din 1958; în lotul A 
din 1965 ; arbitru F.I.F.A.

GHEORGHE LIMONA : 1925, 
Livezi - Macedonia (Grecia) ; eco
nomist în cadrul Ministerului Co
merțului Interior; a jucat fotbal 
la Venus Călărași ; arbitrează 
din 1953 ; în lotul A din 1964.

; arbitrează 
A din 1964.

NICULESCU : 
; tehnician la

„Abatorul" ; a jucat fotbal la
Progresul Brăila ; arbitrează din
1958; în lotul A din 1967.

CONSTANTIN 
1929, București; 
„Abatorul" ; a j

PADUREANU : 1924,VICTOR ________
București ; desenator grafician la 
clubul sportiv Steaua ; a jucat 
fotbal la A.S.A. Cluj ; arbitrează 
din 1953 ; în lotul A din .1961, 
arbitru F.I.F.A.

CONSTANTIN PETREA s 1931,
Sascut - Bacău ; ofițer; a juoat 
fotbal în echipa de juniori

din
ar-

ARLUS Bacău ; arbitrează 
1958; în lotul A din 1961 ; 
bitru F.I.F.A.

NICOLAE PETRICEANU : 1930, 
Baia Mare ; ofifer ; a iucat fot
bal la Topitorul Baia Mare; ar- C. BARBULESCU

SERIA I
C.F.R. Pașcani — Folitehnica 

Galați : N. RAINEA (Biflad), aju
tat la linie de T. Oniga (lași) și C. 
Săndulescu (Vaslui) ;

Ș.N. Oltenița — Poiana Cimpina : 
A, BENTU, ajutat de J. Roibă- 
nescu și I. Roșoga (toți din Bucu
rești) ;

Sportul studențesc București — 
Știința Bacău : Z. DRAGHICI 
(Constanța), ajutat de G. Bote- 
zatu și V. Paladescu (ambii din 
Galați) ;

Dunărea Giurgiu — Chimia Rm. 
Vîlcea : V. DUMITRESCU, ajutat 
de C. Dragotescu și M. Hanganu 
(toți din București) ;

Progresul București — Metalul 
Plopeni : T. LECA, ajutat de M. 
Popa și C. Apostolescu (toți din 
Brăila) ;

Ceahlăul P. Neamț — Progresul 
Brăila : EM. PAUNESCU (Vaslui), 
ajutat de C. Canură și P. Mără- 
șescu (arnbii din Iași) ;

Portul Constanța — Metalul 
București : N. CURSARU, ajutat 
de E. Bening și C. Berghiu (toți 
din Ploiești) ;

F. C. Galați — Metalul Tîrgo- 
viște : C. GHEMIGEAN. ajutat de 
I. Suclu și C. Șerban (toți din 
București).

SERIA A Ii-a
Gloria Bistrița — Vulturii textila 

Lugoj: I. C1MPEANU, ajutat de

C. Rădulescu și I. Rusu (toți din 
Cluj) ;

C.F.R. Arad — Politehnica Ti
mișoara : S. DRAGULICT, ajutat 
de A. Boceanu și T. Moisescu (toți 
din Tr. Severin) ;

Electroputere Craiova — Olimpia 
Oradea: G. POPOVICI, ajutat de 
V. Roșu și I. Simion (toți din 
București) ;

C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu i 
I. ERDOȘ (Oradea), ajutat de I, 
Marcu și O. Miclăuș (ambii din 
Timișoara) ;

Metalurgistul Cugir — Olimpia 
Satu Mare : N. MOGOROAȘE (Cra
iova), ajutat de I. Bartha și V. 
Marghidan (ambii din Tg. Mureș) ;

Minerul Anina — Chimia Făgă
raș : I. PANAIT, ajutat de I. La- 
catoși și T. Sima (toți din Hune
doara) ;

C.F.R. Timișoara — Corvinul Hu
nedoara : M. BĂDULESCU, ajutat 
de T. Costan și O. Ujhely (toți din 
Oradea) ;

Minerul Baia Mare — Gaz me
tan Mediaș: Z. SZECSF.I (Tg. Mu
reș), ajutat de D. Răduți (Tg. Mu
reș) și Th. Cîmpeanu (Beclean).
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V. PADUREANU

bitreazâ din 1960; In fotul A 
din 1960.

ALEXANDRU PÎRVU s 1926, 
București; economist la Oficiul 
economic Centrala Carpafi ; a 
jucat fotbal la I.S. Decorativa 
București ; arbitrează din 1947 ; 
în lotul A din 1960, arbitru 
F.I.F.A.

GHEORGHE POPOVICI : 1926, 
București ; operator contabil la 
Banca Națională a R.S.R. ; a ju
cat fotbal la Juventus, Progresul 
București și Progresul Corabia ; 
arbitrează din 1954; In lotul A 
din 1959.

ION CHILIBAR: 1931, Pitești; 
inspector principal la Sucursala 
jua. Argeș a Băncii Naționale a 
R.S.R.; a jucat fotbal la Con
structorul Pitești ; arbitrează din 
1958 ; în lotul A din 1971.

b
MIRCEA BĂDULESCU : 1926,

Oradea ; contabil la Uniunea 
județeană a cooperativelor meș
teșugărești Oradea ; a jucat fot
bal la Răsăritul Caracal ; arbi
trează din 1954; in lotul A din 
1969.

CONSTANTIN GHIȚA: 1932, 
București; maistru la Uzinele 
„Steagul roșu* Brașov; a jucat 
fotbal la Steagul roșu ; arbitrea
ză din 1966 ; în Iotul A din 1971.
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A. BENTU C. GHEMIGEAN

PRONOSTICUL NOSTRU

LA CONCURSUL NR. 34
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C. PETREA AL. PlRVU

. vi, S

F. C. ARGEȘ — HAPOEL (Israel)
5-1 (1-0)

Meciul a fost, plăcut, dinamic, cu 
faze frumoase. Au marcat: Dobrescu 
(min. 14), Jercan (min. 60), Radu 
(min. 82), Ciolan (min. 88), Dobrin 
(min.. 89) și, respectiv, Dekel (min. 
71).

llie FEȚEANU, coresp.

1. Rapid — U.T. Arad 1
2. Steaua — sU“ Craiova
3. S.C. Bacău — F.C. Argeș 1
4. Steagul roșu — Petrolul l,x
5. C.F.R. Cluj — Dinamo l,x,2
«. Politehnica — „U" Cluj 1
7. A.S.A. Tg. Mureș — Farul 1,x
8. Crișul — Jiul 1
9. C.F.R. Pașcani — Polit. Galați l,x

10. Portul — Metalul București 1
11. C.F.R. Arad — Politehnica Tlm. 1.x
12. C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu 1
13. Electroputere — Olimpia Oradea 1

■

O.

în fotografii, arbitrii înscriși

a

ANDERCO

pe lisfa F.I.F.A.

TRAIAN MOARCAȘ: 1932,
Brașov; inginer mecanic la 
Școala profesională C.F.R. Bra
șov; a jucat fotbal la Dinamo 
Brașov și Dinamo Cluj ; arbitrea
ză din 1966 ; în lotul A din 1971.

MIRCEA ROTARU s 1924, Boto
șani ; tehnician principal la Re
gionala C.F.R. lași ; a jucat fot
bal la Victoria C.F.R. lași; ar
bitrează din 1953 ; în lotul A din 
1963.

trează
1960.

din 1956; în lotul A din

VLAICULESCU : 1923, co- 
Podenii Vechi - Ploiești ;

TUDOREL LECA: 1929, Brăila; 
Laminorul 
la Meta- 

din 1953 ;

tehnician la Uzina 
Brăila ; a jucat fotbal 
Iul Brăila ; arbitrează 
în lotul A din 1969.

1928, co-IOAN CÎMPEANU :
muna Negrilesti, județul Bistrija- 
Năsăud ; profesor la Liceul nr. 
15 din Cluj ; a jucat fotbal la 
Victoria Cluj ; arbitrează din 
1952 ; în lotul A din 1963.

VASILE TOPAN : 1931, comuna 
Iclod, județul Cluj ; tehnician 
constructor în cadrul Regionalei 
C.F.R. Cluj ; ’ - • ■ ■
Constructorul 
din 1957; în

a jucat fotbal la 
Cluj ; arbitrează 

lotul A din 1968.

DRAGHICI : 1924,
Siliștea, județul Con- 

tehnician constructor la

ZAHARIA
comuna 
stanța ;
I.P.N. Constanța ; a jucat fotbal 
la S.P.N. Constanța ; arbitrează 
din 1950 ; în lotul A din 1954.

VASILE LIGA : 1927, comuna 
Frumușifa, județul Galați; teh
nician la S.. I. Galați ; a jucat 
fotbal la I.T. Galați ; arbitrează 
din 1956 ; în lotul A din 1965.

1927, comunaILIE DRAGHICI:
Ciuperceni, județul Gori ; profe
sor la Liceul nr. 127 ain Bucu
rești ; a jucat fotbal 
București ; arbitrează 
în lotul A din 1962.

Rapid 
1956 ;

EMIL
muna
medic la Spitalul C.F.R. Ploiești; 
a jucat fotbal la Prahova Plo
iești, Concordia Ploiești, Univer
sitatea București și 
București ; arbitrează 
în lotul A din 1961.

Medicina 
din 1953 ;

PETRE SOTIR: 1923,
(S.U.A.) ; funcționar 
Neferal București; a 
bal la Gloria București 
Sportul Studențesc ;
din 1956 ; în lotul A din 1963.

New York 
la Uzina 
jucat fot- 

și la
arbitrează

IOAN RUS: 1933, Tg. Mureș; 
responsabil de magazin alimen
tar ; a jucat fotbal la Dinamo 
Bîrlad ; arbitrează din 1961 ; în 
lotul A din 1967.

ZOLTAN SZECSEI : 1931, Ora
dea ; medic la I.M.F. Tg. Mures ; 
a jucat fotbal la Locomotiva Tg. 
Mureș ; arbitrează din 1961 ; în 
lotul A din 1971.

NICOLAE CURSARU:
Ploiești; maistru 
la Uzina chimică 
rească ; a 
Ploiești și

1931,
electromecanic

limicâ Valea Câluad- 
iucat fotbal la F.C.iucat totbal la h.C.
C.F.R. Ploiești; arbi-

Documentar

1935, SatuOTTO ANDERCO :
Mare ; profesor de educație fi
zică ; a iucat fotbal la Locomo
tiva Tg. Mureș și Progresul Satu 

arbitrează din 1961 ; în 
din 1969 ; arbitru F.I.F.A.

Mare ; 
lotul A

IOSIF 
maistru 
mișoara ; a 
Timișoara ; 
în lotul A

RITTER: 1921, Timișoara ;
Uzinele mecanice Ti- 
jucot fotbal la 
arbitrează din 
din 1960.

C.F.R. 
1948 ;

NICOLAE
Brăila ;

HAINEA : 1933, 
maistru la Fabrica de 

rulmenți din Bîrlad ; a jucat fot
bal la Constructorul Bîrlad ; ar
bitrează din 1959 ; în lotul A din 
1965.

EMIL PAUNESCU:
giu ; inginer chimist, director 
întreprinderii de materiale i:

1932, Giur- 
director al 

, izo
latoare Vaslui; nu a fost legi
timat ca jucător; arbitrează din 
1958 ; în lotul A din 1969.

realizat de DUMITRU VIȘAN

AVEDIISMENT COLECTIV Șl APOI 
ELIMINARE DIN JOC PENTRU 

NERESPECTAREA D1SJANTEI DE 9 m
O măsură menită să asigure respectarea regulamentului, la executarea 

loviturilor libere
Una dintre cele mai frecvente în

călcări ale regulamentului, in me
ciurile de fotbal, se produce la e- 
xecutarea loviturilor libere. Și, din 
păcate, nu numai jucătorii cad în 
culpă, ci și... arbitrii ! Aceștia din 
urmă- rareori asigură respectarea 
întocmai a regulamentului, în speță 
a distanței de 9 metri, mulțumin- 
du-se cu o măsurătoare formală. în 
care numai primul pas măsoară în 
jur de un metru, ceilalți micșorin- 
du-se mereu, de așa natură -incit 
ultimul pas aproape că e făcut pe 
loc.

Dar nu e mai puțin adevărat că, 
în asemenea ocazii, arbitrii trebuie 
să ducă o adevărată luptă cu jucă
torii echipei sancționate, care nu 
vor să respecte distanța de 9 metri, 
mai ales atunci cind e vorba de lo
vituri libere in apropiere de propriul 
lor careu.

La recentul curs international de 
arbitri, de la Olimpia, au fost dis
cutate aceste aspecte, cerîndu-se ca

valerilor fluierului să manifeste 
toată fermitatea în asemenea oca
zii. în acest spirit, la consfătuirea 
pe care au avut-o zilele trecute ar
bitrii noștri de divizia A, Andrei 
Rădulescu, președintele Colegiului 

central al arbitrilor, a ținut să pre
cizeze ce poziție urmează să ia con
ducătorul de joc, în cazul nerespec- 
tării distanței de 9 metri sau de 
comiterea unor obstrucții la execu
tarea loviturilor libere :

La prima abatere, arbitrul va 
arăta căpitanului echipei vinovate- 
cartonașul galben, aceasta lnsemnînd 
un avertisment dat întregii echipe.

La repetarea infracțiunii, chiar 
de către alt jucător, acesta va fi e- 
liminat din joc.

Dar, înainte de a lua contact cu 
cartonașul galben, jucătorii ar trebui 
— în folosul lor — să considere 
rîndtirile de față ca un prim... a- 
vertisment.

SUCCESUL TRAGERII EXCEPȚIONALE
10 AUGUSTLOTO DIN

tragerii excepționale 
august a.c. s-a pre- 
bogată „recoltă". de 

autoturisme, excursii

„Skoda S 100"; Categ. 3t
dife-

în numerar pînă la 8.000

Omologarea
Loto din 10 
zentat cu o 
cîțtiguri în autuiunomc, 
și bani. Iată cîștigurile atribuite:

Tragerea Loto de astăzi, vineri
20 august a.c., va fi transmisă di
rect din studioul de televiziune, 
cu începere de la ora 19,10.
CÎȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 10 AUGUST 

1971 : «
. . jEateg. 11 1,30. autoturisme^.Da*— f ----------
MLcîaftfl300‘i^.eateg^£i^,8giieutptți^w _4e LOIO-PROXOSPORT “

risme
27,20 excursii Budapesta și
rența
lei ; Categ. 4 t 30,90 excursii Buda
pesta a 4.000 lei (duble); Categ.
51 47,50 variante a 2.000 lei;
teg. 6 i
Categ.
lei.

108,20 variante a 1.404
7 1 5.578,55 variante a

Rubrică redactată

Ca
lei ;
100



A III-A BALCANIADĂ LA NATAȚIE
(Urmare din pag. 1)

Eugen Aimer și Ludmil Stoev au 
luptat cot la cot, pe întreg parcursul. 
(Reșițeanul, dovedind forțe mai 
proaspete pe ultimii metri, a dublat 
succesul culorilor noastre în prima 
întrecere a zilei. Pentru Slavic, vic
toria de ieri înseamnă cel de al X-lea 
titlu balcanio în trei ediții !

ANA BOBAN A CÎȘTIGAT...

...dar nu ne-a putut face să uităm 
sde absența compatrioatei sale Mir- 
,'țjana Segrt, una din cele mai bune 
ferauliste din Europa. Sportiva iugo
slavă a luat conducerea de la 50 rn, 
;<a învins fără eforturi deosebite, dar 
'rezultatul său (2:18,0) nu este stră
lucit. Sprinterele noastre. Eugenia 
Cristescu și Cristina Balaban, au 
,,mers“ la posibilitățile lor, sosind pe 
•locurile 3 și, respectiv 4, datorită 
.unui atao prelungit pe ultima lungl- 
'me, cînd s-au desprins de restul plu
tonului.

revenit pe primul plan, sosind pri
ma. Iar echipa țări noastre s-a vă
zut nevoită să se mulțumească doar 
cu un nou record național (4:47,7)

Ștafeta masculină de 4X200 m li
ber a țării noastre. în schimb, nu 
a avut practic o adversară pe mă
sura valorii sale. De la primul 
schimb (Aimer) și pînă la ultimul 
(Slavic), sportivii români s-au aflat 
în frunte, și în timp ce adversarii 
lor sprintau pe ultimii metri ei se 
felicitau deja pentru succes, al trei
lea pentru echipele noastre națio
nale în ziua de debut.

FRAȚII MILOȘ, NEDESPĂRȚIȚI 
PE PODIUM

KARIDIS PRIMUL, CA LA IZMIR

Nu mai puțin de cinai dintre fina- 
liștii probei de 100 m delfin aveau 
șanse de cîștig înaintea startului, 
©intre aceștia, iugoslavul Pavlice- 
vici a plecat cel mai tare (28,0 la 50 
m), lăsînd impresia că va cîștlga, 
Puternica revenire a grecului Karidis 
(exact ca în urmă cu doi ani la Iz
mir) s-a dovedit însă 
disputa cu Pavlicevici 
Reprezentantul Eladei 
irezistibil spre sosire, 
triplu succes : locul I. 
cord balcanio (59,5) și’ 
cord național. Sportivii ____ _
clăuș și Petelei, ca și campionul de 
®nul trecut, Kuridza, nu s-au văzut 
în această cursă extrem de rapidă.

Cei doi spatiști iugoslavi, frații 
gemeni Nenad și Predrag Miloș. pe 
care nu-i poți deosebi decît după 
mustața pe care o poartă secun
dul, au dominat clar întrecerea spe
cialiștilor acestui procedeu pe dis
tanța de 100 m. De data aceasta a 
cîștigat Nenad, dar fratele său a 
promis că-și ia revanșa în ziua ur
mătoare, la 200 m. In urma lor s-a 
clasat’ reșițeanul Mircea Hohoiu. Al 
doilea reprezentant al culorilor 
noastre, Gh. Lupu, a făcut o cursă 
slabă, sosind abia al 5-lea

URMĂTOAREA EDIȚIE A J. BL
LA SOFIA IN 1972

seara, în saloanele ho- 
Intercontinental, s-au des-

Miercuri
telului _______
fășurat lucrările celui de al III-lea 
congres 
natație^
rin
C.N.E.F.S., tov. 
vicepreședinte al

al federațiilor de 
prezenți : tov. Ma- 
vicepreședinte al 
Avram Lăptoiu, 

____  ... F.R.N. și delegați 
din " partea forurilor respective din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia. Turcia 
și România.

Cu acest prilej s-a hotărft ca 
viitoarea ediție a J.B. să se des
fășoare la Sofia între 10 și 13 au
gust 1972. Totodată, s-a hotărit ca 
federația bulgară să prezinte un 
proiect tip de desfășurare a între
cerilor pe o durată de 4 ani, care 
va fi discutat și aprobat la aonfe- 
rința de calendar a L.E.N. de la 
Atena. Cea de a doua ediție a Bal
caniadei pentru juniori va avea loc 
în 1972 în Turcia.

balcanic 
Au fost 

Bîrjega —

Campionatele europene masculine de canotaj

BULGARIA A ÎNVINS LA LIMITA
ECHIPA ROMÂNIEI

decisivă în 
și Dobrev. 

a sprintat 
reușind un 
un nou re- 
un nou
români Mi-

re-

ANCA GROZA, 
MEDALIE DE AUR 

Șl UN NOU RECORD

încă din serii, cînd a corectat re
cordul țării (69,1) Anca Groza se 
teaunța ca principală adversară a 
planetei Slavceva, finalistă la „euro
penele” din 1970. Dar tînăra noa
stră reprezentantă ne-a întrecut în 
(finală și cele mai optimiste aștep
tări. Deși condusă pe prima parte 
fa cursei de 100 m delfin, Anca Gro- 
l£a s-a dezlănțuit pur și simplu po 
■a doua lungime, cîștigînd în aplau
zele numeroșilor spectatori. Crono- 
Bnetrele au marcat pentru noua cam- 
țpioană balcanică timpul de 68,6, 
^performanță de valoare continen
tală.. cu care ar fi obținut la ..euro
penele’' de la Rotterdam medalie de 
toronz! Foarte frumoasă a fost și 
fevoluția Agnetei Ștemer, care a 
Cepășit-o în final pe Slavceva, co- 
borînd sub 70 de secunde.

Aspect din timpul lucrărilor Congresului balcanic al federațiilor de natație 
Foto: N. DRAGOȘ

REZULTATELE PRIMELOR FINALE
România conduce in ambele clasamente

BULGARIA Șl ROMANIA’ 
VICTORIOASE ÎN PRIMELE 

ȘTAFETE

Cvartetul mixt al Bulgariei a ob
ținut ieri prima medalie de aur pen
tru țara vecină, după o splendidă 

^dispută 
•mâniei, 
«avantaj 
SAnca 
gGroza 
boierind

cu ștafeta
Adversarele 
la primul

Georgescu
(68,6) au refăcut diferența, 

micuței Eugenia Cristescu 
ijun avantaj de un metru, insuficient 
însă, pentru că în final Hrișcă Pei- 

Speva (sprinteră de 63 da aacunde) a

feminină a Ro- 
noastre au luat 
schimb (spate), 
(1:20,6) și Anca

ION SÂNTEI

REZULTATE TEHNICE. 200 m 
liber (b): 1. MARIAN SLAVIC (R) 
2:00,0 rec. balcanic, 2. E. Aimer (R) 
2:03,4, 3. L. Stoev (B) 2:04,3, 4. T. 
Statelov (B) 2:06,2, 5. J. Kovacici (I) 
2:06,2, 6. D. Theodoropoulos (G) 
2:07,4;

200 m liber țf): 1. ANA BOBAN 
(I) 2:18,0, 2. H. Peiceva (B) 2:18,3, 3. 
E. Cristescu (R) 2:22,1 (rec. de fete 
și junioare), 4. C. Balaban (R) 
2:22,2, 5. S. Pavletici (I) 2:23,3, 6. S. 
Neicova (B) 2:24,1;

100 m delfin (b): 1. DIMITRIOS
KARIDIS (G) 59,5 (rec) — rec. bal
canic, 2. A. Pavlicevici (I) 59,7, 3. 
V. Dobrev (B) 60,6 (rec.), 4. Kurid
za (I) 61,8, 5. Petelei (R) 61,8, 6.
Miclăuș (R) 61,8;

100 m delfin (f): ANCA GROZA 
(R) 68,6 (rec.) — rec. balcanic, 2. 
A. Ștemer (R) 69,6, 3. J. Slavceva 
(B) 70,0, 4. M. Nikolova (B) 71,0, 5. 
E. Majnarici (I) 71,0, 6. A. Konstan- 
tiniou (G) 73,9;

100 m spate (b): 1. NENAD MI- 
LOȘ (I) 62,3 — rec. balcanic, 2. P. 
Miloș (I) 63,1, 3. M. Hohoiu (R) 64,0, 
4. D. Kolarov (B) 64,3, 5. Gh. Lupu 
(R) 64,6, 6. A. Ceakarov (B) 65,4;

4x100 m mixt (f): 1. BULGARIA 
(Ignatova, Kalenkova, Slavceva, Pei- 
ceva) 4:46,5 (rec) — rec. balcanic, 
2. România (Donia, Georgescu, Gro
za, Cristescu) 4:47,7 (rec.), 3. Iugo
slavia 4:57,6, 4. Grecia 4:59,0 (rec.), 
5. Turcia 5:19,7 (rec.);

4x200 m liber (b): 1. ROMÂNIA 
(Aimer, Vițelaru, Miclăuș, Slavic) 
8:29,6, 2. Bulgaria 8:33,8, 3. Iugosla
via 8:36,8, 4. Grecia 8:58,2, 5. Turcia 
9:37,0.

Clasamente după prima zi: Mas
culin: ROMÂNIA 51, Iugoslavia 44, 
Bulgaria 42, Grecia 27, Turcia 9; 
Feminin: ROMÂNIA 41, Bulgaria 
39, Iugoslavia 30, Grecia 18, Turcia 
8.

SE AFIRMA
' KATOWICE, 19. în campiona
tele internaționale 'de tenis ale Po
loniei, jucătorul român Ion Sântei 

:1-a eliminat pe cehoslovacul V. 
(ȘZednik cu 7—5, 7—5, 3—6, g—6, 6—1. 

rezultate t Metreveli-Lihaciov 
Nowicki-Kleiber

Lejus-DJiymalskl 
Hrbec-N’Godrella

6—2,
6-2,
6—0,
6—2, 

proba

6—2;
6—0;
8—6 ;
6—3.
de simplu femei, tenls-

'7-5,
6-2,
6—3,
6—2,

In
mana româncă ludit Dibar a cîștl- 
gat cu 6—2, 6—4 la Veronika Koch 

,(R.D.G.).
T ................. . ....... .. ....... .......

INVITAREA RHODESIEI
LA J.0.72 TREBUIE RETRASA!

cer Comitetele naționale olimpice africane
YAOUNDE 19 (Agerpres). — Co

mitetele naționale olimpice ale țări
lor africane au dat publicității un 
Memorandum prin care se cere re
tragerea invitației făcute Rhodesiei 
de a lua parte la Jocurile Olimpice 
de vară din anul 1972. Totodată, se 
cere excluderea Rhodesiei din Co
mitetul internațional olimpic.

Documentul prezentat presei de 
către Jean Claude-Ganga, secretarul 
general al Consiliului superior al 
sportului african, va fi supus discu-

Turneul de juniori
„Cupa 23 August

(Urmare din pag. I)

însă obligația de a nu schimba 
numerele de pe tricourile jucăto
rilor pînă la sfîrșitul turneului.

In încheierea ședinței tehnice, 
s-a consumat un fapt amuzant: 
discutîndu-se problemele culorilor 
echipamentului, s-a constatat că 
Iugoslavia și Grecia — adversare 
în prima zi — intenționau să joace 
amîndouă în alb-albastru I Organi
zatorii au făcut demersurile nece
sare, cele două delegații s-au con
sultat prelung și — în final — s-a 
recurs la o soluție de compromis, 
menită să protejeze vanitatea am
belor echipe. Grecii vor juca în 
alb, iugoslavii în albastru.

România - Cehoslovacia 0-0
Așteptată cu un legitim interes 

partida România—Cehoslovacia — so
cotită de specialiști drept o veritabilă 
finală a turneului, prin prisma recen
tei victorii a oaspeților în „Cupa 
Prietenia" — care s-a desfășurat la To- 
han, în atmosfera unui mare derby 
a fost dramatică și nervoasă, închein- 
du-se cu un scor egal — 0—0 — care 
tiu reflectă cu fidelitate evenimentele 
din teren. Echipa română a jucat mai 
repede și mai hotărît, a stat cu fun
dașii la centru trei sferturi din meci 
dar atacul a dezamăgit din nou, ne
reușind să depășească „zidul" defen
sivei adverse, e drept strălucitoare 
la mingile aeriene, dar vulnerabilă 
ia cele subtile, purtînd cu ele măcar 
un dram de fantezie.

Din nou cel mai bun jucător dc 
pe gazon, Dumitriu, a muncit enorm 
răcind eforturi disperate de a im 
pulsiona o linie de atac parcă ador
mită, în care fragilul Partale și dez
orientatul Ion Ion ne-au făcut să re
gretăm absențele — mai mult sau mai 
puțin explicabile — ale lui Aelenei 
și Luchescu. Dacă soluțiile de ultim 
moment ale antrenorilor, „vîrfurile" 
Ion Ion și Partale nu s-au dovedit 
fericite, atunci cea mai mare dezilu
zie a venit de Ia Șumula egroa 
a ratat el singur — min. 10, 26 și 79 
— ocazii în care golul, absolut me
ritat după sensul jocului, a trăit doar 

jumătate...

u

Formația română n-a jucat rău, 
unul din oamenii ei — Istrătescu, 
„bară" în min. 36 — a fost cel mai 
aproape de golul dorit cu insistență 
de 3 000 de spectatori.

Arbitrul brașovean O. Calughero-- 
viei a condus foarte bine următoarele 
formații :

ROMANIA : Ciurea — Anghelinl. 
Naghi, Pedea, Enache, Istrătescu, Du- 
mitriu, Șumuians.chi, Partale (min. 65 
Minculescu), Ion Ion, Szabados.

CEHOSLOVACIA: Charvat — Se- 
nicky, Vesely. Mrva, Barmos, Smado- 
Masek (min. 55 Leman), Kolenlc, Zvo- 
nic, Labay, Mraz.

• La Făgăraș, Grecia — Iugoslavia 
1—2 (0—1). Au marcat Ivanovic (min 
39), Lucac (min. 70) și respectiv Tsa-

România II — Turcia 1-0 (0-0)
Partida vedetă a cuplajului de 

stadionul Tractorul a adus față in față 
reprezentativa Turciei șl echipa se
cundă a României.

Partida începe sub semnul echilibru
lui, faze incendiare alternînd de la o 
poartă la alta. In min. 12, Yaman trage 
puternic de la marginea careului de 
16 m, dar portarul nostru, Naște, res
pinge spectaculos ; min. 22, Popa des
chide „printre" pe Bobaru care trage 
de la 8 m în brațele portarului ; min. 
27 Barlaroglu șutează „pe lingă" de la 
marginea careului mic.

La reluare formația noastră 
pune jocul, ocaziile de gol 
du-se la poarta lui Zingi. In
Catrlna, singur cu portarul,
nemic, ratînd cea mai mare 
meciului ; min. 57 Răducanu executa
în bara transversală o lovitură de la 18 
m ; min. 73 Vanea pătrunde singur 
spre poartă, dar în loc să șuteze — pa
sează... Cînd conturile păreau înche
iate. in ultimul minut de joc același 
Vanea primește balonul în urma exe
cutării unui corner șl șutează sec, sub 
bară, aducînd bucurie în tabăra noas
tră șl dezamăgire în cea adversă...

Meciul a fost condus bine de Constan
tin Ghiță (Brașov).
• In deschiderea cuplajului, echipa 

Republicii Democrate Germane, una din
tre favoritele turneului, a trecut 
bănuit de greu de selecționata 
șovului ■
întîlnirii 
Zuch.

lșl lm- 
succedîn- 
min. 55, 
trage a- 
ocazie a 

execută

ne-
=_________ , Bra-

1—6 (1—0). Singurul gol al 
a fost marcat în min. 37 de

Vladimif MORARU

COPENHAGA, 19 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Reuniunea a doua a campionatelor 
europene masculine de canotaj a pro
gramat joi întrecerile eliminatorii din 
cadrul recalificărilor. Concursul a în
ceput cu proba de 4+1. In cele trei 
serii disputate au obținut dreptul de 
a participa sîmbătă, în semifinale, 
următoarele echipaje : seria I — 1. 
Noua Zeelandă 6:22,45, 2. Argentina 
6:23,83, 3. Norvegia 6:31,42 ; seria a 
Il-a : 1. R.D. Germană 6:22,59, 2.
Anglia 6:29,01, 3. Polonia 6:32,70 ;
seria a IlI-a : 1. Elveția 6:24,43, 2. 
Franța 6:26,55, 3. Olanda 6:26,58.

A urmat confruntarea echipajelor de 
schif 2 f.c. In prima serie au ieșit în
vingători sportivii polonezi cu 6:53,03, 
2. Anglia 6:54,49, 3. S.U.A. 6:57,88. In 
manșa s doua, emoțiile micii noastre 
delegații au fost, evident, mai mari 
prin aceea că în această serie evolua 
și echipajul românesc Cacenco—Papp. 
Cursa a fost deosebit de interesantă. 
Cuplul nostru a pornit puternic încă 
din start, a controlat cursa, atît cît 
i-a fost necesar, după aceea avînd a- 
sigurată calificarea în semifinală, s-a 
lăsat depășit pe ultima parte de e- 
chipajul iugoslav care a trecut pri
mul linia de sosire. Rezultate : 1. Iu
goslavia 6:51,14, 2. România 6:55,49, 3. 
Austria 6:59,42. Ultima serie (a IlI-a) 
a acestor recalificări a dat cîștig de

cauză următoarelor echipaje care vor 
trage în semifinale : 1. Elveția 6:55,53, 
2. R.F. a Germaniei 6:59,33, 3. Argen
tina 7:01,90.

Așadar, toate cele trei echipaje ro
mânești prezente Ia această ediție 
a campionatelor europene masculine 
de canotaj (2+1, 2 f.c. și 4 f.c.) s-au 
calificat in semifinalele care se vor 
disputa sîmbătă.

Astăzi, participanții la europene au 
zi de odihnă.

HOTARÎRÎ ALE CONGRESULUI 
ORDINAR F.I.S.A.

Copenhaga au luat sfîrșit lu- 
Congresului ordinar F.I.S.A. 
hotărîrile importante mențio-

La 
crările 
Dintre 
năm :

— Cu începere din anul 1974 se vor
introduce la campionatele mondiale și 
probe feminine.

— Libanul este cea de-a 44-a fede
rație afiliată la F.I.S.A.

Începînd din anul 1974 campiona
tele mondiale se vor desfășura in 
fiecare an.

— S-a stabilit locul și data desfă
șurării următoarelor mari competiții : 
C.E. de juniori (Milano — 1972), C.E. 
feminine și masculine (Moscova — 
1973), C.M. feminine și masculine (Lu
cerna— 1974), C.E. de. juniori (Nottin
gham — 1973).

Vasile TOFAN

VIDIN, 19 (prin telefon, de Io tri
misul nostru special). —

Greu a fost meciul cu Turcia! 
Deși jucătorii noștri uitaseră de 
cînd nu au mai cedat în fața 
acestei echipe, partida a fost aștep
tată cu suficiente emoții. Desigur, 
în primul rînd, din cauza unor ab
sențe de marcă : Diaconescu, cel 
mai tehnic baschetbalist al turneu
lui de la Catania și Popa. Partida 
a fost însă cîștigată. La numai un 
punct și după o prelungire. De ce 
doar la un singur punct ? Indispo
nibilitățile amintite sînt principala 
cauză, care din fericire la campio
natele europene de la Essen nu va 
mai exista. Următoarea: jocul gi- 
ganților noștri. Pentru că, orice 
s-ar spune, oricît de valoroși ar fi 
conducătorii din teren sau extre
mele, pivoții sînt cei ce decid per
formanța în baschetul modern. Să 
fim mai expliciți: uriașii noștri au 
fost miercuri seara foarte slabi. 
Georgescu nu a înscris nici un coș 
din acțiune, a înscris doar trei 
aruncări libere și a ratat deseori, 
chiar de sub coș ; Cîmpeanu nu a

ULTIMELE ANTRENAMENTE ÎNAINTEA STARTULUI DE SlMBĂTĂ
SAO PAULO, 19 (prin telex). — 

Sîmbătă, de la ora 12 (ora locală), 
pe terenul central al arenei „Pin
heiros", începe întîlnirea de tenis, 
opunînd echipele Braziliei și Ro
mâniei, în cadrul finalei inter-zone 
a „Cupei Davis".

în preajma meciului, jucătorii 
români și-au sporit activitatea la 
antrenamente, urmînd ca vineri,

la prînz, să facă doar cîteva sec
vențe de încălzire. De asemenea, 
jucătorii brazilieni, conduși de an
trenorul chilian Patricio Rodriguez, 
au continuat să se antreneze pe te
renul întrecerii.

Ordinea meciurilor va fi cunos
cută după ședința de tragere la 
sorți, programată pentru vineri 
(n.r. azi), la ora 11.

Corespondență specială pentru SPORTUL

IN „ȚARA FOTBALULUI44 RACHETELE
DE TENIS FAC PRIMA BREȘA

înscris nici un punct; Oczelaft ■ 
recuperat foarte rar.

Și, totuși, România a cîștigat. Ca 
de obicei, jucătorii de cîmp, Alba 
(excelent coordonator, Creator și 
realizator), Savu (salvator prin se
ria miraculoasă de coșuri marcate 
în repriza secundă), Dragomiresca 
(cu o precizie dezarmantă și egal 
în lupta la înălțime chiar cu ad
versari superiori ca talie cu peste 
10 cm) au fost cei mai buni.

Dar este aceasta o soluție 7 Poate 
pentru moment, pentru un meci 
cu Turcia, în cadrul Balcaniadei. 
La campionatele europene de la 
Essen situația va fi alta, deoarece 
adversarele noastre sînt, evident, 
mai bune decît’ Turcia și este greu 
de presupus că evoluția jucătorilor 
de cîmp, oricît de bună ar fi ea, 
va putea suplini incapacitatea teh
nică și fizică a pivoților. 
tunci, ce este de făcut ? Să 
tăm întregirea lotului cu 
(care va încheia examenele) 
Novac (care, după ultimul control 
medical, a fost declarat apt pen
tru efort). Aceasta este rezolva
rea și sperăm că cei doi jucători 
vizați mai sus. vor înțelege răs
punderea ce o poartă și că se pre
gătesc acum, la București, 
știenți că ei vor putea ridica valoa
rea și performanțele echipei națio
nale ! Rezultate: Bulgaria — Gre
cia 92—70 (47—29).

Aseară tîrziu s-a disputat parti
da Bulgaria—România în care gaz
dele au obținut victoria cu 75—73 
(43—35). în celălalt joc, Iugoslavia— 
Grecia 79—64 (37—36). Clasament t 
1. Bulgaria 4 p., România 3 p., Iu
goslavia 2 p. (un singur meci), 4. 
Grecia 2 p., 5. Turcia 1 p., (un sin
gur meci).

Vineri au loc meciurile Turcia— 
Iugoslavia și România •— Grecia.

Și-a- 
aștep-1
Popa 
și cu

con"

meci în „Cupa Davis", iși v? aduce 
aminte desigur de zilele sale de glo
rie, de acum cinci ani, cînd învin
gea pe ambii săi adversari din e- 
chipa S.U.A., Ralston și Richey. 
Mandarino este recunoscut ca un 
jucător foarte dîrz. care „țăcăneș
te” minute în șir o minge, dar vine 
rar la fileu. Prin 
este un jucător de atac, capabil de 
a face, în compania unor jucători 
ca Năstase sau Tiriac, un adevărat 
spectacol de tenis. în fine, Koch 
cu Mandarino formează și o echipă 
de dublu redutabilă, chiar pentru o 
pereche atât de bine cotată ca Ti
riac și Năstase.

Interesul pentru meciul de
Sao Paulo, este cu totul deosebit. 
Cel mai mare eveniment tenisistic 
pe care l-a găzduit vreodată Brazi
lia polarizează atenția a milioane 
de iubitori de sport, chiar a acelora 
care nu văd nimic din ce se petrece 
dincolo de un teren de fotbal. în 
tara campioană mondială a sportu
lui cu balonul rotund, pentru prima 
oară rachetele de tenis fac o breșă 
importantă, cu deosebire specta

culoasă.
Echipele de tenis ale Braziliei 

României, patru supercampioni 
sportplui alb, Koch-Mandarino 
Năsfase-Țiriac, 
intr-o mare

contrast, Koch
Dumitru STANCULESCU

la

BOXERII MOLNAR Șl BUMB 
ÎNVINȘI LA HALLE

HALLE, « (Agerpres). — A Început 
turneul international de box de Ia Hali» 
(R.D. Germană) la care participă 84 de 
pugiliști din 14 țări, printre care Și Ro
mânia. In prima gală, la cat. cocoș Pie- 
sold (R.D. Germană) I-e învins la puncte 
pe Molnar (România). în' limitele cat. 
ușoară, nigerianul Obisla a dispus la 
puncte de C. Bumb (România). Alte re
zultate mal Importante : ușoară : Voigt 
(R.D. Germană) b.p. Szentes (Ungaria) ; 
Andreianov (URSS) b.p. Abassi (Siria): 
mijlocie : Brauske (R.D. Germană) b.p. 
Sochorec (Cehoslovacia); grea: Iniatkln 
(URSS) b.k.o. Klemmstein (R.D. Ger
mană).

Pentru prima oară în istoria 
„Cupei Davis", reprezentativele de 
tenis ale României și Braziliei se 
întrec pentru a desemna pe adversa
ra deținătoarei trofeului, echipa 
Statelor Unite, în Challenge-roun- 
dul programat la toamnă. Dacă ro
mânilor, în caz de victorie, le va fi 
dat să asalteze pentru a. doua oară, 
în mod direct, faimoasa „Salatieră 
de argint”, după calificarea lor din 
1969, în schimb pentru tenismenii 
brazilieni acesta este primul prilej 
de definitivă 
natul mondial 
tului alb“.

Pînă acum, 
o singură finală inter-zone. La edi
ția 1966, după o răsunătoare victo
rie asupra echipei americane, la 
Porto Alegre, brazilienii aspirau la 
dreptul de a fi challengeri, jucînd cu 
formația Indiei, la Calcutta, 
știe, a fost un meci dramatic, 
putat în condiții grele, în care 
toria i-a scăpat printre 
Thomas Koch, căruia îi 
buia un singur ghem în 
Ramanathan Krishnan, 
înscrie al treilea punct, decisiv.

Acum, la a doua finală între 
continente, pe care o găzduiește are
na „Pinheiros" din Sao Paulo, spe
ranțele brazilienilor par renăscutei

Deși, de această dată, adversarii sînt 
cu mult mai redutabili, suporterii 
lui Koch și Mandarino îi văd foar
te aproape de mult doritul succes. 
Palmaresul negativ, ațît în fața lui 
Ilie Năstase, nu pare să-i descura
jeze pe cei doi 
speră să poată 
atu-urile ce le 
meci, atît de 
propriu.

Care sînt aceste atu-uri 7 Cititorii 
din România și le închipuie, desi
gur. In principal, este forța „gale
riei” braziliene, foarte bine antre
nată în tribunele stadioanelor de 
fotbal și care va funcționa perfect 
și în cele ale cochetului teren cen
tral de la „Pinheiros”, cu toate re
stricțiile pe care le impune regu
lamentul internațional al tenisului.

Brazilienii sînt în formă. O do
vedește 
înfrint, 
echipă 
cu Jan 
cest an 
Garros, 
cel mai 
avut vreodată tenisul 
cum și tenacele Edson Mandarino, 
vor da desigur randamentul maxim 
de care sînt capabili. Ultimul, un 
„veteran” al echipei, la al 32-lea

latino-americani, care 
pune în valoare toate 
oferă disputarea unui 
important, pe teren

și 
ai 
Și 

, stau față în față, 
și frumoasă întrecere.

ției sesiunii C.I.O., 
în luna septembrie

degete 
mai 
fața 
pentru

de 
recu-

Brazilia a disputat

de la Roland 
Thomas Koch, 
pe care l-a 
brazilian, pre-

afirmare în campio- 
pe echipe al „spor-

Pedro VILLA
Sao Paulo, august

NU NEGLIJAȚI FOTBALUL AFRICAN I

ce va avea loc 
. ... _ la Luxemburg,

între altele, se arată în Memoran
dum, Rhodesia, țară unde se practi
că discriminarea rasială în sport, nu 
are dreptul, conform Cartei olim
pice, să participe la Jocurile O- 
îimpice.

Se reamintește, de asemenea, mo
țiunea adoptată la reuniunea de la 
Dubrovnik de către Comitetele na
ționale olimpice africane prin, care 
se cerea trimiterea în Rhodesia a 
unei comisii de anchetă însărcinată 
să alcătuiască un raport asupra 
tuturor problemelor privind mișca
rea olimpică în această țară. Or, 
după datele existente, Rhodesia nu 
îndeplinește condițiile cerute 
Carta olimpică pentru a fi 
noscută ca membră a C.I.O.

MAAROUFFI
(Maroc)

Se 
dis- 
vic- 

lui 
tre- 
lui 

a

scorul de 4—1 cu care au 
la Porto Alegre, puternica 
a Cehoslovaciei, în frunte
Kodes, cîștigătorul din a- 
al turneului 
„Stîngaciul”
mare talent

„Fotbalul arrlcan bate de mal multi 
vreme la porțile consacrării. Șl dacă nu 
a reușit Încă — așa cum s-a întlmplat 
la atletism, de pildă, — asta se dato- 
rește în special faptului că jucătorii noș
tri cei mai buni sînt atrași spre clubu
rile profesioniste. In special spre cele 
din Franța (n.n. Keita, considerat unul 
dintre cei mai talentațl fotbaliști care 
operează în campionatul francez este 
din Mali). Dar nu peste multă vreme, 
fotbalul african îi va ajunge pe cei mai 
buni. Deocamdată avem la dispoziție 
trei locuri în turneul final al J.O. de la 
Miinchen șl unul Ia C.M. din 1974. Cu 
greu le-am cucerit, dar le merităm și 
dacă peste ctțiva ani ne vom lupta cu 
formațiile europene pentru încă unul, 
cred că-1 vom cuceri !"

Declarațiile acestea atît de optimiste 
aparțin d-lui H. Tessema, unul din con
ducătorii fotbalului din Etiopia și vice
președinte al Confederației africane de 
fotbal. Oficialul african se ghidează în 
aprecierile sale și după numărul tot mai 
mare de competiții organizate în Africa, 
ceea ce are ca rezultat un schimb de 
experiență binevenit pentru un fotbal 
tînăr și robust ca acesta.

Dar care este situația actuală în cele 
trei mari competiții care animă Africa 
fotballstă ?

In „Cupa Africii-, aflată în fața fazei 
finale a celei de a opta ediții (turneul 
se va disputa la Yaoundă, în Camerun,

în februarie viitor), s-au calificat repre
zentativele a opt țări : Maroc, Congo- 
Kinshasa, Kenya, Mall, Togo și Congo- 
Brazaville, cărora trdbuie să le adăugăm 
echipa țării organizatoare, Camerun și 
cea a ultimei deținătoare a trofeului, 
formația Sudanului. Marile surprize ale 
celor două tururi preliminare sînt elimi
narea Ghanel de către Togo, pentru 
prima dată prezentă într-o asemenea 
fază a competiției ; apoi, reușita repre
zentativei Mali (tot pentru prima dată 
în turneur final), în dauna Guineei, în 
rîndurile căreia evoluează celebrul 
Njolea.

In preliminariile olimpice, aflate în 
plină desfășurare, zece candidați (din cei 
20 inițiali) luptă pentru cele trei locuri 
la dispoziția Africii Tunisia, Mali și 
Maroc în prima grupă . Togo, Camerun, 
Senegal și Ghana, în cea de a doua ; 
în sfîrșit, în ultima grupă. Sudan, Etio
pia șl Republica Malgașă își vor disputa 
al treilea loc pentru MUnchen. De re
marcat partidele Maroc •— Tunisia și 
Ghana-Togo, ale căror echipe se află 
mereu în rivalitate.

A treia competiție de mare rezonanță, 
„Cupa campionilor Africii“, este pe 
punctul de a debuta. Să notăm, în în
cheiere, că nu peste multă vreme vor 
începe și preliminariile pentru C.M. din 
1974 (28 de participante, exact dublu față 
de El Mundial) și iată deci, pe scurt, 
tabloul fotbalului african, aflat în plin 
marș spre afirmare.

ȘTIRI, REZULTATE
• Campionatul mon

dial feminin de fotbal 
a programat la Guada
lajara partida dintre 
echipa Danemarcei 
(deținătoarea titlului) 
șl selecționata Franței. 
Victoria a revenit fot
balistelor daneze cu 
scorul de 3—0 (2—0).

• In etapa a 2-a a 
campionatului francez 
de fotbal, echipa Nîmes 
a învins cu scorul de

formația Bastla. 
rezultate : Saint 

Bor-

6-2 
Alte 
Germain Paris 
deaux 0—0; Ajaccio — 
Marsilia 1—1; Reims — 
Red Star 0—1 ; Nantes 
— St. Etienne 4—3; 
Metz — Lille 4—0; An- 
gouleme — Nisa 1—1 ; 
Sochaux — Nancy 2—1; 
Monaco — Angers 3—0; 
Lyon — Rennes 9—2. 
în clasament conduc 
Nîmes, Rennes și So-

chaux, cu cîte 4 
te.
• La Odense, 

disputat primul

punc-

s-a 
joc 

dintre echipele Odense 
1909 și Austria Viena, 
contînd ca meci de 
calificare pentru „Cupa 
Cupelor*4. Scor : 4—2
(0—1) pentru Odense.
• La Barcelona, în 

meci amical : Espanol 
— Dinamo Moscova 
1—0 (1—0).

Gimnasta sovietică 7'amara Lazakovlcl, campioana absolută a ultimei
Spartachiade a popoarelor U.R.S.S., intr-un spectaculos exercițiu la birnă

Fotoi TASS

TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unul concurs Internațional 
atletic, desfășurat in localitatea finlan
deză Oulu, dublul campion european 
Juha Văătăinen a terminat Învingător 
în cursa de 5 000 m, cu timpul de 13:50,6. 
Pe locul secund — Frank Shorter 
(S.U.A.) 13:54,2. Proba de aruncarea su
liței a revenit sportivului polonez Wla- 
dyslaw Nlklciuk cu rezultatul de 83,74 
m. Sprinterul finlandez Markku Kukka- 
aho a cîștigat cursa de 200 m In 21,3.

Cea de-a doua partidă a meciului din
tre Nana Aleksandria (URSS) și Mllunka 
Lazarevicl (Iugoslavia) a lost ctștigată 
de maestra sovietică. Scorul meciului, 
care se dispută la Bladel (Olanda), este 
de 2-0 în favoarea Nanei Aleksandria.

Turneul internațional feminin de volei 
de la Milnchen s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei Japoniei, care în meciul 
decisiv a întrecut cu scorul de 3—0 (6, 
4, 8) echipa URSS. Pe locurile urmă
toare s-au clasat selecționatele URSS, 
Ungariei, Poloniei. R.F. a Germaniei și 

zi a 
3—1;

Italiei. Alte rezultate din ultima 
competiției : Ungaria — 'Polonia 
R.F. a Germaniei — Italia 3—0.

După disputarea a patru regate, In 
pionatul (
„Fin"

...___  . , cam-
european de ’ yachting (clasa 

care se desfășoară în apropiere

de Atena, continuă să conducă sporti
vul' suedez OUin eu 40,7 p, urmat de 
cehoslovacul Vejvota 58 p, italianul Al- 
barelll 63,4 p, sovieticul Potapov 66 p 
etc. Regata a 4-a a fost cîștigată ' 
suedezul Lundquist.■
In finala turneului de tenis de Ia 
dianapolis, Iugoslavul Z. Franulovici . _ 
învins pe americanul C. Richey cu 6—3, 
6—4. 0—6, 6—3. La dublu : Franulovici, 
Kodes — Graebner, Van Dillen 7—6, 
5—7, 6—S.

de

In-
1-a

în optimile de finală ale turneului, de 
la Haverford (Pennsylvania), tenismanul 
danez Jan Leschly l-a învins cu 6—3, 
6—4 pe australianul John Cooper. Ame
ricanul . Clark Graebner l-a eliminat cu 
6—4, 7—5 pe compatriotul său Bob’ Mc 
Kinley, iar Roscoe Tanner (SUA) a dis
pus cu 5—7, 7—5, 6—4 de Jeff Borowlak. 
în turneul feminin, australianca Lesley 
Bowrey a învins-o cu 6—1, 6—1 pe ame
ricanca Marcelyn Louie.

După trei runde, în turneul Internațio
nal, feminin de șah de Ia Sofia, pe pri
mul' loc se află maestra cehoslovacă E- 
retova cu 2’/» p. Urmează în clasament 
Liubarskala (URSS) 2 p, Kuresz (Iugo
slavia) și Trolanskaia (Bulgaria) eu cit» 
l'/i p.
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