
SPORTIV FERTIL IN JUDEȚELE PATRIEI

dezvol-

aceea, în aportul fiecărui 
la creșterea avuției națio- 
la descoperirea și valorifi-

■

for-

UN MARE CONCURS DE TIR

LA CLUJ

P. RADVA\I — coresp.

O NOUA BAZA SPORTIVA

LA TR. SEVERIN

Tradiționala competiție de 
..Cupa Eliberării", organizată la 
Cluj, a avut anul acesta un carac
ter interjudețean. la ea participmd 
și trăgători din Brașov și Arad. în
trecerile, organizate la armă liberă 
calibru redus, armă standard și 
pușcă cu aer comprimat, au revenit 
țintașilor din localitate, care au to
talizat 9895 p. Pe locurile următoa
re s-au clasat : Brașov 9732 p și 
Arad 6765 p. La individual, cele 
mai bune punctaje le-au obținut : 
E. Âlsanyi (Cluj) 1126 p , la 3x40 f. 
armă liberă, Anca Pal (Brașov) 546 
p . la armă standard 3x20 f, Adria
na Ianko (Cluj) 529 p , la armă 
standard 2x20 f junioare. Iliana Da- 
roezi (Cluj) 365 p la 40 f . pușcă 
cu aer comprimat și L. Ilovici (Bra
șov) 360 p la 40 f, pușcă cu aer 
comprimat juniori.

Ștrandul „Porțile de Fier”, de la 
marginea orașului Tr. Severin, a de
venit o adevărată bază sportivă de 
natație, avînd acum, pe lîngă un 
bazin circular și unul de concurs, 
de dimensiuni olimpice. Noul bazin 
va fi inaugurat în ziua de 23 Au 
gust, printr-o frumoasă festivitate 
sportivă, la care își vor da con
cursul numeroși înotători fruntași 
de la Steaua, Dinamo, Progresul și 
din orașele Timișoara și 
Cu 
un 
A. 
șui

Oradea.
această ocazie, va avea loc și 
meci de polo între divizionarele 
Industria lînii Timișoara și CrȚ- 
Oradea.

Tot în orașul Tr. Severin, în in- 
.cinta stadionului ,.l Mai", s.e află 
în stadiu de finisare un alt bazin 
de înot de 50 m.

Gh. MANAFU — coresp.

Prin grija partidului, mișcarea de educație fizică și sport se 
pe întreg teritoriul țării 

Pășire a tinerei generații, de
tificare biologică a tuturor cetă
țenilor țării, angrenați într-o la
borioasă operă constructivă.

De 
județ

dezvoltă armonios și se consolidează

Peisajul sportiv al României 
Socialiste, reflecîtnd fidel 
dinamica societății noastre — 

pornită de la 23 August 1944 pe 
drumul istoric al noii gindiri — 
este rodul preocupării Partidului 
Comunist Român pentru

sport înfătișîndu-ne bilanțul 
din perioada 23 August 1970

atletic la Cîm- 
bituminizate; 

popice (10 Ia 
sate

Și 
lor 
— 23 August 1971, axat pe indi
cele grăitor al prezente? noului.

Iată, pe scurt, acest bilanț :
ARGEȘ
• Un stadion

pulung. 8 terenuri 
14 noi arene de 
sate), 2 săli do sport la 
(Poiana Lacului și Rucăr) :

• 14 noi asociații 
(din care două cu 
membri : Constructorul 
lung și Rolast Pitești) ; 
ființă Liceul 
atletism din Cîmpuluni 
și Facultatea de 
de la Institutul pedagogic 
te.ști :

• Sporturi noi : judo, introdus 
în patru asociații ;

• 40 de titluri de campioni 
ționali :

• 15
• 1 titlu de campion 

Ia lupte greco-romane 
un titlu de campion 
(lupte greco-romane).

BACÂU

sportive 
peste 2 000 

Cîmpu- 
au luat 

experimenta] de 
M uscel 

educație fizică
Pi-

na-

recorduri naționale ;
european 
(juniori), 
balcanic

• Cîte un teren de 
handbal bituminizate. 
de rninifotbal, cu zgură.

baschet și 
un teren 

poligon

(Continual e in pag. a 2 a)

Fațada Palatului de iarnă de la Miercurea Ciuc. realizare însemnată 
, venită să îmbogățească baza materială a sportului românesc

tarea economică-socială a țării, 
pentru ridicarea continuă a bună
stării poporului.

în vastul 
de Congresul 
du lui pentru 
ții socialiste 
tate în patria
fizică și sportul se 
printre mijloacele majore de pro-

program
al X-Iea al 
edificarea 

multilateral 
noastră.

preconizat
Parti- 

societă- 
dezvol- 

educatia 
încadrează

carea deplină a tuturor resurse
lor materiale și umane locale — 

a întregii 
firesc și 
tărimul

în complexa realitate 
țări — sînt însumate 
realizările dobîndite pe 
educației fizice și sportului.

Tn acest sens a fost concepută 
ancheta de față 
județe ale țării, 
ale mișcării de

S-A DAT TN FOLOSINȚA PARCUL SPORTIV AL

DIN REȘIȚA

Tn cel mai tînăr cartier al Reși- 
ței, Lunca Bîrzavei, s-a dat în folo
sință acum, în ajunul zilei de 23 
August, Parcul sportiv al tineretu-

• O emofionantă evocare la Brașov

Brașov, 20 august 1871... Ani
mație în jurul Casei Armatei. 
S-a aflat că tovarășul Vasile 

Mihuț, vechi militant al mișcării co
muniste și muncitorești din Brașov, 
răspunzînd unei lăudabile inițiative 
locale, a acceptat cu plăcere să 
vorbească tineretului despre anii 
îndepărtați și grei ai luptei ilegale 
■ partidului, despre felul în care au 
fost rezolvate marile probleme so
ciale care au frămîntat generația 
înaintașilor noștri.

Peste 150 de tineri, băieți și fete 
(însoțiți de antrenori, profesori, ac
tiviști ai mișcării sportive), înalți 
și frumoși, curat îmbră- 
cați, zvelți, bronzați în activi
tățile de muncă patriotică prestate 
în diferitele puncte ale județului, au 
luat loc, ordonați și emoționați. în 
fotoliile somptuoasei săli de festivi
tăți a Casei Armatei. Vorbitorul, ac
tivist al Comitetului județean de 
partid, tovarășul Vasile Mihuț, albit 
de trecerea anilor, dar încă drept, 
începe să depene firul lung al 
amintirilor sale. în atmosfera so
lemnă, vorbele — uneori abia șop- 
.ite găsesc repede drumul spre su
fletul tînărului auditoriu, însetat să 
afle fapte și amintiri pilduitoare.

„în perioada interbelică — începe 
V. Mihuț — Brașovul a devenit 
un oraș industrial, un centru mun
citoresc activ, cu o vie activitate 
revoluționară. Partidul se afla pe 
atunci în ilegalitate. Cum acționa 
el ? Partidul era pretutindeni. în 
mijlocul marilor probleme social- 
poiitice ale generației. Cuvîntul Iui 
îl aflam în răspunsurile hotăritoăre 
ale existenței. Programul și solu
țiile preconizate de partid atrăgeau 
masele, tineretul. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea ținută la Consfătuirea de 
lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și activității poli-

tico'ideologice, „...IN ILEGALITA
TE CÎND NOI INTRAM ÎN 
PARTID ȘTIAM CA TREBUIE SA 
LUPTAM PENTRU AvRĂSTURNĂ 
BURGHEZIMEA ȘI MOȘIERIMEA,

Mihai B1RA

(Continuare tn pag. a 2-a)

ÎNCEPE sezonul

în mai multe 
organele locale 
educație fizică

TINERETULUI

lui, un adevărat microstadion șco
lăresc. Elevii au la dispoziție aici 
două terenuri de volei, cîte unul 
pentru baschet și handbal, o pistă 
de atletism de 400 m, cu 5 culoare, 
sectoare pentru aruncări și sărituri, 
un spațiu pentru fotbal redus. In 
curînd va începe construirea unor 
anexe importante (vestiare, cabinet 
medical etc.). Noua bază sportivă 
reșițeană s-a construit cu ajutorul 
material al Consiliului popular mu
nicipal și prin aportul de muncă 
al elevilor. După un calcul sumar 
s-au efectuat aproape 100:000 de ore 
de muncă patriotică.

D. GLAVAN — coresp.

LA TECUCI, „CUPA ELIBERĂRII"

LA MINIFOTBAL

Comisia municipală de fotbal a 
organizat pentru cel mai mici spor
tivi o interesantă întrecere de mini- 
fotbal. La start au fost prezente 
opt formații. După meciuri viu dis
putate, echipele Cutezătorii ți Vi
forul, îți vor disputa și ultimul joc, 
cel pentru cucerirea cupei.

C. FILIȚĂ — coresp.

IN prezența tovarășului NICOLAE CEAUSESCU. 
A CONDUCĂTORILOR DE PARTID SI DE STAT, 
a avut loc impresionanta adunare populară 
consacrată împlinirii a 150 de ani de la mișcarea 
revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu
și festivitatea acordării gradului de ofițer unei
noi promoții de absolvenți ai școlilor militare

Platoul din fața Monumentului 
eroilor patriei din București p fost, 
vineri, 20 august, locul de desfă
șurare a unei grandioase adunări 
populare, organizată cu prilejul îm
plinirii a 150 de ani de la mișcarea 
revoluționară condusă de Tudor 
Vladimirescu și al festivității absol
virii Academiei Militare și înălță
rii la gradul de locotenent a ab
solvenților școlilor militare de ofi
țeri activi.

Adunarea consacrată mișcării dc 
la 1821 încununează, ca un suprem 
omagiu, numeroasele manifestări 
care au avut loc în întreaga țară, 
prin care oamenii muncii români 
m ighiari. germani și de alte națio
nalități. întregul nostru popor, con
structor al socialismului, și-au ex
primat recunoștința .și prețuirea 
față de patrioții cure, acum un veac 
și jumătate, s-au ridicat la luptă 
pentru neatirnarea pămintului ro
mânesc. pentru libertate națională 
și socialii.

La poalele dealului 
lor s-au adunat. în
noasă și solemnă zi de vară 
ajunul lui 
condus de 
niștilor, a 
cu 27 de 
armate antifasciste, peste 100 000 de 
cetățeni.

Privirile cu greu pot cuprinde 
imensitatea mulțimii care tălăzuie 
pînă dincolo de podul Coțrocenilor. 
pe străzile din preajmă. Pînă și 
balcoanele clădirilor s-au transfor
mat în adevărate amfiteatre. Sînt 
aici muncitori rle la marile uzine

mo- 
gra- 
evo- 
ani- 
sub

Cotroceni- 
aeeastă lumi- 

din 
23 August, cînd poporul, 
gloriosul partid al comu- 
făcut -să triumfe. în urmă 
ani, victoria, insurecției

ale Capitalei — 23 August, Repu
blica, Grivița Roșie, de la Vulcan 
și F.M.U.A.B, de la Electronica și 
de pe tînăia platformă industrială 
Pipera, de la fabrica de confecții 
și tricotaje „Bucuiești", practic din 
toate fabricile și uzinele orașului.

Sînt prezenți absolvenții Acade
miei Militare și ai școlilor militare 
de ofițeri activi, care trăiesc 
mer.’ul deosebit al înălțării la 
dul de locotenent sub semnul 
cării mișcării de la 1821 și al 
versării eliberării patriei de
jugui fascist, sub semnul m irilor 
victorii pe eare le-am dobîndit, sub 
eondiicerea partidului, în făurrea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Platoul din fața Monumen1 ului 
eroilor patriei este împodobit săr
bătorește.. Pe mari panouri sînt in- 
scrise datele festive „1821—1971”. 
Drapele roșii și tricolore unduiesc 
sub cerul dimineții de august. Dea
supra mulțimii, nenumărate pan
carte pe care se poate cili : 
..Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secreta
rul general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu”. „Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România”, „Trăiască uni
tatea mișcării comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor democra
tice și antiimperialiste”.

Uriașa mulțime face o pri uite 
entuziastă conducătorilor de part/ri 
și de stat. Zeci și zeci de mii i/e 
glasuri scandează la unison, minu
te în șir, „Ceaușescu—P.C.R.”, ex-

presie vibrantă a dragostei și încre
derii în Partidul Comunist Român, 
îr. conducătorul încercat al partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a unității de 
monolit dintre partid și popor. Bra
țele oamenilor agită buchete de 
flori, trompeții pionierilor dau ono
rul. se intonează cîntece patriotice 
și revoluționare. Domnește un pu
ternic entuziasm de masă, atît de 
caracteristic întîlnirilor dintre 
popor și conducătorul partidului și 
statului.

în tribuna oficială iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu soția sa. Elena Ceaușescu. 
Gheorghe Maurer, Emil 
Manea Mănescu, 
Mizil, Gheorghe Pană.
Radulescu, Virgil Trof'in, Ilie Ver- 
deț. Maxim Berghianu. Florian Dâ- 
năiache, Emil Drăgănescu. Janos 
Fazekas. Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu. Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica. Ștefan Voitec. Io
sif Banc, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere. Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, Mihai Ma
rinescu.'

Ion 
Bodnaraș, 

Paul Niculescu- 
Gheorgbe

De asemenea. în tribuna oficială 
se află membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, generali, activi și în re
zervă, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, re
prezentanți a' consiliilor oamenilor

(Contînuare în pag. a 4-a)
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Anca Groza la a doua medalie de aur (cu record)

Slavic primul și la 400 m liber • Dubla victorie

săritorilor romani • Patru locuri I pentru înotă

torii bulgari

Surprizele, mai plăcute sau mai 
puțin, abundă în întrecerile celei de 
â treia Balcaniade de , natație. Mari 
tăyoriți, cum au fost brașlștii noștri, 
sint învinși de adversâi'-; creditați'cu 
rezultate mai slabe. Tn același timp, 
cîteva dintre „cronometrcle" noilor 
campioni balcanici au fost dc bună 
valoare, coniirmînd nivelul ridicat 
al concursului. Cea mai mare satis
facție ne-a tost oferită uin nou de 
tînăra (15 ani) Anca Groza, cîștigă- 
toare și la 2f 0 m delfin cu un nou 
record (2:31,9). -Celelalte succese ale 
culorilor noastre au fost repurtate 
de Marian Slavic și săritorii I. Ca
nea și Ecaterina Dumitriu.

SLAVIC L-A 
Șl

ÎNVINS
LA 400

calibru

PE ALMER 
m I

in prima fi-Surpriză de
nală de ieri, care a aliniat cei nuii 
buni craiiliști pe distanța de 400 m. 
Ritmul cursei a fost destul de lenr, 
ceea ce a pe,.Tiis grpcului Teodo-

ropoulos să rămină în plasa repre
zentanților noștri, Slavic și Aimer. • 
Situație neschimbată la 200' m și 300 
ni ; Slavic i. frunte, talonat îndea
proape ele ceilalți doi adversari. Ai
mer, primul favorit, a comis aceeași 
greșeală din cursa . de 200 m de la 
„naționale”. plecînd jrea încet. Da
torită acestui lucru, bucureșteanul 
Slavic, cu un finiș mai puternic a 
reuși' o spectaculoasă victorie dubla
tă de un nci record ba lcanic (4:20,9). 
In urma sa — eosire strinsâ pentru 
medaliile de argint și bronz., reșițea- 
nul fiind preferat sportivului grec, 
care a stabilit un nou record națio
nal.

SUCCES TOTAL Al C.1AULISTELOR
BULGARE

Așa cum era de așteptat, înotă
toarele bulgare au dominat cu auto
ritate proba de 400 m liber. Excep-

,,APELE BALCANILOR"

S-au adunat în uncia stăpînită a bazinului Dinamo toate apele Balca
nilor. Sfărimători de valuri, delfini tereștri au adus pe trupurile lor, 
bronzate sub același soare, sarea zvintată a mărilor ce umezesc țăr
murile patriilor lor. Și s-au. întâlnit, în apele ștrălimpezi ale bazinului 

bucureștean cite un- val-vulureț din Marea. Neagră, din Eg-ee, din Adriatică, 
din Mediterană. Lunecători. prin unde, ferestrăieri de ape du adus pe tru
purile lor suple și atletice, cit umerii mai largi, decit șoldurile, cite ■ un strop 
din Dunăre, din Sana, sau Mar ița, din Prahova și din Bîrzava, din canalul 
Corintului și din strîmtoarea Dardanele. Peninsula și-a tri.mis adierii cu lo- 
peți omenești la marea sărbătoare acvatică din București.

Pline de vioiciune și tineresc răsfăț, de. entuziasm policrom și freamăt 
spontan, tribunele din. șoseaua Ștefan cel Mare au onorat festivalul natațlei 
balcanice. Concurența — de asemenea, oferind uneori întreceri electrizante, 

f mai ales cînd vîrstele — după cerința zilei — nu erau prea înaintate (adică 
de la 16 ani în jos). Altfel, s-a întîmplat, de pildă, ca o victorie — scontată 
și prea sigură — a lui Slavic să fie primită cu blazare, în timp ce un loc doi 
al concurentului grec să stirnească furtuni de frenezie în tabăra celor care 
poartă scris pe bluzele de trening „Ellasu.

La sărbătoarea apelor au fost și zlne bune. Nimic nu poate fi mai duios 
alinător decit o vorbă caldă spusă cînd trebuie, tn ipostaza aceasta am vă
zut-o pe Cristina Baiaban consolîndu-l cu nespusă blîndețe pe Șoptereanu, a- 
tuncl cind ea însăși ar fi avut mai de grabă nevoie de alintare In eforturile 
pe care le face de a se menține la un nivel ridicat In mijlocul copilelor care 
o asaltează. Dar n-au lipsit la sărbătoarea apelor nici ielele, .Și încă l-am 
numit frumos pe organizatori, care ar trebui să știe că grija pentru cerințele 
mesei presei (mai ales cînd are caracter internațional) nu este o corvoadă, ci 
un mijloc salutar de a prelungi cu succes ecourile competiției dincolo, înspre 
lume, adică dincolo de tribunele restrinse. (V. B.)

LA MINSK • JUNIORII EVOLUEAZĂ ÎN TURNEUL DE LA• SELECȚIONATA DE SENIORI
• NE VIZITEAZĂ CELEBRUL HOCHEIST BORIS MAIOROV • ECHIPA FIN- 
CU RENUMITUL PORTAR YLONEN, ÎN SEPTEMBRIE LA MIERCUREA CIUC !

OPAVA Șl HAVIROV 
LANDEZĂ „TUTO",

acesta 
mai

anul 
fost 
vreme cind

„us-

Nu se poate spui.C că 
hocheiștii noștri nu au 
harnici ca orieînd. La o 
abia se încheiau pregătirile pe 
cat” la formațiile fruntașe (și aces
tea nu toate...), în această vară di
vizionarele au intrat pe gheață încă 
din luna august. Paralel, activitatea 
loturilor reprezentative a îmbrăcat 
și ea alte forme, ritmul de antre
nament fiind mai accelerat ca in 
trecut. Apare, deci, firesc ca și pri
mele competiții să se înscrie, anul 
acesta, în calendar, la date ceva 
mai timpurii.

anunță a fi sub „zodia” unor re
zultate bune, deoarece adversarii 

de Ia Minsk sint superiori („Loko
motiv” Moscova. „Sibir” Novosibirsk 
și selecționata Poloniei au învins 
echipa noastră chiar pe teren pro
priu) și pentru că lotul se prezintă 
încă neomogen, fără antrenamente 
în comun. în acest sens componența 
formației a fost stabilită doar azi di
mineață din cauză că dinamoviștii au 
întîrziat în turneul pe care l-au în
treprins.

național de arbitri pentru grupa A 
a C.JVL, organizac de LIHG la care 
participă și trei cavaleri ai fluierului 
români : C. Sgîncă, FI. Gubernu și 
Gh. Tasnadi.

★
cursul lunii octom- 
antrenor și fost

Aflăm că în 
cunoscutul 
jucător sovietic Boris Maiorov 
oaspetele țării noastre. Repu- 

tehnician din Moscova va par
ia un curs de specializare a 

și va colabora

SELECȚIONATA TĂRII 
ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

Semnalul acestor întreceri va fi 
dat chiar de echipa reprezentativă, 
care — după cum se știe — în a- 
cest sezon va avea de trecut difi
cilul examen al grupei B a C.M 
chiar la București. Lotul reprezenta
tiv va porni azi spre Moscova 
de unde va pleca la Minsk pentru 
a lua parte la una din grupele pre
liminarii ale tradiționalei competiții 
dotate cu cupa' ziarului „Sovietschi 
Sport“. Participarea hocheiștilor ro
mâni ’ la această întrecere nu se

JUNIORII 
LA TURNEUL

PARTICIPA
DE LA OPAVA

juniori a tării vaSelecționata de „ 
pleca și ea duminică în Cehoslova
cia, unde va evolua în cadrul unui 
turneu internațional organizat , în 
orașele Opava și Havirov. Echipa 
română va întilni în ziua de 25 
august, la Havirov, reprezentativa 
de juniori a Poloniei, apoi la 
august va juca cu selecționata 
juniori II a Cehoslovaciei, iar 
ziua de 28 august va întilni, la 
pava, echipa de juniori I a țării 
gazdă. Tot la Opava, va avea loc 
în această perioadă, un curs inter-

26 
de 
in

O-

brie, 
mare 
va fi 
tatul 
ticipa 
antrenorilor români 
cu antrenorii selecționatelor de se
niori și juniori.

★
La mijlocul lunii septembrie o pu

ternică formație de club de peste 
hotare va evolua pe patinoarul de 
la Miercurea Ciuc. Este vorba de 
echipa Turun Toverit. prescurtat 
„TuTo” din Turku (Finlanda), una 
dintre cele mai puternice din această 
țară, cu excelente rezultate în ho
chei. Oaspeții, în rîndurile cărora 
vor fi prezenți celebrul portar Ylo
nen, fundașii Lindstrom și Soinî, a- 
tacanții Vihanto, Johansson, Tork- 
kel și Kokkoncn — de nenumărate 
ori internaționali — vor juca în 
zilele de 15, 16, 17 și 18 < ■■ •■•mbrie 
la Miercurea Ciuc.

Urpo Yldnen, celebrul portar al 
echipei „TuTo“ și al naționalei 
finlandeze (134 de selecționări,!), 
dind autografe la Geneva, cu oca
zia CM din 1971. Atenție, deci, 
pentru amatorii de astfel de amin

tiri...
Foto : PRESSFGTO Helsinki

Marian Slavic in cursa

plutonul
fost 
da :

cordul țării 
(5:01,0).

de fete și junioa-e

titlu tialcanic
Foto : N. DRAC.OȘ

prima „sulă”, cînd
. compact. Hrișcă Peiceva și Sev- 
Neicova s-au aflat în permanență 

la. conducere, încheind cele 8 lun
gimi în mai puțin de 5 minute, eu 
timpi de bună valoare. Avînd mai 
multă forță în final. Ana Bobbn a 
trecut de reprezentantele noastre, 
obținînd medalia de bronz. De re
marcat, totuși, evoluția tinerei Eu
genia 'Cristescu, care a găsit noi re
surse pentru a mai îmbunătăți re

O LECȚIE

Prea
PENTRU ȘOPTEREANU

sigur de victoria sa în proba 
de 100 m bras. Angel Șoptereanu și-a

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

între două meciuri
BRAȘOV, 20 

(prin telefon de la 
trimișii noștri). Du
pă prima zi de 
fotbal junioi de 
sub pieptul Tîmpei, 

spiritele s-au liniștit mai greu, 
luminile s-au stins mai tîrziu.

iar
... _     Tn

holul căminului studențesc nr 10 — 
‘ ‘ 23„cartierul general” al „Cupei 

August" — animația s-a prelungit 
mult în noapte, prilejuind încruci
șarea celor mai diverse opinii.

Plimbîndu-ne cu privirea peste 
hol — privire fugitivă, dar suficien
tă pentru a distinge de pe chipuri 
cine a cîștigat și cine a pierdut pe 
dreptunghiul de iarbă — ne vin în 
minte cuvintele cu care Ion Alexan- 
drescu, secretarul general al fedeia- 
ției și președintele comisiei de or
ganizare, a încheiat festivitatea 
inaugurală a competiției : „Ne bucu
răm că vă avem pe toți Ia Brașov, 
cu ocazia acestui turneu. Ne pare 
rău că numai o echipă îl va putea 
cîștiga..."

★
înaintea primelor confruntări, toa

tă lumea recunoștea aici — cu mai 
multă „au mai puțină sinceritate — 
că importanța acestui turneu ține 
mai puțin de nnlmaresul lui și mai 
mult de ideea de a aduna, intre 
liniile văruite ale gazonului, cîteva 
zeci ^de tineri din diverse țări, apro-

F ‘ . . .1.. i. Dar. in
condiții rezultatul rămîne re- 

Așa că...
..închis”

Ne pare

piindu-i si imprietenindu-i. 
orice 
zultat.
jucat 
dent.
vos,
să intervină des.

★
în autocarul care ne-a adus de la 

Tohan la Brașov, după meciul Ro- 
mânia-Cehoslovacia. am discutat 
cîteva minute cu Ivan Vatovec. an
trenorul secund al echipei iugosla
ve (!), un belgrădean simpatic 
vorbăreț.

— Cînd Iugoslavia a jucat

Tn prima zi s-a 
si exagerat de pru- 

s-a jucat zbuciumat și ner- 
ceea ce i-a obligat pe arbitri

si
____ _ _ ____ la

Făgăraș, cum să ne explicăm pre
zența dumneavoastră în tribunele 

din Tohan ?
Ne-a arătat un bloc notes 

de însemnări :
— Am venit să „spionez” 

viitoarelor noastre adversare.
— Și ce ati văzut ?
— Un fotbal rapid, între

plin

jocul

două

formalii carp n-au riscat de loc. 
jucînd parcă pentru o miză extra
ordinară.

★

Clteva cuvinte despre selecționata 
de juniori a Brașovului, alcătuită 
în ceasul al 12-lea. spr.- a umple 
golul lăsat de absența reprezenta
tivei bulgare. Formată din jucă
tori de la Școala sportivă, Steagul 
roșu, Tractorul și Energia, aflati 
în grija antrenorilor Alexandru 
Muta și Ștefan Hidișan, selecționata 
locală a prezentat fotbaliști 
și harnici.

cuminți
ir

La ora cînd transmitem 
rînduri — vineri spre prînz 
legațiile participante Ia cea_
doua ediție a „Cupei 23 August1 _ 
află în Poiana Brașov, în vreme ce 
conducătorii lor sînt așteptați din- 
tr-o clipă într-alta

aceste
— de- 
de a 

se

la primăria

PROGRAMUL ZILEI

La Brașov, pe
Metrom, cu începere de la 
orele 15,30 România II — 
R.D. Germană și România I — 
Grecia.

La Bușteni : Iugoslavia — 
Cehoslovacia.

La Sighișoara : Turcia — 
Selecționata Brașov.

DE AZI

stadionul

Brașovului, unde municipalitatea 
bătrinului burg oferă Un coctail în 
cinstea lor.

Spre seară, însă, toată lumea se 
va retrage spre Cămin, a cărui tem
peratură interioară va crește brusc, 
spre cote maximale. Ca întotdeauna 
în fotbal, lumea va fi uitat meciu
rile de joi. toată lumea va face 
calcule pentru dele de sîmbătă, 
care se anunță decisive pentru ierar
hia grupelor.

Să sperăm că prima noastră re
prezentativă, socotită aici drept fa
vorită. va găsi — în sfîrșit 1 —
drumul cel mai scurt spre poaillj 
adversarilor...

Ovidiu IOANIȚOAIA 
Vladimir MORARU



Turneul international de MIHAI URZICA LIDERjuniori

ECHIPA ROMÂNIEI POATE ASPIRA LA PRIMELE LOCURI ÎN TURNEUL DE LA PLOIEȘTI

latre 27-29 august la București

au avut o com- 
cadrul triunghiu-

runde,
cu 3 p, urmat de 
Knaack și Armaș 
2 p, Grigorov și

lu
au 
cu 
o-
de

tineretului de la saie“
>: 2. Ior-
Măglașu 
m ; cio- 
2. Călin 
: 1. El.

400 ing : 
m obst. : 

tn : 1. Ro-
1. Romă-

Aurel Chio-
Lattienliu 

și Mu-

azi sint 
Bulgariei 

ca mi ine

repu tti- 
ro- 

a 
I).

tineretului de la sate" 
în tradiției sportului nostiu 

oină. Adresindu-sc 
toate categoriile din 

această competiție

16,26 m ; disc: 1.
m, 2. Iordan 48,46 
1. Tudor 55,90 m, 
m ; FETE : 100 ni

Finala „Cupei

REZULTATE PROMIȚĂTOARE

IN TRIUNGHIULARUL DE JUNIORI DE LA BRATISLAVA

Juniorii noștri 
purtare bună în 
laiului Slovacia — Cehia — Româ
nia, desfășurat zilele trecute la 
Bratislava, Așa cum am arătat, ei 
au cîștigat întîjnirile pe echipe, 
atît la băieți cit și la fete, obți- 
nind victorii în 26 din cele 33 de 
probe înscrise pe programul con
cursurilor.

Iată acum cîteva dintre rezul
tatele obținute de ei : BĂIEȚI : 
J00 m : 1. Mitrofan 10,6 ; 200 m : 
J. Mitrofan 22,0: 800 in: 1. Ghipu 
1 :51,8 (rec. de juniori II), 3. Soare 
1:52,5; 1500 m: 1. Șandru 3:53,7; 
5000 ni : 2. Șandru 14:56 (record 
juniori I) ; 110 mg : 1. Vasilescu 
15.1, 2. Gavrilas 15,3 ; 
1. Avram 54,0; 2000
1. Goanță 5:52.4 ; 4X100 
mânia 42,2 ; 4X 400 m : 
nia 3:19,5 ; 10 km marș : 1. Ena- 
che 48:41,6 ; lungime : 1. Tonehie- 
vici 7,21 ; triplu : 1. Lengyel 15,29 ; 
înălțime : 2. C. Cîrstea 2,06 m (re
cord egalat juniori II), 3. Chira 
2,03 m ; prăjină : 1. Anton 4,75 m,
2. Voicu 4,50 m ; greutate 
dan 
50,96 
can : 
54,76
Monoranu 11,8 (record junioarei), 
2. Ad. Surdu 12,0 ; 200 ni : 1. Mo
noranu 25,1 ; 400 ni : L. Leau 56,4,
2. V. Ticu 57,1 ; 1500 m : 1. C. 
ilolub 4:40,0, 2. P. loader 4:41,0; 
100 mg : 1. Szatmari 13,9, 
Nedelcu 14,5 ; lungime : 1. u. om- 
ga 5,88 m : înălțime : 1. R. Vules- 
cu 1,70 m, 2. G. Pop 
greutate: 1. Constantin
3. M. Ionescu 12,58 m ; disc : 1. M. 
Ionescu 40,30 m ;
Zorgo 49,02 m, 2. 
40,56 m ; 4X400 tn : 
3:44,2.

Echipele de juniori

C. Cîrstea — încă un adept al stilu lui „flop“ — a egalat 2,06 m
recordul republican al juniorilor II Foto : N. DRAGOȘ

2. M.
1. L. Jin-

1,63 m ;
12,98 m,

suliță : 1. E. 
D.
1.

Mesaroș 
România

României

vor evolua, în continuare, sîmbătă 
și duminică, în localitatea Gyula, 
în compania reprezentativelor Un
gariei.

• între 3 și 5 septembrie va 
avea loc la Zagreb cea de a XXI-a 
ediție a Jocurilor Balcanice pen
tru seniori. în aceeași perioadă se 
va desfășura la Milnchen un mare 
concurs internațional la care au 
fost invitați și cîțiva atleți din 
țara noastră.

Un an sportiv fertil
(Urmare din pag, 1) au

INTR-0 COMPANIE VALOROASA
După o vacanță binemeritată, 

bitorii baschetului din Capitala 
din nou ocazia de a se întîlni 
sportul lor preferat. Ocazia este 
ferită de turneul internațional
baschet juniori, dotat cu „Cupa Prie
tenia". care va incepe' in ziua de 
23 August in sala Floreasca. La în
treceri și-au anunțat participarea 
reprezentative din 8 țări, unele,? cum 
sint cele ale U.R.S.S.. Poloniei, Bul
gariei și Cehoslovaciei, cu 
ție în arena internațională. Mai 
marcăm prezența în competiție 
formațiilor Cubei, Ungariei. R. 
Germane si R.P.D. Coreene.

Țara noastră va fi reprezentată 
de două echipe : A și B. De mai 
multă vreme, tinerii baschetbalisti 
români s-au pregătit cu atenție sub 
îndrumarea 
leu și 
giul de 
supuși 
ponența 
ale României, 
cuiescu, Coste I

Dan Seutaru, 
Ghzorghe Dumitru, 

Eugen Mod io- 
Marius Crâ-

Antrenor :
Gheorghe

Rudolf
Cristian 

Vidi-

antrenorilor Gh. Uhira- 
Vasile Mureșan. După sta- 
antrenament la care au fost 
jucătorii, s-a hotărît com- 

reprezentative'or A și B 
Echipa A : Dan Ni- 

Cernat, Sever Osa- 
Marian Șerbă- 

Dan
ccnco, 
nescu. 
Chircă, Dan l’oleanu. 
gan. Teodor Ursache, 
ciun, Nicolae Costache, 
Gh. Chiraleu. Echipa B : 
Mihuță, Georgel Ziguli, 
Priister, Dumitru Drinovan, 
Fluturaș, Liviu Pintea. Sorin

can, Gclu Oloșuteanu. 
rean, Mihai Siratilat, 
Martinaș. Constantin Nițescu 
Viore( Dragnea, Antrenor : V. 
reșan.

Prima noastră formație este iden
tică cu cea care ne-a 2 reprezentat 

, nu de mult, la Balcaniada , de la 
Izmir, unde ■s-a clasat pe locul 3, 
la; egalitate de puncte cu cîștjgătoa- 
rea întrecerii : Iugoslavia. Toți ju- 
c®orii sînt născuți in 
și prezintă 
și tehnice, 
pe prof.
„Echipa 
frumoase posibilități de 
După balcaniadă, jucătorii au căpă
tat încrederea in ei și acest fapt 
îmi dă speranțe intr-o comportare 
onorabilă la turneul internațional 
care începe luni. Cred că in com
pania unor formații puternice, ele
vii mei vor realiza rezultate pe mă
sura pregătirilor pe care le-am 
efectuat”.

Primii 
București 
Ei au și 
in sala 
așteptate 
și Cehoslovaciei, 
toate teamurile anunțate să fie pre
zente in Capitala țării noastre.

P. IOVAN

anii 1953—54 
frumoase calități fizice 

■ceea ce l-a îndreptățit 
Chiraleu să ne declare : 

pe care o pregătesc are 
afirmare.

oaspeți care au sosit în 
sînt reprezentanții Cubei, 

făcut primele antrenamente 
Floreasca. Pentru

reprezentativele
urmînd

PLOIEȘTI. 20 (prin telefon). în 
sala Petrolul din localitate se află 
în plină desfășurare primul turneu 
internațional de șah pentru juniori 
al României. Arbitrii concursului, 
ing. Paul Diaconescu și Dimitrie 
Georgescu au consemnat pe tabel, 
în urma tragerii la sorți, următoa
rea ordine a concurenților: 1. Sloi- 
cescu, 2. Vladone, 3. Prundeanu (toți 
România). 4. Redlich (Polonia). 5. 
Forcgacs (Ungaria), 6. Armaș (Ro
mânia), 7. Buckenthal (R.F.G.), 8. 
Grigorov (Bulgaria), 9. Knaack 
(R.D.G.). 10. Asman (România). 11. 
Jablonicky (Cehoslovacia), 12. Urzi
că (România).

Partidele întrerupte din prima 
rundă s-au soldat cu următoarele 
rezultate: Vladone — Jablonicky
0—1, Forcgacs — Grigorov 0—1, Ar
maș — Buckenthal 1—0. în runda a 
doua s-au jucat partidele: Urzică :— 
Buckenthal 1—0, Grigorov — Armaș 
0—1, Knaack — Forcgacs 1—0, As
man— Redlich 0—1, Jablonicky — 
Prundeanu f,’z—'/a, Stoicescu — Vla
done 1—0. Iată și rezultatele din 
runda a treia: Vladone — Urzică 
0—1, Prundeanu — Stoicescu. 1—0,

Rgdlich — Jablonicky ’A—’/s. Forc
gacs — Asman 0—1, Buckenthal — 
Grigorov 'A—’A- S-a întrerupt parti- • 
da Armaș — Knaack.

în clasament, după trei 
conduce URZICĂ 
Prundeanu 2'A P, 
2 (1), Jablonicky 
Redlich 1 1

1 NICOARA

CAMPIONATUL FEMININ

COMPETIȚIE OFICIALA A SEZONULUI, LA START!

de tir cu 20 de paturi (Bacău) ; 
o popicărie cu 4 piste, 1 teren de 
tenis (Slănic) ; 1 teren de fotbal 
(Tg. Ocna); 1 bazin de agrement la 
complexul turistic Măgura ;

• Sporturi noi : lupte (A.S.A. 
Bacău — div. A) canotaj aca
demic (S. C. Bacău), 
masculin (Trotușul Gh. 
ghiu Dej—divizia A) ;

• 8 campioni naționali 
te, atletism, gimnastică, 
balcanice de juniori și 
(atletism și box).

BIHOR

handbal
Gheor-

la lup- 
: titluri 

tineret
2

4• 12 terenuri de volei, 
bal, 4 tenis de cîmp, 3 
un complex sportiv în 
Marghita ;

• 27 titluri republicane de se
niori și juniori, 5 recorduri nați
onale

BISTRIȚA

hand- 
fotbal și 

orașul

sportivă la 
terenuri de vo- 
și o popicărie ; 
din orașul Bis- 

terenuri de fot- 
șah și tenis de

• O nouă bază 
C.F.R. Bistrița cu 
lei. handbal, tenis 
baza de agrement 
trița, cuprinzînd 
bal, săli pentru 
masă.

• Noi asociații 
Unirea, 
ultima avînd secții de 
manță la box. haltere, tenis, 
delism și radioamatorism ;

• Noi ramuri sportive box 
haltere, judo.

BOTOȘANI
• O sală de sport la Școala ge

nerală nr. 6 Botoșani (amenajată 
prin muncă patriotică de către 
elevi, părinți și profesori) ; 3 a- 
rene' de popice (la Bucecea, Do- 
rohoi și Botoșani); un bazin de 
înot de 25 m (Botoșani) ; o bază 
sportivă sătească la Bucecea, un 
teren de tenis la Botoșani ;

• Tenisul și luptele 
tică în „premieră” la

BRAȘOV
• 43 

amintim 
rnensiuni olimpice din Făgăraș și 
poligonul pentru pistol viteză și 
aer comprimat de la Brașov ;

• 5 noi asociații sportive, din 
care 3 ale U.T.C. la sate (Ghim
bav, Măigineni, Șirnea) ;

• Judo și patinaj pe rotile (Di
namo Brașov) și parașutism 
(Aeroclubul 
prezențe printre 
tive ;

• 75 titluri de 
nali în anul 1970 
obținute pînă în 
pil, juniori. 
3 titluri balcanice 
în ’71 (schi), o medalie 
la C. M. bob ’70 ;

BRĂILA
• Un stadion cuprinzînd 

de fotbal, pistă de atletism și o 
tribună cu capacitate 8 000 locuri ; 
un bazin acoperit de înot 25'18 m ; 
un teren de 
cui Sărat, 2 
asfaltate ;

• 5 noi
• Natația .

Școala sportivă (de la 26 aprilie

sportive t C.F.R.,
Flacăra și Dacia Bistrița, 

secții de perfor- 
mo-

se prac- 
Botoșani.

din carebaze sportive, 
bazinul încălzit de di-

Brașov) și
Ghimbav) 

ramurile
noi 

spor-

națio- 
titluri

campioni 
și 80 de 
prezent (la co- 

tineret și 
în

seniori) ;
’70
de

și 3 
bronz

terțn

fotbal în stațiunea La- 
terenuri tenis de cîmp

asociații sportive ; 
și-a făcut debutul _ la

Întîlniri ale

ai mișcării
(Urmare din pag. 1)

ȘTIAM CA NE AȘTEAPTA ÎN
CHISOAREA."

Au fost evocate, în continuare, 
momente ale activității și luptei 
desfășurate de organizațiile comu
niste brașovene : la „Hidro-mecam- 
ca” (fosta fabrică Schiell), la fabri
ca de hîrtie Zărnești, la ,,Astra", 
la Atelierele C.F.R., „Automotoare”, 
la fabrica de stofă.

„A învăța marxism-Ieninismul în 
anii aceia, spune vorbitorul, era o 
treabă grea și periculoasă. Prețul 
însemna deseori temniță. Universi
tățile ilegaliștilor erau închisorile. 
Manualele — manifestele partidului

pînă în prezent 1 200 copii 
învățat să înoate),

• 11 titluri de campioni națio
nali (box, lupte, atletism, ciclism).

CONSTANȚA
• Noi baze sportive la „Tomis- 

tex” și „Sănătatea" (complex 
tenis, volei, baschet);

• 83 noi asociații ;
• 5 campioni 

seniori și 20 de
• 2 campioni 

scrimă) ;
DÎMBOVIȚA
• 25 baze sportive noi
• 65 de noi asociații

școlare ; .
• Noi discipline sportive : box 

(la Metalul 
te 
al .
(Radioclubul din Tîrgpviște).

O 11 campioni naționali (ju
niori și seniori) la aeromodelisin, 
radioamatorism, lupte și moto.

DOLJ
• 9 baze sportive noi ;
• Popicele și judo au fost 

scrise pe lista noilor discipline ;
9 9 sportivi au dobîndit titlul 

de campioni naționali ; un titlu 
balcanic (atletism).

GALAȚI
• Complexul sportiv „Dunărea", 

care cuprinde Sală sporturilor (2100 
locuri), un bazin olimpic descope
rit și o popicărie (acoperită) cU 
4 piste ;

0 Un complex sportiv studențesc 
cu pistă circulară de atletism și te
renuri de baschet, handbal, volei; 
4 terenuri de tenis în cartierul Ma
zepa (Galați), 14 terenuri în me
diul rural : Ivești. Costache Negri, 
Matca, Slobozia etc.;

0 12 noi asociații sportive pe 
platforma Combinatului siderurgic 
și in întreprinderile din orașul Ga
lați ; 25 de noi secții ;

0 Hocheiul (O. S. Dunărea — 
promovată în divizia A), popicele 
(Constructorul I.C.M.S.G.), tenisul 
de cîmp (Dunărea), aeromodelismul 
(Politehnica), navomodelism "" 
lui și Politehnica), moto 
fotbal feminin (Dunărea) 
rează pe lista noilor 
din Galați.

IAȘI
e 5 terenuri de volei, 

chet, 4 de handbal, 2 
popice, 2 săli de sport

’ 1 ’ republicani 
juniori ; 

balcanici (box

de

de

Și

r
sportive

și Voința Tîrgoviș-
- un centru de antrenament 
C.J.E.F.S.)— radiamatorism

în-

! (Oțe- 
(Oțelul), 
- figu- 

disciplir.e

5 de bas- 
arene de 

școlare, o 
sală cu 2 600 de locuri la Iași ;

Judo : disciplină inedită ;
• 1 titlu balcanic la atletism 

niori.
MUREȘ
• 17 terenuri de fotbal. 23 handr 

ba), 34 volei, 9 tenis, 14 baschet, 
5 bazine înot, 7 arene popice, 2 săli 
gimnastică ;

• 19 asociații sportive noi (din 
care 9 sătești și 6 școlare), 28 de 
noi secții afiliate ;

• 1 titlu campion mondial și 
european (popice), 1 titlu campion 
național și medalie de argint la 
C.E. (atletism), 2 titluri campio
nate balcanice (atletism), medalie 
de bronz la C, M. aeromodelism.

ju-

Un nou campionat al echipelor 
feminine din divizia A — întrece
re aliată la cea de a XlV-a ediție 
— programează pentru marți pri
mele partide. In contextul general 
al bogatei noastre activități spor
tive și. mai ales. în această peri
oadă. cind știut este că încep ati- 
tea dispute pe plan național, eve
nimentul ar putea trece neobser
vat. Și n-ar ii bine. Nu atît pen
tru că handbalul, prin excelentele 
sale rezultate internaționale se 
plasează pe un loc de frunte in 
ansamblul disciplinelor sportive 
din țara noastră sau, eventual, 
pentru că popularitatea sa in rin- 
durile tineretului sporește sensibil, 
dar, întrecerea care începe este una 
din ultimele și dintre cele mai 
importante probe pe care o vor 
trece jucătoarele fruntașe, înaintea 
turneului final al C.M., programat 
in luna decembrie în Olanda.

Cu alte cuvinte, partidele din
tre formațiile fruntașe ale hand
balului nostru feminin ne vor pu
tea da o primă măsură a valorii 
și deci, a posibilităților selecțio
natei naționale de a reveni, după 
o lungă absență, in rindul echipe
lor de marcă ale lumii. Bineînțe
les. că în acest sens pronosticurile 
sini de natură pur teoretică sau, 
dacă vreți, afectivă. Răspunsul 
precis îl vor de pe teren, în jocuri, 
handbalistele și antrenorii lor.

Cine va fi noua campioană ?
Cu șanse mari îri atingerea â- 

cestei performanțe pornesc Uni
versitatea Timișoara (antrenor C. 
Lache) și Universitatea București 
(antrenor C. Popescu). Cea de a 
doua este actuala deținătoare a 
titlului și, în afară de antrenamen
te asidue, nu și-a mai sporit zes
trea cu care pleacă la drum. în

VOINȚA BUCUREȘTI A
Formația masculină de handbal 

Voința București a efectuat un 
turneu de trei jocuri în Iugosla
via. La întoarcere, am adresat 
două întrebări antrenorului Alex
andru Iiie;

— Mai întii vă rugăm să faceți 
cunoscute rezultatele obținute.

In primele două, jocuri am 
învinși de Dinamo Pancevo (a 
clasată in campionatul țării)

fost 
treia

LA SEMICERC..
Turneul internațional de hand- 

care se 
august,

• 
bal masculin de la Galați, 
va desfășura între 25—27 
programează următoarele întîlniri : 
Steaua — Trotușul Gh. Gheorghiu 1 
Dej și Politehnica Galați — R.S.S. 
Ucraineană (25 august); Trotușul— | 
R.S.S.
Politehnica 
Politehnica Galați 
Steaua — R.S.S. 
august). Partidele se vor 
în noua sală a sporturilor 
calitate.

Ucraineană, și Steaua — 
Galați (26 august) ; 

— Trotușul și 
Ucraineană (27 

disputa 
din lo-

handbal• Echipa masculină de
■,U” Cluj a plecat zilele trecute în 
R. F. a Germaniei, unde va efectua 
un turneu de 5 jocuri în compania 
unor formații din prima ligă a cam
pionatului vest-german. Studenții 
clujeni se vor întoarce în țară la 
28 august.

• La Bistrița au avut loc (marți 
și miercuri) două partide interna
ționale de handbal între reprezen
tativele de juniori ale Școlii Spor
tive din localitate și Marathon Ko
sice (Cehoslovacia). în ambele 
jocuri victoria & revenit gazdelor cu 
11—3 (6—0) și 6—4 (2—3).

sportivilor cu vechi activiști
comuniste și muncitorești

(nuși edițiile ilegale ale „Scinteii 
mai mari decît o pagină de carte), 
seminariile și lectoratele erau dis
cuțiile subterane, șoptite, în celule."

Au fost amintite „procesul I.A.R.- 
iștilor”, arestările, anii petrecuți in
tre gratii la Caransebeș, Tg. Ocna 
și alte închisori, împreună cu comu
niștii, cei mai buni fii ai poporului. 
Prin fața tînărului auditoriu, care 
nici nu văzuse lumina zilei în acei 
ani cumpliți, s-a perindat o istorie. 
Au fost amintite figuri de mari pa- 
trioți și fapte eroice. Vorbitorul a 
insistat asupra responsabilităților 
care revin fiecărei generații.

„Fiecare generație, spune V. Mi- 
huț, trebuie să ardă, să-și lumineze 
calea pc care merge !"

Și astfel, adunarea de la Brașov 
se încheie cu o chemare înflăcărată 
pentru dezvoltarea necontenită a 
marilor valori materiale și spiritua
le făurite de națiunea noastră sub 
conducerea partidului. Poporul, par
tidul au o istorie glorioasă, demnă, 
admirată de toată lumea.

Joi, la Brașov, am fost martorii 
unei evocări tulburătoare. Despre 
utilitatea ei nu este desigur nevoie 
să mai insistăm. Ar trebui să adău
găm totuși că, emoționați, audito
riul și vorbitorul au promis că se 
vor mai revedea.

Și privindu-i pe sportivi cum ie
șeau din sală am avut senzația că 
erau toți parcă mai înalți și mai 
drepți...

Timișoara și ,tU' București) intr-urlaFostele și actualele campioane (,;U“ 
trecut.

din disputele lor din campionatului
Dragoș. NEAGUFoto :

„Cupa 
a intrat 
național, 
pclor de 
diul rural, 
nește de la un an la altul tot 
mulți oiniști, dovedindu-și din 
viabilitatea, fapt de care he-am 
vins din nou 
ediții, la care a 
ma etapă, un număr 
mâții.

După cum se' știe, 
tului de la sate” a 
superioară. Recent, i 
in 6 comune și două orașe jocurile 
zonale, în cadrul cărora 
putat întiietatea 40 de 
mase în 
clarațiile 
categorie 
federației 
nime in 
nale au 
denotă 
echipe 
un 
ganizarea întrecerilor, asigurată de 
Comitetele U.T.C. ale județelor res
pective. a fost ireproșabilă.

Pentru finala pe țară a compe
tiției, programată intre 27—29 au
gust pe stadionul Tineretului din 
Capitală, s-au calificat primele două 
echipe clasate în fiecare zonă. Au 
reușit această frumoasă performan
ță următoarele formații :

Drum nou Boureni 
Viața Nouă Olteni 
Recolta Mihalț (Alba), Oltul 
Roșu (Sibiu). Victoria Cristeștii Ci- 
ceului (Bistrița). Unirea Bila. (Mu
reș), Avintu'l Curcani (Ilfov). Re
colta Niculițel (Tulcea). Biruința 
Gherăești 
sin (Suceava). 
(Gorj). Secoșana 
(Timiș). Recolta 
Șiretul Suraia 
Voivodeni (Sălaj), 
(Satu Marc).

în dorința de a stimula
sportul nos- 

ultima vreme 
organizatorii 

la sate” vor 
trei echipe, 

de finalistele 
la Bucuroși i 

Arad,

cu prilejul 
participat, 

sporit

, „Cupa 
ajuns 

s-au

echi- 
me- 
rau- 
mai 
plin 

con- 
actua.ei 
în pri
de for-
tinere- 

în faza 
dcsfășuiat

și-au dis- 
echipe râ- 

trofeu. De- 
arbitrii de 
delegați ai 

sînt una-

cursa pentru 
celor prezenți, 
republicană și 
de specialitate, 

a aprecia că jocurile zo- 
fost spectaculoase, ceea ce 

că atunci cind se întilnesc 
temeinic pregătite, oină este 

joc extrem de dinamic. Iar or- 
intrecerilor,

(jud. Dolj), 
(Teleorman).

Tr.

Unirea 
Curcani i 

(Tulcea), 
(Neamț). Avinlul 

Recolta 
Sacoșul 

Mărgineni 
(Vrancea), 

Crasna

Fra-
Crasna 
turcesc 

(Buzău). 
Zorile 

Lucăceni

activita-

scliimb. timișoreni ele, dornit-e pro-, 
babil să se revanșeze după înfrîn- 
gerea de anul trecut, și-au întă
rit lotul prin cîteva achiziții valo
roase (Nadire Ibadula,
Franz), atacînd, se pare, 
multă decizie și după 
vede, și cu ceva șanse în

Edeltraut 
cu mai 
cum se 
plus po-

JUCAT ÎN IUGOSLAVIA
cu 25—16 și 21—20. iar în al trei
lea joc am întrecut pe O.P.K, 
Trepaia cu 33—19.

— Cum s-a comportat echipa și 
ce jucători s-au remarcat ?

— Avind în vedere că in cu- 
rînd va incepe campionatul, tur
neul a fost și o utilă verificare, 
iar echipa s-a prezentat mulțumi
tor. S-au evidențiat Mureșan, Rb- 
șescu, Lăpușan, D. Popescu și ; 
Tur sug ian.

C. NEGREA coresp.

ziția' de frunte a clasamentului. 
Dar, ceea ce a relevat ediția tre
cută și. in special, ce au arătat 
meciurile de pregătire constituie

Rapid București 
Cluj, ambele cu 
de a se număra 
niște, precum și

și Universitatea 
posibilități mari 
printre protago- 
pe Mureșul Tg.

unor județe unde 
tru național a luat în 
o mare amploare, 
„Cupei tineretului de 
invita la finală încă 
Prin urmare. . alături 
menționate vor evolua 
și reprezentantele județelor 
Vaslui și Covasna.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

LA FAZA DE ZONA

C AMPIO A N ELE R O MÂN IEI
1!;5I. -1959
1959— 1960
1960— 1SG1
1961— 1962
1962— 19'63
1963— 1964
1964— 1935
1965— 1966
1966— 1967
1967— 1966 
.963—1969 
lu69—1970
1970— 1971
1971— 1972

CETaTEA bucur 
ȘTIINȚA 
RAPID
RAPID 
RAPID
ȘTIINȚA 
ȘTIINȚA 
UNIVERSITATEA 
RAPID 
UNIVERSITATEA 
UNIVERSITATEA 
UNIVERSITATEA ' 
UNIVERSITATEA

9

București 
București 
București 
București 
București 
Timișoara 
București 
Timișoara 
București 
Timișoara 
Timișoaia 
Timișoara 
București 9

întrecerile etapei pe județ a 
campionatului republican de oină se 
apropie de sfirșit. Luna viitoare vor 
avea loc, în cinci centre, jocurile 
zonale, urmind ca în prima săptă- 
mînă a lunii octombrie să se des
fășoare la Botoșani finala competiției.

ÎNTRECERILE ECHIPELOR
BUCUREȘTENE

un semn bun. Și anume că există 
azi echipe capabile să țină piept 
fruntașelor, să le opună rezistență 
nu numai fizică ci și să le întreacă. 
Ne referim la formațiile Textila 
Buhuși, I.E.F.S. București și Voin
ța Odorhei. 
vom situa

Alături de ele 
noile promovate

Mureș și Rulmentul Brașov, a 
căror experiență competițională a 
crescut serios. în concluzie : vom 
asista la o ediție mai echilibrată, 
mai dspulată și, prin aceasta, mai 
interesantă 1

sportivă de la Lacul Tei a 
faza pe Capitală a campio- 
republican. La capătul un ar

Baza 
găzduit 
natului 
jocuri de bună factură tehnică, pri
mul loc in clasament 
chipei C.P.B. urmată, 
formațiile Dmarno și 
Cum există contestații,
cele două echipe care vor reprezenta 
orașul București in etapa zonală a 
campionatului.

a revenit e- 
in ordine, de 
Universitatea, 
nu se cunosc

Calin ANTONESCU

excepțională

Coacăză d in 
Mocanu din

I Întiuicîl meciurile etapei a Il-a

I
I
I
I
I buleti-

i
I la

I
I CONCURS DE ADMITERE
I însoțitori de bordPENTRU
I
I

deI
I

dintre 
excep-

de Iransporturi Aeriene Române TAROM organi- 
de admitere pentru cursul în specialitatea însoțitor

octombrie 1971 inclusiv.

Rubrică redactată 
de LOIO-PRONOSI’ORT

19, 58, 87, 13, 
cîștlgurl : 615.051 
report cat. 1. 
Il-a : 57. 9, 43. 
cîștlgurl : 564.108

LA ffTAROM '

In atenția participanților la Pronosport!

I
I
I
I

•
campionatului de fotbal divizia 
se vor disputa luni 23 augi&t 

în loc de duminică 22 august 
rezultatele complete ale con- 

34, vor .fi 
rubrică — 
august a.c. 
cunoștință 

Pronfc-

a 
B
a.c. 
â.c., 
cursului Pronosport nr. 
publicate — la această 
in ziarul de miercuri 25

Participanții pot lua 
de rezultatele concursului 
sport nr. 34 începînd din seara zi - 
lei de 23 august a.c. Ja toate, agen
țiile Loto-Pronosport din întreaga 
țară.

Astăzi, sinibătă 21 august a.c., este 
ultima zi pentru depunerea 
nelor la acest concurs.

• Vă prezentăm pe cîțiva 
marii cîștigători la tragerea 
țională Loto din 10 august a.c. Vom 
începe cu Ion Iosif din Brașov, 
care a obținut un autoturism „Da
cia 1300”. Cîte un autoturism „Skoda 
S. 100” au cîștigat: Elena Bokor

din Sighișoara, Aurel 
Timișoara și Nicolae 
București.

In total tragerea
Loto din 10 august 1971 a atribuit 
circa 6.000 câștiguri în autoturisme, 
excursii peste lu.are și numerar, 
soldîndu-se cu o bogată „recoltă • 
de câștiguri pentru participanți.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 20 AUGUST 1971

FOND GENERAL DE C1ȘTIGURJ : 
1.179.159 lei din care 147.973 lei report.

EXTRAGEREA I : 28,
5, 73, 36. Fond de 
din care 116.270 lei

EXTRAGEREA a
49, 3, 45. Fond de 
din care 31.703 lei report cat. A.

Plata cîștigurllor de la aceasta tragere 
se va lace astfel : in Capitală începînd 
de la 28 august plnă la 4 octombrie 1971 
inclusiv ; în țară de la 1 septembrie plnă . 4 ... ..... ----  --------_

întreprinderea
zează un concurs 

bord (steward). 
Candidajii trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

sănătate perfectă 
prezentare fizică plăcută 
domiciliul stabil in București 
studii medii cu diploma de bacalaureat 
stagiul militar satisfăcut (bărbați) 
cunoașterea a două limbi străine de uz internațional (engleză, 
franceză, germană, rusă, italiană) 
vîrsta s femei 21—25 ani; bărbați plnă la 30 ani.•

Sînt preferate persoanele care au avut un stagiu <n producție de 
minimum un an.

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

înscrierile se fac la Serviciul personal IAROM, aeioportul 8ă- 
neasa, zilnic între orele 13,00—15,15, pînă la data de 30 august 1971,

Informații la telefon: 330030, inferior 33.
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IN PROSPERITATEA

NOULUI CAMPIONAT!
4 l 54-lea campionat de fol- 

ZJ bal începe...
Am repetat titlul pa

ginii pentru că moda lui Mexi- 
co-'TO 
să și 
că 
de 
țării.
bim fotbalul, mari și mici; pen
tru cei care asemenea lui Gh. 
Niculescu (cel mai vechi jucă
tor bucureștean în viață, S6 
de ani, oaspete aproape zilnic 
în redacție, Virgil Economii, 
Octav Luchide, Nae Cruțescu, 
Țiței Ursache, care își amintesc 
de primele campionate; 
tru alții 
Berariu. 
subsemnatul, pentru care 
balul începe din 1930 ; pentru 
atîția alții, cu zecile de mii, 
cu abecedarul fotbalului înce- 
pînd de la Bazil Marian. Pet- 
schowschi și Ozon, apoi de la 
Constantin și Călinoiu, Voi- 
nescu și Alexandrescu, Pircă- 
lab și Nicușor, Dumitriu II și 
Răducanu. lordănescu și Năsta- 
se, tot atîtea virste pentru care 
fotbalul înseamnă dragosțe...

Începe un nou campionat și 
lo fel ca întotdeauna tăcem 
aceeași urare de succes, tl do
rim mai spectaculos, mai ta
lons, mai sportiv, cu mai mul
te satisfacții. Nutrim aceleași 
speranțe de totdeauna, ne bucu
răm, ne întristăm, rîdem 
suferim lingă aceeași scenă 
care de multe ori, supărați, 
renegăm, ca să venim din 
lingă ea și mai atașați.

De cițiva ani încoace, 
mîntările acestei enorme 
verse scene a fotbalului 
ceput să fie mai bine 
cute, dezbătute, criticate 
fel incit spectatorii din 
trele descoperite", stadioanele 
au devenit incomparabil mai 
exigenți decît în trecut. Televi
ziunea ne-a alimentat cu o cul
tură fotbalistică aleasă, came
rele de luat vederi au devenit 
neiertătoare pentru fotbaliști 
și arbitri, asemenea unor ju
decători care pun în fata aiid:- 
toriului toate piesele dosarului 
și, la nevoie, le repetă, Spre lu
are aminte.

Campionatul trecut, al. 53-lea. 
n-a avut un finiș demn de apla
udat.
F. R. 
unele 
burile 
au tăcut. Abia după ce recentele 
documente de partid au pro-

ci 
am

Fotbal
al 54-lea

Pentru noi,

devenit contagioa- 
dorit să se 
’54 înseamnă 

campionat 
cei ce

știe 
cel 
al 

tu

pen- 
mai „tineri", ca Jack 
Petre Gațu și chiar 

fot-

sau 
pe. 

o 
nou

fră- 
di-și 

au în- 
cunos- 
in așa 

„tea-

Au fost multe suspiciuni. 
Fotbal s-a sesizat, a luat 

măsuri, in schimb du
și jucătorii în cuină
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Avanpremiera campionatului pri
mei divizii naționale aduce în sce
nă azi, (ora 16,30) pe ..Republicii", 
două echipe cu pretenții în trecu
ta ediție : Rapid și U.T.A., ambe
le acreditate pentru această toam
nă ca ambasadoare ale fotbalului 
românesc, (alături, de Dinâmo și 
Steaua) în competițiile europene. 
Așadar, lovitura de începere a 
campionatului 1971—72 coincide, 
în cazul celor patru protagoniste 
amintite, cu startul pregătirilor 
pentru cursa continentală al cărei 
final îl dorim cu toții cit mai în
depărtat...

Feroviarii giuleșteni, singurii 
dintre jucătorii bueureșteni care 
de regulă nu evadau din Capitală 
pentru ultimele preparative ale 
etapelor, s-au dedat, începînd din 
campionatul trecut, izolării Snago 
vului. Așa îneît ruta Snagov — 
stadionul Republicii parcursă azi 
după amiază este singurul eve
niment demn de consemnat, înain
te ca miile de spectatori să ob
serve că, de fapt, in volbura pre- 
competițională n-a dispărut mai 
nimeni din Giulești (nici chiar

Dumitru, fiul rătăcitor), dar nici 
n-a apărut, deocamdată, decît Ene 
Daniel...

Textiliștii arădeni aduc acum — 
în virtutea seriozității lor recu
noscute — următorul argument. : 10 

i întîlnlri pregătitoare și tot atîtea 
victorii, cu un golaveraj de 48- 8 ! 
Nu puțini sînt. însă, aceia care a- 
firmă că un asemenea bilanț are 
nevoie de validarea primelor 
puncte din campionat. Se așteap
tă debuturile lui Bodrojan și Both, 
se consemnează cu mirare absen
ța lui Gornea.

Steaua va aduce mîine, în me
ciul cu Universitatea Craiova re
centa sa performanță : cîștiga- 
rea Cupei Municipiului București, 
prima obținută sub comanda nou
lui ei antrenor, Valentin Stănescu. 
Problema săptămînii a fost căuta
rea soluției pentru înlocuirea lui

greșit în prezentarea de ieri, ci 
director adjunct la spitalul nr. 2 
din Ploiești).

DEBUTANTELE Șl DIFICULTĂȚILE
CELE 16 FORMAȚII PROBABILE

LOR DE ULTIMA ORĂ
ALE PRIMEI ETAPE

sa

Reconstrucția
echipei naționale

dus in fiecare compartiment al 
vieții noastre un 
conștiință creator.
secțiile de fotbal 
s-au trezit la realitate și avem 
motive să credem, în 
unor fapte izolate petrecute 
preajma 1. .
vergențe cu antrenorii. absenț< 
de la antrenamente), că 
tatea fotbalistică va fi 
nic însănătoșită, că de-a lungul 
acestui campionat și a activită
ții internaționale vom consta
ta o îmbunătățire radicală a cli
matului din fotbal, cu contribu
ția efectivă a jucătorilor, an
trenorilor, conducerilor clu
burilor. forurilor lor tutelare, 
arbitrilor. presei sportive si 
spectatorilor.

In decursul noului campio
nat în perioada returului. în 
iunie Tj13. echipa națională âe 
fotbal a României va sărbători 
50 de ani. de lă primul ei 
internațional. Evenimentul 
fi. firește, sărbătorit. Dar 
ar putea fi oare mai bine 
stit decît printr-o 
valoroasă si o tinntă 
tuturor fotbaliștilor 
cele 30 de etape de 
viitoare t Comportare si 
care să ofere o premisă 
tru rezultate 
prestigioase în tentativele 
calificare din Campionatul 
ronei. Turneul olimpic si 
liminnriile viitorului Campionat 
mondial.

Pentru reușita generală a ac
tivității fotbalistice din noul an 
comnetitional. exigența și obi
ectivitatea spectatorilor vor ju^a 
un rol foarte important. N’>i 
știm, si e bine să arătăm și su
telor de mii de iubitori ai to'- 
balului. că jucătorii ștnt de ob’- 
cei foarte sensibili la modul 
cum acționează spectatorii.. Dacă 
li se va cere o comport are va
loroasă și svortină sporită, o ți
nută morală fără fisuri. dacă 
nu se va face rahat exigențelor, 
atunci toii cei din trihune. din 
jurul fotbaliștilor și din coloa
nele presei sportive, vom con
tribui in mod eficace la instau
rarea climatului necesar pentru 
prosperitatea fotbalului româ
nesc.
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Această prosperitate, pe 
zontala și verticala fotbalului, 
o dorim din toată inima reali
zata în 
197111912.

anul competițional

Aurel NEAGU

Începerea noului sezon fotbalistic implică și grija majoră a 
tuluror factorilor — antrenori, jucători, conducerile C.N.E.F.S. 
și F.R.F.. precum și a publicului sportiv pentru confruntările 
internaționale, în care vor fi angrenate echipele de club, ea 

și reprezentativele noastre (A. olimpică și de tineret). Acestea vor 
începe sau vor reîncepe lupta pentru calificarea in Campionatul eu
ropean mterțări. la J.O. de la Mttnchen ’72 șl mai ales, pentru nou 
înființata „World Cup F.I.F.A," din 1974.

Reprezentaiea fotbalului nostru peste hotare a dobîndit acum o 
acuitate deosebită, problema impune soluții hotărîte. în vederea unei 
comportări corespunzătoare și avînd în vedere o serie dc dificultăți 
consider că sînt necesare următoarele măsuri : restructurarea echipelor 
naționale, elaborarea unei noi concepții de joc in spirit ofensiv, ma
jorarea capacității de efort a fotbaliștilor. Unitatea care trebuie rea
lizată intre diversele trepte ale reprezentativelor țării (A. tineret și 
olimpic) cere ca alcătuirea loturilor să fie făcută în cadrul unui 
trial comun, în urma căruia elementele cele mai vrednice să poată 
fi. repartizate judicios, pe baza nu numai a factorilor pregătirii, dar 
și a unuia, devenit acum esențial, cel disciplinar — educativ.

Restructurarea echipelor este chestiunea cea mai urgentă. Angre
najul primei reprezentative care se rodase, începînd cu meciul de. 
la Wembley (1—1 cu Anglia în 1969) și care servise drept suport pu
ternic echipei care a evoluat la Guadalajara, a suferit serioase dete
riorări îndată după Mexic, atlt în structura ei fizibă, dar, mai ales, 
în ceea ce privește coeziunea morală.

Capacitatea lotului „mexican" s-a destrămat tot mai mult pe par
curs. datorită ieșirii din formă a unora dintre jucătorii de bază ai 
atacului — Dumitrache și Neagu — a slăbirii liniei de. mijloc, prin 
suspendarea lui Dinu și indisponibilitatea lui Radu Nunweiller. Apă
rarea, care se afirmase cu autoritate în Mexic, â prezentat și ea 
ulterior fisuri serioase prin randamentul scăzut dat de C. Dan și Anca 
(fapt ilustrat în meciul de la Bratislava).

Au rămas, astfel, destule gGuri în echipa care urmează să dea 
lupta decisivă in grupa a IV-a europeană a preliminariilor campiona
tului european. Umplerea lor va fi, desigur, foarte dificilă, nu ătlt 
în ceea ce privește alegerea noilor jucători, cit mai ales integrarea 
lor în spiritul de echipă, în noua concepție de joc elaborată pentru 
reprezentativele naționale.

La porțile naționalei bat acum numeroși jucători care s-au afirmat 
în trecutul campionat. Dacă am aminti numai de Tătaru. lordănescu 
(în atac), Vlad, Vigu, Boc. Popovici, N. Ionescu (în apărare) sau 
de portarul Iordache (deocamdată blocat pentru satisfacerea servi
ciului militar) și încă ri-'am avea motive de îngrijorare. Dar, oricit 
de talcntațl ar fi noii v'enlți. problema omogenizării echipei reclamă 
o oarecare, perioada de timp.

tn funcție de posibilitățile de încadrare a noilor jucători, în angre
najul echipei și în concepția de joc pe care o preconizăm, vom pro" 
ceda la o acțiune de prudentă înlocuire a celor ieșițl din formă sau 
scoși pentru motive disciplinare. Vom păstra pe Vechii titulari al că
ror randament n-a scăzut cu nimic, conșolidînd echipa viitoare cu 
afluxul de energie și cu dorința de afirmare a unor tineri jucători 
bine cotați în trecutut campionat. Trebuie realizată o îmbinare cit .mai 
fericită a vechilor titulari cu noile talente, care să ne ferească c’e 
seisme periculoase și să asigure primului eșalon al fotbalului nostru 
o altă perioadă de afirmare pe plan internațional.

A.S.A. Tg. Mureș nu-1 mai poate 
folosi pe tînărul său atacant 
Lucaei, accidentat la antrenamen
tul de miercuri (ruptură de liga
mente) și nici pe portarul Solyoro, 
lovit la cot. Dificultăți de ultimă 
oră pentru Tiberiu Bone.

La fel s-a întîmplat cu Crișul 
Oradea, Șt. Coidum avîndu-i ac
cidentați pe Bule și Sărac, soluția 
aleasă fiind cu Neșu ca centru de 
greutate al compartimentului de
fensiv.

Partenerele noilor divizionare A 
vor fi Farul și Jiul. In drum 
spre Tg. Mureș, constănțenii s-au 
oorit la Mediaș, unde joi au par
ticipat la un triunghiular în, com
pania echipelor Gaz metan și Me
talul Copșa Mică, cu care au ju
cat cîte o repriză (rezultate ; 1—0 
și respectiv 3—0).

Jiul a avut la Hunedoara escală 
în drumul său spre Oradea și a 
pierdut aci cu 3—0 în fața Cor- 
vinului, fiind net depășită în re
priza secundă. Noul antrenor al 
minerilor E. lordache mai are, 
deci, dificultăți în consolidarea 
garniturii.

LA IAȘI, BRAȘOV Șl BACĂU

Tătaru (accidentat) cu Aelenei sau 
Ion Constantin. Fundaș dreapta —■ 
Hălmăgeanu, întrucît Sătmareanu 
este indisponibil.

In șos. Ștefan cel Mare 
semnalat înaintea plecării cu 
vfonul la Cluj. (Ieri la oi a 
ușorul antrenament efectuat 
Sălceanu, recuperat, după cum
iese și din formația preconizată, 
în lipsa suspendaților Dinu și 
Dumitrache, debutează sub culo
rile dihamoviștilor Sătmăreanu 
(ca mijlocaș) și Fl. Dumitrescu.
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15) 
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re-
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Probabil, pentru ca nu cumva 
gurile rele să spună că prof. C. 
Cernăianu este mai bun la catedră 
decît la teren, noul antrenor al 
Universității Craiova vrea să gă
sească un partener pivotului Oble
menco, încercînd să dovedească, 
totodată, că maladia golaverajului 
negativ nu 
echipă ~ „. - . „
atacanțl centrali : Pirvu—Obienicn- 
co.

La feroviarii clujeni patru de
butanți în partida cu echipa cam
pioană : portarul Totoianu, funda
șii Șoptereanu și1 Penzeș, atacantul 
Straț, vehiți pe filiera concitadi- 
nilor de la ,.U“. sau a suratoi 
feroviare bucureștene. (Apropo de 
acest meci : arbitrul delegat, Em. 
Vlaiculescu, nu este medic în ca
drul C.F.R.-ului, cum s-a anunțat

e cronică la această 
Deci, un nou cuplu de

Studenții ieșeni și clujeni se 
întîlnesc pe terenul din Copou. 
Gil Mărdărescu prezintă o echi
pă departe de ceea ce se aștepta 
la începutul pregătirilor : lipsesc 
Cuperman și Moldoveanu (prezenți 
miercuri la antrenamentul cu 
Textila Botoșani doar în tribune) 
și Lupulescu (bolnav de furunculo
ză).

,,U“ a făcut repetiție generală 
la Piatra Neamț, cu Ceahlăul, doar 
Barbu, încă nerestabilit, lipsind 
dintre titulari.

Steagul Roșu, care a precedat 
campionatul prin partidele din 
Cupa balcanică, cere din start 
tuturor jucătorilor seriozitate și 
disciplină. Florescu. sancționat 
pentru abateri, nu figurează mîi
ne ca titular.

Petrolul va trimite pe terenul 
de sub Tîmpa 
Harapu, Dumic i.pu 
Oană vrea să ia totul de 
put...

Tandemul antrenorilor 
lescu s-a văzut acum 
unui fapt imprevizibil : 
portarului Ghiță. care 
criză de sciatică. P—' 
în linia de mijloc, iar 
începe, în sfîrșit, un 
ca titular.

Echipa piteșteană s-a deplasat 
la Bacău fără antrenorul princi
pal, în condițiile unui nou con
flict Ozon — Dobrin. fapt care ne 
și obligă să reamintim un adevăr 
de la care nimănui nu-i este 
permis să abdice : pregătirea unei 
echipe

. deplin 
lațiilor 
tori și 
ții 
ța

trei debutanți :
Dobre și Țaporea. Ilie

................. > la înce-
Rădu-
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.. 1 acuză o 
Hrițcu revine 

Rugiubei 
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nu se poate valorifica pe 
în afara disciplinei, a re- 

principiale dintre jucă- 
. antrenori, a responsabilită- 
tuturor factorilor implicați fa
de echipă.

RAPID : Răducanu — Pop, Lu- 
pescu, IVIușat, Codrea, Dinu (Du
mitru), Angelescu, Năsturescu, 
Ene Daniel, Neagu, Pelreanu.

U.T.A. : Vidac (Ziler) — Birău 
(Eodrojan), Lereter. Pojoui, Po- 
povici. (Calinin), Petescu, Bro- 
șovschi, Domide, Sima, Hun, 
Both

STEAUA : Haidu — Hălmăgca- 
ntt, ciugarin, Negrea. Cristaehe, 
Naom, Vigu, Pantea, Aelenei (Ion 
Constantin), lordănescu, Marcu.

DINAMO : Conslantlnescu (An
drei) — Cheran, Nunweiller III. 
Stoenescu, Deleanu, Sățmăreanu 
II. Mustățea, Lucescu, Sălceanu, 
Doru Popescu, Fl. Dumitrescu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Papuc — NIculescu, Deselnicu, 
Bîtlan, Velea, Strîmbeanu. Ivan. 
Nlță, Pirvu, Oblemenco, Țarâlun- 
gă.

A.S.A. : Nagel — Szbliosi. Toth, 
Uncheașu, Hajnal, Naghi, Biilonl, 
Caniara, Muroșan, Fazekaș, Va- 
rodi.

CRIȘUL : Bologan — P. Nico- 
lae. Lucaei, Neșu, Balogh, Moldo
van. Dărăban, Suciu, Schionu. 
Cociș, Cefan.

FARUL : Ștefănescu — N. Coo- 
stantineseu, Antonescu. Bălostt, 
Ghirca. Tănase, Mustață. Tufan 
(Ologu), Oprea, Caraman, Kallo.

JIUL : Suciu — Georgescu, 
Georgevich Stocker, M. Popescu, 
Urmeș (Sandu), Dodu, Pcronescu, 
Mnlțescu (Georgescu II), Libardi. 
Naidln (Stoian).

POLITEHNICA : Costaș — Ro
mi lă I, lanul. Alecu, Greerosu, 
Mărdăres’eu II, Simionaș, Tneze 
IV, Romilă II, Biliboacă, Marica.

C.F.R. : Totoianu — Cojocarii, 
Soptereanu, Dragomir (Lupu), 
Penzeș, Roman, M. Brelan, Vișan. 
Straț, Soo, Țegean.

STEAGUL ROȘU : Adamaclie — 
Ivăncescu, Jenei, Olteanu. Rusii, 
Pescaru, Cad ar, Necula, Furnică* 
Ghergheji, Gybrfi.

PETROLUL: Mărculescu — Gru
ber, Bădin (Mierluț), Mocanu, N. 
Ionescu. Moraru. Crîngașu, Ha- 
rapu, Dobre (Moldovan), Țaporea. 
Grozea.

S.C. BACAlT : Fugaciu — Mioc, 
Catargiu. Velicu, Comănescu. Vă
taful (Hrițcu), Duțan, Pană, Dem- 
brovschi, Rugiubei, Sorin Avram 
(Bălută).

F.C. ARGEȘ : Ariciu (Stan) — 
Pigulea, Olteanu. Vlad, Ivan, Roșu 
(Prenurgel). M. Ponescu, Dobre®- 
cu (D. Ștefan), Radu, Dobrin, 
Jercan.

„U“ CLUJ : Ștefan — Cretu, 
Pexa. Solomon, C;mpeanu. (Mi- 
hăilă), Anca, Sudi, Uifăleanu, 
Munteanu I, Adam (lordache). 
Lie».
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ANGElO NICULESCU

Numărătoarea inversă s-a terminat
Dacă ar trebui să ne luăm după 

declarațiile antrenorilor și conducă
torilor de club, viitorul campionat 
va fi cîștigat cu siguranță de cel 
puțiu șase echipe. Altele cinci se 
vor clasa pe locul doi. urmînd ca 
al treilea loc pe podium ~ 
ocupat, normal, da celelalte 
titoare. Ceea ce înseamnă că 
situl diSDUtei vor fi numai 
îmbrățișări, festivități de 
și felicitări reciproce. (Evident, în 
baza acelorași moderate afirmații, 
nimeni nu se va împiedica, nimeni 
nu va retrograda, cei din ,,B“, ur
mînd să dea o luută blîndă. de 
amorul artei ; fiindcă vorba cînte- 
cului „unde nu-i retrogradare nu 
este nici promovare").

Perspectiva ni se pare minunată 
și grozav mi-ar place s-o văd rea
lizată. Mai Iutii pentru că asa ceva 
nu s-a mal pomenit, ar fi ceva 
unic, și aooi cele relatate trădează 
o doză bunicică de optimism si este 
știut că nimic nu face mai bine 
înaintea unei bătălii decît opti
mismul exagerat.

Desigur, nu trebuie 
chiar sută-n sulă în 
la începutul bătăliei, 
poticneli se întîlnesc 
și tare mi-e teamă să nu se 
pete istoria din precedentul cam
pionat, cind mai toți se fereau de 
locul prim ca do blestemul priete
nilor, înghesuiala mare fiind sim
țită doar spre coada clasamentului.

De aceea, cred eu, echipele din 
cele două serii blajine pot să-și 
vadă mai departe de treburile lor. 
Ia anul se vor găsi două locuri în 
A și pentru ele.

Dar, revenind la frumoasele vorbe

să fie 
corn pe * 
Ia sl'ir- 

. veselie, 
premiere

să credem 
colo afirmate
Obstacole si 

la tot pasul, 
re-

înaintea primului fluier
Pentru un jucător, zilele dina

intea începerii unui campionat par 
lungi și puțin cam apăsătoare. 
Mă gindesc la ce va urma, la 
acest drum greu, presărat cu 
bucurii și cu inevitabile amără
ciuni, care e campionatul. Mă 
gindesc la speranțele mele și ale 
coechipierilor mei, mă gindesc la 
speranțele tuturor echipelor, mă 
gindesc- la momentele de mare în
cleștare și dramatism, la nerăb
darea și pasiunea publicului din 
toată țara, reînnoite și sporite e- 
norm din cauza săptăminilor de 
așteptare. Presimt că al 54-lea 
campionat va fi aspru și foarte 
disputat. Dinamo s-a întărit, toate 
celelalte echipe au parcă ceva în 
plus față de anul trecut, iar noi. 
cei de la Steaua, după ce am în
țeles astă primăvară că perioada 
de reconstrucție a formației s-a 
terminat, vrem să neutralizăm 
concurența celorlalte cluburi pu
ternice și să devenim campioni. 
O întrecere în care multi adver
sari au 
poate fi 
pitantă.
după declarațiile citite 
dar cred, realmente, că vreo cinci 
echipe sint îndreptățite să se vi
seze campioane.

în cele din urmă, problema nu 
este, cred eu, cine va învinge. 
Chestiunea cea mai serioasă este

șanse Ia supremație nu 
decît viguroasă și pal- 

Nu mă ghidez neapărat 
in presă.

de început. Ia frumoasele vorbe de 
dragoste dinaintea logodnei, 
servăm că singurele 
circumspecte, mal înfricoșate, 
gurele echipe ce n-au emis preten
ții prea mari sînt cele bucureștene. 
Faptul r.u trebuie că ne mire prea 
tare, dacă ținem cont că ’ 
pionatul trecut ele n-au 
decît primele trei locuri.

Statisticile ne arată că 
tală ar trăi aproape 2 milioane dc 
suflete, fără să-i mai punem la so

ob- 
echipe mai 

sin-

în cam- 
ocL’^at

în Capi-

SUPORTERII

cînd 
„A**,

pendule reparată Ia Cronofix 
în „A" cînd în cînd în „
cînd in „B“ etc. etc. Pulsul supor
terilor progresiști cunoaște dese 
schimbări de ritm, cînd bubuie, cînd 
nu se aude de fel, ceea ce ar tre
bui să-i îngrijoreze oarecum, zic eu, 
pe tinerii fotbaliști din Eleftcrie.

Datorită ciudatei deprinderi dc 
voiajori a „bancarilor", statornici 
suporteri de „A“ rămîn doar cei ce 
țin cu Rapid, Steaua și Dinamo. 
Asta nu înseamnă că echipele din

SEISMOGRAFE FIDELE

ÎN PREAJMA NOULUI CAMPIONAT

coteală pe flolanți și pe cei în in
teres de serviciu.

Excluzînd sugacii și o parte din 
preșcolari, toți acești locuitori țin 
mai rrtult sau mai puțin înverșunat 
cu una din cele patru cluburi re
dutabile. Aceasta înseamnă o sumă 
frumușică dc insigne, steaguri și 
plancarde confecționate, reparate, 
scuturate și lustruite de mama 
focului, aceasta înseamnă desigur 
sumedenie de viitoare glasuri ră
gușite, numeroase carnete de sus
ținători rupte la ieșirea din stadion 
și apoi lipite pe furiș a 
zi... etc.

In ultimii ani, cei din str. 
Staicovici au prins un nărav 
curios. Au prins gustul navetei. Ei 
se mișcă cu regularitatea unei

doua

dr. 
tare

provineie duc lipsă de galerie in 
Capitală. Nici vorbă. Ținînd cont 
de prietenia Ia cataramă dintre 
cluburile bucureștene, întotdeauna 
provincia este serios încurajată aici.

O iufringere a steliștilor, orîcit 
l-ar amărî pe Mitică Croitoru (mare 
rapidist), el va trece peste supă
rare cu noblețe și-i va susține și-n 
continuare atunci cind vor juca cu 
Dinamo pe oaspeții piteșteni, con- 
stânțeni sau pe universitarii olteni 
de exemplu.

In mare, loturile au rămas ace
leași, doar antrenorii au fost schim
bați, unii explicabil (cazul lui Co
vaci, cea mai răsunătoare semnare 
de contract pentru un antrenor ro- 
nrin). alții fără prea multe scuze. 
Curios, dar așa s-a întîmplat, echi-

pcle 
și-au 
Ungă ..............
ce) mal n&praznic și mai precis de 
acum 10—15 ani, încearcă să du
bleze porțiile dc gol ale lui Neagu, 
Năsturescu sau Codreanu. Nicușor, 
managerul din Ștefan cel Mare, și-a 
deplasat in Spania e’evii, nentru 
deruta adversarilor. Infringerile de 
acolo nu-s decit scheme tactice, go
lurile tot pe -Dinamo" sau pe -Re
publicii" la va marca Luc» >cn. 
Dinspre Ghencea, 
do abia auzibilă. a lui V. 
dă în șoaptă ultimele sfaturi 
lordănescu (acest 
Aelenei et comp, 
cam inebeiat.

Acum cîteva zile 
gete și trăznete. 
avui nici un dubiu, se apropie cam
pionatul. Pentru că, spre norocul 
nostru, al celor din tribune, dacă 
toa*ă săptămina ne anifețește soarele 
și dimineața și după amiaza, dumi
nica avem parte mai mereu de-o 
porție bună de ploaie. Dar ce con
tează asta, atita timp cit Tamango, 
imberbul portar din Giulești, se 
pregătește să sară din bară-n bară, 
atita timp cit Dumitrache „rade" un 
cap-gol gen Best, atita timp cit 
Tătaru își înșiră adversarii precum 
o bătrînică mătăniile. Ploaia aceea 
de acum citeva zile, ploaia aceea cu 
fulgere și trăznete, m-a făcut să 
număr : trei... doi... unu.. Numără
toarea inversă s-a terminat. l.a 
București, campionatul incepc astăzi.

clasate pe primele trei locuri 
schimbat antrenorii. Acum. 
Podul Grant, Marian, șutul

RADU DUMITRU

UNIVERSITATEA CLUJ JIUL C. F. R. CLUJ

Redacția roagă pe corespondenții săi ca rezultatele 
meciurilor din divizia C, cronicile diviziei B ia fotbal, 
precum și cele de la alte competiții oficiale care au loc 
iuni, să fie transmise telefonic la redacție, la numerele 
cunoscute, în cursul dimineții de marți 24 august.

ce anume fotbal vom juca, tît de 
bine, cit de spectaculos, cî| de a- 
proape de nivelul internațional, cit 
de sportivă și de onestă va fi în
trecerea. Pregătiri am făcut, toate 
echipele au scrîșnit din dinți an- 
trenîndu-se de două și de trei ori 
pe zi. Totul e ca această muncă 
să se transforme în jocuri fru
moase, să nu prefacem în vînt 
truda acelor săptămîni, cind nop
țile păreau scurte ca o secundă 
din cauza oboselii.

Sezonul internațional s-a apro
piat și el. Avem de 
mene în competițiile 
cluburilor, avem de 
obstacole dificile cu 
ționale Si olimpice.

Gindurile de mai

susținut exa- 
europene ale 
trecut peste 
echipele na-

sînt 
toii 
mai

sus nu 
numai ale mele. Cu siguranță 
camarazii mei de întrecere, 
tineri sau mai vîrstnici le-au sim
țit. le-au ascultat, au încercat să 
le dea răspunsuri. în funcție de 
talentul si seriozitatea fiecăruia, 
vom reuși, unii mai mult, alții mai 
puțin. Un singur lucru aș cere pe 
această cale tuturor fotbaliștilor da 
„A”. în semn de solidaritate pen
tru breasla noastră. Să nu uităm 
de 
pe 
ar 
noi 
Să 
sportivă este o întrecere 
prieteni, nu o dispută între duș
mani. Des'pre obligațiile pe care 
le avem, față de public și față de 
onoarea fotbalului nostru ce-ar fi 
de spus. în afară de faptul că ele 
sînt extrem de mari. Iar respon
sabilitățile mari trebuie să le 
trăim și să le împlinim cu toată 
ființa noastră.

fair-play, să ne respectăm unii 
alții, indiferent cit de aprigă 
fi lupta, fiindcă oricare dintre 
poate fi victima brutalităților, 

nu mai uităm niciodată că lupta 
între

P 
O 
L 
I 
T 
E 
H 
N
I 
C 
A

S 
P 
O 
R 
T

a plouat cu ful-
Atunci, n-am mai

marca
vocea sibilinică, 

Stănescu 
______ lui 

superb jucător). 
Pregătirile s-au

CRISULA. S. A. TG. MUREȘu
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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
A CONDUCĂTORILOR DE PARTID SI DE STAT,

7 1

a avut loc impresionanta adunare populară
consacrată împlinirii a 150 de ani de la mișcarea
revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu
și festivitatea acordării gradului de ofițer unei
noi promoții de absolvenți ai școlilor militare

(Urmare din pag. I)

muncii de naționalitate maghiară 
și germană.

Detașamentele absolvenților Aca
demiei Militare și ai școlilor mili
tare de ofițeri activi, aflate pe pla
tou, dau onorul comandantului su
prem al forțelor noastre armate. 
General de armată Ion Tutoveanu, 
comandantul Academiei Militare, 
prezintă raportul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. co
mandantul suprem al forțelor noas
tre armate. însotit de general de 
armată Ion Ioniță. ministrul for
țelor armate. Ion Stănescu, preșe
dintele Consiliului Securității Sta
tului, și Cornel Onescu, ministrul 
afacerilor interne, trece în revistă 
unitățile de ofițeri.

Răsună solemn acordurile Imnu
lui de stat al Republicii Socialiste 
România.

Iau apoi cuvîntul tovarășii Du
mitrii Popa, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni- 
cipal-București al P.C.R, primarul 
genera] al Capitalei, general de ar
mată Ion Ioniță, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Hristache Antonache, Erou 
al Muncii Socialiste, muncitor la 
Uzinele „23 August". scriitorul 
Mihnea Gheorghiu, lt, Vasile Apos
tol, șeful promoției Școlii „Nicolae 
Bălcescu", în numele absolvenților 
școlilor militare de ofițeri ale Mi
nisterului Forțelor Armate, lt. Po-

tenteu Ana-Marian, șeful promoției 
Școlii militare de ofițeri de securi
tate. lt. Constantin Ștefan Dumitru, 
șef de promoție, din partea școlii 
de ofițeri M.A.I.

In momentul cînd se anunță că 
va lua cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cei peste 100 000 de 
participanți la adunare, aclamă, 
ovaționează minute în șir. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.", „Tră
iască Partidul Comunist Român", 
„Trăiască scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România".

Cuvintarea conducătorului par
tidului și statului nostru a fost su
bliniată în repetate rînduri cu vii 
și puternice aplauze. în ovațiile care 
nu contenesc, în uratele prelungite 
și impresionantul entuziasm al 
selor din 
exprimată 
unanimă a celor 
cretarul general al partidului, 
găsim dialogul viu, direct, atît 
caracteristic zilelor noastre dintre 
partid și popor, regăsim unitatea 
de nezdruncinat a întregului po
por în jurul partidului și a condu
cerii sale, adeziune deschisă și fără 
rezerve a întregii noastre națiuni la ’ 
politica internă și externă a parti
dului și statului.

Adunarea ia sfîrșit intr-o at
mosferă de puternică însuflețire, 
de vibrant patriotism, de interna
ționalism militant care și-a găsit 
expresia în lozincile la adresa în

uriașa piață 
aprobarea fermă 

spuse de

ma- 
este

Și 
se- 
re- 

: de

tăririi unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Se aud cuvinte de 
slavă pentru partid, pentru patria 
socialistă, pentru harnicul și talen
tatul popor român, făuritor al so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Prin fața comandantului suprem 
al forțelor armate, a conducători
lor de partid și de stat, defilează, 
în frunte cu drapelele de luptă ale 
unităților, detașamentele 
ți lor. Sînt tineri fii de 
de țărani și intelectuali, 
brăcînd haina ostășească 
credință patriei, poporului. sînt 
hotărîți să apere libertatea și in
dependența României socialiste, tot 
ceea ce poporul nostru înfăptuiește 
sub conducerea partidului, să-și 
închine toate forțele ridicării con
tinue a pregătirii de luptă și po
litice, să-și aducă contribuția pe 
frontul muncii pașnice. îi vom re
găsi pe acești tineri ofițeri în ca
zărmi și pe cîmpul de instrucție, pe 
marile șantiere ale țării, ca ce
tățeni demni ai patriei, apărători de 
nădejde ai cuceririlor socialismului.

★

La amiază, Ministerul Forțelor 
Armate, Consiliul Securității Statu
lui și Ministerul Afacerilor 
au oferit mese festive în 
noii promoții de absolvenți 
demiei Militare și școlilor 
de ofițeri activi.

absolven- 
muncitori, 
care, îm- 
și jurînd

Interne 
cinstea 

ai Aca- 
militare

LA CAMPIONATUL MONDIAL DE PENTATLON MODERN PENTRU JUNIORI

ECHIPA ROMÂN IEI MEDALIE DE BRONZ

CosmescuMarian
telefon). în 
campionatul 

mondial de pentatlon modern (juni
ori). la care au partcipat sportivi 
din 15 țări. Un frumos succes au ob
ținut sportivii români Dumitru Spîr- 
iea, Marian Cosmescu și Albert Co
vaci. care au ocupat locul 3 pe e- 
chipe după puternicele reprezentative 
ale Ungariei și U.R.S.S. Iată rezulta
tele înregistrate în cele 5 probe ale 
concursului: CĂLĂRIE: 1. V. Riegh 
(R. F. a Germaniei) 1 100 p. 2. D. 
Spirlea 1 100 p... 17. M. Cosmescu 900

Dumitru Spirlea
UPPSALA, 20 (prin 

localitate s-a încheiat
p... 34. A.
1. Ungaria
3. România 2 705 p. SCRIMĂ: 1. B. 
Mossolov (U.R.S.S.) 1 056 p... 9—10.
D. Spirlea și M. Cosmescu 360 p... 
31. A. Covaci 664 p. I’E ECHIPE: 1 
Ungaria 2 377 p. 2. U.R.S.S. 2 735 o. 
3. R.F.G. 2 508 p... 5. România 2 344 
p. TIR: 1. B. Mossolov 195 (1 022 p). 
D. Spirlea și M. Cosmescu au reali
zat cite 188 (868 p), iar Covaci 181 
(714 p). Pe echipe: 1. U.R.S.S. 2 736 
p. 2. Ungaria 2 692 p. 3. Polonia 2 626 
p, 4. Bulgaria 2 538 p, 5. România

Albert
Covaci 645 p. Pe echipe: 

_ _____  3 160 p. 2. Polonia 3 090 p,
România 2 705 p. SCRIMA:

(U.R.S.S.) 1 056 p...

2 450 p. ÎNOT: 1. A. Covaci 3:28,5 
(1 204 p)... 13. D. Spirlea 3:50.6 (1028 
p)... 19. M. Cosmescu 3:56,2 (984 
Pe echipe : 1. Ungaria 3 240 p.
România 3 216 p. 3. U.R.S.S. 3164
4 Polonia 3 120 p CROS: 1. 
Monahov (U.R.S.S.) 9 :56.0 (1 136
2. B. Lager (Suedia) 9 :58,2 (1 128

Asmanov (Bulgaria)
. 9. A. Covaci 10:20,5

M. Cosmescu 10:29.7
18. D. Spirlea 10:44,4 (944

Clasament general pe
Ungaria 15 081 p. 2. U.R.S.S. 14 525 p.
3. ROMANIA 13 703 p, 4. Polonia 
13 605 p, 5. Bulgaria 13 320 p. 6. Fin
landa 12 694 p etc. La individual a 
cîștigat sovieticul B. Mossolov cu
5 272 p. Sportivii noștri au ocupat 
următoarele locuri: 7. D. Spirlea 
4 790 p, 9. M. Cosmescu 4 678 p, 21. 
A Covaci 4 267 p. Echipa României 
a fost pregătită de antrenorii Gh. To- 
miuc (antrenor coordonator). I. Bîr- 
loiu. N. Marinescu. I. Tripșa și Șt. 
Ionescu.

Pl-
2.
n.
v. 
p). 
p). 
07210:12,0 (1

(1 040 p)„. 
(1 004 pi
pi.
echipe: 1.

ÎNTRECERI ȘAHISTE
INTERNATIONALE

In runda a 4-a a turneului internațional 
feminin de șah de la Sofia, jucătoarea 
româncă Suzana Makai a învlns-o pe 
iugoslava Kuresz. Partida Eretova — 
Liubarskaia s-a încheiat remiză. S-au 
întrerupt partidele Trolanska — Boriso
va. Jurczinska — Asenova și Sikova — 
Bllek. în clasament 
(Cehoslovacia) cu 3 
Liubarskaia (URSS)

conduce Eretova 
puncte, urmată de 
— 2V2 puncte.

trei runde, în tur- 
Memorialul 

Zdro.1,

După disputarea a 
neul internațional de șah 
A. Rubinstein", de la Polanica 
conduce Zaițev (URSS) cu 2*/a puncte, 
urmat de Bednarski (Polonia), Pfleger 
(R.F. a Germaniei) și Szmidt (Poloma) 
— cu cîte 2 puncte etc. Maestrul român 
Octav Troianescu ocupă locul 11. cu 1. 
punct. în runda a 4-a Bednarski l-a în
vins pe Monastlrski. iar Zaițev a cîști
gat la Adorjan.' Troianescu a remizat 
cu cehoslovacul Kozma. rezultat consem
nat și în partida Pfleger — Szmidt.

Dună disputarea a două partide in me
ciul semifinală pentru turneul pretenden
telor la titlul mondial feminin de șah. 
care se desfășoară la Minsk, între rupes
trele sovietice Alia Kușiiir și Tatiana 
Zatulovskai.a, scorul este de 2—0 In fa
voarea Allei Kușnir.

CUPA EUROPEI"
LA SĂRITURI ÎN APĂ

La „Crystal Palace" <im Londra au în
ceput întrecerile „Cupei Europe?' la să
rituri în apă, competiție la care partb-i- 
pă sportivi și sportive din 1!) țări, In 
prima probă — sărituri de la platformă 
femei — victoria a revenit campioanei 
olimpice Milena Duckova (Cehoslovacia) 
cu 2343,08 p, urmată de Silvia Fielder 
(R.D.G.) — 339.57 p, Uirika Knape 'Sue
dia) — 321.30 p. M. Janicke (RDG) — 
316.41 p și N. Kuznețova (URSS) — 
311.85 D.

ASTAZI, SEMIFINALELE
CAMPIONATELE EUROPENE MASCULINE DE CANOTAJ

Cuplul românesc de 2 fără cîrmaci : Ioan C'acenco-Francisc Papp

CELOR 7 PROBE CLASICE

BALCANIADA DE BASCHET

VIDîN, 20 (prin telefon, ele la tri
misul nostru special).

Ora înaintată ia care s-a încheiat 
meciul România — Bulgaria din 
cadrul etapei a doua a celei de-a 
13-a ediții a Balcaniadei de bas
chet masculin ne-a împedicat să 
relatăm amănunte despre această 
întrecere deosebit de 
pentru lotul nostru, 
lucru acum, începind 
de prima repriză în 
bulgari au dominat 
tind și de căderile 
mâne, s-au detașat ; 
un scor sever. Să 
care au fost greșelile, unele dintre 
ele elementare, determinante atunci 
cînd este vorba de o partidă-cheie 
cu un adversar valoros, combativ, 
dificil așa cum este de obicei tea- 
mul bulgar. în primul rind nu au 
fost respectate 
date la începutul întilnirii. Adică, 
în loc ca atacurile să dureze 20 
de secunde, ele au fost rezolvate 
după 2—3 pase prin aruncări nu 
întotdeauna inspirate. Urmarea a 
fost că gazdele au contraatacat 
prompt surprinzînd apărarea ro
mână cu regularitate. Mai mult

instructivă 
Facem acest 

prin a aminti 
care sportivii 
net și, profi- 
formației ro- 

amenințînd cu 
vedem, însă,

indicațiile tactice

Tenismenii sovietici victorioși
KATTOVICE, 20 (Agerpres). In 

campionatele internaționale de te
nis ale Poloniei, jucătorul român 
Ion Sântei l-a întîlnit pe Tomas 
Leius (U.R.S.S.) în fața căruia a 
pierdut cu 2—6, 4—6, 2—6. Cam-

pionul sovietic A. Metreveli '-a 
eliminat pe cehoslovacul J. Hrebec: 
6—2, 6—4. 6—2. In turneul feminin, 
Dunuta Krulj (Polonia) a cîștigat 
prin neprezentarea tenismanei ro
mânce Iudit Dibar, accidentată.

PATRU NOI SUCCESE ROMÂNEȘTI LA BALCANIADA DE NATAȚIE 
sistelor (100 m) ea fiind creditată 
înaintea finalei cu cea mai bună per 
formanță. Din păcate însă, cursa ei 
nu a fost la înălțimea așteptărilor și 
echipa română a pierdut astfel noi 
puncte prețioase. Mai rapidă pe pri
mi; 50 de metri, Judita Mandeljc a 
luat un avantaj consistent, pe care 
cu toate eforturile depuse în ultimii 
metri, campioana țării noastre nu l-a 
mai putut refac»

A TREIA MEDALIE DE AUR 
PENTRU ÎNOTĂTORII BULGARI 
Vâsli Dobrev ne-a impresionat Ieri 

prin tehnica sa și ușurința cu care 
înoată procedeu! delfin. El a pornit 
în cursa de 200 m cu 63.5 șl a

• cheiat-o cu mulți metri înaintea ad
versarilor săi, însoțindu-și titlul bal 
canic — al treilea pentru delegația 
bulgară în această zi — cu un nou 
record balcanic și unul național 
(2:12 7) Pentru locurile următoare 
s-a dat o luptă spectaculoasă între 
Rogusici, campionul de anul trecut 
Karidis. cîștigătorul „sutei“ de joi, 
și reprezentantul țării noastre, Petelei, 
ordinea lor fiind decisă după înde
lungi parlamentări ale arbitrilor

ANCA GROZA IMBATABILA
Tn excelentă formă, tînăra înotă

toare bucureșteancă continuă să pri
mească aplauze la scenă deschisă 
pentru succesele și rezultatele sale. Ieri.

(Urmare clin pag 1)
permis să se plimbe în Serie, fapt 
oare j-a adus în finală doar culoarul 
1. In acest lei, el nu l-a putut ur
mări pe bulgarul Ceakarov, aflat în 
centru, pierzînd o dispută în care 
pornea mare favorit. Indiferent însă 
de acest lucru, merită a fi subliniată 
evoiuția campionului 
într un frumos progres 
lin nou record național
O NOUA DEZILUZIE 

DE BRAS
Anca Georgescu pot nea de aseme

nea mare favorită în disputa bra-

VICTORII LA SĂRITURI
Primele întreceri din cadrul con

cursului de sărituri, 
șoară la piscina „23

bulgar, care 
a cîștigat cu 
(69,5).

IN PROBELE

REZULTATE TEHNICE
Sărituri — platformă (1) : 1- ECATE

RINA DUMITRIU (R) 300,00 p, 2. M. 
Decuseară (R) 293,29 p, 3. M. Alexandro
va (B) 257.97 p. 4. M. Naidenova (B) 
241 71 p. 5. V Grille (l) 105.66 p. 6.
A. Akontidou (G) 133,71 p : trambulină 
(b) : 1. TON GANEA <R) 471,96 p. 2.
A Saracinsk! (B) 408.93 p, 3. 
<Ri 3W.29 p, 4. J. Oostetar (I) 
5.1 14. Kussel 
(13) 334,11 p :

înot — 4l‘U 
SLAVIC (R) 
E. Aimer (R)

;22.2 (rec )
Georgii v

2.
O. Lazăr
367,53 p, 

P. Belcev

MAR1AN 
record balcanic, 2. 
3 D. Teodoropoulos 
K. Encev (B) 4:31.8, 

6. -----

m liber (b) : l
4:20 9 
4:22,2,

(G> 4:22.2 (rec). 4. ... ------ - „ „
5. - s. Georgiev (B) 4:32,0. 6. S. Rudnn
(I) 4:37.1 : 400 m liber (f) : 1. HRIȘCĂ 
PEICEV A (B) 4:53,8. 2. S. Neicova (B) 
4:57.9, 3 A. Hoban (1) 4:58.3. 4. Cr. 
Balaban (R) 4:59.2. 5. E. Cristescu (R) 
5:01.0 (rec. de tete si junioare), 6. M. 
Beri (G) 5: :0i.8 : 100 m bras (b) :
1. ANGEL CEAKAROV (B) 69,5 (record).
2. A. Soplereanu (R) 70.0. 3. O. Resler
(ft) 71.5. 4. T. Kotoumanis (G) 71,6
(rec.). 5. D Todorov 
Lanaras (G) 73,3 : 100 m 
JUDITA MONDfeLJC (I) 
Georgescu (R) 1:2l,0, 3. L. _ 
7:21.5, 4. M. loanldou (G) 1:21.8. a.
Kaloseva (B) 1-23.0. 6. L. St are (1) 1:23.0: 
205 m delfin (b) : t. VASIL DOBREV 
(i'-i) 2:12,7 (rec.) — record balcanic, 2. 
V. Rqgusic (I) 2:17.5. 3. A. Petelei (R) 
2:17.5. 4 D. Karjdis (G) 2:18.0. 5. C. Ro- 
Tic (Ft) 2:39.8. 6. H. Hristov (B) 2:22.6:
209 ni delfin (f) : 1. ANCA GROZA (F)

' 2. A. Șterner (R) 2:32.8. 3.
(I) 2:37.0. 4. -
E. Karpouz 

200
x, ___ _  _____ _ 2:16.
(I) 2:16,7. 3. M. Hohoiu (R) 2:18,8 (rec.). 
4. D. Kolarov (B, 2:19,5, 5. K. Make-
clonski (B) 2:21.9. G. S Kapralos (C) 
2:2‘\9 : 100 m spate (f) : 1. SVETLOZAR.A 
IGNATOVA (B) 1:12,6, 2. L. Dania (R) 
.1:13,2, 3. G Pilici (1) 1:13.5, 4. D. Pop
(R) 1:14,0, 5. V. Bulopolou (G) 1:14,6,
6. A. Benstianou (G) 1:15.0.

Clasament : România 188 p. Bulga
ria 163 p. Iugoslavia 139 p, Grecia 96 
p. Turcia 9 p.

Polo : România - Bulgaria 8—2 ; Gre
cia — Turcia 7—2.

PROGRAMUL DE AZI

.... „ 3 o
Kotoumanis (G)

(B) 73.3. 
bras (f) : 1. 
1:21.0. 2, 
Burl a cu (R)

E.

6. T.

A.

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de la ora 
9.45 (serii) și ora 18 (finale) : 100 m 
liber (b ' " —
m mixt 
4x100 m
(b) :

SĂRITURI. Bazinul
la ora 16 : .
mă (b) și trambulină (f) :

POLO : Bazinul Dinamo, de 
20 : România 
— Bulgaria.

și f), 200 ni 
(b). 200 m 
liber (£) și

__.... „23 August", de
preliminarii la platfor-

Grecia și

2:31.9 (rec.).
E. Majnarici 
(B) 2:43.5, 5.
J. Slavceva (B) 2:48.1 :
1. NF.NAD MILOȘ (!)

M. Nikolova 
(G) 2:46.1. 6. 
m spate (b): 

5. 2. P. Miloș

m delfin, ea a îno- 
11.8 (100 m) și 2:31,9 
,d i-și noua medalie 

întrecere balcanică eu 
europeană. Foarte 

frumoasă a fost și cursa Agnetei 
Șterner. ca>e a avut resurse mari pe 
a doua parte a întrecerii, completînd 
victoria campioanei cu o performan
ță meritorie (2:.'ț2.8).

Frații Miloș s-au Impus în finala 
de 200 m spate, în care M. Hohoiu, 
sosit al treilea, a stabilit un nou re
cord național (2:18,8), iar Svetloza>a 
Ignatova s-a dovedit cea mai rapidă 
la 100 m spate, ea aducînd delega
ției bulgare ieri cel de al 4-lea titlu.

în proba de 200 
lat splendid - 1
(20 1 ml — dubli: 
de aur într-o 
cifre de- valoare 

fost

ce se desfă- 
T___ __ ... ___ „ August", au
produs și cea dinții surpriză. în 
proba de platformă, marea favo
rită, Melania Decuseară a fost în
trecută de mai 
pieră Ecaterina 
avut un plus de 
timele sărituri, 
balcanică, Maria 
clasat doar pe locul III.

în concursul masculin de la
trambulină — o nouă victorie a 
culorilor noastre. Ion Ganea sigur 
pe sine și cu un program variat, 
s-a dovedit din nou cel mai bun 
specialist 
cel

al său. Promițătoare evoluția tînăru- 
lui O. Lazău, situat pe locul III.

★

de al

tînăra sa coechi- 
Dumitriu, care a 
dificultate în ul- 
Fosta campioană 
Alexandrova s-a

din Balcani, acesta fiind 
treilea succes consecutiv,

Aseară au început și întrecerile 
turneului balcanic de polo. în pri
mul meci, și cel mai important, 
România a întrecut categoric echi
pa Bulgariei cu 8—2 (2—1. 1—0, 
4—1, 1—0, prin golurile înscrise de 
Cornel Rusu (3), 
CI. Rusu, Lazăr și 
formația adversă 
Tomov și Brankov
bun arbitrajul francezului A. Angel- 
la. în cel de al doilea meci : Grecia- 
Turcia 7—2 (1—0, 3—1, 2—1, 1—0)

Szabo, Culineac, 
Novac. Pentru 

au marcat T. 
din 4 m. Foarte

mixt (f). 400
bras (b și f),
4x100 m mixt

la ora 
Turcia

Cei doi gemeni, Nenad și Predrag Milos — doua medalii 
și două de argint

Foto : TH MACARSCHI

chiar, acționînd pripit. jucătorii 
noștri au pierdut deseori mingi 
prin greșeli de tehnica și ceea ce 
a fost mai grav, în loc să se re
plieze imediat, ei rămineau sub 
panoul advers, lamentîndu-se sau 
acuzîndu-se reciproc de cele petre
cute. Apoi, pivoții au fost net do
minați de adversarii direcți și in 
atac și în apărare. Ce poate fi mai 
conciudent decît făptui că Tarău 
a înscris primele puncte de abia 
în min. 14 (două aruncări libere) 
Georgescu a marcat 
min. 11, Oczelak a 
min. 16 fără a fi 
dată mingea în coș, 
a punctat tocmai în min. 23. Și 
aceasta în vreme ce Peicev și Go- 
lomeev nu ratau mai nici una din 
ocaziile avute. Și mai trist a lost 
.că în această repriză în echipa 
noastră a răbufnit o meteahnă 
mai veche și anume „războiul cu 
arbitrii". Deși, T. Mohamedin 
(U.R.S.S.) și C. Dimou (Grecia) au 
condus cu o corectitudine. exem
plară, jucătorii noștri au acuzat 
mai fiecare fază. în loc să-și vadă 
de treaba lor, să se ocupe de ad
versari.

Pauza a fost binevenită ș' i 
ea s-a văzut că reprezentativa 
mâniei poate să se comporte 
chiar ?
ca cea 
netic de un public entuziast, 
singui temporar 
pentru stoparea 
si zona au fost 
panou toți s-au 
epuizare, iar în final, presingul pe 
tot terenul a determinat reducerea 
fulgerătoare a scorului, pînă la e- 
galare (printr-o excepțională a- 
runcare de la semidistanță execu
tată de Savu) și doar coșul norocos 
înscris în ultima secundă de Kirov 
(singurul coș al acestuia !) a îm
piedicat prelungirea.

Iată acum autorii scorului 
de 75—73 : Peicev (22>, Golomeev 
(15). Hristov (14), Filipov (6). Doi- 
cinov (8), Pașpaianov (4). Raicev 
(4), Kirov (2), respectiv — Diaco- 
nescu (25), Savu (14), Tarău (13), 
Georgescu (6), Chivulescu (7), Albu 
(4), Pîrșu (2), Cîmpeanu (2).

înaintea partidei România — 
Bulgaria s-a desfășura: meciul Iu
goslavia — Grecia despre care se 
cuvin a fi relatate cîteva amă
nunte. Dupfj evoluția modestă a- 
vută miercuri seara în partida cu 
Bulgaria, se părea că reprezenta
tiva Greciei va fi victimă sigură 
in disputa cu Iugoslavia. Aceasta 
s-a prezentat însă cu lotul secund 
și a cucerit victoria datorită pre
zenței permanente în teren a trei 
jucători de peste 2 m.

In meciurile disputate vineri 
seara s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Grecia-România 84—68 
(43—31), după un joc în care echi
pe noastră a evoluat din nou neco
respunzător ; lugoslavia-Turcia 
90—61 (41—31). Simbătă au loc ur
mătoarele meciuri : România-Iugos- 
lavia și Bulgaria-Turcia.

Dumitru STANCULESCU

primul coș în 
jucat pînă în 
introdus vreo- 
iar Cîmpeanu

după
Ro- 

bine 
și in fața unei selecționate 
i a Bulgariei, susținută fre- 

Pre- 
(de mare utilitate 

contraatacurilor) 
bine aplicate, sub 

„bătut" pînă la

COPENHAGA, 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Pe cele 6 culoare ale pitorescului 
lac Bagsvaerd se vor desfășura sim- 
bfilă. incepînd de la ora 10 dimi
neața. întrecerile semifinalelor cam
pionatelor europene masculine de 
canotaj. în această mare confrun
tare (un adevărat campionat mon
dial cu schiflști din 28 de țări la 
start), canotajul românesc este pre
zent cu toate echipajele deplasate 
in Danemarca. Firește, calificarea în 
semifinale reprezintă un prim suc
ces. care, sperăm, va fi 
prin cucerirea dreptului de 
c-ipa in 
(Tiinică.

După 
deschid 
Cacenco-Francisc Papp va lua 
tul în manșa I a semifinalei rezer
vată probei de 2 f.c. Canotorii ro
mâni vor evolua pe culoarul 1 
într-o companie de elita. Adică, 
alături de puternicele garnituri din 
U.R.S.S.. Anglia. R. D. Germană. 
Argentina și Elveția. întrecerile se 
anunță viu disputate, primele trei 
schituri clasate in această 
urmînd a evolua în finală, 
duirri că printre ele se va 
și barca cu palele ramelor 
color.

Interesantă va fi confruntarea 
schit stilo:- dc simplu, probă desclți- 
s-î oricărui rezultat. Favoriți. totuși, 
sint considerați (după rezultatele în
registrate în serii și recalificări), ca
notorii din S.U.A., Argentina, R.

finalele europene

întregit • 
a parti
de du-

cursele de . scbif 4 ț 1,
concursul, dubloul

cșjre
Ivan 
star-

manșă
Nădăj- 

număra 
in tri-

Germană și Noua Zeelandă. Tn.''son
dajul făcut de biroul db presă' în 
rîndul reporterilor sportivi prezinți 
la aceste europene, echipajul Ștefan 
Tudor-Pctre Ceapura + Gheorghe 
Gheorghiu a obținut pronosticul 
,.aur“ în finala întrecerii de sChif 
24-1. Partenerii canotorilor ; noștri 
care vor evolua în. seria a II,-țț a 
semifinalei acestei probe sint spor
tivi din R. D. Germană. Gl-inca, 
R. F. a Germaniei, Bulgaria ;și Da
nemarca.

Antrehoru! Dumitru Popa est?- 
pe' bang .dreptate, optimist î,h " ealir 
ficareâ în finala: cursei de 4 l'.c. a 
schifului format diii Emerieh 'lușa. 
Dumitru Ivanov. Dumitru Griecescu 
și, lie Oanță. . Cyartetul român ave 
însă o ..serie” grea, adversari nin- 
du-le schifiștii din R. D. Germană, 
Danemarca, R. F. a ‘ Germaniei, 
Franța și Belgia., în cealaltă serie (a 
doua) vor lupta pentru intrarea în 
finală. Italia. Anglia, U.RiS.S.. S.U.A.. 
Norvegia,. Olanda.

Penultima probă — schif 2 vîslp 
— reunește in cele două serii al.e 
semifinalelor sportivi de valoarie 
internațională, echipaje campioane 
mondiale și europene. Printre favo
rite. dublourile reprezentative ale 
U.R.S.S.. Norvegiei, R. D. Germane 
și Elveției. .

în sfîrșit, spectaculoasa Întrecere 
de 8J-1 cu cele 12 echipaje în semi
finale, cu singurul: pronostic ; în alb 
Printre, participante: R. F. a 
Germaniei, R. D. Germană. U.R.S.S.,

START Șl FINIȘ

Vasile TOFAN

Analizînd- problema longevității 
în sportul de performanță ca și 
lipsa de continuitate vădită de 
unii sportivi, ziarul „SOVIETSKI 
SPORT" din Moscova face o se
rie de interesante comentarii :

„In vremea noastră, sportul a 
întinerit foarte mult. E suficient 
să cităm vârsta marilor performeri 
in gimnastica sportivă și artisti
că. înot, tenis și patinaj artistic,' 
spre a vedea că tinerii campioni 
reușesc să depășească adversari 
mai vârstnici.

S-ar părea că exista sporturi in 
care e bine să ne orientăm asu
pra vârstelor mici. Aceasta duce 
insă la încărcarea tinerilor și 
foarte tinerilor performeri, cu un 
program de antrenament deosebit 
de dificil. Foarte adesea, 
norii 
și li 
care 
unui 
tineri 
șese epuizați, înainte de vreme, o 
carieră sportivă, care se anunța 
strălucită.

Dacă se procedează insă cu a- 
tenție, urmărindu-se o dezvoltare 
armonioasă pe plan fizic și teh
nic, se asigură longevitatea spor
tivă și forma constantă a atletu
lui. Aceasta este o artă, o adevă
rată știință.

Nu putem fi de acord cu păre
rea că un campion trebuie să se 
retragă repede din sport, deoarece 
a intrat foarte tînăr în arenă. Prin 
antrenament rațional, fără efor
turi inutile, echilibrarea sarcini
lor, observarea strictă a regimu-

antre- 
uită că au in față un copil 
cer un efort fizic fi psihic, 
ar depăși fi posibilitățile 

atlet matur. De aceea mulți 
deosebit de talentați sftr-

AZI, LA SAO PAULO

cnoPT
lui sportiv, se obțin condițiile lon
gevității sportive, care sînt — in 
linii mart — sănătatea și, perma
nenta dezvoltare a posibilităților 
firtce. Foarte difs se miimptă ■ ca 
un sportiv să fie trecut in r'eti.a- 
gere înainte de vreme.' Adesea, 
după cîteva evoluții nefericite,-un 
campion plin de experiență este 
trecut pe banca rezervelor și apoi 
scos din lot. Uneori este suficient 
ca o apreciere subiectivă să. dis
trugă cariera unui sportw, care 
ar mai fi avut mult de dat iu 
specialitatea sa.

în Unii generale, sportul trebuie 
practicat ptnă clfid el procură 
bucurie și satisfacție persortală.
sportivului. Dacă nu mai simți 
bucuria izbtnzii, daci te plictisesc 
antrenamentele, atunci e timpul să 
pleci. Mulți vor să iată din sport 
netnvinși. Credem că e mai rațio
nal să părăsim sportul atunci eind 
rezervele ; 
scăzut și 
înainte.

Fiecare 
ora lui de 
ză declinul. Nu e neapărat nece
sar să fii campion pentru a te 
retrage, trebuie să fii convins că 
te bucuri de respectul tinerilor și 
că ei vor ști să ducă mai departe 
ștafeta pe care ai purtat-o cu mă
iestrie".

posibilităților 
atleții tineri

fizice au 
ne-o iau

cunoascătrebuie să-fi 
vîrf, după care urmea-

Y

începe finala interzone BRAZILIA-ROMÂNIA
în partida inaugurală

SAO PAULO, 20 — Arena „Esporte 
Club Pinheiros" găzduiește, incepînd 
de simbătă ia prînz, finala inter-zone a 
„Cupei Davis« dintre echipele de tenis 
ale României și Braziliei, eveniment 
sportiv care suscită un interes deosebit 
in lumea sportului alb.

Vineri, în sala de festivități a Oficiu
lui de turisp) din Sao Paulo, a avut loc 
tragerea la sorți a meciurilor celor 
trei zile, în prezența arbitrului princi
pal, englezul Derek N. Hardwick, vice
președinte al Federației internaționale, 
de tenis.

In prima zi (n.r. azi) se întîlnesc,

Năstase — Mandarino
in partida inaugurală, Ilie Năstase 
Edson Mandarino. Urmează 
Ion Țiriac — Thomas Koch, 
va avea loc
— în ultima 
cu Koch și

Comentînd 
zentative, 
„FRANCE PRESSE" transmite: Tenlsnie- 
nii români, care au jucat în anul 1969 
challenge-roundul cu echipa S.U.A. la 
Cleveland, doresc desigur să depășea
scă acest ultim obstacol pentru a în
cerca apoi performanța de a învinge 
pe americani pe teren propriu. Sarcina

Șl 
partida 

Duminică 
jocul de dublu, iar luni 

zi — se întîlnesc Năstase 
Țiriac cu Mandarino. 
șansele celor două repre- 
corespondentul agenției

jucătorilor, români în meciul de la ■ Sao 
Paulo nu este ușoară. Iile Năstase și 
Ion Tiriac vor trebui să se impună - nu 
numai în fața redutabililor brazilieni 
Thomas Koch și Edson Mandarino, dar 
și a publicului „Paulistas“, recunoscut 
pentru ardoarea cu care știC să-șl 
încurajeze favorițil. Stimulați dp., suc
cesul obținut în meciul cu echipa Ce
hoslovaciei, brazilienii voi căuta- șă 
beneficieze de avantajul terenului pro
priu cit și de atuul utilizării mingilor 
de fabricație braziliană ,,Mercur“, care 
sint mai rigide decît cele cu care se 
joacă de obicei în marile competiții. 
Dar indiferent de calitatea mingilor și 
a ordinii Intilnirilor, forma■ jucălotupr 
va decide în cele din urmă soarta a- 
cestei Importante confruntări ;Sportive“.
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