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LUAAEA TENISULUI APLAUDĂ MAREA PERFORMANTĂ
Eliminînd Brazilia cu 3-2, România disputa finala „Cupei Davis“ cu S.U.A

REALIZATĂ DE NĂSTASE Șl TIRIAC LA SAO PAULO!
Luni, tu îndepărtata Brazilia, te

nisul românesc a trăit ziua sa cea 
marc. Ilie Năstase și Ion Țiriac, 
cele două „rachete de aur" 
sportului nostru, au reușit o 
formanță in care, cu cîteva 
mai înainte, nu mai sperau 
cei mai entuziaști suporteri ai lor 
din patrie. In fața unor adversari 
de valoare, infringînd și opoziția 
uilui public fanatic, ca și a unor 
condiții de joc deosebit de dificile, 
cci doi excelenți sportivi români 
au curmat firul unei întreceri care 
părea să se depene implacabil spre

0 VICTORIE
ZILEI DE 23

ÎNCHINATĂ
AUGUST

Tenismenii noștri Ilie Năstase 
și Ion Tiriac, însoțiți 'de căpitanul 
echipei, Ștefan Georgescu,- au 
plecat de la Sao Paulo în S.U.A., 
pentru a evolua la cîteva con
cursuri internaționale, începînd 
cu cele de la Orange (24-29 au
gust) și Forest Hills (30 august — 
12 septembrie). înaintea plecării, 
prin intermediul corespondentu
lui „Agerpres" a'e la Rio de Ja-, 
neiro, Vasile Oros, jucătorii noș
tri au transmis următoarea tele
gramă : „Victoria noastră o în
chinăm zilei de 23 August. Sem
nat : echipa de tenis a Româ
niei".

înfringere, au întors soarta unui 
meci de o importanță neasemuită. 
De la 2—1 pentru echipa Braziliei, 
cît arăta după două zile de joc 
tabela de scor a finalei inter-zbne 
din ..Cupa Davis", cifrele s-au 
schimbit în 3—2 pentru naționala 
României, prin efort, il excepțional 
al celor dci.

Pe staâicnu’ „Pinheiros" din Sao 
Paulo, cu o zi înainte, cete de 
spectatori frenetici, defilaseră eu 
steagurile ■ braziliene întinse, sărbă
torind prea devreme o victorie ce

cu

ZIAR All CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ION TIRIACILIE NASTASE

TERENUL PROPRIU A ÎNCETAT DE A MAI FI UN SCUT PROTECTOR?

nu era încă a lor. Au urmat ulti
mele două partide, din suita celor 
cinci, in care superioritatea tenis- 
menilor români avea 1—~
lumină cu o pregnanță 
De două ori 3—0 ) Cu 
rari au fost învinși 
Thomas Koch și Edson 
pe propriul lor teren, 
lor, în fața publicului lor. 
păruse imposibil, la un 
dat. a devenit realitate.

Pentru a doua oară, 
performanța tiin 1969, reprezenta
tiva României pășește in etapa ul
timă a supremei competiții a te
nisului. — Cfhallenge-rmmdul „Cu
pei Davis“. Acum 
bledon, astăzi la 
sului românesc i 
noâșterea deplină 
ței sale.

Din noianul de 
clarații, pe care 
găsi in alte coloane ale ziarului,

să iasă la 
exemplară, 
aceste sco- 
redutabilii 

. Mandarina 
mingile 

Ceea ce 
moment

CU

repetînd

doi ani. la VAim- 
Sao Paulo, teni- 
se aduce recu- 

a valorii și for-

comentarii și de- 
cititorii le vor

Scoruri strînse și surprize, chiar din prima etapa
feminine 

la 
mai 
din

COMENTARIUL NOSTRU DE FOTBAL
Ca în fiecare an. toamna fotbalistică marcată de inaugu

rarea campionatului diviziei A, a început în... august. Un 
august, parcă mai fierbinte ca oricînd, care ne îmbie încă 
la plajă sau spre aerul tare și reconfortant al munților.

Și, totuși, iubitorii fotbalului au venit în număr mare la 
reîntâlnirea cu sportul lor preferat, contribuind la dina
mizarea întrecerilor de pe stadion, la stimularea jucăto
rilor în eforturile pe care aveau să le depună de-a lungul 
celor 90 de minute de joc. Orașele revenite pe scena divi
ziei A, Oradea și Tîrgu .Mureș, au arătat, în special, cît de 
însetate sînt de „fotbalul cel mare", tribunele lor oferm- 

du-ne imaginea unor stupi încărcați. Referindu-ne la 
public, trebuie să amintim că spectatorii clujeni și-au 
primit răsplata pentru fair-play-ul pe care l-au dovedit 
în campionatul trecut. In pauza meciului C.F.R.—Dinamo, 

șeful secției noastre 
de fotbal, Marius Po
pescu, a înmînat. tov. 
Nicolae Mureșan, pre
ședintele C.J.E.F.S. 
Cluj, „Trofeul Pet- 
schovschi". simbol al 
sportivității, al, con
tribuției publicului 
la reușita spectaco
lului sportiv. Felul

Jack BERARIU

Astăzi, începind de la ora 17, 
pe stadionul Republicii, 

un interesant cuplaj

TRIALUL TRICOLORILOR

CAMPIONATUL MONBIAL
LA MIERCUREA CIUC
cum se știe, anul viitor, 

desfășura pe patinoarul a- 
din Miercurea Ciuc gru-

Portarul Ștefănescu a făcut la Tg. Mureș o partidă excelentă. Iată-l în a- 
ceastă imagine intervenind la balonul pe care Mureșân se pregătea să-l reia spre 
poartă : (Fază din meciul A.S.A.—Farul). Foto: A. HARKO — Tg. Mureș —

(Continuare în pag. a 4-a)

ECHIPA DE HOCHEI
A R.P. CHINEZE VA LUA PARTE

Astăzi, pe stadionul Republicii, va 
avea loc un interesant cuplaj fotba- 

mai 
în 
In 
a 

vor

listic. Va fi un trial al celor 
buni fotbaliști ai tării, reuniți 
diferite loturi reprezentative, 
urma acestui cuplaj și, firește, 
viitoarelor etape de campionat, 
fi alcătuite reprezentativele națio
nale pentru dificilul sezon interna
țional din această toamnă. De la ora 
17, lotul de tineret va întîlni lotul 
„posibililor". în urma ultimelor mo
dificări survenite, cele două formații 
vor apare 
cătuire :

astăzi in următoarea al-

DE TINERET: 
Sătmăreanu II, 

roșu), Cristache,
Ștefan- 
Oltcanu 

Tănăses-
LOTUL 

Niculescu. 
(Steagul . . 
cu, Simionaș. Leșeanu (Sportul stu
dențesc). Ron II, Broșovschi, Florea. 
Ca rezerve vor figura Ariclu — por
tar, Sandu Gabriel pentru 
posturi de fundaș central, 
pentru fundaș stingă, T*.

ambele 
Hajnal 

_____  ____ _ __ = M. Popesctt 
pentru mijlocaș dreapta și Moldovan 
pentru extremă dreapta.

LOTUL „POSIBILILOR” : Adama- 
che — N. Ionescu (Crețu). Deselnicu, 
Negrea, Deleanu. Strîmbeanu, An- 
gelescu, Incze, Oprea. Oblemenco, 
Moldoveanu. Cum Lupescu și Anto
nescu .shit accidentați și, prin forța 
împrejurărilor, lanul a fost trans
ferat la lotul A, în ultimul moment 
a fost chemat pentru postul de fun
daș central stingă Negrea. De men
ționat că ploieșteanul N. _ Ionescu va 
juca o repriză la „posibili” și o re
priză la lotul A.

De ]a ora 18,45 Iotul A va întîlni 
lotul olimpic. Ieri, antrenorii Angela 
Niculescu și Valentin Stănescu au 
anunțat că vor trimite în teren ur
mătoarele formații :

LOTUL A : Ridueanu-Sătmărea- 
nu, Boc (lanul), Vlad, Mocanu, An
ca, Dumitru, Lucescu, Dembrovsclii, 
Iordănescu, Năstase. Rezervă 
pentru postul de extremă stingă fi
gurează Fl. Dumitrescu. Printre ab
senții lotului A se înscriu Tătaru, 
Radu Nunweiller (accidentați).

LOTUL OLIMPIC : Haidu-Cheran, 
Olteanu, Cojocarii. Popov ici, Pesca- 
ru, Vigu, Pantea. Ene Daniel, Neagu. 
Codreanu. Rezerve : Ghiță — por
tar. Pop — fundaș dreapta. Sălceauu 
— mijlocaș dreapta, Gyorfi 
tremă stingă. Absența 1... 
Re explică prin aceea că _ 
arădean a acuzat după partida 
Rapid o ușoară accidentare.

I — ex- 
lui Domide 

jucătorul 
cu

(Continuare 
în pag. a 3-a)

După 
va 

coperit 
pa C a campionatului mondial de 
hochei pe gheață. La întreceri vor 
participa formațiile Austriei 
Italiei, retrogradate din grupa 
Ungariei, Angliei, Danemarcei, 
landei, Bulgariei, Belgiei,

Recent, la comisia de organizare 
a competiției, a sosit cererea de 
înscriere a reprezentativei Repu
blicii Populare Chineze, care, cu 
acest prilej, îșl va face debutul în 
campionatul mondial.

si 
B, 
O-

întrecerea formațiilor 
din campionatul diviziei A 
handbal a început sub cele 
promițătoare auspicii. Chiar 
prima etapă, competiția a căpătat
culoare prin apariția unor rezul- 

"tate mai puțin scontate, anunțîn- 
du-se,.‘ așadar, interesantă, dinami
că, plină de neprevăzut. Deocam
dată, însă, acestea fiind doar su
poziții (sperăm ca ele să fie con
firmate pe parcurs...) să vă punem 
la dispoziție relatările coresponden
ților noștri.

UNIVERSITATEA CLUJ — MU
REȘUL TG. MUREȘ 8—19 (3—10)1 
Cu un atac lipsit de forță (excep
ție a făcut doar Rodica Vidu) și cu 
o apărare penetrabilă, studentele 
au fost o pradă ușoară în fața im
petuoasei formații mureșene, ex
celentă în ofensivă. Interesant în 
această privință este faptul că în 
timp ce „U“ a ratat trei aruncări 
de la 7 m, Mureșul a fructificat 
toate cele 5 aruncări de acest gen 
de care a beneficiat. Cele mai mul
te goluri au fost- înscrise de Vidu 
(4) — Universitatea, Soos (10) Kar- 
doș (4) — Mureșul. Au condus co
rect Al. Codreanu și R. Fliegel, 
ambii din Timișoara.' (Nușa De
misii).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— VOINȚA ODORHEI 19—11 
(11—7). Echipa gazdă, cu noua sa 
achiziție, Ibadula, în vervă deose-

rjc, ratînd cîteva ocazii dintre cele 
mai clare, printre care și cile 
două aruncări de la 7 m. Deci, am 
putea spune că rezultatul de ega
litate este just. Cele mai efici
ente jucătoare : Prundaru (5), Na- 
ko (4), Oancea (4) — Rulmentul, 
Dumitru (6), Dincă (5) — Confec
ția. Foarte bun arbitrajul cuplu
lui H. lamandi — I. Dumitrescu, 
ambii din Buzău. (C. Gruia — 
coresp.)

TEXTILA BUHUȘI — I.E.F.S. 
BUCUREȘTI 8—7 (3—4). Deși au 
condus majoritatea timpului, stu
dentele au pierdut meciul în ulti
mele minute de joc. Scorul a fost 
de patru ori egal, ultima oară in 
min. 45: 6—6. Excelent a evoluat 
portarul echipei Textila, Lidia Stan, 
care a apărat toate cele 6 aruncări 
de la 7 m de care a beneficiat e- 
chipa bucureșteană! Au marcat: 
Șerban (3), Vierm (2). Agoroaie, 
Stoleru și Muntean u — Textila. 
Băicoianu (2), Mohanu, Gu(ă, Po
pescu. Frincu și Costandache — 
I.E.F.S. Au condus D. Gherghișan 
și C. Drăgan (Iași). (I. Vieru ’ — 
coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI 9—10 (5—5). 
Se vede treaba că feroviarele s-au 
debarasat repede de... complexul 
„diviziei B“, pentru că ieri, Ia me
ciul lor de debut în A, au solicitat

FONDUL DE AUR AL MIȘCĂRII SPORTIVE
7

COPIII SI JUNIORII
IN DEZBATEREA TEHNICIENILOR DIN CLUBURILE

competiții sportive, acele 
de largă amploare, care 
interes, admirație și pa-

Marile 
întreceri 
stîrnesc 
siune pe toate meridianele globu
lui, dovedesc, de la o zi la alta, 
neobișnuitele salturi pe care le în
registrează performanța sportivă. 
Cifre care ieri păreau de domeniul 
fanteziei sînt azi la îndemîna unor 
adolescenți, a căror măiestrie spor
tivă încîntă și uimește în același 
timp. Care sînt secretele acestei 
fantastice progresii ? O muncă ti
tanică. un aport considerabil al 
științei în elaborarea metodelor de 
pregătire, scăderea vertiginoasă a 
vîrstei la care se începe practica
rea sportului și unde se pun, de 
fapt, printr-o riguroasă selecție și 
printr-o pricepere pedagogică deo
sebită, bazele rezultatelor ce peste 
ani vor uimi lumea. Așadar, pre
gătirea timpurie — cu alte cuvinte, 
precocitatea sportivă — constituie în 
prezent o problemă de mare ac
tualitate, asupra căreia se apleacă, 
tot mai atent și cu mai multă răb
dare, în toatf* țările lumii, cele mai 
calificate cadre de specialiști.

Iată motivul pentru care soco
tim excelentă inițiativa Consiliului 
Municipal București pentru Educa
ție Fizică și Sport, care, zilele tre- 

K-cute, cu prilejul unei plenare, a 
convocat la o analiză temeinică 
toți factorii din Capitală responsa-

bili cu această problemă. Tema ? 
Iat-o : „Activitatea grupelor de co
pii și juniori din cluburile de per
formanță bucureștene". O temă, 
deci, interesantă și cu deosebire ac
tuală. O temă care implică discu
ții serioase și — după cum se va 
vedea — măsuri dintre cele mai 
eficiente.

posibilitați mart,
REZULTATE... MICI !

in-
cu

Un prim pas spre acordarea 
tregii analize la un ton serios, 
rezultate spornice în viitor, l-a con
stituit faptul că organizatorii s-au 
pregătit temeinic, desfășurînd în 
prealabil o intensă activitate de 
control la grupele de copii și ju
niori ale cluburilor bucureștene. In 
acest fel, informarea prezentată de 
tov. Tudor 
C.M.B.E.F.S., 
la afirmații 
cații vagi, ci 
constatărilor 
felul în care se muncește la acest 
nivel, preocupările cluburilor bucu
reștene pentru selecționarea și pre
gătirea copiilor și juniorilor, pre- 
zentînd tuturor un bilanț din care 
reiese că față de marile posibili
tăți existente în Capitală rezulta
tele sînt departe de’TÎ fi mulțumi
toare. De pildă, un' lucru bun este

că din cadrul celor 131 d'e grupe de 
copii și 231. de grupe de Juniori 
existente . în București, ambele ca
tegorii cu un efectiv de 5 367 de 
tineri, 453 de juniori au fost selec
ționați în. loturile reprezenative de 
juniori, unii dintre ei realizind per
formanțe meritorii cum ar fi cuce
rirea a trei titluri balcanice și în
deplinirea de două norme de 
„Maestru ar sportului". De aseme
nea, tot ca un fapt pozitiv trebuie 
considerat și impresionantul nu
măr de titluri de campioni ai țării 
cucerit de juniorii bucureșteni, din
tre care unii s-au evidențiat chiar 
în întrecerile seniorilor, așa cum

0 EXCELENTĂ INIȚIATIVĂ

BUCUREȘTENE
este cazul fotbaliștilor Năstase, 
Beldeanu, Georgescu (Progresul), 
Iordănescu. Aelenei (Steaua), al 
gimnastei Paula Ioan (C. S. Școla
rul), al canotoarei Gabriela Toader 
(Voința) și al multor altora.

Aceste realizări nu pot fi însă 
considerate mulțumitoare. Ele sînt 
încă prea mici, față de posibilită
țile existente. Și. iată un exemplu, 
poate cel mai concludent: numă
rul dc 5 367 de copii șl juniori, în
cadrați într-o activitate organizată

I. MITROFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Vasile, președintele 
nu s-a mărginit doar 
teoretice sau la indi- 
a arătat clar, pe baza 
făcute de metodiști,

Foarte activă în meciul cu Rapid, 
marcă pe semicerc fi înscrie

Doina Furcoi („Ua București) se de
țin nou gol pentru echipa sa.

Fotoi Theo MACARSCIII
serios echipa campioană. Pe acest 
fond de luptă, de echilibru fizic, 
meciul a fost plăcut ca evoluție a 
scorului, dar nemulțuînitor sub ra
port tehnic (supărător de multe 
greșeli de acest gen). După ce 
echipele au mers „cap la cap" 
proape tot meciul, studentele
avut resursele necesare să smulgă 
o victorie la limită. Au marcat i 
Stănișel (4), Gheorghe (2), Topîr- 
lan, Ștefan, Oancea — Rapid, Ar- 
ghir (5), Furcoi (4), Dumitru — 
Universitatea. Bun arbitrajul cu
plului P. Cîrligeanu și M. Marin 
—> arabii din București, (c.a.).

Municipal București pentru Educațiecfiunea inițiata de Consiliul /’ ~____ ,_______  ZJ__
Fizică și Sport a avut un caracter de lucru extrem de eficient, 
încheierea dezbaterilor a fost marcată de adoptarea unui plan 

de măsuri care — după opinia noastră — pot fi foarte bine adoptate 
și de alte organe sportive. Asifel, se preconizează diversificarea și 
amplificarea acțiunii de popularizare a sportului în școală, cu ajuto
rul cluburilor. Paralel cu aceasta, antrenorii de la grupele de copii și 
juniori vor avea obligația de a iucra cot 'a cot cu profesorii de edu
cație fizică din școli. în același timp, se va exercita din partea sec
toarelor tehnice ale cluburilor și a C.M.B.E F.S. un control riguros, 
urmărindu-se eliminarea carențelor de ordin metodic, precum și îmbu
nătățirea selecției. Tot ca o măsură de viitor se are în vedere rezol
varea problemei participării elevilor la competiții, atit sub culorile 
școlii lor cît și sub cele ale clubului unde se pregătesc.

Sînt probleme care, odată rezolvate, vor netezi calea spre marea 
performanță unui număr mai mare de copii și juniori.

bită. s-a impus de la început, ofe
rind celor prezenți un joc plăcut, 
rapid, cu finalizări spectaculoase. 
Oaspetele, contînd mult doar pe 
Mikloș și Magyari, au ușurat sar
cina apărării timișorene. Au arbi
trat bine I. Crețu și Gh. Crîsnic, 
ambii din Petroșani. (C. Crețu — 
coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV— CON
FECȚIA BUCUREȘTI 15—15 (5—7.) 
A fost un meci plăcut, cu intere- 
satnte răsturnări de scor și cu Un 
final dramatic, accentuat de o 
ploaie torențială. Ambele formații 
au trecut, pe rînd, pe lingă victo-

a-
au
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NU ACEASTA ESTE VALOAREA REALĂ A ECHIPEI ROMÂNE!

LOCUL 5 
LA BALCANIADA?

NOȘTRI In meciul
Publicăm azi cîteva dintre re

zultatele înregistrate cu prilejul în- 
tîlnirii dintre reprezentativele de 
juniori și junioare ale Ungariei și 
României, de la Gyula. Mai întîi, 
reamintim scorurile finale: Româ
nia — Ungaria 109—102 p la juniori 
și Ungaria — România 82—53 p 
la junioare.

BĂIEȚI: 100 m : Leopold (U) 10,6, 
Mitrofan 10,8 ; 200 m : Mitrofan 
21.8 : 400 m : Ghipu 49,2 — rec. ju
niori II, Bălan 49,3 ; 800 m : Ghipu 
1:51,6 — rec. juniori I și II; 1500 
m: Șandru 3:51,1, Dinescu 3:51,6; 
3 000 m : Kocsis 
dru 8:36,7 ; 110
Vasilescu 15,2 ; 
54,5: 2 000 m

CU ECHIPA UNGARIEI

(U) 8:20,6... 3. Șan- 
mg: Gavrilaț 15,0, 
400 mg: Avram 
obst: Kocsis (U) 

5:49,6. Bedini 5:53,4; înălțime: Chi- 
ra 2.00 m : prăjină : Anton 4,65 m, 
Voicu 4,50 m; lungime: Katona 
(U) 7,65 m... 3. Tonchievici 7,06 m ; 
triplu : Katona (U) 15,82 m, Lengyel 
15,15 m; greutate: Iordan 16,38 m; 
disc: Măglașu 48,26 m, Iordan
44,68 m ; suliță : Paraki (U) 69,98 
m, David 68,84 m ; ciocan : Tudor 
58.10 m. Kapusi (U) 57,96 m ; 10 km 
marș :
nache
Konye 
Konye 
Konye

m ;

Grandpierre (U) 47:49,6, E- 
48:04,6 ; FETE: 100 m: 
(U) 11,9, Surdu 12,0 ; 200 m:
(U) 24,8, Surdu 25,4 ; 400 m !
(U) 55,6, Leau 56,2 ; 800 m :

Kovăcs (U) 2:10,5... 3. Holub 2:14,5 ;

■"G-

TRACTORUL BRAȘOV

A CÎȘTIGAT „CUPA ELIBERĂRII"!
BRAȘOV, 24 (prin telefon). — 

în localitate s-au încheiat jocurile 
din cadrul unei tradiționale com
petiții rezervată echipelor masculi
ne : ..Cupa Eliberării". întrecerea, 
la care au luat parte formații de 
divizia A și B, s-a terminat cu o 
mare surpriză, victoria finală re
venind echipei Tractorul Brașov, 
participantă la campionatul cate
goriei B. Iată rezultatele : 1. Trac
torul Brașov 8 p (cu Știința Ba- 

Făgăraș 
Gheor- 
Brașov
Gheor-

Făgăraș

cău 14—10, cu Chimia
16—13, cu Trotușul Or. Gh. 
ghiu-Dej 17—14, cu Dinamo
13—12); 2. Trotușul Or. 
ghiu-Dej 6 p (cu Chimia
18—13, cu Știința Bacău 17—14, cu 
Dinamo Brașov 22—21) ; 3, Dinamo 
Brașov 4 p (cu Chimia Făgăraș 
26—14, cu Știința Bacău 20—13) ;
4. Știința Bacău 2 p (cu Chimia 
Făgăraș 14—11) ; 5. Chimia Făgă
raș.

Eugen BOGDAN, coresp.

TURNEU FEMININ LA CISNĂDIE
La Cisnădle a avut loc un turneu ful

ger de handbal feminin, organizat de 
Comisia județeană de handbal Sibiu șl 
dotat cu „Cupa de cristal". La întrecere 
au participat 6 echipe, partidele desfășu- 
rindu-se în două reprize a cite 15 mi
nute. lată clasamentul final: 1. Univer
sitatea II Timișoara (neînvinsă) 10 p; 2. 
< .SAL Sibiu 8 p; 3. Textila Sebeș 6 p; 4. 
Sparta Mediaș » p; 5. Steaua roșie Sibiu 
2 p; 6. Șt. sp. Reșița 0 p.

I. IONESCU — coresp.

ECHIPA JUDO
CLUB SAMURAI

MACERATA (ITALIA) EVOLUEAZĂ 
LA BRAȘOV

Astăzi și mîine, în sala clubului 
Dinamo din Brașov vor avea loc 
două atractive întîlniri de judo. 
Echipa italiană Judo Club Samu
rai Macerata va fntîlnl formația 
clubului Dinamo din Brașov. Am
bele confruntări sîn» programate 
pentru ora 18.

1500 m ! Kovăcs (U) 4:33,1, Holub 
4:38,3; 100 mg: Szatmari 14,2, Ne- 
delcu 14.9; înălțime: Rierpl (U) 
1,74 m, Rudolf (U) 1,70 m, Vulescu 
1,70 m ; lungime: Cerie (U) 6,04 m... 
3. Cătineanu 5,88 m ; greutate : 
Constantin 14,03 m ; disc : Dozsa 
(U) 42,90 m, Ionescu 41,78 m ; su
liță : Jakobics (U) 48,08 m... 3.
Zorgo 45,22 m.

Comportarea juniorilor noștri la 
această întîlnire de tradiție a fost 
apreciată de gazde în mod pozitiv, 
fiind subliniată în special, evoluția 
unor tineri atleți, talentați și cu 
certe posibilități de progres.

• în aceste zile se pun la punct 
ultimele pregătiri în vederea Jocu
rilor Balcanice de la Zagreb. De 
data aceasta, atleții și atletele noas
tre vor avea o sarcină foarte difi
cilă, pentru apărarea titlurilor bal
canice, dat fiind progresul înre
gistrat de majoritatea competitorilor 
balcanici. în special iugoslavi. Sîn- 
tem convinși însă că ei vor ști să 
se mobilizeze și să concureze la 
valoarea cea mai bună.

ARGENTINA MENIS —60,18 m 
LA DINAMOVIADĂ

La Budapesta, pe Nepstadion. a 
avut loc zilele trecute Dinamovia- 
da de atletism. La întreceri au 
participat peste 400 de concurenți,
printre care s-au numărat și atleții 
clubului Dinamo București. Com
portarea sportivilor români a fost 
bună, trei dintre ei cîștigînd pro
bele la care au participat î Gh. 
Dulgheru — 21,2 la 200 m, Argen
tina Menis 60,18 la aruncarea dis
cului 
10 000 
suliță 
54,22, 
Buc.).

și Nicolac Mustață 29:33,2 la
m. Alte rezultate: FEMEI: 

— 1. Maria Kucserka (Dozsa) 
2. Ioana Stancu (Dinamo 

___ , 52,56 ; 100 m — Cristina 
Wegman (Dynamo Berlin) 11,6 ; 
înălțime —- Miroslava Hubnerova 
(Ruda Hvezda) 1,84 m; lungime
— 1. Alla Smirnova (U.R.S.S.) 6,30 
m, 2. Elena Vintilă (Dinamo Buc.) 
6.29 m. BĂRBAȚI : 100 m — A’ex. 
Korneciuk (U.R.S.S.) 10,2; 800 m
— 1. A. Zinka (Dozsa) 1:48,3, ...4. 
Gh. Ungureanu (Dinamo B’tC.) 
1:48,5; 400 m — Jan Werner (Po
lonia) 46,8 ; lungime — M. Bari- 
ban (U.R.S.S.) 7,82 m ; 5 000 m — 
1. P. Penkava 
14:11,0, . 
14:13,4 . 
14:19,6 ;
40,9 ... 
4x400 m 
Dinamo 
cord); _ _
(U.R.S.S.) 70,68.

(Ruda
..3. N. Mustață
. .6. Ilie Cioca
4x100 m — 1.
3. Dinamo București 41,4; 
— 1. U.R.S.S. 3:09,0 ...3. 

București 3:10,9 (nou re- 
ciocan Hmeievski

Hvezda)
(Dinamo) 
(Dinamo)

U.R.S.S.

♦ >
în cadrul Săptămînii preolimpice 

la volei (masculin), 
se desfășoară în R. 
reprezentativa țării 
învinsă la Miinchen 
3—2 (9, —8. 17, —5. 
burg de Japonia cu 3—i 
11. 5). După cum ne-a 
antrenorul N. Sotir, în primul joc, 
in care voleibaliștii români au ratat

ECHIPA NOASTRĂ MASCULINĂ ÎNVINSĂ 
LA „SĂPTĂMÎNĂ PREOLIMPICA"

competiție care 
F. a Germaniei, 
noastre a fost 
de U.R.S.S. cu 
18) și la Augs- 

(—12, 3, 
informat

de două ori victoria, a fost folosită 
formația :. Udișteanu, Stamate, Du- 
mănoiu. Codoi. Oros și Enescu. in- 
trucit titularii Schreiber (a cărui rană 
la deget nu s-a vindecat), și Bartha 
(gripat) au 'fost indisponibili.

Celeialte rezultate : Japonia-Italia 
3—0, Polonia-R.F.G.. 3—0 (prima zi), 
U.R.S.S.-R.F.G. 3—0 și Polonia-Italia 
3—0 (ziua a doua)

JUNIOARELE DEBUTEAZĂ AZI ÎN C.
debu- 

de vo-
Astăzi, la Cecina (Italia) 

tează campionatul european 
lei rezervat junioarelor. Echipa țârii 
noastre a ajuns aseară la locul de 
desfășurare a competiției, urmînd ca 
astăzi să întîlnească puternica re
prezentativă a U.R.S.S. Antrenorii L. 
Sorbală și I. Cristian au la dispozi
ție următorul lot : M, Antonescu. V. 
Caranda, P. Cazangiu, E. Cernega, 
C. Cîrstoiu, A. Moroianu, L. Pașca,

E
R. Cilibiu, L. Mateș, 
Brumă. Șansele unei 
nioarelor noastre în ... . __
cătoarele sovietice sfnt minime, 
că speranțele calificării in turneul 
final sînt legate îndeosebi de rezul
tatele partidelor următoare. în ca
drul aceleiași serii (B) mai este pro
gramat meciul Bulgaria-Cehoslova- 

cia.

M. Matei, 
Victorii a 

meciul cu
N. 

ju- 
ju- 
așa

neîntre- 
fost de- 

re-
După 10 ani de victorii 

rupte, echipa Iugoslaviei a 
tronată din fruntea ierarhiei 
prezentativelor de baschet din Bal
cani de către formația Bulgariei, 
cea care cucerise intiietatea in a- 
ceastă competiție în 1959 și I960, 
cu prilejul primelor două ediții ale 
întrecerii. Este drept. Iugoslavia a 
prezentat lotul secund, dar și aces
ta avea în componență jucători cu 
„cărți de vizită” pe plan interna
țional, ca Jelovac, Knezevici, Ba
sin, Zorga ’ș.a. întllhlrea decisivă 
dintre teamurile Bulgariei și Iugo
slaviei s-a desfășurat intr-o notă 
de mare tensiune, care nu a exclus, 
insă, un spectacol frumos. Dărui
rea pină la epuizare, evoluția sco
rului și ritmul trepidant s-au îm
pletit. croind o dispută deosebit de 
atrăgătoare. în acest meci dramatic, 
baschetbaliștii bulgari au avut me
ritul de a fi avut încredere in for
țele lor, de a nu fi cedat — moral 
vorbind — cînd au fost conduși (și 
au fost conduși vreme îndelungată), 
de a fi luptat din răsputeri, în a- 
cest sens fiind ajutați și de pubilcul 
care i-a purtat pur și Simplu spre 
victorie. Selecționata Iugoslaviei a 
cedat pasul de la jumătatea reprizei 
secunde, iar cind a fost depășită nu 
a mai putut reveni, mai cu seamă 
că, în această perioadă, i-a „pier
dut" pe Jelovac. Zorga și Basin, 
eliminați pentru 5 greșeli personale 
(adversarii nu au avut nici un eli
minat). '

Așadar, pe primul loc : Bulgaria, 
cu un lot în care aportul celor 
inalti (Peicev. Golomeev și Doicinov) 
a fost splendid completat de tehnica, 
viteza și ingeniozitatea jucătorilor 
de timp Hristov, Kirov. Pașpalanov 
și Raicev. Team-ul Turciei a rea
lizat cea mai bună performanță a 
sa in deplasare : locul trei datorat 
victoriei la scor asupra Greciei, 
care, la rîndul ei, a înregistrat sur
priza Balcaniadei prin succesul 
fața sportivilor români 
diferență mare.

Echipa țării noastre 
pentru prima dată în 
petiției pe ultimul loc,

în
și încă la o

s-a clasat 
istoria com- 

#__ .... __ ____ _ , ceea ce nu
constituie un rezultat onorabil pen
tru o finalistă a campionatului euro
pean. Baschetbaliștii români au fost 
infrinți de formația Greciei g---- 
un joc in care 
noscut. evoluînd 
viți. De altfel, 
parcursul altor 
priză a partidei 
oade lungi in meciul cu 
căderi care au dat posibilitate ad
versarilor să refacă sau să se deta
șeze. Cauzele comportării nesatis
făcătoare le-am arătat chiar in 
timpul disputării turneului balcanic, 
dar socotim că o rememorare a lor 
este necesară. Vom începe prin a 
arăta că jocul pivoților a fost ne-

după 
au fost de. nerecu- 
șters, părând isto- 

ei au avut și pe 
partide (prima re* 
cu Bulgaria, peri* 

Turcia),

OMOGENITATEA ECHIPELOR ROMÂNIEI

A DECIS VICTORIA BALCANICĂ LA ÎNOT
Așadar, sportivii noștri se află 

din nou pe locul I în ierarhia na- 
tației balcanice. La capătul acestui 
splendid festival, urmărit cu inte
res de amatorii sportului din Capi
tală, înotătorii, săritorii și jucăto
ri de polo români ș-a,u revanșat,^ 
pe deplin pentru slaba comportare' 
de la ediția precedentă, intrând în 
posesia tuturor trofeelor puse în 
joc. Dacă în ceea ce privește tur
neul de polo (în absența echipei 
iugoslave) și a concursului de sări
turi, succesele culorilor noastre 
erau previzibile, în schimb, între
cerile de înot anunțau un evident 
echilibru de forțe.

cunosc

CLASAMENT PE MEDALII
aur argint bronz

ROMANIA 17 15 12
BULGARIA 12 8 12
IUGOSLAVIA 4 9 6
GRECIA 1 2 4

200 m liber, 4:20,9—400 m liber), 
bucureșteanul rămîne înotătorul nr. 
1 al țării și unul dintre cei mai 
buni crauiiști ai Europei. Nu mai 
puțin spectaculoasă și demnă de 
toată admirația a fost evoluția 
AnCăî Groza, cea mai tînără învin- 

"îțâfdare balcarifbă.' De două ori fi
nalistă la „europenele" de juniori, 
cu o săptămînă înainte la Rotter
dam (dar fără un loc pe podium, 
de care a fost extrem de aproa
pe). multipla campioană și record
mană a țării, ambiționată la culme, 
a cîștigat de o manieră categorică 
cele mai dificile probe 
mixt), dublîndu-le cu noi 
ale țării la senioare și 
Saltul valoric realizat în
zon de Anca Groza este de-a drep-

CELE MAI BUNE PERFORMANȚE 
ALE EDIȚIEI

MASCULIN
N. Miloș (I) 61,5 la 100 m spa

te — 965 p
A. Ceakarov (B) 2:31,7 la 200 m. 

bras — 962 p
M. Slavic (R) 2:00,0 la 200 

liber — 938 p
FEMIN IN

Anca Groza (R) 2:31,9 la 200 
delfin — 912 p

Anca Groza (R) 63,6 la 100 
delfin —

Agneta
m delfin

802 p 
Sterner (R)
- 891 p

m "

m

m

Geor- 
domi- 

lor direcți prin 
seamă prin in- 

De fapt,

Oczelak, 
fost

satisfăcător. Tarău, 
gescu și Cimpeanu au 
nați de adversarii 
talie, dar mai cu 
drăzneală și combativitate, 
cu aceasta am spus totul, deoarece, 
Oric.it de bine s-ar comporta cei
lalți componenți ai echipei, ei nu 
pot suplini golurile produse de ju
cătorii înalți. .Totuși, și cei ce au 
evoluat in cimp au avut defectele 
lor, mai cu seamă cind a fost vor
ba de apărare. Este drept că Albu,

de turneul de calificare de la Ka
towice și, după declarațiile antre
norului Dan Niculescu, de aportul 
lor în turneele din Sicilia). " 
clar că ci pot mult mai mult, dar 
pentru aceasta vor trebui să elimine 
tarele care Ie grevează potențialul : 
timiditatea inexplicabilă, insuficienta 
concentrare în acțiunile de sub pa
nouri, preocuparea pentru arbitraj.

Avem certitudinea că pînă la 10 
septembrie, cind are loc debutul în 
ediția a XVII-a a campionatului

towice
Este

Nemulțumiri și reproșuri, scene neplăcute, pe cit de frevente, în 
momentele de pauză ale echipei române.

Foto: H. I AKIMOV—Vidin

(delfin și 
recorduri 
junioare, 
acest se-

bolnavă) Carol Rolic și Georgeta 
Cerbcanu au realizat cu acest pri
lej cele mai bune rezultate din se
zonul actual, iar Lavinia Donia, 
Dietmar Wetterneck, Cristina Bala-

GRIVITA ROȘIE 
NU RENUNȚĂ...

Rezultatele se 
tanții țării noastre, concurând 
marea majoritate Ia nivelul posibi
lităților. exprimate anterior, au dis
tanțat .categoric (38 de puncte față 
de următoarea clasată, " formația 
Bulgariei) echipele adverse în con
cursul masculin și au cîștigat (pen
tru prima oară) întrecerile femini
ne, totalizînd cu 5 puncte și, res
pectiv cu 40 de puncte mai mult 
decît selecționatele Bulgariei și Iu
goslaviei (participantă în grupa A 
din „Cupa Europei “.

Marii învingători ai acestei a 3-a 
ediții au fost fără îndoială Marian 
Slavic și Anca Groza, aflați în 
deosebită vervă, găsind în perma
nență resurse pentru a aduce punc
te prețioase echipelor țării. Cu cele 
3 titluri individuale și 3 din ștafe
te, Slavic a ajuns să dețină astăzi 
în colecția sa de trofee nu mai 
puțin de 15 titluri balcanice (în 3 
ediții). Iar cu rezultatele sale, ob
ținute în condițiile unei participări 
dense (54,8—100 m liber, 2:00,0—

reprezen- 
în

Diaconescu. Savu, Dragomirescu au 
înscris multe puncte prețioase, dar 
ce folos că replierea lor nu a fost 
întotdeauna prompta și că oamenii 
Pe care-i țineau direct înscriau le
jer do la semidistanță. în sfîrșit, un 
alt aspect negativ a fost cel al ati
tudinii protestatare fată de deciziile 
arbitrilor (in special in partidele cu 
Turcia. Bulgaria și Grecia), ceea 
ce a avut drept urmare nefastă ne
glijarea sarcinilor tehnice și tactice 
ce reveneau jucătorilor în. cadrul 
echipei.

Toate acestea au trecut, însă, și- ■ 
de acum trebuia să ne gîndim că 
peste două săptâmini selecționata 
României va fi prezentă la cam
pionatul european de la Essen, unde 
va avea de. .înfruntat adversare evi
dent mai valoroase, și unde va tre
bui să reprezinte-cu. ciaste-(nu ca -Ja ._ 
Vidin) culorile tării. Va fi posibil 
acest lucru ? Noi sîntem convinși 
că da. deoarece valoarea reală a 
baschetbaliștilor români_ este evi
dent mai ridicată decit cea mani
festată la Balcaniadă. în primul rind, 
trebuie să spunem că la Essen va 
fi prezent și Popa, jucător cu talie 
ridicată (1,96 m), combativ, exce
lent recuperator și deosebit de efica
ce. Apoi, sperăm in revenirea lui 
Novac, de asemenea cu talie înaltă 
(1,96 m), recunoscut prin capacitatea 
sa de a domină panourile, chiar în 
prezența unor adversari superiori în 
centimetri. Se mai contează pe a- 
portul tinărului Dan Niculescu. ac
tualmente component al lotului par
ticipant la ..Cupa Prietenia", sau al 
lui Cernat, de asemenea un element 
capabil să fortifice potențialul lotu
lui romfin.

Cel mai mult așteptăm. însă, chiar 
de la baschetbaliștii care au evoluat 
la Vidin și. îndeosebi, de la cei 
care au dat un randament slab : 
pivoții. Că nu au jucat la Vidin la 
valoarea lor ne-au demonsțrat-o in 
repetate rânduri (să ne amintim de 
partidele cu Cehoslovacia și Spania,

european, conducerea tehnică și ju
cătorii echipei României vor face 
tot posibilul pentru a remedia ca
rențele manifestate la Vidin. Au 
datoria să facă acest lucru, deoarece 
numai astfel baschetbaliștii noștri 
vor dovedi o comportare superioară 
și se vor putea clasa in primele 
șase locuri, așa cum au promis cînd 
s-au angajat in lunga. obositoarea 
dar onoranta misiune.

D. STANCULESCU

ULTIMELE FINALE
ALE CAMPIONATELOR EUROPENE

ALE JUNIORILOR
OSTENDE (prin telefon). Finalele 

ultimelor cinci probe individuale 
ale campionatelor europene de te
nis de masă ale juniorilor s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
simplu junioare: Ilona Vostova 
(Cehoslovacia) — Blanka Silhanova 
(Cehoslovacia) 2—1 (14. —16, 16), 
simplu juniori : Strokalov (URSS)
— Saprîkin (URSS) 2—1 (18, —17, 
18), dublu fete : Vostova, Silhanova 
(Cehoslovacia) — Antonian, Batî- 
rova (URSS) 2—0 (17, 11), dublu 
băieți : Strokatov, Fursov (URSS)
— Saprîkin, Erentiuk (URSS) 2—0
(14, 16), dublu mixt : Antonian,
Strokatov (URSS) — Toninger, 
Baum (R. F. a Germaniei) 2—1 
(14, —14, 10).

Viitoarea ediție a competiției va 
avea loc anul viitor, în Danemarca.

C. GRUIA — coresp.

CASCADA TIMPILOR MODEȘTI
Fluctuațiile de timp cu care aco

peră parcursurile de la o reuniune 
la alta caii de trei și patru ani 
continuă să se manifeste cu multă 
virulență. Astfel, în reuniunea de 
luni, din 48 de concurenți, numai 
patru — Herodot, Razachie, Filtru 
și Huluba — au realizat baremul 
comportărilor bune. Restul — în
vingători sau învinși — au efectuat 
performanțe cu X—3 secunde, nu 
numai sub recordurile carierei, dar 
și sub cele medii, izvorâte din a- 
samblarea ultimelor ieșiri publice.

Deși nu-i prima, nici a doua 
oară, cînd sesizăm fenomenul, ni 
se pâre ciudat că nu i se poate găsi 
rezolvarea. Nici oficialii și nici dri- 
verii pe care i-am întrebat după 
consumarea ■ reuniunii n-au putut 
oferi nici o explicație valabilă. To-

i

AZI ÎNCEP CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE PARAȘUTISM 

z Incepînd de astăzi, pe aerodro
mul București—Clinceni, se desfă
șoară probele pe echipe din cadrul 
campionatului național de parașu- 

t tism. Eșalonate pe o durată de 6 
zi’.e. întrecerile —* Ia care alături 
de sportivi consacrați participă și 
tinerii parașutiști ce s-au remarcat 
cu ocazia recentului campionat in- 
ter-județean — se vor încheia luni 
«0 augustj

/ Incepînd de

tuși, o cauză reală există. După o- 
pinia noastră ea nu este rodul unor 
vicii de cronometraj, ci numai a u- 
nor comportări incorecte din par
tea antrenorilor și a driverilor.

Desigur, n-ar strica să se mai 
tempereze „preferințele" unui Bă
nică cu Varius pentru locul 
lea în cursele unde există 
triplă. După cum ar trebui 
arate lui Solcan că înainte 
„inspirat" să sfîrșească al 
cu Merișan, avea datoria să 
oficial că acestuia, în cursa din 8 
august, i-a sărit o potcoavă (pe care 
Dinu a simțit-o pe propria piele 1). 
Nici lui Toderaș nu i se poate tre
ce cu vederea că a prezentat la 
start, într-o condiție necorespunză
toare, pe Priza și Didon, realizînd 
timpi la nivelul unor... mînji me
diocri.

Nemulțumirea publicului este de
plin justificată și nădăjduim — la 
l'el cu toți turfiștii — 
sancțiunilor va pune 
acestui veritabil bîlci 
fior de timp.

Rezultate tehnice :
(V, Gheorghe), Mojica, Venera 40, 
2. Herodot (D. Toduță), Razachie, 
Hanon 32.6, 3. Floricica (Tr. Marcu), 
Iuta, Varius 34,4 4. Hectar (N.
Gheorghe), Izomer, Măcieș 33,8, 5. 
Renta (I. Toderaș) Herodian, Ibia 
30,3, 6. Hoțoman (Tr. Marcu), To
rino, Mercedes 32-4, 7. Valența (Gh. 
Tănase) Florid, - Merișan 29,1- 8. 
Ironia (G. Popescu), Rendaș, Papa
naș 46,1. ,

J ‘ Niddv DUMITRESCU ,

al trei- 
ordinea 
să i se 
de a fi 
treilea 
anunțe

că bisturiu] 
odată capăt 
al fluctuați-

1. Dansator

Eugenia Cristescu, cea mai tînără 
tul impresionant, „cronometrele" 
saie la 100 m delfin (68,6) și 200 m 
delfin (2:31,9) plasînd-o în rîndul 
primelor 12 specialiste ale acestui 
procedeu, de pe continent.

Spre deosebire de selecționatele 
Bulgariei și Iugoslaviei, care au 
prezentat în concurs Cîțiva perfor
meri de valoare ca Angel Ceakarov 
(de asemenea 4 titluri) sau Nenad 
Miloș, echipele României s-au do
vedit de această dată cele mai 
omogene, cucerind .mai mult de o 
treime din medaliile și titlurile 
puse în joc. A-fost o urmară di
rectă a superiorității noastre în 
probele de craul masculin (am rea
lizat 3 victorii duble și am cîștigat 
toate ștafetele), delfin și mixt fe
minin, a ușoarei progresii realiza
te în cursele de craul și bras fe
minin.

Eugen Aimer (departe de forma 
sa maximă) și Anca Georgescu au 
completat tabloul campionilor; 
Zeno Oprițescu, Mircea Hohoitl (re
marcabil prin puterea sa de luptă), 
Atila Petelei (cu numai cîteva săp- 
tămîni de pregătire), Eugenia Cris
tescu (inepuizabilă), Agneta Șter- 

Liliana Burlacu (a concurat

(13 ani) medaliată a Balcaniadei 
ban, Dionisie Naghi, Dana Pop și 
Angel Șoptereanți au „mers" la ni
velul posibilităților, procentajul ce
lor care au concurat Sub așteptări 
(Miclăuș — 100 m delfin, Copcea- 
lău — 400 m mixt, Vîjeu — 200 m 
și 400 m mixt și Lupu — 100 m 
spate) fiind mult mai redus față 
de ediția precedentă. Pentru fru
mosul succes realizat merită, în 
egală măsură, felicitări și antreno
rii care- au pregătit echipaje noas
tre de înot. dar. rrtai (ales Sanda 
Grințescu, Magda Negrea, Ion 
Schuster, Gheorghe Dimeca și Cris
tian Vlăduță.

Un prim obiectiv a fost deci' rea
lizat. Sezonul competițional însă nu 
este încă încheiat. Pe băieți îi aș
teaptă marele examen prilejuit de 
..Cupa Europei", competiție ce ne 
va permite într-o mai bună măsură 
evaluarea posibilităților înotului 
românesc cu un an înaintea J.O. 
Iar înotătoarele se vor prezenta la 
startul Dinamoviadei și la meciul 
cu Slovacia. confruntări de mai 
mică importanță, dar unde vor 
putea totuși confirma progresul din 
acest an.

Adrian VASILIU

START IN „TURUL JUDEȚULUI BRAȘOV"
BRAȘOV, 24 (prin telefon). — 

Astăzi, în localitate, începe desfă
șurarea celei de a 17-a ediții a în
trecerii pe etape ..Turul județului 
Brașov" — competiție cu caracter 
internațional, la startul căreia se 
vor prezenta aproape/ 70 de aler
gători. Alături. de fruntașii ciclis
mului românesc, aparținind clubu
rilor și asociațiilor Dinamo, Steaua, 
Olimpia, Voința (toate din Bucu
rești), Metalul Plopeni, C.S.M. Cluj, 
C.S. Mureșul, C.S. Brăila și 
..CIBO“-Brașov, vor concura spor-

tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, Ita
lia și Iugoslavia.

Prima etapă se desfășoară pe un 
circuit închis în centrul orașului 
Brașov. Traseul măsoară 1700 metri 
și va fi parcurs de 25 de ori. Star
tul se va da la ora 17,30.

Următoarele trei etape se vor 
consuma pe șoselele din împrejuri
mile orașului, actuala ediție a „Tu
rului județului Brașov" însumînd 
423,500 km.

C. GRUIA — coresp.

Intrăm în biroul pe ușa căruia 
scrie „Șeful secției construcție și 
întreținere căi" din cadrul Insti
tutului de studii și cercetări în 
transporturi. Inginerul, bărbatul cu 
ochii albaștri care ne tntîmpină, 
nu este altul decît Viorel Moraru. 
cunoscutul antrenor 
Roșii.

— Ce fac rugbyțtii 
Roșie ?

— Se antrenează în 
lului. După cum vedeți, 
sufocă, dar n-avem ce face. Cam
pionatul se apropie rapid. Urmea
ză și cîteva jocuri amicale cu 
Constructorul, Gloria și Olimpia.

— înotul a rămas același de anul 
trecut ?

— Nu, Intracit au plecat la Spor
tul studențesc : Drăgulescu, Rusu și 
Galanda. Sperăm să vină Pop de 
la Cluj.

— Cum explicați căderea echipei 
pe care o antrenați fn finalul cam
pionatului trecut ?

— în primul rînd, o cădere psi
hică, după înfrângerea din meciul 
cu Steaua, cînd nimeni n-a mai 
crezut în cîștigarea campionatului, 
în al doilea rând, oboseala jucăto
rilor noștri de bază, solicitați în 
lotul național, angrenați în pregă
tire intensă, jocuri de verificare și 
antrenament.

— Ce vă propuneți pentru viitor?
— în primul rând, promovarea 

unor juniori •— Ioniță, Gereanu — 
și titularizarea (ceea ce bineînțeles 
depinde de ei) a Iui Negoescu și 
Bater. Apoi, ne gîndim la unele 
transformări în jocul echipei. Nu 
vom mai exagera rolul înaintași
lor — deși valoarea acestora este 
remarcabilă. Onuțiu, Atanasiu, Pop. 
Veluda și Vlad Dumitrescu sînt 
după mine Ia vîrsta optimă (25— 
2G ani) pentru performanță. Ne 
gîndim să lărgim gama de expri
mare a echipei. în urmă cu 2—3 ani 
am schimbat înaintarea, acum va 
trebui să continuăm acțiunea la ni
velul liniei de treisferturi, să con
turăm o nonă formulă care, spe
răm, să ne ducă la un progres în 
această direcție.

— Alte planuri ?
— Vom întoarce vizifa echipei 

franceze Stade Dijonais care ne-a 
invitat între 21 și 28 noiembrie în 
Franța, unde urinează să jucăm cu 
aceasta și cu alte două echipe din 
prima ligă: Vichy și Romans.

Și cam atît, întrucît pauza se ter
minase. Am mai aflat și de alte 
gînduri ale antrenorului Viorel 
Moraru, am citit, așa cum s-a pu
tut, printre rânduri, și am ajuns la 

deși ni s-a spus să 
1 — —i auzit — că

al Grlviței

de la Grivița

Parcul Copi- 
căldure

concduzia — < 
nu scriem tot ce am
Grivița Roșie nu este deloc dispu
să să predea steagul.
bește de locul I în noua ediție a 
campionatului, dar nimeni nu vrea 
să renunțe la titlul de echipă frun
tașă a rugbyului românesc. „Nu 
am dat noi cei mai mulți jucători 
naționalei în anul care a trecut?" 
— spun grivițenii.

Deocamdată, în Parcul Copilului ' 
se muncește din greu.

Nu se vor-

Modesto FERRARINI

VULTURII TEXTILA
LUGOJ - SELECȚIONATA ISRAEL

4,5-2,5
în sala sporturilor din Lugoj, în 

fața a peste 1000 de spectatori, for
mația locală Vulturii Textila a în
trecut Selecționata Israelului Ia 
lupte libere cu 4,5—2,5. Bine s-au 
comportat de la lugojeni Gh. Pe
ter, C. Ardelcanu și Gb. Olaru.

I. LEȘ, corespondent

FONDUL DE AUR AL MIȘCĂRII SPORTIVE
f

Sadoveanu", se poate realiza o co
laborare permanentă între profe
sori, părinți șî antrenori. în așa fel 
incit un viitor sportiv de perfor
manță să capete, de timpuriu, o 
educație temeinică, pe fondul că
reia să se grefeze instruirea spor
tivă și cea generală. Acționînd se
parat, luptînd pe planuri- diferite, 
este aproape firesc ca interesele 
acestor factori să nu mâi coincidă 
și din acest motiv să sufere, în 
primul rînd, copilul, tînărul spor
tiv. Pentru facilitatea acestei co
laborări s-a spus că cluburile tre
buie să țină o mai strânsă legătură 
cu școlile pe care le patronează, 
fiind evidențiată în acest sens ac
tivitatea cluburilor Metalul, Pro
gresul, yoieța aș» a*,Srț.ȘcQlarul.

O altă problemă discutată a fost 
și fecțeă a feficifenței. ielecției și, 
tot in acest cadru, a ajutorului pe 
care antrenorii ce-și desfășoară 
munca în acest domeniu, il pot 
primi de la medicul sportiv. Este 
de necontestat că selecția se do
vedește a fi o chestiune din ce în 
ce mai dificilă, fiind legată nu nu
mai de calitățile biologice ale su
biecților, ci și de dezvoltarea lor 
ulterioară, care a provocat nu o 
dată surprize în ambele sensuri : 
pozitiv și negativ. Cu atît mai mult 
se impune ca munca antrenorului 
ce lucrează cu copiii și juniorii să 
fie dublată în permanență de me
dic, ale cărui constatări și sfaturi 
sînt extrem de utile tehnicianului 
sportiv. Dr. Edith Petruț, directo
rul dispensarului central pentru 
sportivi, spunea că, din nefericire, 
majoritatea antrenorilor nu numai 
că nu au ca principal ajutor 
un medic, dar nici măcar nu ci
tesc literatura de specialitate, care 
i-ar putea ajuta mult în 
sele probleme ale efortului 
perioada de pubertate.

Au mai fost sesizate și 
fecțiuni în acest domeniu, printre 
care vom cita doar pe cele mai 
importante: nu toate grupele de 
copii și juniori au numărul regu
lamentar de sportivi ; sînt menți
nuți în aceste grupe, un timp în
delungat, sportivi fără perspective ; 
nu există o colaborare perfectă în
tre antrenorii de Ia copii și ju
niori și cei de la secțiile de seițjori

(Urmare din pag. 1)

nu reprezintă nici 2 la sută din 
numărul total al elevilor din Bucu
rești ! Și-atunci ? Unde este preo
cuparea pentru generația de mîine 
a sportului nostru de performan
ță ? Cum sînt folosite posibilitățile 
de care dispune mișcarea sportivă 
bucureșteană ? întrebările nu au, 
din păcate, răspunsuri satisfăcă
toare...

DEFICIENȚE
CE SE CER GRABNIC REMEDIATE

Atit informarea, care a fost din 
timp difuzată tuturor cluburilor din 
București, ca și discuțiile purtate 
pe marginea celor cuprinse în ea' 
aii scos in. evidență o serie.de ra- 
mineri în. urmă ce pot și trebuie . 
să fie cit mai repede lichidate. 
Printre acestea, de cea mai strin
gentă actualitate este deplina rea
lizare a unei trainice legături din
tre club și școală. In acest cadru 
sănătos, spunea, de pildă prof. M. 
Baldovin, directorul liceului

GONG
• într-un ultim antrenament cu 

public, înaintea plecării în turneul 
din S.U.A., boxerii din lotul na
țional au susținut cîteva meciuri 
ia Tulcea împotriva unor pugiliști 
aparținind asociațiilor locale Vul
turii și Voința. Rezultatele: Cio
chină b.p. Gh. Șopîriă, Antoniu 
Vasiie b.p. Gh. Mariuțac, Hodoșan 
b.p. L. Ivanov, Zilberman b.p. M. 
Covaliov, Gyorffi b.p. Gh. Bucu- 
roaia, Mihai Aurel b.p. M. Baba, 
Pometcu b.p. M. Nencu. în me
ciuri demonstrative s-au întîlnit 
Cuțov — Tîrîlă, Monea — Daseălu, 
Gruiescu — Moraru și Năstac — 
Stump. (Pavel PEANA, coresp.).

• într-un meci amical de box 
disputat la Timișoara, echipa 
Uzinelor mecanice a întrecut Inde
pendența Sibiu cu 19—5. L

spinoa- 
fizic din

alte de-

ale unor cluburi; la organizarea 
selecției nu se face o popularizare 
corespunzătoare; sînt tnulți antre
nori care de ani și ani lucrează in 
această direcție fără să fi obținut 
nici cei mai mic rezultat Toate 
sînt lucruri ușor remediabile. Re
zolvarea lor se află la îndemîna 
conducerilor cluburilor, ala Căror 
sectoare tehnice ar trebui să se 
ocupe ritmi.c și mai atent de acti
vitatea și roadele muncii din ca
drul grupelor de copii și juniori. 
Tinerele mlădițe ale sportului nos- 
stru de performanță, depistarea și 
promovarea lor sînt aspecte de loc 
minore și este — credem — timpul 
să se apropie, ca randament re
zultatele de marile investiții mo
rale și materiale ce se fac 
timii ani.

în ul-

★

în încheierea 
cuvîntul cont. 
Emil Gllibu,

4
a luat 
docent 

al

lucrărilor 
univ. dr.

_, -------- vicepreședinte al
CNEFS, care a subliniat, înainte 
de toate, că problema muncii cu 
copiii și juniorii constituie un o- 
biectiv de interes național, spre în
deplinirea căruia în cît mai bune 
condițiuni trebuie să conveargă 
toate eforturile organelor și orga
nizațiilor sportive. In acest sens, 
s-a precizat că în țara noastră 
avem cadre cu o excelentă califi
care în acest domeniu, a căror ex
periență este bine cunoscută, chiar 
și peste hotare, dar care — din 
păcate — nu găsesc ecou și ade
ziune tocmai la tehnicienii români. 
De aceea, pentru viitor, este ab
solut necesar să se lupte pentru 
aplicarea indicațiilor metodice pri
vind selecția și concepția de pre
gătire la copii și juniori pe fiecare 
ramură de sport, exercitîndu-se în 
acest sens un riguros control. Nu
mai ridicînd la rangul unei per
fecte colaborări legătura dintre 
școală, părinte și antrenor, numai 
avînd alături, în permanență, me
dicul sportiv și numai muncind cu 
dragoste și simț pedagogic, copiii 
de azi vor fi mîine, spre mîndria 
noastră a tuturor și îndeosebi a 
acelor modești tehnicieni care le-au 
călăuzit primii pași în sport, mari 
performeri, vedetele autentice ale 
întrecerilor sportjve de amploare.

Oric.it
serie.de


ÎN DIVIZIA B: POLITEHNICA GALAȚI (după 

a doua victorie) Șl C. S. M. REȘIȚA —

LIDERII SERIILOR

UN FRUMOS SUCCES AL JUNIORILOR

Prima reprezentativă a României 
a cucerit „Cupa 23 August"

IN etapa a doua-gazdele au fost necruțătoare ...intrecind in finală cu 5-0 selecționata secundă .

SERIA I
DUNĂREA GIURGIU — CHIMIA 

RM. VÎLCEA 4—0 (3—0)
Gazdele au reușit o victorie cate

gorică, în concordanță cu desfășu
rarea acestei partide. în prima re
priză, localnicii au dominat mult 
și au Inserts de trei ori prin Lungu 
(min. 5). Cristache (min. 15) și Popa 
(min. 41). După pauză, mulțumiți 
de rezultat, jucătorii din Giurgiu 
n-au mai insistat, dînd astfel posi
bilitatea oaspeților să preia Iniția
tiva, Ineficacitatea atacului, însă, 
i-a privat pe vîlceni de înscrierea, 
cel puțin, a golului de onoare. Dim
potrivă, gazdele au reușit să-și 
rotunjească golaverajul prin punc
tul marcat de Sandu, în min. 82. 
A arbitrat bine V. Dumitrescu — 
București.

Al. PANĂ — coresp.

PORTUL — METALUL BUCU
REȘTI 0—0

Constănțenii, cu o linie de atac 
dezorientată și cu doi mijlocași 
lipsiți de inspirație în această par
tidă, nu puteau emite pretenții. Me- 
talurgiștii s-au apărat foarte bine 
și au contraatacat periculos, făcînd 
să iasă la iveală și slăbiciunile apă
rării gazdelor. Bucureștenii _ au 
avut două bune ocazii de gol. prima 
în min. 58 și a doua în min. 62, 
cînd Troi. aflat în fața porții goale, 
n-a reușit să împingă balonul în 
plasă. Și Portul a avut o ocazie 
favorabilă de gol, în min. 72. ratată 
însă de Paraschivescu. A arbitrat 
bine N. Cursaru — Ploiești.

C. POPA — coresp.

C.F.R. PAȘCANI — POLITEHNICA 
GALAȚI 0—1 (0—1)

Gazdele au dominat în majorita
tea timpului, raportul de cornere, 
13—2, fiind elocvent în această pri
vință. Atacurile localnicilor. însă, 
s-au izbit cu regularitate de dîrza 
apărare a oaspeților, din. rîndurile 
căreia s-au remarcat Tudosie și 
Dima. Oaspeții au reușit să înscrie 
în min. 16, prin Bezman, gol ce 
avea să le aducă o victorie și două 
puncte prețioase. Excelent arbitra
jul lui N. Hainea — Bîrlad.

C. ENEA — coresp-

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PRO
GRESUL BRĂILA 2—1 (0—1)

Ambele formații au jucat bine, 
avînd contribuții egale în realizarea 
unui spectacol fotbalistic agreabil. 
Oaspeții, foarte buni pe contraatac, 
au reușit să deschidă scorul în min. 
34, prin golul înscris de Cotigă. 
După pauză, Ceahlău] a jucat mai 
bine, dar echipierii săi au ratat 
multe ocazii, printre care și o lo
vitură de la 11 m (min. 79), prin 
Zaharia. Localnicii datorează vic
toria dominării din ultimele minute, 
concretizată prin golurile marcate 
de Baicu (min. 81) și A. Gheorghe 
(min. 87). A arbitrat foarte bine 
Etn. Păunescu — Vaslui.

C. NEMȚEANU — coresp.

S. N OLTENIȚA — POIANA 
CÎMPINA 2—0 (0—0)

Faptul că la pauză scorul rămă
sese alb s-a datorat, în primul rînd, 
lui Opanschi, portarul oaspeților, 
care s-a opus golului în mai multe 
situații. In repriza a doua, . Ș.N.O. 
a dominat și a reușit să obțină vic
toria prin golurile înscrise în mi
nutele 65 și 86 de către Constrfhtin, 
care a executat excelent două lo
vituri libere. A arbitrat foarte bine 
Aurel Bentu — București.

M. VOICU — coresp.

F.C. GALAȚI — METALUL 
tîrgoviște 3—0 (2—0)

Diferența de scor ar putea da 
Impresia superiorității absolute a 
localnicilor. Jocul, însă, a decurs 
într-o notă de echilibru, ( singurul 
caoitol la care gălățenii și-au de
pășit clar partenerii fiind cel al 
finalizării acțiunilor ofensive și 
aceasta grație fostului internațio
nal Iancu, care rămîne același 
atacant percutant, înzestrat cu 
simțul golului. Iancu a marcat 
în acest meci două goluri. Pe pri
mul, hi minutul 26 — un șut 
năpraznic, tras din interiorul 
careului —-, după ce cu un mi
nut înainte oaspeții rataseră 
pe contraatac, prin Manea, o 
ocazie mare. în min. 31, Iancu 
a ridicat scorul la 2—0. reluînd 
cu capul în gol o centrare venită 
de pe stînga, de la Nicoară. La 
0—2, tîrgoviștenii nu au renunțat 
— totuși — la luptă, s-au ,,bătut1 2 3* 
eu convingere, dar atacul n-a 
contat practic decît pe un singur 
om : pe fostul stelist . Manea. Pa- 
vlovîci a jucat mai mult la mij
locul terenului, unde s-a făcut re
marcat prin cîteva execuții teh
nice bune (preluări, pase), dar — 
ca de obicei — a vorbit mult, s-a 
certat cu toată lumea I

cum aveau să se comporte, 
apoi, spectatorii clujeni, în timpul 
partidei de grea suferință dintre 
C.F.R, și Dinamo, avea să ne arate 
că nu întîmplător trofeul sportivi
tății a poposit pe malurile Someșu
lui. Acel „10“ cu care publicul din 
acest oraș a pornit în noua cursă 
a corectitudinii nu face decît să 
confirme o tradiție, pe deplin re
liefată de succesul din campionatul 
trecut.

Trecînd la principalii actori, cei 
de pe gazon, a fost evidentă preo
cuparea tuturor echipelor de a se 
impune, de a realiza un debut me
ritoriu. De aceea, meciurile au fost 
caracterizate printr-o notă accen
tuată de combativitate, de angaja
ment fizic și moral, cel mai suges
tiv exemplu în această privință o- 
ferindu-ni-1 partida de mare drama
tism de la Iași, unde am greși dacă 
am ‘adresa felicitările doar împetuo- 
șilor fotbaliști de la Universitatea 
Cluj, ignorînd revenirea din abis 
a localnicilor, capacitatea lor de a 
lupta pînă în ultima clipă. Și, se 
poate spune că> în ciuda ambițiilor 
revărsate încă din start, jocurile 
au fost, în general, corecte. Păcat 
că, Ia Iași, eu cîteva clipe înaintea 
fluierului final, Fanea Lazăr, ne- 
controlîndu-și nervii, a avut o ati
tudine ireverențioasă față de con
ducătorul Jocului. Se pare că fotba
listul din Cluj a uitat că, și din 
punct de vedere disciplinar, un 
meci durează 90 de minute. Poate 
chiar mai mult, dacă îl privim sub 
această prismă...

Dar, fiindcă abaterea lui Fanea 
Lazăr ne-a condus în zona veșnic 
agitată a arbitrajului, să ne oprim 
și lâ acest capitol. El ne permite 
concluzia că, partidele au fost bine 
conduse, cu excepția celei de la 
Tîrgu Mureș, unde echipei locale nu

2- 3 (1-0)
Minerul Gh'elar —• U.M, Timi

șoara 3—1 (0—1)
(Corespondenți: C. Crețul Gh, 

Nicolăiță, M. Mutașcu, R. Zeno, 
I. Alexandrescu, M. Susan și FI. 
Oprița).

Etapa viitoare; Electromotor — 
Gloria, U.M. Timișoara — C.F.R. 
Caransebeș, Victoria — Aurul, Mi
nerul B. — Minerul G., Furnirul 
<— Progresul, Minerul M.N. —- Me
talul, Vagonul — Mureșul. _

SERIA A IX-a

Independența Sibiu — C.F.ft. Sfj 
meria 2—1 (1—0)

Vitrometan Mediaș —• Mineru! 
Teliuc 1—1 (1—0) . ■ , .

Minaur Zlatna — Unirea Alba 
Iulia 2—1 (1—0)

Textila Sebeș — A.S.A\ Sibiu
3— 2 (1—1)

Victoria Călări — CHlmiS Or, 
Victoria 2—0 (0—0)

Constructorul Hunedoara — Me
talul Copșa Mică 0—0

U.P.A. Sibiu — C.F.R. Sighi
șoara 5—1 (3—0)

(Corespondenți: I. Hie. Z. Rîș- 
noveanu, N. Băișan. I. Ștefan, A, 
Ion. M. loanid și Gh. Toptrceanu).

Etapa viitoare: A.S.A. Sibiu —. 
Vitrometan, C.F.R. Sighișoara — 
Constructorul. Minerul T. — Inde
pendența, Unirea —• Victoria, 
C.F.R. Simeria — U.P.A. Sibiu, 
Chimia — Textila, Metalul — Mi
naur.- --

SERIA A X-o

Topitorul Baia Mare — C.î.Di. Si- 
ghetul Marmației 3—2 (2—1)

Voința Cărei — Minerul Baia 
Sprie 0—5 (0—1)

Minerul Cavnic — Recolta Sa- 
lonta 6—0 (2—0)

Bihoreana Marghita — Construc
torul Baia Mare 3—0 (0—0)

Măgura Șimleul Silvaniel — 
Bradul Vișeu 0—3 (0—0)

Someșul Satu Mare — Victoria 
Cărei 0—2 (0—2) (S-a jucat la Că
rei).

Gloria Baia Mare — Unirea Za-*

LOTO-PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES Nr. 33 
DIN 18 AUGUST

Extragerea I: Categ. 1 : 1 varian
tă 25% a 100 000 lei și ] variantă 
10% a 40 000 lei ; a 2-a : 1 variantă 
50% a 43 894 lei, 3 variante 25% a 
21 992 lei și 2 variante 10% a 8 797 
lei: a 3-a : 9,85 a 7 159 lei; a 4-a i 
z*2,65 a 1 653 lei; a 5-a i 120,75 a 
584 lei; a 6-a: 4 314,85 a 40 Iei.

REPORT CATEG. 1 : 1 158 566 lei.
Extragerea a Il-a : Categ. A : 1 

variantă 25% a 100 000 lei ; B : 18,30 
a 4 230 lei: C: 34,90 a 2 218 lei; 
D: 2 023,35 a 60 lei ; E: 130,60 a 
200 lei ; F : 2704,25 a 40 lei.

REPORT CATEG. A: 249 259 lei.
Cîștigul de 100 000 lei de la categ. 

1 a revenit participantului SPIREA 
STELIAN din București, iar cel 
de la categ. A, participantei DOBAT 
MAGDALEMA din Cehul Silvaniei 
— Sălaj., ■*

Trei „secvențe*1 importante din 
repriza a doua: 1. Manea ra
tează în min. 50 de la 4 metri, 
trimițînd balonul, cu capul, peste 
bară: 2. în min. 73, Bruștiuc ia o 
acțiune pe cont propriu, intră în 
careu, se învîrtește printre apă
rători, îl driblează și pe portarul 
Bărbulescu și trimite ușor, cu 
stîngul, în gol ; 3. Ciobanu, fun
dașul central al oaspeților, este 
scos din teren de antrenorul Ni
colae Tătarii pentru nerespectarea 
sarcinilor de joc și Metalul — 
care operase deja două schimbări 
în formație — joacă, în ultimele 
15 minute. în zece oameni. Ho- 
tărîre de excepție a antrenoru
lui. care a stîrnit uimire, dar și 
admirație...

F.C. GALAȚI : Hagioglu (min. 
77 Matache) — Tr. Ioneseu, Casto- 
ianu, Savancca, I. Nicu, Enache, 
Bruștiuc, Chihaia, Iancu, Ionică 
Nicoară (min. 72 Adam).

METALUL : Bărbulescu-Mihăi-
lescu, (min. 60 Ghiță), Ciobanu, 
Nițescu. Stanciu, Buciumeanu, 
Gheorghe (min. 46 Cristache), C. 
Ioneseu. Tiron, Pavlovici, Manea.

A arbitrat corect Chevorc Ghe- 
migean (București).

Dumitru VIȘAN

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
METALUL PLOPENI 2—0 (1—0)

Tribune arhipline, pe un soare, 
torid, luni dimineața în parcul 
sportiv din .str. dr. Staicovici. La 
prima apariție, din campionatul 
secund, în fața propriilor supor
teri, Progresul s-a străduit să rea
lizeze un joc frumos și, bineînțe
les, să încheie cu o victorie par
tida. La capătul .celor 90 de mi
nute intențiile jucătorilor bucu- 
reșteni s-au împlinit doar parțial, 
ci reușind să acumuleze primele 
2 puncte în campionat. în ceea 
ce privește . evoluția lor, aceasta 
n-a fost la înălțimea așteptărilor. 
Lipsa celor trei piese importante 
din angrenajul formației (Beldea- 
nu, Dudu Georgescu și Cassai) n-a

Acțiunea lui Năstase (Progresul București) a fost stopată, de astă dată, de portarul Șerban (Metalul Plopeni). 
Fotoi DRAGOȘ NEAGU 

putut fi suplinită cu succes de în
că neexperimentații înlocuitori.

Evoluția jucătorilor din Plopeni 
s-a situat la un bun nivel. Oaspeții 
avînd o serioasă pregătire fizică, 
au imprimat, din primele minute 
de joc, un ritm rapid, au acționat 
dezinvolt la mijlocul terenului și 
au creat, deseori, panică în careul 
advers,

în prima repriză, după cîteva 
lovituri de colț executate la am
bele porți. Metalul are o ocazie 
de a deschide scorul (min. 15), în
să Manta, cu un reflex uimitor, a 
respins peste poartă balonul trimis 
cu capul de Bogaciu (Metalul). 
Bucureștenii au apoi o perioadă 
de dominare și apărarea Metalului 
comite prima greșeală. Tn min. 31, 
Raksi este „cosit" în careu de 
Glba și penaltyul e transformat 
impecabil de Năstase. După pau
ză, Progresul are mai mult iniția
tiva, înscriind încă un gol (autori 
Năstase, min. 75). și ratînd alte si
tuații de a mări avantajul.

A arbitrat bine T. Leca-Brăila.
PROGRESUL: Manta—Condura- 

che, Măndoiu, Grama, Ad. Con- 
statinescu, Tănăsescu, I. Dinu (G. 
Dinu, min.. 28), I. Sandu, Raksi (G. 
Georgescu, min. 60), Năstase, R. Io- 
nescu.

METALUL: Șerban—Mitu, Grecu, 
Giba, Anifa, Alexiu, Bogaciu (Pe-

AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 34,

ETAPA DIN 22 AUGUST 1971
Rapid—U. T. Arad Anulat
Steaua—„U“ Craiova X
S. C. Bacău—F. C. Argeș 1
Steagul roșu—Petrolul 1
C.F.R. Cluj—Dinamo Buc. 2
Politehnica Iași—„U" Cluj X
A.S.A. Tg. Mureș—Farul X
Crișul—Jiul X
C.F.R. Pașcani—Politehnica Gl. 2
Portul—Metalul București X
C.F.R. Arad—Politehnica Tim. X
C.S.M. Reșița—C.S.M. Sibiu 1
Electroputere Cv.—Olimpia Ord. 1

Fond de premii : 312.728 lei.
— Meciul I fiind anulat, conform 

regulamentului, toate variantele pri
mesc pronostic exact.

— Plata premiilor va începe în 
capitală de la 28 august, pînă Ia 3 
octombrie, în tară le la 1 septembrie 
pînă la 6 octombrie 1971 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO - PRONOSPORT 

tre, min. 78), Plăiașu, Florea (Ur- 
lățeanu, min. 66), Dragomir, Ma- 
nolaclie.

P. VINTILA
CLASAMENTUL

1. POLITEHNICA 2 2 0 0 5—0 4
2. F.C. Galați 2 o 0 0 5—1 4
3. S.N.O. 2 2 0 0 5—2 4
4. Dunărea 2 1 0 1 4—2 2

5— 6. Progresul Brăila 2 1 0 1 3—2 2
5—• 6. Progresul. Buc. 2 1 0 1 3-2 2

7. Știința 2 1 0 1 4—4 2
n— 9. Metalul Tîrg. 2 1 0 1 3—4 2
8— 9. Poiana 2 1 0 1 2—3 2

10. Sportul studențesc 2 1 0 1 3—4 2
11. Ceahlăul 2 1 0 1 2—5 2

12—14. C.F.R. 2 0 1 1 0—1 1
12—14. Portul 2 0 1 1 2—3 1
12—14. Metalul Buc. 2 0 1 1 1—2 1

15. Chimia 2 0 1 1 0—4 1
16. Metalul Plopeni 2 0 0 2 2—5 0

ETAPA VIITOARE (29 august) î Poia-
na — Portul, Politehnica — Sportul stu
dențesc, S.N. Oltenița — Chimia, Meta
lul Tîrgoviște — C.F.R., Metalul Bucu
rești — Dunărea, Știința — F.C. Galați, 
Progresul Brăila — Progresul București, 
Metalul Plopeni — Ceahlăul.

SERIA A Iba
C.F.R. TIMISOARA — CORVINUb 

HUNEDOARA 2—1 (1—1)
N-a lipsit mult ca cei 6 000 de 

spactatori să asiste Ia o surpriză. 
Localnicii au dominat în marea ma
joritate a timpului. Ei au luat con
ducerea in min. 25 (prin golul în
scris de Periatu), dar un minut mai 
tîrziu au fost egalați 1 MunteanU a 
transformat impecabil o lovitură de 
la 16 m, obligîndu-I pe Gaboraș 
să scoată balonul din plasă. După 
acest duș rece, feroviarii timișoreni 
s-au trezit, au inițiat o serie de 
atacuri periculoase, dar golul victo
riei l-au înscris de abia în min, 89, 
prin Nestorovici. Oaspeții s-au 
apărat, în general, prudent, au con
traatacat destul de curajos, cre- 
îndu-și, în cîteva rînduri, situații 
favorabile de a înscrie, ratate, însă, 
de impetuosul Csergo.

P. ARCAN — coresp.
MINERUL BAIA MARE — GAZ 

METAN MEDIAȘ 4—0 (1—0)
Peste 3000 de spectatori au asis

tat la un joc frumos. Gazdele au

REZULTATELE PRIMEI ETAPE A DIVIZIEI C
SERIA I

Nicolîna Iași — A.S.A. Cîmpu
lung Mold. 5—1 (4—0)

Viitorul P.T.T.R. Botoșani — 
Victoria Roman 1—3 (0—2) (s-a Ju
cat la Dorohoi).

Foresta Fălticeni — Minerul Gura 
Humorului 1—0 (0—0)

Avîntul Frasin — Penicilina Iași 
2—0 (0—0)

Chimia Suceava — I.T.A. Paș
cani 1—0 (0—0)

Minobradul Vatra Dornei — 
Textila Botoșani 1—1 (0—1)

Constructorul Iași — Fulgerul 
Dorohoi 0—0.

(Corespondenți: V. Diaconescu. 
I. Mandache, D. Crăciun, I. Bod
nar, C. Alexa, P. Spac și D. Va- 
leriu).

Etapa viitoare (29 august): Pe
nicilina — Foresta,. Textila — A- 
vîntul, Victoria — Nieolina, I.T.A. 
Pașcani — Minobradul, A.S.A. 
Cîmpulung — Constructorul, Ful
gerul — Chimia, Minerul — Vii
torul.

SERIA A ll-a
Danubiana Roman — Petrolul 

Moinești 4—0 (0—0).
Luceafărul Focșani — Minerul 

Comănești 0—1 (0—1)
Gloria Tecuci — Textila Buhuși 

0—0
Oituz Tg. Ocna — Trotușul Gh. 

Gheorghiu-Dej 5—0 (3—0)
Viitorul Vaslui — A.S.M. Tecuci 

2—0 (1—0)
Rulmentul Bîrlad — Automo

bilul Focșani 4—1 (3—1)
.Letea Bacău — Cimentul Bicaz 

2—1 (1—0)
(Corespondenți! G. Groapă, V. 

Manoliu, V. Doruș, Al. Avei, M. 
Florea, I. Drobotă și I. llie).

Etapa viitoare: Automobilul — 
Letea, Cimentul — Oituz, Trotu
șul — Luceafărul, A.S.M. Tecuci 
— Danubiana, Petrolul — Rulmen
tul, Minerul — Gloria, Textila — 
Viitorul.

SERIA A lll-o
Ș. N. Constanța — Ancora Ga

lati 3—1 (2—0)
Delta Tulcea — Dacia Galați

4—0 (3—0)
I.M.U. Medgidia — Marina Man

galia 0—0
S.U.T. Galați — Unirea Trico

lor Brăila 6—0 (2—0) 

dominat categoric în repriza secun
dă. cînd s-au detașat net în cîști- 
gătoare. Oaspeții, foarte buni pe ac
țiunile de contraatac, au ratat cîteva 
ocazii prin Jiga, Ardeleanu și Fi
lip. Golurile au fost realizate de 
Milialcic (min. 6 și 78). Roznai 
(min. 63) și Silaghi (min. 65). A 
condus corect Z. Szecsei (Tg. Mu
reș).

T. TOHATAN, coresp.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
OLIMPIA ORADEA 2—0 (0—0)
Craiovenii au avut inițiativa în 

majoritatea timpului, dar au ne
glijat apărarea, ceea ce a dat po
sibilitatea orădenilor să constru
iască unele contraatacuri foarte 
periculoase. Oaspeții au avut chiar 
posibilitatea să deschidă scorul, în 
min, 20, cînd Harșani a șutat de la 
6 m, însă portarul Bucaru a res
pins cu piciorul. în această parte a 
meciului, craiovenii ar fi putut să 
înscrie, dar jocul individual al Iui 
Bondrea și lipsa de insistență a lui 
Bichea, au făcut ca tabela de mar
caj să rămînă albă. După pauză, 
localnicii au fost mai insistenți și 
au marcat de două ori,, prin Ilîrșo- 
veanu (min- 69) și Dinu (min. 75). 
în min. 64, orădenii au înscris un 
gol, acordat inițial de arbitrul de 
centru și apoi anulat în urma sem
nalizării tușierului V. Roșu. A ar
bitrat bine G. Popovici — Bucu
rești.

St. GURGUI, coresp.

C.F.R. ARAD — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 1—1 (1—1)

Aproximativ 2 500 de spectatori, 
dintre care mulți veniți din Timi
șoara, au asistat la un joc deschis, 
ambele echipe încercind să obțină 
victoria. O evoluție bună au avut-o 
liniile de mijloc, evidențiindu-se 
printr-o activitate laborioasă Sur- 
dan (Politehnica) și Babău (C.F.R.). 
Arădenii au prezentat o apărare 
mai bună, iar timișorenii — o linie 
de atac mai incisivă. Jocul a fost 
echilibrat, cele două formații îm- 
părțindu-și perioadele de dominare:

Granitul Babadag — Cimentul 
Medgidia 2—1 (1—1)

Viitorul Brăila — Dunărea Tul
cea 2—0 (1—0)

Dunărea Brăila — Electrica Con
stanța 2—1 (2—1)

(Corespondenți: P. Cornel, T. Ion, 
A. Radu, V. Ștefănescu, C. Fuci- 
giu, I. Baltag și D. Cristache).

Etapa viitoare: Unirea Tricolor
— I.M.U. Medgidia, Marina — 
S.N, Constanța. Ancora — Viitorul, 
Electrica — Delta, Dunărea Tul
cea — S.U.T. Galați, Cimentul — 
Dunărea Brăila, Dacia — Granitul.

SERIA A IV-o

Victoria Lehliu — Electronica 
București 0—1 (0—0)

Unirea Tricolor București — Si
rena București 2—0 (1—0) -

T.M. București — Autobuzul 
București 3—3 (1—0)

Voința București — Celuloza Că
lărași 1—0 (1—0)

Laromet București — Tehnome- 
tal București 0—2 (0—1)

Flacăra roșie București — Ma- 
șini-unelte București 3—2 (1—0)

Dinamo Obor București — Olim
pia Giurgiu 2—1 (0—1)

(Corespondenți : M. Sever, R. 
George, G. Rosner, O. Guțu, D. 
Negrea, T. Constantin și C. Vișan).

Etapa viitoare: Sirena — La
romet, Mașini — Victoria, Celuloza
— Unirea Tricolor, Tehnometal — 
Dinamo Obor, Autobuzul — Fla
căra roșie, Olimpia — Voința, Elec
tronica — T.M. București.

SERIA A V-a

Chimia Buzău — Olimpia Rm. 
Sărat 0—0

Prahova Ploiești — Azotul Slo
bozia 2—2 (I—1)

I.R.A. Cîmpina — Petrolistul 
Boldești 0—0

Viitorul Slănic — Gloria Buzău 
1-3 (1-1)

Caraimanul Bușteni — Victoria 
Florești 2—0 (2—0)

Aurora Urziceni — Petrolul Ber
ea 1—0 (1—0)

Șoimii Buzău — Carpați Sinaia 
1-1 (0-1)

(Corespondenți: D. Marin, FI. 
AIbu, E. Stroe, D. Ciobanu, V, 
Zbarcea, M, Tabarcea și M. Du
mitru).

la începutul fiecărei reprize iniția
tiva a aparținut oaspeților, ca apoi 
ea să treacă, treptat, de partea 
gazdelor. în acest fel, rezultatul de 
egalitate este echitabil. Scorul a fost 
deschis de Politehnica, prin Bun- 
găti (min. 33). care a înscris dintr-o 
lovitură liberă de la 18 m. Fero
viarii au egalat în min. 37, prin 
Damian. A condus bine Sever Dră- 
gulici (Tr. Severin).

Gh. NICOLAIȚA — coresp.

METALURGISTUL CUGIR — 
OLIMPIA SATU MARE 1—0 (1—0)

Multă vreme, jocul s-a desfășurat 
în nota de superioritate a gazdelor, 
care n-au putut înscrie, însă, decît 
un singur gol, în min. 20, prin 
Smadea. în repriza a doua, oaspe
ții au avut și ei o lungă perioadă 
de dominare, rămasă. însă, fără re
zultat. A arbitrat foarte bine N. 
Mogoroașe (Craiova).

M. VÎLCEANU, coresp.

GLORIA BISTRIȚA — VULTURII 
TEXTILA LUGOJ 6—0 (2—0)

Jocul a fost la discreția gazde
lor. Cei 3 000 de spectatori au asis
tat la o evoluție bună a echipei fa
vorite. care a arătat o eficacitate 
maximă. Oaspeții au jucat slab și 
au avut o apărare penetrabilă. Go
lurile au fost realizate de Victor 
(min. 13 și 72), Ciocan (min. 25. 46 
si 87), si Goea (min. 84). I. Cini- 
peanu (Cluj) a arbitrat bine.

I. TOMA, coresp.

C.S.M. REȘIȚA — C.S.M. SIBIU
6—0 (1—0)

Reșițenii, într-o formă foarte 
bună, au obținut pe merit această 
victorie la un scor categoric. în 
prima repriză, oaspeții s-au anărat 
supranumeric, sperînd să realizeze 
un scor egal. Dar intențiile sibieni- 
lor s-au năruit, în special după 
pauză, cînd gazdele, încurajate de 
de cei 4 000 de spectatori, au con
struit atacuri periculoase șl au mai 
marcat încă de 5 ori. Autorii go
lurilor : Silaghi (min. 40). Dumitru 
(min. 49), Varga, (min. 62), Schell 
(min. 67, autogol), Stoia (min. 80) 
și Atodiresei (min. 87). A condus 
bine I. Erdos (Oradea).

I. PLAVIȚIU, coresp.

MINERUL ANINA — CHIMIA 
FAG AR AȘ 2—1 (0—0)

Joc frumos, disputat în limitele 
sportivității. După pauză, în min. 
49, minerii au reușit să deschidă 
scorul prin Sturza, ca după numai 
patru minute oaspeții să restabi
lească egalitatea pe tabela de mar
caj, prin Armeanu. Cu un minut 
înainte de fluierul final, Mathe a 
înscris golul victoriei echipei locale. 
Foarte bun arbitrajul lui Ion Pa- 
nait (Petroșani).

P. LUNGU, coresp.
CLASAMENTUL

1. C.S.M. REȘIȚA 2 1 1 0 7-1 3
2. Minerul Baia Mare 2 1 1 0 5—1 3
3. C.F.R. Timișoara 2 1 1 0 3-2 3
4. Gloria 2 1 0 1 6—2 2

5— 6. Corvinul 2 1 0 1 3—2 2
5— 6. Electroputere 2 1 0 1 2—1 2
7— 8. Politehnica 2 0 2 0 2—2 2
7— 8. C.F.R. Arad 2 0 2 0 5—5 9
9—10. Gaz metan 2 1 0 1 3—4 2
9—10. Minerul Anina 2 1 0 1 2-3 2

11. Metalurgistul 2 1 0 1 1—3 2
12. Vulturii textila 2 1 0 1 2—6 2
13. C.S.M. Sibiu 2 1 0 1 1—6 2

14—15. Olimpia Satu Mare 2 0 1 1 1—2 1
14—15. Chimia 2 0 1 1 2—3 1

16. Olimpia Oradea 2 0 1 1 4-6 1

ETAPA VIITOARE (29 august)! Chi
mia — Electroputere, Corvinul — Mine
rul Anina, Politehnica — Vulturii Texti
la, Olimpia Satu Mare — Minerul Bala 
Mare, C.S.M. Sibiu — C.F.R. Arad, Gaz 
metan — C.F.R. Timișoara, Gloria — 
Metalurgistul, Olimpia Oradea — C.S.M. 
Reșița.

Etapa viitoare: Victoria — Vi
itorul, Petrolul — Caraimanul, Car
pați — Aurora, Olimpia — Șoi
mii, Petrolistul — Prahova, Gloria
— I.R.A. Cîmpina, Azotul — Chi
mia.

SERIA A Vl-a
Metalul Mija — Flacăra Moreni 

3—1 (1—0)
Rapid Piatra Olt — Petrolul 

Videle 3—3 (1—2)
Petrolul Tîrgoviște — Chimia

Tr. Măgurele 0—0
Sporting Roșiori de Vede — Lo

trul Brezoî 1—1 (0—0)
Muscelul Cîmpulung — Unirea 

Drăgășani 2—0 (1—0)
Dacia Pitești — Gloria Slatina 

1—2 (0—2)
Oltul Rm. Vîlcea — Comerțul 

Alexandria 1—2 (0—0)
(Corespondenți : C. Cosma, I. 

Nicolae, M. Avanu, T. Negulescu, 
D. Rădulescu, P. Giornoiu și S. 
Diaconii).

Etapa viitoare: Petrolul V, —
— Sporting, Gloria — Metalul, Lo
trul — Rapid, Flacăra — Petrolul. 
T., Comerțul — Dacia, Chimia — 
Muscelul, Unirea — Oltul.

SERIA A Vil-o
Meva Tr. Severin — Progresul 

Corabia 2—3 (1—1)
Metalul Topleț — Minerul Motru 

1-1 (1-0)
Minerul Rovinari — Știința Pe

troșani 3—4 (0—2)
F. C. Caracal — Minerul Lu- 

peni 1—1 (1—0)
Steagul roșu Plenița — Dunărea 

Calafat 3—1 (1—0)
Progresul Strehaia —• Metalul

Tr. Severin 0—2 (0—0)
(Corespondenți: Gh. Manafu, I. 

Ion, N. Gerguș, Gh. Donciu, I. 
Julea și Gh. Dobreanu).

Etapa viitoare: Minerul b. — 
Progresul, Metalul T.S. — Minerul
R., Dunărea — Metalul T., 
Pandurii Tg. Jiu — Meva, Progre
sul — F. C. Caracal, Știința — 
Steagul.

SERIA A Vlli-a
Progresul Timișoara — Minerul 

Moldova Nouă 0—0
Gloria Arad — Furnirul Deta 

l_0 (0—0)
C.F.R. Caransebeș — Minerul 

Bocșa 0—2 (0—0)

BRAȘOV, 24 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Cea de a doua edi
ție a competiției internaționale de 
fotbal pentru juniori, „Cupa 23 Au
gust", s-a încheiat astăzi (n.r. Ieril 
la. Brașov — pe un timp de sfîrșit 
de toamnă, cu picături reci de ploaie
— cu o prestigioasă izbîndă a junio
rilor români, care și-au disputat între 
ei trofeul-chaRenge.

Desfășurată în fața cîtorva sute de 
spectatori — surprinzătoare apatia cu 
care forurile sportive brașovene au 
făcut publicitate unei competiții de 
o asemenea anvergură — finala n-a 
avut istoric.
După o sută de secunde de 13 fluie
rul inaugural, la o lovitură dg colț 
venită de pe dreapta, portarul Naște 
a scăpat balonul și Szabados a în
scris, cu capul, deschizînd scorul și 
anunțînd... golul al doilea, care a 
survenit în minutul următor,: după 
un „un-doi“, cu Șumulanschi, Ion 
Ion, cel mai viclean jucător de pe 
teren, l-a fentat pe Naște și... 2—0 !

Din acea clipă, a fost evident pen
tru toată lumea că juniorii repre
zentativei secunde — pentru care 
prezența îri finală constituie un suc
ces, pe cît de surprinzător, pe attt de 
meritat, cîștigat prin talent și serio-, 
zitate — nu vor putea depăși dife
rența de vîrstă și capacitate, toate 
încercările lor de a păcăli inteligenta 
apărare adversă eșuînd în preajma 
careului mare al porții Iui Ciurea.

Pînă Ia pauză, elevii lui Ardelea
nu și Zavoda, stăpîni autoritari ai 
terenului, au mai înscris două goluri
— Bartale (min. 16) și Ion Ion (min. 
23) — în vreme ce adversarii lor s-au 
mulțumit să combine la centrul te
renului.

După pauză, meciul s-a desfășu
rat între aceleași coordonate, doar 
că prima echipă, mulțumită de re
zultat și, poate, obosită după o suită 
de nouă jocuri („Cupa Prietenia". 
„Cupa 23 August") n-a maj căutat 
cel mai scurt drum spre gol, nereu
șind decît unul, prin Ciughici: 5—0 
în min. 48.

TERENUL PROPRIU
(Urmare din pag. 1)

Metalul Oțelul Roșu — Electro
motor Timișoara 4—2 (1—1)

Mureșul Deva — Victoria Caran
sebeș 2—0 (1—6)

Aurul Brad — Vagonul Aract

Arbitrul ploieștean Emil Vlaicu- 
lescu a condus excelent următoarele 
formații:

ROMANIA I (antrenori prof. O. Ar
deleanu 'și V. Zavoda): Ciurea (min. 
77 Bojhianu) — Anghelini, Nagh:« 
Dedea, Enache (min. 70 Vaida). Istră- 
tescu. Dumitriu, Bartale (min. 41 Sa«- 
du). Șumulanschi, Ion Ion. Szabadi» 
(min. 41 Ciughici).

ROMANIA II (antrenori I. Sav« sî 
prof, P. Comăniță) : Naște (min. 41 
Clipa) — Vîrlan (min. 38 Manole), 
Cotigă, Negruțiu, Chivu, Godja, Po
pa (min. 38 Spirea), Crișan (min, 23 
Rălucanu), Vanea, Catrina, Radu.

Pentru locurile 3—4. Turcia—Iugo
slavia 1—0 (1—0).

Pentru locurile 5—6 : R.D.G.—Ceho
slovacia 0—0 și 5—4, după executa
rea loviturilor de la 11 metri.

Pentru locurile 7—a : Grecia—Se
lecționata Brașov 6—0 (1—0).

Ovidiu IOANITOAIA ’

FOTBAL FEMININ 

CONFECȚIA -FLACĂRA 
ROȘIE 5-0 (1-0)

Partida dintre formațiile femini
ne Confecția și Flacăra roșie a a- 
tras pe terenul „Dudești" un nu
meros public. Așteptările spectato
rilor au fost satisfăcute. „sexul 
frumos" oferind o partidă plăcută, 
cu faze palpitante și cu... multe 
goluri. în final, victoria a revenit 
echipei Confecția (instructor C. Da
vid), cu scorul de 5—0 (1—0). 
prin punctele înscrise de Puica 
Lazăr (3), Ștefania Ispas și Rodi- 
ca Sandu.

Aurel PĂPĂDIE

i s-a acordat o lovitură de Ja 11 
metri, apreciată ca îndreptățită de 
către cronicarul nostru. Conducă
torul întîlnirii, brașoveanul C. Ghi
ță, a pierdut din această cauză două 
din cele cinci stele rezervate arbi
trilor. Pierderea poate că nici nu 
este atît de mare, dacă ne gîndirn 
că a fost vorba de un moment de
cisiv al meciului. Faptul că, ade
sea, s-a manifestat tendința cava
lerilor fluierului de a fi mai largi 
în acordarea de lovituri de la 11 
metri pentru echipele gazdă, nu 
trebuie să ducă la instalarea tot 
atît de arbitrară a unei situații în 
care echipa locală este frustrată de 
un drept el ei. sub mantia unei 
false obiectivități.

Dincolo Insă de aceste aspecte, 
elementul de șoc al primei etape, 
menționat, de altfel în numărul' 
nostru de duminică, dar asupra că
ruia șe cuvine să ne oprim mai 
mult, a fost dispariția complexului 
de inferioritate, in condițiile me
ciurilor susținute în deplasare, la 
majoritatea echipelor. S-a făcut ab
stracție de acest „adversar" de te
mut ■— ambianța meciului Jucat pe 
teren străin — echipele abordind 
partidele cu același curaj, cu a- 
ceeași încredere, ca șl cum ar fi 
evoluat In fața propriilor lor su
porteri. în felul acesta, s-a realizat 
un bilanț puțin obișnuit: doar în 
două meciuri, gazdele au obținut 
victoria, în timp ce tn alte cinci 
meciuri oaspeții nu s-au lăsat în- 
trecuți» iar în cel de al șaselea, la 
Cluj. Dinamo, fără trei titulari, 
Dumitrache, Dinu și R. Nuniveiller. 
a obținut chiar cîștig de cauză. Si 
puțin a lipsit ca Universitatea Cluj 
și U.T.A. să se afle în aceeași situa
ție. .

Să nu ne grăbim, însă cu con
cluziile, ci să rezervăm rîndurllor 
de față rolul unor simple consta
tări, așa cum se cuvine după o pri
mă etapă de campionat.

Hău 0—3 (Gloria (lin’d suspe'fi’dată)'.
(Corespondenți: T. Teodor, V, 

Ștefan, Z. Debrețeni, A* Pașcatău, 
T. Topan și Șt. Vida).

Etapa viitoare: Unirea — Mă
gura, Bradul — Someșul, Victoria 
— Bihoreana, Minerul B.S. — To
pitorii, Constructorul — Minerul 
C., C.I.b. Sighet — Gloria, Recol
ta — Voința.

SER(A A x| a

' Teh’nofrig Cluj — Someșul Be
ți ean 3—0 (0—0)

Soda Ocna Mureș — Arîeșul 
Turda 0—1 (0—0)

Unirea Dej — Metalul Aiud
5—1 (0—0)

Arleșul Cfmpia Turzll •— Der-< 
mata Cluj 2—0 (1—0)

Viitorul Tg. Mureș — (5.T.K.
Gherla 4—1 (2—0)

Minerul (Rodna — Chimica Tir- 
hăvenl 0—5 (0—1)

Progresul Năsăttd — Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii 1—0 (0—01.

(Corespondenți: E. Fehdrvâri. I. 
Gheorghe, I. Ambru, L. Donciu, S. 
Albu, I. Vasile și D. Nistor).

Etapa viitoare: Dermata — 
Soda, C.I.Ti. Gherla — Tehnofrîg, 
Tnd. sîrmei — Viitorul, Metalul — 
Progresul, Chimica — Arieșul C.T.; 
Someșul — Unirea, Arieșul T. — 
Minerul.

SERIA A Xll-a

Politehnica Brașov — Oltul Sf. 
Gheorghe 3—2 (1—0)

Tractorul Brașov — Lemnarul 
Odorheiul Secuiesc 5—0 (2—0)

Viitorul Gheorghienl — Colorom 
Codlea 3—0 (0—0)

Carpați Covasna — Forestierul 
Tg. Secuiesc 2—0 (1—0)

Minerul M. Ciuc — Minerul Bă
lan 1—2 (1—2)

Unirea Cristurul Secuiesc — 
Carpați Brașov 2—0 (2—0) (S-a 
jucat la Gheorghieni)

Torpedo Zării ești — Metrom 
Brașov 1—f (0—1)

(Corespondenți: E. Bogdan. G. 
Loreac, C. Mâlnâsi, F. Gazdag, 
Z. Morvai, M. Csaba și C. Chirîac).

Etapa viitoare: Colorom — Tor
pedo, Minerul B. — Politehnica, 
Carpați B. — Minerul M.C., Me
trom — Unirea, Forestierul _
Tractorul, Oltul — Viitorul, Lem
narul — Carpați G,



Reprezentativa României in finala „Cupei Davis
(Urmare ăin pag. t)

am a.les pentru început aceea care 
ni se pare mai semnificativă. La 
sfîrșitul meciului, cînd telefoanele 
presei anunțau pretutindeni în 
lume victoria echipei române, că
pitanul brazilienilor, Alcidos Pro- 
copio, declara: „Felicit pe tenis
menii _ români. Au fost mai buni. 
Le urez succes pentru marea fi
nală, de la toamnă, în fața echi-

pci S.U.A. Vom veni și noi la 
Charlotte, dar ca turiști, și vâ rog 
să credeți că acolo, în tribune, vom 
fi cei mai înflăcărați suporteri ai 
lui Țiriac și Năstase!...“

Ba sfîrșitul meciului, jucătorii 
români au fost aplaudați de 
teribilii spectatori „paulistas". Cei 
care, trei zile la rînd, încercaseră 
să facă totul pentru ca echipa 
noastră să piardă, ne erau acum 
buni prieteni!

CUPA DAVIS'71

In ultima zi: de a
x
a

TlNAtg'ZoNE SEMIFINALE FINALA FINALA
z INTERZONE INTERZoNE

Brazilian

MEX»G

L3WIUA IA CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR

i SAO PAULO, 24 (prin telefon). 
•— Jucătorii români, atît Ilie Năstase 
cit și .Ton Țiriac, au dat dovada unei 
extraordinare hotărîri, în ultima zi 
a meciului cu echipa Braziliei. încă 
de la primele schimburi de mingi, în 
partida Koch-Năstase, s-a putut ve
dea că jucătorul român este ferm 
decis să obțină victoria. El . cîștigă 
primul ghem, contra serviciului bra
zilianului, menținînd avansul pînă 
la finele setului. în al doilea set, 
jocul lui Koch este complet dereglat 
și Năstase se distanțează nestinghe
rit, cîștigînd la 0... Brazilianul își a- 
runcă toate resursele in joc. în setul 
ultim, reușind să intre în prelun
giri, unde conduce cu 6—5. Printr-un 
joc de continuu atac, Năstase face 
insă 3 ghemuri la rînd și încheie 
victorios : 6—4, 6—0, 8—6.

La scorul de 2—2, pe tabela in
ti Inirii. întreaga atmosferă era schim- 

clar că șansele ro- 
cu toată oboseala a- 
de Tiriac, la partida 
în creștere, dat fiind 
îi este inferior pe

bată. Devenise 
manilor, chiar 
rătată în ajun 
de dublu, erau 
că Mandarino

plan tehnic și tactic. Si intr-adevăr, 
cu o demonstrație excepțională de 
forță. Tiriac începe cîștigînd 10 ghe
muri la rînd ! 6—0 și apoi 4—0 sînt 
înscrise în dreptul numelui său. pină 
ce brazilianul reușește să puncteze și 
el. Două seturi troc în avantajul 
tenismanului român, ca apoi să sur- 
vină primul moment dificil. Pe ser
viciul lui Tiriac, i se atribuie lui 
Mandarino o minge dubioasă. Inter
vine însă prompt arbitrul principal, 
englezul D. N. Hardwick, care re
stabilește scorul corect. Țiriac con
duce apoi cu 3—0. 3—1. 4—1, 4—2 
și aci îșt pierde serviciul : 4—4... încă 
un efort și serviciul lui Mandarino 
este, la rîndul său. cîștigat : 5—4, 
6—4. Așa se încheie o partidă ului
toare și întregul meci : 6—0, 6—2, 
6—4 pentru Țiriac.

Echipa de tenis a României se 
califică pentru finala „Cupei Davis”, 
în caro va intîlni. la 8. 9 și 10 oc
tombrie, la Charlotte (Carolina de 
Nord), formația S.U.A., deținătoarea 
trofeului.
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Agențiile internaționale de presă co
mentează pe larg meciul de la Sao 
Paulo. In cronica trimisului special al 
agenției FRANCE PRESSE se arată, 
printre altele : „Miracolul nu a avut 
loc. Brazilia, care a Învins Cehoslovacia 
in turul precedent s-a Înclinat, așa cum 
era de așteptat, în fața echipei Româ
niei. Suporterii localnici și-au făcut ilu
zii după meciul ciștigat in proba de 
dublu. In cele două probe de simplu 
care au urmat s-a văzut de Ia început 
că Intre Năstase șl Tiriac și adversarii 
lor există o diferență de clasă". 
In comentariu se mai subliniază că 
Țiriac a jucat de data aceasta foarte 
calm, impunîndu-se cu siguranță In fața 
lui Mandarino. In același comentariu se 
consemnează că tenismenii români, după 
proba de dublu pe câre au pierdut-o, eu 
știut să redreseze spectaculos situația și 
să obțină o meritată calificare în finala 
competiției. Același comentator arată că 
Năstase și Țiriac au demonstrat, fără 
îndoială, că joacă excelțnt pe terenuri 
eu zgură și că sînt capabili să obțină 
un rezultat mare In fața echipei S.U.A.

i La' sfîrșitul meciului, Ion Tiriac a de
clarat ziariștilor că a dorit să fie foar
te calm și a reușit acest lucru, cu toate 
că a fost greu, deoarece în tribune se 
afla „zgomotoasa” galerie braziliană. 
„M-am concentrat atent la orice minge 
și am reușit să-mi Impun Jocul”, a spus 
Ion Țiriac. Sînt foarte fericit că am reu
șit să cîștig acest meri, cel mal Impor
tant din'cariera mea de tenisman. Acumț 
«intern calificați pentru marea finală, 
eu echipa S.U.A. îmi mențin hotărlrea 
anunțată anterior, ea ehallcnge-renndnl 
să fie ultima mea apariție in echipa na
țională. Consider că, pentru viitoarele 
ediții ale Cupei Davis, echipa are ne
voie de un 
turi de Ilie

că tenismanil români au barat drumul 
către finală echipei Braziliei, care ar fi 
fost prima selecționată latino-americană 
calificată în ultimul act al competiției, 
în comentariul aceleiași agenții se arată 
că „după neașteptata victorie realizată 
în proba de dublu, tenismenii brazilieni 
n-au mai putut face față in ultimele 
două meciuri de simplu, cînd Năstase 
și Tiriac au „jonglat" pur și simplu, ciș- 
tigînd de o manieră care ne scutește de 
prea multe comentarii”.

7

L' EQUIPE: „TENISMENII ROMANI SE AUTODEPA$ESC"
In numărul său de marți dimineață cotidianul sportiv parizian „L’EQUIPE” 

apreciază și subliniază accesul echipei României in finala „Cupei Davis". După ce 
se scoate in evidență ușurința eu care cei doi jucători români și-au surclasat adver
sarii brazilieni in ultima zi, ziarul califică apropiatul challenge-round drept „un meci 
de urmărit șl căruia cu siguranță nu-1 vor lipsi sarea și piperul, întrucît Năstase și 
Țiriac vor dori fără îndoială să se autodepășească din nou".

SUHL, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

în orășelul Suhl din Republica 
Democrată Germană se desfășoară 
de trei zile campionatele europene 
de tir la arme cu glonț și cu alice. 
Spre satisfacția delegației noastre, 
la proba de talere aruncate din 
turn (skeet) unul dintre cei doi ju
niori români, care participă la C.E., 
și anume LUCIAN COJOCARU a 
repurtat un splendid succes la a,- 
ceastă întrecere de talere a celor 
mai buni juniori de pe continent, 
cucerind, într-o companie valoroa
să, medalia de argint. Lucian Co
jocaru a totalizat la această difi
cilă probă 144 de puncte din 150 
posibile, la numai 3 puncte de câști
gătorul titlului, Klaus Reschke 
(R.D-G.). Iată de altfel clasamentul 
probei de skeet juniori 150 talere :
1. K. RESCHKE (R.D.G.) 147 t, 2. 
Lucian Cojocaru (România) 144 t,
3. P. Wasslicki (Polonia) 142 t, 4.
V. Moskalev (U.R.S.S.) 141 t. La
aceeași probă, dar la femei, meda
lia de aur a fost cîștigată de sovie
tica Larisa Korșinskaia, care din 
150 de talere aruncate din turn a 
doborît 144. în urma ei s-au clasat:
2. Ruth Jordan (R.F.G-) 1.35 t, 3. 
Margarita Delbats (Franța) 134 t,
4. Laura Fantauzi (Italia) 133 t, 5.

Karin Linden (Norvegia) 132 t. La 
seniori, proba de skeet pe echipe a 
revenit formației spaniole cu 585 t, 
din 600 posibile. Pe locurile urmă-

riții genului, pistolarii sovietici, au 
ocupat locurile 1 și 3, medalia de 
argint revenind trăgătorului Vol
lmer din R.D.G. Deci, pe primele 
trei locuri t 1. Boris Iarmakov 
(U.R.S.S.) 565 p, 2. H. Vollmer 
(R.D.G.) 562 p, 3. G. Kozîh (U.R.S.S.) 
560 p.

Luni a avut loc prima probă de 
pușcă, cea de calibru redus 60 
focuri poziția culcat —> seniori. 
Titlul de campion al Europei a re
venit suedezului Johansson cn 595 
p, el fiind urmat, cu același punc
taj de 595, de patru trăgători și 
anume i Ripes (Polonia), Ditzler 
(Elveția), Tucker (Anglia) și Erlam- 
pios (Grecia).

Constantin COMARNISCH!

tTELEX

alt jucător, mal 
Năstase*.

tînfir, slă-

său. Hie Năstase 
: „Am făcut un

a declarat 
meci bun,

La rîndul i 
următoarele: ............. . _ __ ..
pentru că am luptat cu ambiție pentru 
fiecare minge. In continuare, noi vom 
pleca spre S.U.A, unde vom disputa fi
nala Cupel Davis. Ne vom pregăti Intens 
pentru a reuși marea performanță de a 
ciștiga trofeul”. Cunoscutul tenisman 
Edson Mandarino a spus, printre altele, 
că a Jucat foarte slab În meciul împo
triva lui Tiriac și că este necăjit pentru 
faptul că a fost pur șl simplu surclasat. 
El a arătat că Năstase și Tiriac s-au 
întrecut pe sine în ultima zi, cînd au 
refăcut în mod excepțional, reușind să 
obțină dreptul de a juca în finala 
„Salatierei de argint”.

Echipa României învingătoare in primele partide Foto: D. NEAGU

Cele 8 tinere echipe naționale de 
baschet participante la „Cupa Prie
tenia", aliniate în sala Floreasca pen
tru festivitatea de deschidere.

Cupa Prietenia14 la baschet-juniori

Vicecampionul Europei la 
skeet juniori, LUCIAN COJO
CARII participă pentru pri
ma oară la o competiție in
ternațională de asemenea 
amploare. El are 19 ani și 
este elev în clasa a XlI-a a 
liceului „Mihail Sadoveanu'* 
din București. Lucian Cojo
caru face parte din secția de 
tir a clubului sportiv Steaua, 
practică tirul cu arma de vâ
nătoare de 3 ani și este pre
gătit de cunoscutul antrenor 
de talere Grigore Ioanid.

toare se află : 2. R.D.G. 582 t, 3. 
Italia 581 t, 4. Suedia 578 t, 5. 
U.R.S.S. 576 t.

O luptă deosebit de disputată s-a 
dat Ia una dintre cele mai grele 
probe de pistol, și anume la „liber" 

distanță de tragere 50 m- Favo-

LUPTĂTORUL ROMÂN
ADRIAN POPA 

ÎNVINGĂTOR
LA HAVANA

Cea dc-a patra partidă a meciului da 
șah dintre maestrele sovietice Alia Kuș- 
nir și Tatiana Zatulovskaia, eontind ca 
semifinală a turneului pretendentelor la 
titlul mondial feminin de șah. a fost 
cîștigată de Tatiana Zatulovskaia. In 
prezent, scorul este de 3—1 In favoarea 
Allel Kușnir.

Echipa de volei (masculin) a Cubei Va 
participa la turneul olimpic ds la Mtln- 
chen. Voleibaliștii cubanezi au învins cu 
scorul de 3—1 (8—15, 13—10, 15—6, 15—6, 
15—8) echipa S.U.A. în finala turneului 
................... ...... ‘ ----------- dreptul deAmerlcli de Nord, obținînd 

a evolua la Olimpiadă.■
Cu prilejul triunghiularului 
desfășurat la Waldkreiburg 
Germaniei) între echipele 
landei șl R. F. a Germaniei, 
vest-german Werner Lampe a

de natație 
(R. F. a 

Angliei, O- 
, sportivul 

___ =______  ______ ____ _ a stabilit, 
un nou record european în proba de 
800 m liber cu timpul de 8:38,1. Vechiul 
record era de 8:41,4 și aparținea 
patriotului său Hans Fassnacht.

eoni-

cadrul 
tenis 

cîștigată de jucă- - — - — in-
___ _________ ___... în 

fața compatriotului său Tomas. Leius.

Proba de simplu masculin din 
campionatelor internaționala de 
ale Poloniei a fost .
torul sovietic Aleksandr Metrevell, 
vingător în finală cu 6—3, 6—2, 6—3

în cadrul unul concurs d« atletism k 
desfășurat în localitatea finlandeză Hei- 
nola, Lasse Viren a stabilit un nou re
cord național în proba de 5 000 
timpul de 13:29,8.

m cu

cadrul 
de te-

în comentariu! său. agenția ASSOCIA
TED PRESS remarcă Jocul magistral 
practicat de Năstase șl revenirea de for
mă a lui ion Țiriac, care In meciul cu 
Mandarino... ,a demonstrai o forță deose
bită și o orientare remarcabilă*. Intr-O 
amplă cronică privind Jocul de la Sao 
Paulo, trimisul agenției U.P.I. subliniază

Luni s-a dat startul în marele 
turneu internațional de baschet re
zervat echipelor de juniori, dotat 
cu „Cupa Prietenia", la care par
ticipă reprezentativele U.R.S.S., 
Poloniei, Ungariei, Cehoslovaciei, 
Cubei, R. D. Germane, Bulgariei 
și României. Deoarece formația 
R.P.D. Coreene a anunțat, în ul
timul moment, că nu poate lua 
parte, luni, la ședința tehnică, 
organizatorii au fost nevoiți să 
schimbe formula de desfășurare 
a turneului astfel, că întrecerea 
se va disputa sistem turneu, nu
mai tur.

10, 22—4 ! Echipa maghiară a 
căutat să tempereze elanul parte
nerilor de întrecere prin atacuri 
prelungite, dar cubanezii, cu Ro- 
driguez Ibanez în zi de coș, au ob
ținut o aplaudată victorie. Au 
arbitrat foarte bine Konstantin 
Ivanov (Bulgaria) și Helmut Zeh 
(R. D. Germană).

CEHOSLOVACIA
vervă,

HOCHEISTII ROMANI

ÎNVINȘI LA MINSK
MOSCOVA, Z3 (Agerpres)

, erașe, Moscova. Leningrad, Minsk 
Riga au Început partidele din 
tradiționalei competiții de hochei 
gheață, organizată de ziarul 
Sport". La Minsk, In meciul său 
debut reprezentativa României a 
întrecută de selecționata Poloniei 
scorul de 9—1 (2—0, 2—1, 5—0). 
de al doilea joc, hocheiștii

In patru 
’ți 

cadrul 
pe 

.Sovletski 
de 

fost 
cu 

In cel 
. ___ _____ _, i români au

întîlnit echipa Torpedo Minsk In fața 
căreia au pierdut cu 3—5 (1—2, 1—2, 1—1).

ro- 
Hu-

CUBA — UNGARIA 68—52 
(35—21). Cubanezii au demonstrat- 
că baschetul din țara lor are o 
valoare ridicată, sportivii din Ma
rea Caraibilor lăsînd o frumoasă 
impresie publicului spectator. Du
pă primul fluier al arbitrilor, cu
banezii au lansat numeroase 
atacuri spre coșul advers și, în 
șcurt timp,, au reușit să se des
prindă pe tabela de scor i min.

POLONIA ___
83—59 (46—28). în mare 
echipa antrenorului polonez Leszek 
Arent nu a lăsat nici un fel de 
dubiu asupra învingătoarei. Ti
nerii sportivi polonezi au alergat 
foarte mult și, posedînd și un fru
mos bagaj de cunoștințe tehnice, 
și-au depășit colegii de întrecere 
la un scor concludent. Au con
dus bine, un meci fără probleme, 
Oleg Kamisev (U.R.S.S.) și Mir
cea Rizea (România).

ROMÂNIA — R. D. GERMANĂ 
112—77 (60—41). Revedere foarte 
plăcută cu naționala noastră de 
juniori. Evoluînd foarte bine,

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII ROMÂNI
AU PLECAT LA BELGRAD

în acest meci, golurile formației 
mâne au fost înscrise de Pană, 
țanu și Galantar.

în continuare, formația 
Intîlni miercuri (n.r. azi) 
a cluburilor Lokomotiv 
Sovietică, iar în ziua de 
chipa Sibir Novosibirsk.

varomână
o selecționată 

din Uniunea 
30 august e-

Reprezentativa de caiac-canoe a 
României a plecat la Belgrad, unde, 
între 26 și 29 august, va participa 
la cea de a IX-a ediție a Cam
pionatelor mondiale și europene. 
Printre sportivii care au făcut de-

plasarea se numără cunoscuții cam
pioni Aurel Vemescu, Afanasie Sciot- 
nic. Ivan Patzaichin, Serghei Cova- 
Iiov, Lipat Varabiev, Vasile Simio- 
cenco, Gheorghe Danielov, Gheor- 
ghe Simionov etc.

NOTAȚII DUPĂ C. E. MASCULIN DE CANOTAJ

SCHIFIȘTII N-AU ACOSTAT IN RADA PERFORMANTEI
La startul actualei, ediții a cam

pionatelor europene masculine da 
canotaj s-au aliniat echipaje din 28 
de țări, formații excepțional pregă
tite pentru această mare confrun
tare ce marca, discret, intrarea în 
linie dreapta pe pista viitoarelor 
Jocuri Olimpice. Prezent la impor
tantul concurs cu trei ămbarcații, 
schiful românesc a debutat merito
riu, intr-o companie de elită, cali- 
ficindu-se cu toate bărcile în finale. 
A fost un prim succes care. din 
păcate, nu a putut fi întregit prin 
cucerirea unei medalii, așa cum în
dreptățit se aștepta, îndeosebi la 
probele de schif 2+1 și 4 f.c. Pre
tențiile erau firești, justificate prin 
performanțele înregistrate Pe plan 
internațional de către cele două e- 
ehipaje. Barca de 2+1 formată din 
Ștefan Tudor, Petre Ceapura și 
Gheorghe Gheorghiu adusese — anul 
trecut, din Canada — prima meda
lie de aur — cucerită la un campio
nat mondial — a canotajului româ
nesc, iar cvartetul Emeric Tușa. Du
mitru Ivanov, Dumitru Grumezcscu 
și Ilie Oanță se impusese în acest 
sezon în multe concursuri nautice 
de anvergură.

în ordinea desfășurării probelor, 
pe lacul Bagsvaerd din Danemarca 
primul a evoluat cuplul Ivan Ca- 
cenco-Francisc l’app. Calificarea 
norilor Sportivi în finala cursei 
2 f.c. era considerată ea însăși 
performanță, cu oarecari nădejdi 
obținerea unui loc cit mai bun 
finală. Evoluția schifiștilcr, însă, 
a fost la înălțime, mai ales pe . 
lima mie de metri cînd, de pe locul

ti
de 

o 
in 
în 
nu 
ul-

3 au trecut pa poziția a șasea, ter- 
minînd cursa ultimii. Desigur, s-ar 
fi putut mai mult. Dubloul, însă, nu 
a avut forță (Francișc Papp a acu
zat o indispoziție încă din recalifi
cări) și nici experiența marilor' în
treceri.

Obișnuiți, în ultimul timp, cu fru
moasele performanțe ale schitului de 
2+1, ocuparea locului 4 în aceste fi
nale europene a lăsat un gust amar. 
Canotorii — cum spuneam și în cro
nica întrecerilor de duminică — nu 
s-au acomodat cu pista bătută de un 
vînt puternic, ajutător, lucru ce i-a 
dezavantajat, echipajul bazîndu-se — 
în special — pe forță. Este o rea
litate, dar tot atît de adevărat este . 
și faptul că schiful nu a fost în 
formă. Cunoscînd felul de a evolua 
al celor trei canotori, nu am fost 
surprinși cînd crainicul concursului 
a anunțat că barca se află pe ulti
mul loc la jumătatea pistei. Așa s-a 
întimplat și la St. Catharines. De 
data aceasta. însă, recuperarea totală 
nu a mai fost posibilă, cu tot efor
tul vădit al echipajului. Așadar, 
lipsă de pregătire, de formă, recu
noscută atît de antrenorul Dumitru 
Popa, cit și de sportivi. Două motive 
ar ■ putea pleda în favoarea echipa
jului de la care speram o medalie : 
lipsa în acest an de la startul unor 
concursuri internaționale, lipsa unei 
piste de 2 000 metri, respectiv a 
curselor de control.

Cel nai mult, însă, am crezut în 
victoria echipajului de schif 4 fără 
cîrmaci. Aceasta, după semifinală,

cînd am ajuns să cunoaștem prin
cipalii adversari. Adică, bărcile pe 
care în actualul sezon băieții Ie în- 
trecuseră în toate concursurile. Este 
vorba de reprezentativele R. D. 
Germane, Norvegiei și R. F. a Ger
maniei, clasate, în ordine, pe pri
mele trei locuri în finală. Schifiștii' 
români — ținînd seama de tinere
țea, de valoarea competitivă a echi
pajului — nu puteau pierde o meda
lie. decît printr-un accident. Acesta, 
din nenorocire, s-a produs între 500 
și 1000 m, cînd schiful aflat pe lo
cul doi (la o distanță de numai cinei 
sutimi de secundă față de învingă
tor) a frinat brusc, din cauza unui 
„rac”, dînd posibilitatea celorlalte 
bărci să-l depășească, să piardă a- 
proape 6 secunde. Este un lucru de 
nejustificat într-o finală de cam
pionat european.

Prin cele patru medalii de aur 
cucerite la Copenhaga, prin fru
moasa lor comportare, canotorii din 
R. D. Germană s-au impus catego
ric la aceste ■ finale continentale. 
După întrecerile semifinalelor, cano
tajul românesc ocupa un onorabil 
loc III în clasamentul general pe 
națiuni, poziție cucerită prin cele 
trei bărci detașate în Danemarca — 
toate finaliste. Analiza evoluției schi- 
fiștilor se va face, desigur. prin 
prisma actualului loc — modest —• 
ocupat în ierarhia canotajului euro
pean, sub lupa criticii, a comportă
rii nesatisfăcătoare a bărcilor de 
2+1 și 4 f.c., într-o etapă impor
tantă dinaintea Jocurilor Olimpice.

Vasîle 7OFAN

într-o alcătuire, în sfîrșit, bine 
aleasă, echipa României și-a sur
clasat adversarul, deși acesta a în
cercat, printr-o combativitate ri
dicată, să limiteze proporțiile sco
rului. Cu toate acestea, elevii pro
fesorilor George Chiraleu și Va- 
sile Mureșan au arătat frumoasj 
calități 
că ele 
putele 
Vel key 
narski 
multă competentă.

gabaritul superior al sportivilor 
sovietici a făcut ca balanța victo
riei să încline de partea lor. Au 
arbitrat bine Pavel Novak (Ceho
slovacia) și Nestor Trujillo (Cuba).

La Havana s-au încheiat întrecerile 
turneului internațional de lupte gre- 
co-romane și libere la care au participat 
sportivi din Bulgaria, Cuba, R.D. Ger
mană, R.P. Mongolă, România, ungaria 
șl U.R.S.S.

Dintre luptătorii români, -«ea . mal 
frumoasă evoluție a avut-o Adrian Po
pa. care a terminat învingător la cate
goria 68 kg (greco-romane). Pe echipe, 
competiția a fost cîștigată de selecțio
nata U.R.S.S.

tehnico-tactice și sperăm 
vor fi confirmate și în dis- 
viitoare. Arbitrii Ferenc 1 
(Ungaria) și Andrej Bed- 
(Polonia) au condus cu

Ieri seara s-au desfășurat urmă
toarele 
100—37 
slovacia 
Ungaria 
Polonia

partide:
(51—12),
75—69 (34—42), România—
73—69 (27—30), Cuba —

79—49 (38—28).

U.R.S.S.—R.D.G. 
Bulgaria—Ceho-

ȘTEFAN LAIBNER 
LA VARESE

în finala probei de simplu din 
turneului internațional feminin 
nis de la Chicago, Jueătoarea franceză 
Francoise Durr R dispus cu 6—4, 6—2 de 
campioana americană Billie Jean King. 
Acesta este al doilea mare succes ob
ținut de tenlsmana franceză In ultima 
vreme.■
In runda a 6-a a turneului internațlanal 
de șah „Memorialul A. Rubinstein", 
Bednarskl a ciștlgat Ia DorOșevlcL Zai- 
țev a remizat cu Doda, rezultat consem
nat și In partidele Nenevskl — Spirido
nov șl Szmldt — Espig. Șaliistul român 
Oetav Troianescu (cu piesele negre) a 
pierdut la Monaftirskl (Polonia). Duna 
șase runde. în clasament conduce Zai- 
țev (U.R.S.S.) cu "" “ ‘ "■*
Bednarskl (Polonia) 
a Germaniei) 3’/i p 
ruptă etc.

4*/j p, urmat de
4 -------- " ~ ”
Si

p, Pfleger (R.F. 
o partidă lntre-

<3e

U.RJS.S. — BULGARIA 60—52 
(32—27), Ultimul meci al primei 
zile a fost foarte echilibrat și doar

Programul zilei: de la ora 15,30: 
Cehoslovacia — U.R.S.S., Ungaria 
— R. D. Germană, România — Po
lonia și Cuba — Bulgaria.

Paul JOVAN

La campionatele mondiale 
ciclism pe velodrom, care încep 
astăzi la Varese (Italia), participă 
și campionul și recordmanul ro
mân la proba de 1000 metri cu 
start de pe loc, Ștefan Laibner. El 
este însoțit de antrenorul său Mir
cea Mihăilescu.

de schi nautic 
lacul

Campionatele europene 
pentru Juniori au continuat pe 
Avlgllana (în apropiere de Torino) cu 
desfășurarea probei da salturi. La femi
nin, pe primul loc s-a clasat Diane Kir
by (Anglia) cu un salt de 27,60 m (320,601 
p), urmată de compatrioata sa Heirîi 
Richardson 26,90 m (317,585 p). întrece
rea rezervată juniorilor s-a Încheiat cu 
victoria italianului Marco Merlo 31,98 m 
(366,760 p), secundat de francezul Michel 
Naudlnat 31,35 m (365,003 p).

CAMPIONATE

etapă carn-a

S-AU ÎNCHEIAT PRELIMINARIILE
C M. FEMININ

o î 
î

2
2
2
2
2

0 
0 
0 
o 
o

2 0
2 O
2
1
1

etn. Zaglembie Walbrzych a învins
3—1 pe Stal Jeszov, iar Huh Chorzow a 
dispus cu scorul de 3—1 de Szomberki. 
Alte rezultate: Legia Varșovia — Gornik 
Zabrze 1—1; Polonia Bytom — Odra. 
Opole 0—0; Wlsla Cracovia — Zaglembie 
Sosnowiec 0—0. Pe primul loc în clasa
ment se ailă echipa Stal Mielee, cu 4 
puncte, urmată de LKS Lodz șl Zaglem
bie Sosnowiec — cu cite 3 puncte etc.

Botev 2—0; Laskov — 
Spartak — Locbmotlv 
Trakia — Ceardafon

F.C.
Linz
2__9 •
6—1; 
shofen 2—0.

CEHOSLOVACIA. — După două etape, 
în campionatul cehoslovac conduc echi
pele VSS Kosice. Dukla Fraga, Slovan 
Bratislava șl Lokomotiv Kosice cu cite 
4 puncte. Rezultate înregistrate in etapa 
a 2-a: Slovan Bratislava — Sparta Pra- 
ga 6—1; Dukla Praga — Jednota Trencin 
4—0; . ............... ~ — ----------
0—3; 
4—0; 
2—2; 
0—1;__________ ____,___________
Lokomotiv Kosice — AK Nitra 3—2.9—1 4

8—1 4
G— 1 4
3—2 3
2—1 3

Fotoreporterii din Anglia au „sile grele", de cînd porțile de fotbal sini 
prevăzute cu plase noi, avînd o țesătură mult mai deasă. In această fo
tografie, goalkeeperul lui West Ham United nu se mai poate distinge In 
poartă. în timp ce primește gol de la Tom Brown (West Bromwich 
Albion).

1. JSK-Spartac
2. Levski-Spartak
3. TSKA
4. Lokomotiv Sofia

5. Ceardafon

POLONIA. — In etapa a 2-a. echipa 
Stal Mielee a învins cu 2—1 formația 
Gwardia Varșovia. LKS Lodz a ter
minat la egalitate : 1—1 cu Pogon Szcze-

Telefoto ! A.P. — AGERPRES
AUSTRIA — In etapa inaugurală, 

echipa Austria Salzburg (viitoarea ad
versară a formației U.T. Arad în „Cu
pa U.E.F.A.") a învins pe teren pro
priu cu scorul de 6—1 (4—1) pe Sim
mering. Alte rezultate: Elsenstadt — 

Vienna 0—1; A.S.K. Llnz — Voest 
3—1; Austria Viena — Donawitz 
Rapid Viena — Wiener Sport Club 

Wacker Innsbruck — Bischof-

Sklo Union Teplice — VSS Kosice 
Spartak Trnava — T.Z. Trjinek 
Slavla Praga — Inter Bratislava 
Banlk Ostrava — Tatran Preșov 
ZVL Jillna — Zbrojovka Brno 6—0;

CAMPIONATE..
BULGARIA — în etapa a doua, 

campioana ȚSKA a evoluat la Bur
gas unde a dispus de. Cernonioreț cu 
2—1 (1—0), ambele goluri fiind înscrise 
de mijlocașul Denev (min. 1 șl 80). La 
această întîlnlre, cunoscutul interna
țional D. lakimov a jucat al 300-lea 
meci în prima divizie. Pe teren pro
priu, vicecampioana Levski — Spartak 
a surclasat pe noua promovată Berce 
cu 4—0. Cealaltă echipă promovată, 
J.S.K. — Spartak din Varna, a furnizat 
o nouă surpriză Intrecînd la Sofia . pe 
Slavia cu 3—1. La Varna, deși Marck 
a deschis scorul încă din primul minut, 
aceasta nu l-a derutat pe fotbaliștii 
de la Cerno More Care au învins la 
scor, 5—1 (2—1). Celelalte meciuri: Lo
komotiv Sofia — Etar 1—1; Dunav — 

- Akademik 1—1;
Plovdiv 2—2: 

1—1. Clasament ;

IUGOSLAVIA : Prima 
pionatulul iugoslav de fotbal a debutat 
cu victoria mai puțin scontată a echi
pei Steaua roșie Belgrad, care a în
vins la Zagreb pe favorita, Dinamo 
cu I—0. La un contraatac reușit de 
Geairi, Karasi a marcat singurul gol 
al partidei. O.F.K. Beograd — viitorul 
sparring-partener al naționalei româ
ne — a debutat senzațional, învingînd 
la Split pe campioana Hajduk. cu 
3—0. Santrari a marcat toate cele trei 
goluri în mjn. 54, 67. 89. Alte rezultate: 
Partizan — Boraț 2—1; Radniciki (K) — 
Zelesnicear 0—0; Maribor — Vojvodina 
1—1: Sloboda — Olimpija 2—0: Had- 
niciki (N) — Velej 1—0: Cellk — Stu- 
ieska 2—0; Sarajevo — Vardar 3—0.

SUEDIA. — Rezultate înregistrate în 
etapa a 13-a: Hammarby — Elfsborg 
1—0; Luleea — Oerebro 0—1: Oergryte — 
Aik 1—0: Aatvidaberg — Malmoe 0—2; 
Landskrona — Norrkoeping 1—1; Djttr- 
gaarden — Oster 2—1.. In clasament, du
pă 13 etape, conduce Malmoe cți 19 
puncte, urmaU de Norrkoeping — 17 
puncte etc.

Elveția (etapa a 2-a): Chaux de Fonda 
— Lausanne 2—lî Granges — Lugano 
1—1; Lucerna — Bienne 3—1; Servette 
Geneva — Basel 0—2; Young Boys Ber
na — Grasshoppers Zurich 1—2; F.C. 
Ziirich — Sion 2—1; Winterthur — St. 
Gall 3—1. Tn clasament conduc Grass
hoppers ZUrich și F.C. ZUrlch cu cite 
4 puncte.

NORVEGIA (etapa a 12-a): Fredrikstad — 
Sarpaborg 2—0: Rosenborg — Viking 
1—0; Frigg Oslo — Hamarkameratene 
1—0; Brann Bergen —, Hoadd <2—3; 
Stroemsgodset. — Lyn Oslo 0—0. ..în cla
sament conduc Viking, Lyn și Stroems
godset cu cite 15 puncte.FEMEIA SI FOTBALUL

în aceste zile. în Mexic, se desfă
șoară un nou „Mundial” al soccerului. 
Dacă anul trecut el a fost al bărba
ților, acum este rîndul femeilor, 
chemate pentru a doua oară La o 
întrecere cu caracter mondial.

întrecerea mexicană urmează după 
recentele puneri la punct în proble
mele fotbalului feminin. La congre
sul ținut la Monte Carlo, U.E.F.A. 
a discutat pe larg, printre 
situația 
care la 
noscutul 
Bares a 
expozeu 
cuții și din luările de cuvînd reie- 
șind că fotbalul feminin este prac
ticat în 22 de țări, iar o organizație 
europeană (Federația, europeană de 
fotbal feminin' — F.E.F.F.) pretinde

altele, 
actuală a acestei activități 
o anvergură mondială. Cu- 
antrenor ungur Săndor 
făcut, cu acest prilej, un 

asupra problemei, din dis-

că are controlul asupra vechiului 
continent.

,,Și de ce să-i punem piediei, în
treba S. Bares, acum cînd femeia a 
pătruns atît de puternic în celelalte 
sporturi, incit, alături de bărbați, 
participă Ia Jocurile Olimpice, ia 
campionate mondiale și european de 
baschet, volei, atletism. canotaj, 
banflbal etc. ?“

Cunoscutul oficial iugoslav M. 
Andrejevici a fost de părere că ar 
trebui, poate, ca International Board, 
ținînd seama de specificul fizic și 
psihic al femeii, să stabilească re
guli speciale pentru fotbalul femi
nin. „Dar, spunea el, ar trebui ca o 
femeie să pătrundă. în acest caz, in 
acest for atit de grea accesibil”.

Propuneri, idei, păreri, învăță
minte trase din jocurile disputate

pînă acum s-au încrucișat cu acest 
prilej, toate convergînd spre ideea : 
drum liber fotbalului feminin !

In fața unei asemenea unanimități, 
U.E.F.A. a decis să ia de urgență 
măsurile necesare pentru a da fot
balului feminin cadrul organizatoric 
necesar și pentru a-1 aduce sub aripa 
federațiilor naționale. O singură o- 
poziție a existat privind dezvoltarea 
fotbalului în rîndul femeilor: cea a 
Scoției!
• Cea mai tradiționalistă dintre ță
rile fiuropei, cea a gentilomilor în... 
fustă, se opune ca fotbalul 
jucat de femei. Noroc că 
scoțiană n-a constituit un 
serios în calea promovării 
noi discipline — fotbalul feminin 
devenit o realitate.

să fie 
opoziția 
obstacol 

acestei

CIUDAD DE MEXICO, 23 (A- 
gerpres). — Au luat sfîrșit între
cerile din cadrul grupelor preli
minarii ale campionatului mondial 
feminin de fotbal. Pentru faza fi
nală a competiției s-au calificat 
echipele Mexicului, Argentinei 
(din grupa A), Danemarcei, deți
nătoarea titlului, și Italiei (din 
grupa B).

Ultimele meciuri din calificări 
au atras din nou un public nu
meros pe stadioane. Astfel, la jacul 
dintre reprezentativele Mexicului 
și Angliei, desfășurat la Ciudad 
de Mexico, au fost prezenți 75 000 
de spectatori. Victoria a revenit 
fotbalistelor mexicane cu scorul 
de 4—0 (1—0) prin golurile marca
te de Aguillar (2), Rangel și 
Huerta.

La Guadalajara, în prezența a 
peste 15 000 de spectatori, forma
țiile Danemarcei și Italiei au ter
minat la egalitate i 1—1 (1—0).
Au marcat Hansen și respectiv 
Aven.
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