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BOXERII ROMÂNI 
MEDALIAȚI PE RINGUL 

DIN HALLE
Marele turneu international 

de box de la Halle (R.D. Ger
mană) la care au participat 14 
țări, s-a încheiat. Iată rezulta
tele obținute de sportivii noș
tri: I. Nicolau b.p. Blum țR.D.G.) 
și p.p. Orban (Ungaria); Fr. Mol
nar p p. Piesold (R.D.G): C.
Bumb p.p. Nwanhga (Nigeria): 
V. Prodan b.p. Patze (R.D.G.). 
b.p. Sayed Abdula (Siria) șl P-P. 
Karl (Ungaria). Prodan a obți
nut medalia de argint, iar Nico
lau pe cea de bronz.

TȚ n fapt în aparență minor, o 
coincidență, dacă vreți, dar 
grăitoare prin ea însăși : 

inaugurarea dezbaterilor din cadrul 
biroului Comitetului județean de 
partid Dîmbovița în noul său sediu 
s-a făcut prin analiza activității 
sportive din perimetrul local.

Și faptului, subliniat cu justificată 
mîndrie și satisfacție în cuvintul său 
introductiv, de către tovarășul Flo
rea Ristache, secretar al comitetului 
județean 
în mod 
baterile 
ponsabîl 
greutate 
depărtat 
moașe, 
limitată 
precise, 
ții sportive

tn consens 
temă, discuțiile pe marginea refera
tului Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și 
asupra realizărilor 
în care asigurau 
V’itor. Luciditatea

de partid, i-a fost asociată, 
ca dez- 

res- 
de 
în- 

fru- 
de-

firesc, necesitatea 
din cadrul acestui for 
să aibă drept centru 
viitorul, nu unul prea 
și presărat cu vorbe 

ci perspectiva concretă,
cu termene și răspunderi 

privind dezvoltarea activită- 
în județ.
cu această punere în

au insistat 
măsura

pornește, necesitatea de a se umple 
„petele albe" existente încă pe harta 
sportivă locală.

Problema nr. 1 a sportului de masă 
dimbovițean este — așa cum a sub
liniat tov. Florea Ristache — cu
prinderea reală a maselor de cetă
țeni. diferențiate după speeific, pre
ferințe și vîrste. Avîndu-se in ve
dere marea dezvoltare economică a 
judefului in următorii ani — numai 
obiectivele complexe ale platformei 
industriale Tîrgoviște sînt pe deplin 
edificatoare, municipiul ajungind să 
aibă peste 11)0 000 de muncitori — 
această esențială sarcină a mișcării 
sportive urmează să fie direcțională, 
concomitent, spre extinderea bazei 
materiale și diversificarea mijloace
lor de sport, turism și agrement.

Un prim pas îl va constitui al
cătuirea. pină la 15 septembrie — 
așa cum a propus tov. Ion Călines- 
cu, secretar al comitetului județean 
P.C.R. — a unui plan de perspectivă

DE AZI INTR-UN AN, CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR

A DOUA MEDALIE
SPORTIVII ROMANI VOR LUA STARTUL
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PENTRU SPORTIVII NOȘTRI
7

LA JOCURILE OLIMPICE DE LA MUNCHEN!
Deci pregătiri intense, cu răspundere deplină, din partea federațiilor

tehnicienilor și sportivilor
sport, 

doar in 
o verigă pentru 

și realismul cu 
care membrii biroului au privit re
zultatele prezentului, spiritul critic 
și analitic cu care s-a pătruns din
colo de cifre și enumerări, sînt 
proprii muncii de partid, această 
optică fiind singura capabilă să 
impulsioneze activitatea, indiferent 
de domeniu. Și sportul — cu țelu
rile sale formative privind creșterea 
viguroasă și educarea tinerei gene
rații, compensarea eforturilor de 
muncă a cetă’enilor prin forme utile 
și atractive, lansarea talentelor rea
le ne orbita performanței — are un 
vast teren pe meleagurile străvechii 
crtăti de scaun, corelate acum la 
marile și modernele platforme in
dustriale ale României socialiste.

Iată de ce, în ședință, n-au mai 
fost amintite toate realizările

ultimii ani 
și în care 
loC fruntaș 
ar fi
sau

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)
De azi într-un an, sub cupola dia

fană a stadionului olimpic, ve- 
gheați de flacăra pîlpîind în cupa 

de marmoră, aproximativ 10.900 de 
sportivi și 80 000 de spectatori vor ce
lebra inaugurarea celei de a 20-a

pe
care le-a înregistrat în 
mișcarea sportivă locală, 
lesne și-ar' fi găsit un 
asemenea Inițiative cum 
pionatul județean sătesc 
ducerea minivoleiului printre 
lari, pornită de Ia Pucioasa, 
vizînd antrenarea unor mase 
cifice. cu pondere mare în fenome
nul sportiv, au fost popularizate șî 
preluate pe plan central, de către 

organizații cu 
sportului.
s-ar fi putut 
competiții or- 
de sport,, în 

’71” (tu-

cam- 
intro- 

șco- 
care 
spe-

C.N.E.F.S. și de alte 
atribuții in domeniul

Evident că tot aci 
încadra și cele 250 de 
ganizate la 15 ramuri 
acest an. cupele .Xeaota 
rism) și „Gruia” (handbal), dedicate 
sportivilor școlari, duminicile cul
tural-sportive cu o largă partici
pare la asociațiile Textila Pucioasa, 
Victoria și Flacăra Moreni, cele 11 
titluri de campioni naționali Ia 
lupte, radio, modelism. motocielism.

Unele din ele au și fost evocate 
de către tov. Emil Ghibu, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S. pentru a »e 
sublinia posibilitățile virtuale ale 
județului pe planul educației fizice 
și sportului, platforma de unde se

Un moment de neuitat: Viorica Viscopoleanu, campioană olimpică 
la săritura în lungime la J.O. din Mexic.

ediții a Jocurilor Olimpice de vară 
din capitala Bavariei.

UN AN PÎNA LA JOCURI! E 
OLIMPICE DE LA MUNCHEN ! Evo
căm această coincidență nu numai 
pentru a marca formal o pre-anivers i- 
re. ci mai ales pentru a aminti ce
lor direct interesați — candidaților 
olimpici, în primul rînd — că vremea 
curge repede, că au intrat în faza 
cea mai critică, aceea a desăvirșirii 
preparativelor, a consolidării și fini
sării Cine vrea să devină campion 
olimpic in august-septembrie 1972, 
tiebuie să aibă de pe acum clară 
conștiința acestei posibilități.

Cu toată ambiguitatea formulării, 
ne vedem obligați •=•) spunem că 
intr-un singur an sini destule — dar nu 
multe — de făcut. Cantitatea priveș
te aici numai volumul d- muncă 
butoaiele cu stropi de sudoare inevi
tabilă in purgatoriul pregătirilor pen
tru onorurile olimpice. Din punct de 
vedere ai valorii, firește că miraco
le nu mai sînt de așteptat.

în linii mari, sportul românesc 
fi reprezentat la Jocurile Olimpice 
la Miinchen în disciplinele care 
mod tradițional i-au adus faimă 
plan mondial (handbal, caiac-canoe, 
atletism, scrimă, lupte, tir, box si 
altele), precum și in discipline sau 
probe în care incearcă să obțină

va 
de 
în 
pe

afirmarea (canotaj, gimnastică și al 
tele). Lista acestor sporturi nu e de
finitivată. nu pentru 
intimpla senzaționale 
valori, ei pentru că în 
fășurare cronologică a 
petiții mondiale sau continentale, 
sportivii români sînt obligați încă să 
facă dovada calităților lor constante 
in raport cu nivelul internațional.

în mod inevitabil, lotul candidați- 
Tor olimpici se restrînge pe măsură ce 
rigorile selecției devin tot mai seve
re. impuse de curgerea implacabilă a 
timpului. Dintre cei aproximativ 600 
de aspiranți olimpici de azi. vreo 300 
sînt în atenția directă a factorilor de 
răspundere, iar o sută dintre ei au și 
confirmat valoarea certă care să le 
permită nădejdea de a obține pașa
portul olimpic.

Considerațiile acestea nu au un ca
racter restrictiv, ele nu vor să în
semne că există discipline cărora li 
se închide u.șa în nas. Dimpotrivă, 
conducerile CNEFS și C.OR. au ex
pus întotdeauna cu claritate punctul 
lor de vedere, potrivit căruia orice 
federație are dreptul să spere în

Matei

că s-ar putea 
răsturnări de 

normala des- 
marilor com-

bronz" la pistol sport

Victor BANCIULESCU

(Continuate in pag. a 2-a)

LOTUL DE LUPTE LIBERE AL ROMÂNIEI
PLEACĂ ASTĂZI LA CAMPIONATELE MONDIALE

25 (prin telefon, deSUHL, 
misul nostru special)

Aici la Suhl, întrecerile

românesc

PENTRU A DOUA OARĂ, ÎN ISTORIA „CUPEI DAVIS"

TENISMENII ROMÂNI lN DRUM

Tncepind de vineri dimineața și 
pină luni seara, pe podiumurile In
stalate in incinta stadionului „Vasil 
Levski" din Sofia se vor desfășura În
trecerile campionatelor mondiale de 
lupte libere. La această ediție fede
rația noastră de specialitate a hotărit. 
pentru prima dată, să trimită luptă
tori la toate cele 10 categorii 
greutate. Măsura vizează, de .__
seamă, participarea la Jocurile Olim
pice de la Miinchen.

Iată, de altfel. Iotul 
în dimineața acestei 
cat- 48 kg 
cat. 52 kg

de 
bună

plecacare va
_ zile Ia Sofia : 

Ion Arapu (Steaua), 
Petre Cernău (C.F.R.

Timișoara), cat. 57 kg Nicolae Dumi
tru (Tomistex Constanța), cat. 62 kg
— Petre Coman (Steaua), cat. 68 kg
— Petre Poalelungi (Dunărea Ga
lați). cat. 74 kg — Ludovic Ambruș 
(Steagul roșu Brașov), cat. 82 kg — 
Vasile Torga (Progresul Brăila), cat. 
90 kg — Ștefan Enacbe (Nicolina 
Iași), cat. 100 kg — Enache Panaite 
(Steaua) și cat. 4- 100 kg — Ștefan 
Stîngu (Steaua). Antrenor — Ion 
Crisnic, medic — Nicolae Lazăr, ar
bitri internaționali Valentin Bați 
(Timișoara), Gh. Marton (Cluj), Ion 
Bătrin (Brașov). V. Popovici și V. 
Toth (București),

celor 
mai buni trăgători europeni se bucu
ră de multă atenție din partea pu
blicului. După ce la deschidere 
asistat 
cîteva 
petiție 
păcate. __ _ .... __
mea s-a schimbat brusc, timpul de
venind 
ie și 
am fi 
dițiile 
însă 
rezultate bune, unii dintre ei chiar 
de valoare mondială.

La skeet. cîștigătorul probei re
zervate seniorilor, suedezul Karls
son. a reușit să doboare 198 de ta
lere din 200. dar titlul i-a revenit 
numai după un baraj pasionant 
(cind a 
cele 25 de talere ale seriei) susți
nut în compania polonezului ~ 
likovski, aflat în frunte pină la ul
tima manșă dinaintea barajului. Și 
pentru locurile 3—4 s-a dat o luptă 
acerbă între campionul olimpic, 
vieticul Petrov, și compatriotul 
Sedikin, fiind necesare pentru 
partajare nu mai puțin de trei 
de barai, 
anul trecut, 
nu s-a putut 
28, • Despre cei 
Sencovici si 
spunem că ei 
sibilități.

Skeetul 
știe, 
argint 
Lucian Cojocaru

au 
vreo 10.000 de spectatori, alte 
mii au fost prezenți la com
ic zilele următoare, 
în ultimele 72 de ore

Din 
vre-

nefavorabil — rece, cu ploa- 
ceată destul de deasă. Parcă 
la sfirșit de noiembrie. Con- 
atmosferice nu au împiedicat 

pe concuunți să înregistreze

odată, și
(v.r. 141 t). De un 
bil, Cojocaru s-a 
bine, avind 
24—24—25—24—24 
serie a realizat doar 23).

în întrecerea feminină, victoria a 
revenit, 
ticei 
rată 
duri, 
tului 
și recordurile respective (148 t din 
150).

Proba echipelor de seniori, unde 
s-au obținut. în general, performan
țe deosebite, a consemnat cîteva re
zultate puțin scontate : succesul se-

Constantin COMARNISCHf

record
calm imperturba- 
comportat foarte 

o suită
(într-o

excelentă : 
singură

conform așteptărilor, sovie- 
Larisa Garcinskaia, o adevă- 

colectionară de titluri și recor- 
ea fiind campioana contincn- 

și a lumii și deținînd. totodată.

titlul
după un baraj 

izbutit să lovească

(Continuare ît, pag. a 4-a)

toate
Gaw- DE MÎINE,

PE STADIONUL TINERETULUI

SPRE MAREA FINALA

braziliană, evoluînd pe arena „Pinheiros"Ilie Năstase ți Ion Țiriac, în ambianță 
din Sao Paulo.

Tenismenii noștri de excepție, mae
ștrii emeriți Ion Țiriac și Ilie Năs
tase, au întors o nouă filă de istorie

so- 
său 
de- 

........ . . .... ... serii 
în schimb, campionul de 

A Socharskl (Polonia), 
clasa decît pe poziția 
doi seniori ai noștri.

Pintilie. trebuie 
au concurat sub

FESTIVALUL SPORTULUI
NOSTRU NATIONAL

->

să 
pO“

cumne-a adus însă, după
și o satisfacție : medalia 
obținută Ia juniori de că- 

144 t din
se
de
tre
150 posibile, cifră ce reprezintă, tot-

Trimisul nostru special la campionatele mondiale de caiac-canoe 
DAN GARLEȘîEANU transmite din Belgrad:

. Intrată în tradiția sportului _
ționa] „Cupa tineretului de la sate' 
reunește 
nalei pe 
București 
concurs), . _____
își vor disputa întîietatea pe 
dionul Tineretului din Capitală. .

Echipele finaliste s-au pregătit cu 
asiduitate în vederea întrecerilor 
care vor desemna formația campioa- 

oină. Dlspti- 
tricourilor de 

deosebit 
invidiatul tit- 

... mare 
de echipe decît Ia edițiile prece
dente. Cel mai bun mijlocaș centru 
din țară. Eugen Cocut și oiniștii lui 
din Gherăiești (jud. Neamț), deți
nătorii trofeului, sînt hotărîți sâ re
pete performanța. Antrenorul eme
rit Alexandru Rafailescu. care i-a 
văzut în întrecerile zonale, a rămas 
plăcut impresionat de jocul cam
pionilor. Ia fel de bun atit Ia ..bă
taia" cît si la ..prinderea” 
Cu aceleași pretenții vin la 
rești și echipele pregătite de 
trii sportului Marin Gruianu 
tul Curcani — Ilfov) 
(Viața nouă Olteni — 
Ion Munteanu (Avîntul 
Suceava), ca să amintim 
va dintre principalele adversare ale 
campionilor. Nu sînt excluse nici sur
prizele. deoarece și celelalte finalis
te ținlesc locurile fruntașe 
sament, 
sperăm 
festival 
țional.

în Capitală se fac 
gătiri pentru primirea 
din cele 19 județe și se pun la punct 
terenurile care vor găzdui meciurile. 
Preliminariile 
mai multe 
neul final 
central.

na-

fi- 
20 de echipe („U” 
invitată în afară de 
începind de miine 

sta-

anul acesta la startul 
țară 

fiind
care

nă a satelor la 
tele pentru cucerirea 
campioni se 
dîrze, întrucît pentru 
lu candidează un număr mai

anunță de

ÎN AȘTEPTAREA CELOR 18 FINALE,vor fi înscrise din nou 
pe imensul soclu al 
trofeului, corisemnînd 
pentru eternitate pe 
finaliști.

Care performanță a 
a fost mai strălucită? 
Cea din 1969 a pro
movat pentru prima 
oară echipa română 
în marea finală, du
pă o surprinzătoare 
victorie asupra An
gliei, pe terenul „sa
cru" al acesteia, la 
Wimbledon. A fost un 
succes neașteptat 
prin aceasta deosebit 
de comentat în toate 
eercurife de speciali
tate. Niciodată pină 
atunci, tenismeni din 
estul Europei nu pă
șiseră pragul chalen- 
ge-roundului, doi ro
mâni au reușit aceas
ta. Dar a doua cali
ficare, cea obținută 
pe teren brazilian, 
poartă trăsături «el 
puțin tot atît de pre
țioase. Obținută în 
condiții deosebit de 
grele, ea are calitatea 
aparte a confirmării 
pe plan mondial a 
unor valori Înalte. 
Ceea ce acum doi 
ani păruse senzațio
nal. este astăzi oglin- 
forței unor jucă- 

motivul

IMPRESII Șl COMENTARII...
• Astăzi — start in seriile și recalificările

ridicat, la Belgrad, aproapeIată
de noua pistă nautică, marele pa
voaz — zeci de drapele — care a- 
nunță startul în cea de ax9-a ediție 
a campionatelor mondiale de caiac- 
canoe. De fapt, la Belgrad, o dată cu 
titlurile de cei mai buni sportivi ai 
lumii, vor fi decernate și medaliile 
europene ale competiției, această for
mă de disputare a întrecerilor sti- 
mulînd, desigur, pe toți participan- 
ții.

Sute de maeștri ai padelei și pa- 
gaei sînt, așadar, gata să înceapă pa
sionanta întrecere pentru un loc cît 
mai bun în finalele celor 18 probe 
— pentru prima oară în istoria cam
pionatelor mondiale —, dar, înainte 
de aceasta, pentru a trece cu suc
ces severul examen al seriilor și se-

mifinalelor. Printre candidații la afir
mare și, ca de obicei, la... medalii 
se află și sportivii români. Delegația 
noastră a sosit la Belgrad după o 
plăcută călătorie cu autobuzul, înce
pută pe malul lacului Văliug, acolo 
unde, timp de cîteva zile, sportivii 
români și-au desfășurat ultimele pre
gătiri, sub conducerea antrenorilor 
Radu Huțan, Nicolae Navasart și Si- 
mion Ismailciuc.

Competiția stîrnește Ia Belgrad un 
mare interes, aparent surprinzător, ști
ut fiind faptul că țara gazdă a campi
onatelor mondiale și europene nu de
ține poziții fruntașe în acest sport, 
dar pe deplin firesc dacă avem in 
vedere faptul că de mai multă vreme 
Iugoslavia se numără printre țările 
care aduc o mare contribuție la dez-

probelor olimpice
voltarea 
cului și 
mințim 
diale și

De cîteva ore oaspeți ai Belgradu
lui, facem cunoștință cu evident reu
șitele preocupări ale ' organizatorilor 
de a asigura un mare succes de 
popularitate celei de a 9-a ediții a 
campionatelor mondiale și europene 
Pretutindeni întîlnim afișe, mari fo
tografii, o extrem de variată gamă 
de materiale propagandistice. îndem 
nîndu-i pe iubitorii sportului să 
lipsească în zilele următoare din 
bunele amenajate special pentru 
ceste mult așteptate întreceri.

Plăcut impresionați de întreaga

și progresul general al caia- 
canoei. Dacă ar fi să ne a- 
doar de campionatele mon- 
europene de la Jajce...

(Continuare în pag. a 4-a)

Ilfov)

mingii.
Bucu-
maeș- 

(A vîn-
A!buIon

Teleor man).
Frasin — 

numai cîte-

nu 
tri- 

a-

at-

ceea ce ne 
că vom asista 

al sportului

în ciu
dă dreptul să 
la un adevărat 
nostru na-

ultimele pre- 
sportivilor

se 
terenuri, 
să aibă

vor desfășura pe 
urmind ca tur- 
loc Pe traseul

C. D. NEGREA

Telefoto! A. P.-AGERPRES
direa fidelă 
tori de t... 
pentru care ne permitem să prefe
răm — în această sumară alăturare 
— victoria de la Sao Paulo, celei de 
la Wimbledon.

Ceea ce impresionează în țnod deo
sebit, la analiza comportării jucăto
rilor noștri în meciul cu Brazilia, 
este perfecta luciditate cu care au 
abordat întrecerile, în special cele 
din ultima zi. Atît Ilie Năstase, «ît

Radu VOIA

mâniei urcă pe o treaptă superioară 
a ierarhiei mondiale în tenis, intrînd 
în finala „Cupei Davis". Și pentru a

— a __
supra-clasă. Iată

■

Pe adresa Federației române de tenis a sosit, în cursul zilei de 
ieri, următoarea telegramă din New York : „Vă felicităm pentru victo
ria asupra echipei Braziliei. Propunem ca arbitru principal al finalei, 
pe Charles Hare din Marea Britanie. Așteptăm răspuns. Semnează : 
Federația de tenis a S.U.A.".

& £
... :■»:

it

1n cartea sportului româneso. Este 
pentru a doua oară cind, datorită e- 
fortului lor extraordinar, echipa Ro-

doua oară, indiferent de rezultatul 
fntîlnirii din octombrie — challenge- 
roundul cu S.U.A. — nume românești (Continuare in pag. a R-a)

* ■:

DEOCAMDATĂ, ÎNCERCĂRI...
£

LOTUL A-LOTUL OLIMPIC 4-0 (1-0)
s

Pe stadionul Republicii, în nocturnă — 
avind, deci, handicapul unei iluminări 
foarte' slabe lotul reprezentativ A, a 
intîlnit lotul olimpic, ambele aflate la 
debutul pregătirilor pentru partidele ofi
ciale ce urmează să ie susțină cu echipa 
Finlandei șl, respectiv, cu „olimpicii" 
Danemarcei.

Au fost prezentate cu acest prilej cîteva 
elemente inedite : „schimbul de locuri" 
Intre Iordănescu șl Neagu (jucătorul 
militar debutînd în lotul A), prețența 
lui Vlad și Năstase printre componenții 
primei reprezentative, debutul lui Cojo- 
caru printre „olimpici" și apariția în 
cadrul locurilor a lui Sătmăreanu, 01- 
teanu și Boc care în prima etapă de 
campionat n-au figurat în formațiile lor 
de club... Deci, deocamdată, încercări 1

In minutul 8 o combinație Iordă
nescu — Lucescu este Încheiată de ulti
mul printr-o cursă scurtă și un șut

plasat de la marginea suprafeței de 
pedeapsă, mingea oprlndu-se în colțul 
porții lui Haidu : 1—0. Vigu semnează 
în min. 15 primul șut la poarta lui 
Răducanu, dar apoi va trece o bună 
perioadă de timp fără ca „olimpicii" să 
mai amenințe poarta primei reprezen
tative. Haidu, în schimb, este o- 
bligat în min. 21 să accepte aju
torul barei la șutul lui Iordănescu, șl să 
lasă curajos la blocaj în min. 33. la 
o pătrundere impetuoasă a lui Lucescu. 
Prima repriză se încheie sub semnul 
marii ratări a iul Dembrovschi, care în 
min. 43 n-a putut controla balonul la 
6 m de poarta goală. Să fie de vină 
lumina 7

Repriza secundă a fost mai vivace și 
presărată cu goluri : autori Dumitru 
(min. 48 șl 88 — cu șuturi puternice 
dip afara careului) și Anca (min. 84). 
După s0 vede, «Portul mijlocașilor

lotului A a fost esențial în privința 
finalizării. De partea cealaltă, însă, a 
„olimpicilor", ratările au fost determi
nante, „partea leului" luîndu-șl-o Neagu 
și Ene Daniel care n-au putut trece 
de Răducanu în situații de unui la 
unul, singura revanșă fiind cele două 
bare din min. 60 (Ene D.) șl din 
min. 67 (Neagu).

Sub conducerea arbitrului Chevorc 
Chemingean au evoluat următoarele for
mații : LOTUL A : Răducanu — Săt- 
măreanu (N. lonescu), lanul (Boc). Vlad, 
Mocanu, Anca, Dumitru, Lucescu, Dem
brovschi Iordănescu, Năstase (Fl. Du
mitrescu) ; LOTUL OLIMPIC s Haidu - 
Cheran (Pop), Olteanu, Cojocaru, Po- 
povici, Pescaru (Ene Daniel), Vigu, Pan- 
tea, Sălceanu, Neagu, Codreanu (GyOrfi).

S, PAUL
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Aspect de la inaugurarea noii săli a spor
turilor din orașul Galați. Sala, construită în 
cadrul complexului sportiv Dunărea, are o 
lungime de 45 m, 20 m lățime și 13 m înăl
țime. Ed are o tribună, amplasată pe o la
tură, cu o capacitate de 2100 de locuri. La 
subsolul holului principal a fost amenajată

o sală de forță și scrimă, grupuri sociale, in
stalații de încălzire și ventilajii etc. Noua sală 
a sporturilor este dotată cu stație de radio 
amplificare precum și cu instalații pentru 
transmisii de radio și televiziune, cu o tabelă 
electrică de cronometraj și scorer.

■ i !!■■!■ mu li i innl.1 ■ ■ r ■■ n    i

TN MEDALION, tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, membru al C.C. al P.C R., prim secre
tar al Comitetului județean Galați al P.C.R., ș, 
președinte a) Consiliului popular județean, 
rostindu-și cuvîntul la festivitatea de inaugu
rare a noului edificiu al sportului gălățean.
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0 INIȚIATIVĂ CU LARGI SEMNIFICAȚII:

ANCA GROZA A LUAT FIINȚĂ RUGBY-CLUB SUCEAVA
S-S născut lă 23 ia

nuarie 1956, la Bucu
rești. Are 1,63 m și 5fl 
kg. Este elevă la Li
ceul nr.
l-ești și 
clubului 
trenuri:

24 din Bucu- 
membră a 

Dinamo. An- 
Magda Negrea 

și Cristian Vlădutâ. 
Practică înotul de 
9 ani, iar în 1966 a 
tigat primul titlu 
întrecerile copiilor 
grupe de vîr&tâ. A 
venit campioană a 

, mâniei la 14 âniț 
proba de 400 m mi 

; iar în acest sezon 
| mai cucerit 4 titluri 

naționale individuale 
i în probele de delfin și 
j mixt. La această oră. 

nunieie ei figur ?a/â 
de 33 de ori pe tâbela 

; recordurilor naționale 
I în dreptul unor ptobe 
■ de craul, bras, delfin 
I și mixt la senioare, 
i junioare și fete (dife- 
I rile categorii); Evolu
ția rezultatelor sale:

100 m delfin: 1:26,3 — 
1966. 1:20,7 — 1967, 1:13,2
— 1968, 1:13,1 — 1969.
1:12,3 — 1970 și 1:08,6- 
1971; 200 m delfin: 2:41.5
— 1968, 2:40,2 — 196.), 
2:40,0 — 1970 și 2:31.9
— 1971; 200 m mixt: 
2:59,2 — 1967, 2:46,3 —
1968. 2:44,1 — 1969, 2:43.4
— 1970 și 2:36,0 — 1971 ; 
400 m mixt: 5:45.5 —
1969. 5:41.0 — 1970 și 
0:32,0 — 1971.

Alica Gro-Cu 3—4 ani în urmă.
za era considerată de toți specia
liștii din țară (și nu numai de ei) 
ca un „copil minune” al natațiel 
romanești, performanțele sale fiind 
la nivelul celor mai bune rezultate 
din S.U.A. în cadrul categoriei de 
Virstă respective. Au trecut de a- 
lunci citcva bune sezoane de con
tinue căutări ale antrenoarei sale, 
prof. Magda Negrea (astăzi ajuta
tă și de colegul ci Cristian Vlă- 
duță), în care progresia cifrelor a 
fost mai lentă. Mulți erau ten
tați să creadă că și tlnăra dina- 
movistă se va adăuga listei nu
meroase a copiilor talentați. care 
s-au pierdut pe drum și nu s-au 
realizat. Astăzi însă avem cea mai 
evidentă probă că toți cei care au 
întrezărit (și subliniat) talentul șl 
posibilitățile acestei ambițioase 
sportive nu s-au înșelat. La 15 
ani, Anca este multiplă campioană 
și recordmană a țării in cele mai 
dificile probe, are două prezențe 
(100 m delfin — locul V Și 200 m

clclfin — locul IV) în finalele unui 
campionat european de juniori, și 
4 titluri balcanice. Iar cursa îno
tătoarei bucureștene spre marile 
performanțe este încă departe de 
a fi încheiată.

Ptegătindu-se cu mare conștiin
ciozitate, Anca Groza a realizat 
in acest sezon un impresionant salt 
valoric, alăturîndu-se celor mai 
bune specialiste de pe continent 
în probele de delfin și mixt. De 
recordul lumii la 100 m delfin, de 
pildă, o mai despart actualmente 
doar 4.3 secunde, dar în condițiile 
unei participări atît de dense (vezi 
campionatele naționale și Balca
niada) sînt greu de evaluat posibi
litățile ei maxime la această oră, 
într-o singură probă. Antrenorii 
își dau seama însă mai bine de 
acest lucru și pronostichează : „in 
junii a 66 de secunde pe „sută” 
și 2:26,0 la 200 m”, ceea ce i-ar 
asigura tinerei înotătoare prezențe 
în finalele olimpice de la Miin- 
chen. (a.v.).

(Urmare din pag. 1)

privind amenajarea bazelor sporli- 
ve, a terenurilor reduse si a spații
lor de joacă, ținind cont de dez
voltarea economică și socială a ju
dețului. Și împreună cu resursele 
materiale ce vor fi alocate noilor 
construcții sportive, va trebui să fi
gureze in planul de acțiune șl par
ticiparea tineretului, a cetățenilor, 
răspunderile tuturor organizațiilor cu 
atribtîții în domeniul sportului pen
tru mobilizarea acestora la munca 
patriotică, în orașe și 
mai intr-un asemenea 
răspunderi precise și, 
mutator de inițiative, 
prinde viață și hotărîrea secretaria
tului comitetului județean de partid 
privind amenajarea prin munca na-

comune. Nu- 
cadru de 

totodată, sti
va putea

ultima vreme, tot mai multe 
ăie țării se specializează in cite

în 
orașe . .__  . _______
o ramură sportivă. Și, ă$a cum Ba
căul a ales fotbalul, Cimpulungul — 
atletismul, iar Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej — gimnastica, iată că, de aproa
pe un an, străvechea cetate a Suce
vei și-a concentrat toate forțele și 
capacitățile sportive asupra rugby- 
ului. Dacă despre introducerea aces
tui sport, ca disciplină, in programa 
de învățămint a tuturor școlilor din 
județ, am mai scris, rezultatele ma
ieu mai bune obținute de tinerii rug
byști suceveni le vom prezenta acum.

De la inceput trebuie specificat fap
tul că la primul campionat județean 
de mim-rugby (în 10) au participat 
24 de echipe, iar la rugby in XV. 
prima clasată p« județ (Constructorul 
TCR) a răzbătut pină in turneul fi
nal pe țâră al juniorilor și școlarilor, 
comporți ndu-se meritoriu. Un alt suc
ces remarcabil a Obținut echipa Mi
nerul Gurâ Humorului care, deși abia 
promovată in divizia B. a reușit să 
se claseze in fruntea seriei sale ta- 
tind de puțin intrarea in primul eșa
lon al țării ! De notat mai sînt și 
i'.umerOasele competiții de tugby or
ganizate pe plan județean de Inspec
toratul școlar în colaborare cu 
CJEFS, Comitetul județean U.T.C. și 
Consiliul organizațiilor de pionieri. 
Dintre aceste întreceri amintim „Cupa 
tinărului rugbyst" (cîștigată de Lie. 
2 Suceava), „Cupa Școlarul" (cîști
gată de Lie. economic Suceava) și 
„Cupa pentru cel mai bun șutfer", 
cară a revenit elevului Ștefan Ionescu 
(de altfel selecționat în prezent și 
in reprezentativa de juniori a țării).

Cititorul a remarcat, probabil, 
vorbind despre aceste competiții, 
arătat că ele au fost organizate 
principal de Inspectoratul școlar 
județului, lucru lăudabil și (de 
n-am spune-o ?) puțin obișnuit ! Ex
plicația este însă foarte firească : in
spectorul general ăl Județului nu este 
altul decît Eugen Plâțea, fostul ju
cător de rugby care, deși a abando
nat de mult sportul de performanță, 
continuă să fie un mare iubitor și 
animator al activităților sportive.

Această, cam lungă dar absolut ne
cesară, incursiune in viața rugbystică 
* Sucevei, a scos insă la iveală mo
tivul pentru care forurile de condu-

că, 
am 
in 
al
ce

cere a activității 
au luat recent O 
ființarea Rugby 
Destinat in
i!Ou! club funcționează în cadrul Li
ceului economic din oraș, iar preșe
dintele său este chiar directorul șco
lii, prof. Eugen Duceac. Și iată, așa
dar, că pentru prima oară ia naștere 
in țara noastră un club de rugby, al 
cărui scop este crearea de tradiții te
meinice pentru acest sport al bărbă
ției, crearea unei adevărate pepiniere 
pentru rugby-ul românesc 1 Bineîn
țeles că toate amănuntele legate de 
funcționarea clubului au fost minu
țios puse la punct și, după cum ne 
declara antrenorul federal Alexan
dru TcofilOvtcl (care a coordonat ți 
sprijinit ducerea la îndeplinire a 
acestei noi inițiative), echipamentul 
sportiv, documentația de specialitate, 
pregătirea cadrelor de conducere și, 
firește, asigurarea terenului de an
trenament, au fost făcute cu serio
zitate și interes. Au fost, de aseme
nea, bine stabilite îndatoririle si 
drepturile clubului, cele mai impor
tante fiind creșterea jucătorilor pen
tru echipele locale de divizie, iar Ca 
drept, posibilitatea de selecționare a 
tuturor elevilor cu aptitudini pentru 
rugby, din școlile județului.

In urmă cu cîteva zile, la Bucșoaia, 
s-a încheiat prima tabără de pregă
tire a Viitorilor component! ai clubu- 
bului, tabără în care antrenorii S. 
Ștetu și N. Senic au chemat pe cei 
mai buni tineri rugbyști din școlile 
județului. Dintre ei ii vom aminti pe 
Ilie Fetruc. Modest Bolohan, Mircea 
Motrici, Nicolae Lungii. Constantin 
Alexîuc și Mihai Plăcintă. Sînt nume 
noi. dar cu certitudine că nu peste 
mult timp, ele vor ti auzite tot mai 
des. Și cine știe dacă în laboratoarele 
tugby-ului sucevean nu este pregătit 
chiar schimbul de mîine ale echipei 
naționale.

Horia ALEXANDRESCU

sportive din județ 
nouă măsură : in- 

Clubului Suceava 1 
exclusivitate elevilor.

SARLOTA*)
3

C* num# frumos — Șarlota I
Pentru unii e O prăjitură bună, dulce, cu cremă 

și frișcă — pentru mine e altceva, azi. Pentru mine, 
Șarlota e sîmbătă, dealul Uranusuiui, începerea dafn- 
piOnatului, hotărîrea mea de a mă duce să văd in 
vivo Rapid — U.T.A., Șarlota e meciul de tinerel 
cu Gornea care încasează cinci, cu Marin Stelian 
și Adam care au jucat cu dor, of și foc; Șarlota 
sînt semințele balcanice, „două mîini la leu, mîna 
lui Râducanu..." cum striga tovarășa aceea foarte 
competentă căci într-adevcr Rică a avut laba grea 
și a scos un penalty prost bătut, dar pe care altulși a scos un penalty prost bătut, dar 
putea să nu-l apere și a mai scos 
în minutul 87 un șut al lui Kun de 
la 2 metri 
trebui fcâ-i .
tort mare cu frișcă, deși la golul pro- 
priu-zis, Kun l-a trimis după se
mințe; Șarlota pentru mine mai în
seamnă — prin asociații foarte stra
nii, recunosc — un tip în spatele 
meu, spunind toi timpul că „doi bani 
nu face Ene Daniel" și dorinja mea 
de a-l explica foarte clar că nimeni 
din clacul Rapidului nu-i mai breaz, 
dovadă golul lui Dumitru, gol ca vai 
de capul lui, ae care mîndrul copil 
s-a bucurat cum mă bucuram eu 
cind mama îmi dădea să mănînc • 
cremșnit... Oricum, un cremșnit pentru U.T.A. fiindcă 
e bună I

Șarlota e după aceea Țopescu, seara, Onunjînd 
că ia Sao Paulo e 1—1, după ce Năstase l-a vin- 
turat pe Mandarino — exact cum a profetizat 
Deșliu — în trei seturi scurte. Șarlota e speranța că 
luăm dublul, Șarlota sînt barele lui Pantea, chinul 
de a vedea un meci de folbal care știi că s-a ter
minat cu 1—1, iar pe micul ecran e încă 0—0. Șar
lota e gîndul că va veni luna octombrie, cu frig 
bun ca să ai meciuri în direct cu echipe care vor 
accepta să joace mai devreme, Șarlota e spaima 
gre<: Că am pierdut dublul, ceea ce nu mai profe
tizase nimeni, fiindcă nimeni nu e profet în țara 
lui și cu afîf mai puțin în țara aceea, unde lumea 
îl confundă pe Koch cu Peie și un smash e ova
ționat ca un șut. Confundă — sau, după o expre
sie excelentă a lui Țopescu, „nu pot deosebi"... 
în geografia noastră sufletească I...
Șarîota e, deodată, speranța in Țiriac, în omul pla
nificat să piardă două simpluri : Năstase nu poate

pentru care Rapidul ar 
bea nu o șarlotă, ci un

la 7 ani —

NIVELUL MARILOR PERSPECTIVE
triotică a tineretului in municipiul 
Tirgoviște, a unei baze sportive, dar 
al cărui termen a trecut ; numai în
tr-un asemenea cadrti vor putea fi 
intr-adevăr folosite cu eficiență fon
durile aflate Ia dispoziția activității 
Sportive în municipiul Tirgoviște, 
astfel îneît Obiectivele să fie reali
zate în termenele propuse ț numai 
astfel vor putea fi preîntîmpinate a- 
semenea situații contradictorii ca In 
Fieni, unde, pe de o parte, se con
struiește o modernă popicărie (300 000 
lei alocați prin consiliul județean al 
sindicatelor), corespunzătoare cerin
țelor internaționale iar pe de altă 
parte se dezafectează terenul de sport 
(rămas fără rezolvare de un an) 
pentru mutarea stației C.F.R. Este, 
de asemenea, nepermis ca un teren 
sportiv ca cel din comuna Voinești 
Să fie scos din circuit, numai pe

in unele 
cu alte 

necă-

De azi într-un an
(Urmare din .pag. 1)

I* 
prezența sa Ia Milnchen, in măsura în 
care respectă condițile ce s-au pus. 
Criteriile, anunțate de multă vreme, 
trebuiau bine &• studiate, pentru ca 
oricărui sportiv să-i devină limpe
de in ce condiții îi este Îngăduită 
onoarea de a reprezenta sportul 
mânesc în arena 
competițiilor de 
a fost una din 
re.

Știm că există 
care tinjesc să 
Olimpice (călăria — pe 
glorioase tradiții, judoul — pe baza 
prospețimii, ciclismul. — în virtutea 
unei voințe obstinate), dar care nu 
a reușit pînă acum să facă dovada 
convingătoare a valorii practicanți- 
lor. Sînt sporturi care ar fi bucuroase 
să aibă măcar o prezență simbolică 
(natația, halterele) și altele care luptă 
încă pe frontul calificărilor pentru a 
obține dreptul Ia călătoria olimpică 
(voleiul și fotbalul).

Majoritatea sporturilor însă, cele de 
mare pondere în programul și pa
noplia cu medalii a Jocurilor Olim
pice. își continuă, cu liniște și sigu
ranța valorii dobîndite, pregătirile. 
După Helsinki, atleții reîncep pre
parativele cu vigoare sporită și 
cu îndreptățită speranță că partea 
feminină va aduce din nou un aport 
substanțial Ia recolta de medalii a 
României. Boxerii, cu cei 9 semlfi- 
naliști 
dreptul 
listică), 
Statele 
tigiul continentului cu omogenitatea 
superioară a formației lor. Canoiștii 
și caiaciștii, în pragul campionatelor 
mondiale, de la Belgrad, trebuie să se 
concentreze pe acele probe olimpice 
care să ateste nu numai multilaterali
tatea potențialului lor, ci și subtilita
tea calităților lor în întrecerile spe
ciale de pe pista olimpică. Scrime- 
rii par — in raport cu performan
tele lor anterioare — într-un ușor 
regres, dar sintem siguri că ei vnr 
găsi mijloacele necesare pentru a se 
impune din nou in elita mondială, 
ceea ce însă nu va fi posibil fără 9 
cantitate sporită de muncă, suprapu
să talentului și experienței competi- 
ționale. Handbaliștii și-au creat o faimă 
care ii face de temut, dar care — ne- 
conSolidată — s-ar putea întoarce 
împotriva lor ca un bumerang. Lup
tătorii au luat drumul campionatelor 
mofldiale de la Sofia, CU intenția de 
a confirma poziția fruntașă pe care 
n ocupă cu consecvență în perioadele 
inter-olimpice- Raportați la trecutul 
16r apropiat, plin de victorii și 
dalii olimpice dintre cele mai 
lucitoare, trăgătorii par a fi cei 
datornici pe planul îndeplinirii 
murilor fixate.

Chiar dacă pârem pe alocuri 
aspri, exigența noastră este 
cată de intenția de a asigura spor
tului românesc o reprezentare olim
pică extrem de onorabilă, potrivită 
cu prestigiul pe care l-a dobindit 
țara noastră în lumea întreagă.

Criteriile sportive de judecare a 
unei performanțe au și ele, firește. 

, nuanțe. Nimeni nu^.va fi absurd eă

ro-
olimpică. Testul 

anvergură din 1971 
condițiile hotărîtoa-

discipline sportive 
participe la Jocurile 

baza unei

de la Madrid (număr 
surprinzător în lumea 
sînt gata de 

Unite, invitați să
drum 
apere

de-a 
pugi- 
spre 

pres-

nie- 
strft- 
mal 

bare-

prea 
justifi-

ÎN MUNCA CU TINERETUL DAU
Nu este, desigur, momentul ca 

acum, cînd abia â-ău consumat 
jocurile primei etape, să încercăm 
a stabili unele concluzii legate de 
evoluția primelor noastre formații 
feminine. Sînt totuși unele lucruri 
ce trebuie subliniate. Mai bine zis, 
aceste prime partide ne-au oferit 
cîteva satisfacții, pe care altădată 
meciurile inaugurale ale Campiona
tului feminin ni le-au refuzat, ofe-

rindu-nl-le doar în „porții" mici, 
cu lingurița, pe parcurs,

Cel mai interesant aspect ni s-a 
părut acela că una din echipele 
noastre fruntașe, în speță Universi
tatea București (antrenor pi'Of. C. 
Popescu) chemată să reprezinte 
handbalul nostru feminin în C.C.E. 
și care. în plus, luptă să-Și apere 
titlul de campioană a țării, a ma
nifestat chiar din start o surprin-

pierde la Koch nici dacâ-i bombardează auzul cu 
tancuri și mitraliere, mai famine Țiri la Mandarino 
și de ce nu ?, mă întreabă din adincul copilăriei, 
tanti Sarlota, o femeie minunată, de un optimism 
incurabil, care nu credea că poate avea o boală 
incurabilă (aceeași boală îngrozitoare care a ră
pus-o pe Liliana Nițulescu, pentru care Felix și 
Cristian Țopescu au găsit cu pudoare un moment 
de reculegere, moment dureros între două mișcări 
pline de viată ale lui Janou Lefevre pe hipodromul \ 
de la Aachen). De ce nu? — întreba șlăruifor tanfl 
Șarlota, în

__ — ... ’ — întreba stăruitor tanti 
timpul filmului cu Țiri și Ilie, unul din 

pujinele noastre filme consacrate tor, 
în care regia lui Nicolae Nijă și 
operatorii săi căutau să dea mișcă
rilor de pe terenul de tenis haluci- 

L najia gesturilor de pe Lună, proprii 
«osmonaujilor. Nu era de loc rău 

I filmul, fără a atinge desigur rafi- 
I namentul marilor filme despre tenis, 

dar el suna bine în acea după- 
cmiază, suna demn, fiindcă eram 

■ conduși cu 2—1 și e bine să jii cu 
I oamenii tăi mai ales cind sînt con- 
I duși cu 2—1 și nu știi ce fac, acolo,

pe faja ascunsă a Lunii, căci sînt 
unele momente ciudate pe Pă- 
mînt, cind fenismenii au soarta 

cu care nu poji intra în legătură tele-cosmonauților cu care nu poji intra în legătură tele- 
rădio... Pe urmă Șarlota a fost Țopescu. Țopescu în* 
trerupînd de două ori programul de variefăfi, dis
tracții și ce-o mai fi pentru a-J anun|a o dată pe 
Năstase și a doua oară ce Țiri, marele nostru Țiri, 
pe care v-am spus de o mie de ori să conta|i ori- 
cînd e greu și grav...

Ai la mine, Cristiane, o șarlotă, un tort glacâ 
sau o citronadă — la alegere — pentru această 
idee de a transforma, timp de trei secunde, televi
zorul în soldatul de la Mărafhon care anun)ă cu 
respirația tăiată unui popor întreg, chiar și netele- 
sportiștilor, victoria de la mii de kilometri I

Mai” rămîne ca Șarlota să însemne în octombrie 
pentru noi tcRi nu frișcă, ci zgură roșie bună, adică 
o Salatieră, dar oricum, ce nume frumos s-a înscris 
în geografia noastră sufletească I...

BELPHEGOR

*) Charlotte = localitate din S.U.A unde se 
va disputa finala Cupei Dauis.

RĂBDAREA Șl 
PERSEVERENȚA

LA SEMICERC.

INTOTDEAUNA ROADE!

creadă că doar medalia de aur dă 
măsura valorii unei mișcări sportivă. 
Este evident că a fi al treilea sau al 
cincilea în lume într-un domeniu, in
diferent care, onorează colectivul din 
care provine sportivul. Angrenajul ex
traordinar care se pune astăzi în miș
care pentru a pregăti un sportiv 
fruntaș — peste tot în lume — face 
lupta pentru intiietăte extrem de 
acerbă și ridică foarte mult valoareâ 
Oricărui Ioc printre primele 6 in lume 
(cele care, de altfel, aduc puncte in 
clasamentele neoficiale).

UN AN PÎNĂ LA JOCURILE 
OLIMFICE DE LA MUNCHEN ! 
un memento semnificativ, de 
trebuie să țină seama în primul 
sportivii, antrenorii, federațiile, 
cei preocupați de soarta reprezen
tării noastre olimpice. Tuturor acesto
ra le incumbă sarcina de a face tot 
posibilul pont tu o pregătire la 
sup8ri.tr. intensă șl 
de re.

De ăZi inlr-Un an 
turile olimpice, vor 
le care polarizează 
nea lumii întregi, 
fideli candidați olimpici, mai au doar 
366 de zile la dispoziție pentru a desă- 
vîrși — împreună cu tehnicienii și ac
tiviștii — ceea ce iubitorii sportului 
din țara noastră presupun că ei po
sedă : talent, calități atletică, com
bativitate competițidnală, spirit pa
triotic.

Iată 
care 
rind 
toți

nivel
plină de răspun-
vor răsuna star- 
porni Întreceri* 
atenția și paSiU- 
Sportivii români,

(Urmare din pag. I)

și Ion Tiriac au aruncat In luptă 
nu numai întreaga lor măiestrie spor
tivă, 61 și o deplină înțelegere a jo
cului. Puși in fața unor condiții spe
ciale -le luptă hâițiițl de un public 
de-a dreptul lanatic, frustrați uneori 
de puncte prin interpretările evident 
subiective ale arbitrilor brazilieni 
(aci este tie remarcat prestația ad
mirabilă a arbitrului pi incipal, en
glezul D. N. Hardwick, remarcată tie 
toate agențiile de presă) tenisnîenii 
noștri au știut să iacă abstracție ds 
loate acestea ei s-au Concentrat ex
clusiv asupra jocului, cu un calm 
olimpian, Năstase știa că este mai 

iar Țiriâe măi ,bun 
— și amîndoi. ro- 
lucizi, au intrat p» 
preocupare de a-ți 

superioritatea. Ceea 
n-ău

bun decit Koch, 
decît Mandarino. 
mânii, deciși și 
teren eu singura 
pline tn valoare , . _
ce, nici publicul, nici arbitrii, 
putut-o tmpiedica.

Un element de anecdotă. foarte 
grăitor, ne-a fost relatat într-o con
vorbire telefonică avută Cu prof. Al. 
Lăzăresou, conducătorul delegației 
române la Sao Paulo. în timpul me
ciului Koeh—Năstase. sîțiva specta
tori înflăcărați se urcaseră pe o 
schelă înaltă, din apropie: a terenu
lui, ca de fiecare dată cînd servea 
tenismanul român să vocifereze pu- 
ternie, în vădita intenție de a-l de
ranja. Dar ilie a continuat Să ser
vească impasibil, decimiadu-l pur și .Citita .• ...

baza dispoziției directorului stațiunii 
pomicole, iar organele locale de stat 
să accepte 6 asemenea situație care 
contravine legii.

Tov. Constantin Moioroiu, prim 
Secretar al comitetului municipal 
Tirgoviște al P.C.R., ăbordînd pro
blema sportului școlar aprecia mo
mentul ședinței drept propice, acum, 
iu preajma deschiderii anului de în- 
Vățămînt. Subscriind opiniei expri
mate în referat că orele dă educație 
fizică ocupă încă un rol minor in 
planurile de învățămînt, 
școli fiind chiar înlocuite
materii, vorbitorul sublinia 
sitatba urmăririi îndeaproape a co
relației învățătură-sport. Pe 
dreptate s-a precizat în Ședință că 
sportivul școlar nu trebuie să fie 
un performer corigent. Un rol esen
țial trebuie să-l aibă în acest 
Cadrele didactice, $1 mai ales 
de specialitate.

„Nu numărul specialiștilor 
esențial — Opina Ion Bucur, 
secretar al comitetului 
U.T.C. — ci aportul lor 
pasiunea profesiunii lor de educa
tori. Avem 154 de profesori de edu
cație fizică, unii dintre ei — cei 
din Văcărești, Vulcan» băi. Valea 
Mare, de pildă — înțelegindu-și me
nirea, dar majoritatea se limitează 
la orele de curs”. Nimic tn 
deci, față de program. Și tu 
mai blamabilă este atitudinea 
cadre din mișcarea sportivă 
fiind solicitate câ arbitri, 
sau antrenori la competiții școlare, 
nu le privesc ca pe o activitate 
obștească, ășteptînd numai remune
rarea. Concepînd un program 
educare a sportivilor, organele 
cale de partid vor trebui să 
ceapă cu educarea educatorilor !

Concluzia analizei efectuată 
biroul comitetului județean de partid 
a fost că activitatea sportivă dim- 
bovițCană trebuie adusă la nivelul 
marilor perspective ale acestor me
leaguri, prinir-o conjugată valorifi
care a resurselor locale.

„A sosit timpul să se treacă de 
la vorbe la fapte, planurile alcătuite 
să fie transpuse în practică" afirmă 
în cuvintul său de încheiere a dez
baterilor tov. Florea Ristache, ce
tind totodată, să se urmărească 8- 
ficiența muncii tuturor activiștilor 
pe târim sportiv. Aceasta măsurin- 
du-se, dacă se poate spune așa, prin 
atracția sporită pe care mișcarea 
in aer liber, sportul și agrementul 
o au asupra cetățenilor, prin aportul 
tot mal viguros SI performerilor din 
județe, Ia afirmarea sportului ro
mânesc.

bună

sens 
«ie

este 
prim 

județean 
concret,

plus, 
atît 

unor 
care, 

oficiali

de 
lo
in-

de

A

simplu pe brazilian. Pînă la urmă, 
însuți Thomas Koch a cerut Organi
zatorilor să reducă la tăcere pe su- 

era cei deranjat depOrterii săi. El 
zgomot i„.

Ilie Năstase 
inalt palmares 
a înscris două

termină eu sel mai 
finala Inter-zone. El 
puncte. în meciurile 

săie do simplu, aducînd contribuția 
cea mai importantă lâ obținerea vic
toriei. ai treilea punct este opera 

Țiriac. Dar eît ă 
1 Pe coordonai» 
„bătrlnuiui" Tîri

exclusivă a lui ion 
valorat acest punat 
afective, aportul

„CEI 4" LA SAO PAULO

NASTASE 2 P
Koch LS p
Țiriac 1 P
Mandarino 0,5 p

valorează *!t «el al supercampionu-
lui nostru de âzi. Atnîndoi merită, In
mod egal, aplauzele noastre.

Declarația lui fon Țirias, de la 
finele meaiului, prin «are repetă ho
tărîrea de a se retrage din cadrul 
echipei naționale este menită să stîr- 
neaseă noi discuții și justificate re
grete. De ae ae oprește Țiriae? Un 
șutător taie țnai gete capabil să ob-..." . ■ - .

LA SOL IN
VARȘOVIA, 25 (prin 

redacția, ziarului 
Sportowy"). în sală de 
șului Katowice s-a desfășurat timp 
de două zile tradiționala competi
ție a gimnaștilor juniori din țările 
socialiste dotată cu „Cupa Priete
nia". Așa cum era de așteptat, în
trecerea a fost ddmiilată de Spor
tivii Uniunii Sovietice, Învingători 
atît în clasamentele pe echipe eît 
și Iâ individual compus. Au luat 
parte la disputa pe echipe gimnăști 
și gimnaste din nouă țări: Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, R.P.D. Co- 
reeâfiă, R. D. Germană, Polbnia,

telex, de la 
„Przeglad 

Sport a ora-

M

I
ÎNCEP

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE VELODROM PENTRU JUNIORI

Astăzi, la oră 16,30, pe velodro
mul Dinamo, încep campionatele 
naționale pentru juniori. Tn prima 
zi a fost programată cursa cu adi- 
țiune de puncte. Campionatele con
tinuă după cum urmează i sîmbă
tă, 28 august — 500 m cu start de 
pe loc ; luni, 30 august — Vilezâ ; 
marți, 31 august — Urmărire pâ 
echipe și joi, 2 septembrie — urmă
rire individuală. Toate reuniunile 
încep la ora 16,30.

In cadrul acestor reuniuni se vor 
desfășura și campionatele munici
pale pentru, seniori, după progra
mul următor i 26 august — viteză ; 
28 august — 1000 m cu start de pe 
loc ; 30 august — cursa cu adițiune 
de puncte; 3.1 august — urmărire 
individuală și 2 septembrie — ur
mărire pe echipe.

„CUPA
România, 
Vi etică.

în competiția rezervată fetelor, 
echipa U.R.S.S. a obținut o victo
rie netă, cu 188,30 p. Cea mai bună 
din furmație — Droncva, gimnas
tă care a ocupat primul loc la in
dividual compus și a cîștigăt trei 
titluri în concursul pe aparate. 
Iată rezultatele tehnice : P6. echipe 
— U.R.S.S. 188,30 p, R. D. Ger
mană 184,65 p, Polonia 179,75 p 
România 119,15 p, Ungaria 179,00 p, 
Cehoslovacia 176,85 p , individual 
compus — Dronova (U.R.S.S.) 38,50 
p, Bogdanova (U.R.S.S.) 37,90 p,
Rtișceva (Cehoslovacia) 87,75 p, Bi- 
Ciuhina (U.R.S.S.) 37,25 p, SChăffer 
(R.D.G.) 37,20 p. Poser (R.D.G.)
37.05 p ; pe aparate — Sărituri Po-> 
ser 19,20. paralele (19,15). bîrnă 
(19,15), soi (19.65) — Dronova.

întrecerea băieților a reliefat po
sibilitățile de care dispune gim
nastica masculină sovietică, fapt 
ilustrat atît de succesul pe echipe 
cit și de locurile fruntașe ocupate 
la individual Compus și în con
cursul pe aparate. t)h rezultat re
marcabil a obținut tinărul gimnast 
român Nicolae Oprescu, care a cu
cerit medalia de aur la sol in con
cursul pe aparate. Iată rezultatele 
tehnice : 
275,30 p, 
Germană 
267.80 p, 
266,15 p

PRIETENIA"
Ungaria și Uniunea Se>-

zătoare, dar excelentă tendință de 
a-și împrospăta lotul cu elemente 
tinere, de perspectivă și — ceea ce 
este mâi important — nu racolate 
de prin alte orașe, âșa cum, din 
păcate, a procedat în trecut chiar 
Universitatea București și cum mai 
înțeleg să acționeze în prezent alte 
echipe (se știu ele care...). Deci, în 
pârtida cu Rapid, Universitatea 
București a prezentat, pe lîngă o- 
bișnuitele titulare și trei nume noi: 
Niculina Iordache, Elena Mereu și 
Mariana Niță — toate foste compo
nente ale echipei Scolii Sportive nr. 
2 din Capitală. Ele nu au făcut, 
însă, simplă figurație. Au fost uti
lizate cu curaj, Niculina Iordache, 
spre exemplu fiind chiar prezentă 
în rîndurile primelor 7 jucătoare 
ale formației. Nu este prea greu de 
bănuit că la acest prim contact cu 
divizia A, debutantele nu au dat 
un randament deplin. Dar este clar 
că toate trei au calități și vor.pu
tea progresa, contribuind pe viitor 
la îmbunătățirea jocului echipei. Se 
impune, așădâr, ca acest prim exa
men să nu fie considerat hotărîtor- 
oricît de mare ar fi exigența an
trenorului. Răbdarea și perseveren
ța sînt întotdeauna bine răsplătite 
în acest domeniu 1

Și cb poate fi mai concludent de
cît exemplul formației Textila Bu- 
hușl, care perseverind pe drumul 
promovării și titularizării elemente
lor tinere din propria pepinieră a 
ajuns azi dintr-o modestă echipă 
de provincie, una din principalele 
forțe ale diviziei A... (c. a.)

• lrî orașul Cisnădie s-au disputat 
jocurile primei ediții a „Cupei de 
cristal", întrecere organizată de 
Consiliul județean sindical cu spri
jinul comisiei de specialitate șl re
zervată formațiilor feminine. Com
petiția s-a desfășurat sistem turneu, 
jucîndu se numai 2 reprize a cite 
15 minute. CLASAMENT FINAL:
1. Universitatea II Timișoara 10 p ;
2. C,S.M. Sibiu 8p; 3. Textila Se
beș 6 p ; 4. Sparta Mediaș 4 p; 
Steaua roșie Sibiu 2 p ; 6. Șc. spor
tivă Reșița 0 p.

I. lONEIiCU-coresp.

• La Craiova s-au încheiat par
tidele din cadrul celei de a III-a 
ediții a .Cupei CF.R.“. La senion 
au luat parte 6 echipe, iar la Ju
nior! 5. Primele locuri au fost ocu
pate de Rafinăria Teleajen (seniori) 
șl Palatul Culturii Ploiești (juniori). 

N. COSTIN-COresp.

• Ineepînd de ieri, la Iași se des
fășoară un turneu de handbal mas
culin, la care îau 
formațiilor locale 
Voința și C.S.M. și 
Lokomotiv Plovdiv.

parte fn ătnrâ
Universitatea, 

echipa bulgară

• Handbalistele de la Universita
tea București au întreprins în pe
rioada 10—20 august un turneu de 
mai multe jocuri în Cehoslovacia. 
Iată rezultatele i cu T. S. Jrazdroj 
Plsen 28—5 (14—2). cu Talran Stre- 
sovice Praga 22—7 (14—8), cu MDZ 
Bratislava 9—7 (3—3), cu Sparta 
C.K.D. Praga 22—9 (15—3).

țină un punct decisiv intr-o finală 
interzonală, același oare oîștigă 
incă turnee puternice, ar părea 
că nu arâ un succesor pe măsura ini 
în reprezentativă. Chiar așa și este. 
Dar fostul nostru campion, cu o vi
ziune perfectă a lucrurilor, știe că 
anul viitor âr putea fi altfel. Poale 
că unele insuccese ale formației de 
dublu Năstase— Tiriac, altădată invin
cibilă să devină cronice. Țiri știe 
prea bine eâ viteza unui jucător tre
cut de 30 de ani nu mâi este cea 
reclamată de un joc de dublu modern 
lată cum se pune problema. Și Ion Ți- 
rias — eu iogicâ și maturiUiie tn ftîn- 
dire — caută, prin anunțarea retra
gerii sale, să creeze și acel stimu
lent necesar, printre cei tineri, pen
tru a-i încuraja să abordeze cu mai 
mult curaj selecția iii națională. Să-i 
fim recunoscători pentru aceasta, ma
relui nostru sportiv.

Deocamdată. însă, echipa „celor 
doi" se dovedește a fi la un înalt 
potențial. Suita de rezultate strălu
cite obținute în această a 60-a edi
ție a întrecerilor pentru „Salatieră", 
în meciuri grele, necesitînd un efort 
excepțional, o recomandă ea un ad
versar mult mai puternic, decît a fost 
acum doi ani, pentru deținătorii tro
feului. Americanii pregăteso pentru 
finala de la Charlotte (8—10 octom
brie) o echipă din care nu trebuie 
să lipsească Stan Smith, Clarck Gra- 
ebner, ClifJ Richey. Mal candidează 
Tont Gorman, frank Froehiing Jim 

de.

V»

fflRIJ TOATE CONFORMAIIILE Șl SfZOANELt!

F.I.L.T.

IN MAGAZINE,
CONFECȚII BĂRBĂTEȘTI

Zeliko Franulovici
96 p ; 4. John

A

PREMIU

măsură

42-58,măsură

măsură

pe echipe — U.R.S.S. 
Polonia 270.15 p, R. D.

9(10,70 p, R.P.D. Coreeană 
Cuba 2615,35 p, Ungaria 

individual eolnpus —
Uliartov (U.K.S.8.) 55,85 p, ■ Niet- 
balski (U.R.S.S.) 53,80 p, Ho Iun 
Han (R.P.D. Coreeană) 55,20 p, Mar- 
Celov (U.R.S.S.) 54.90 p, Schubert 
(R.D.G.) și Kintidv (U.R.S.S.) 54,85 
p ; pe aparate — sol Nicolae O- 
prescu (România) și 
(U.R.S.S.)
Maghiar
UlianoV
(Polonia)
Han 19,05 ;
(R.P.D. Coreeană) 18,90.

(România) și Șelihanov
18,70 ; cal cu minere —
(Ungaria) 19,35; inele

18,80 ; sărituri Grzombâ
18,575 ; paralele Ho Iun 

bară Kim Je Sik

redutabili. Dar forța lui Iile Năstase, 
asociata celei a lui Ion Tiriac, poate 
face o serioasă breșă In rîndurile 
acestor adversari. Să nu uităm Că 
toți aceștia Năstase j-a învins în 
timele eonfruntări.

Deocamdată, primele noastre 
chete se află tn drum spre alte <Som-

MARELE

1. Stan Smith (S.U.A.) 127 p; 
2. ILIE NASTASE (România) 
119 Pi 3.
(Iugoslavia)
Newcombe (Australia) 89 p; 
5. Jan Kodes (Cehoslovacia) 
82 p ; 6. Cliff Richey (S.U.A.) 
74 p ; 7. Ken Rosewall (Aus- 
tralia) 70 p ; 8.
(Franja) 64 p ; 
mau (S.U.A.) 56
Taylor (Anglia)

Pierre Barthes 
9, Tom Gor- 
p j 10. Roger 

46 p.

petiții de mare anvergură. Ei reintră 
în circuitul turneelor pentru Marele 
Premiu — F.I.L.T., unda — profitlnd 
de absența lui Ilie Năstase — ame
ricanul Stan Smith a eules recent 
cîteva puncte în plus și s-a instalat 
pe primul loc. Dar turneul de la 
South Orange, eare a și început, ca 
și eel de la Fore-.t Hills (campiona
tele internaționale de tenis ale S.U.A.) 
pot sehimba acest clasament

Să u.-ăT succes, în «oatinugre, me- 
sagerRor tenisului' rojpâncsc I

a) confecții pentru conformația slabă, 
etichetă galbenă ;

b) confecții pentru conformația normală, 
etichetă verde}

c) confecții pentru conformația plină, 
etichetă albastră ;

d) confecții pentru conformația corpolentă, măsura 50-60, 
etichetă roșie.

sup8ri.tr


Planuri de viitor ale campionilor

DINAMO ÎȘI PROPUNE SĂ ATINGA
CLASA CONTINENTALA

DISCUȚIE LA ÎNCEPUT DE DRUM CU ANTRENORUL NICUȘOR
înaintea meciului de la Cluj, cu 

C.F.R.-ul, deci în absența acelui 
unghi și . acelei psihoze pe care ți 
le sugerează, în ultimul moment, 
rezultatul unui meci (s-a constatat, 
deseori, că aceiași antrenori vor
besc cu totul deosebit — chiar și 
despre posibilități de domeniul per
spectivei — după o înfrîngere și 
după o victorie), âm avut o lun
gă discuție cu antrenorul echipei 
noastre campioane. O discuție de 
început de drum.

CunoScîndu-i proverbială măsură, 
de bărbat echilibrat, ale cărui vor
be au întotdeauna acoperire, un 
om care pentru a fugi de „genul 
Zgomotos-Spectacular" (cultivat de 
destui antrenori) preferă nu o dată 
să tacă (pur și simplu), lăsînd in
terlocutorilor posibilitatea să-i in
terpreteze graiul faptelor, cunos- 
cîndu-1 — într-un cuvînt — pe a- 
devăratul 
obișnuita 
ța-i plină 
puține.

N-a fost așa. Spre surprinderea 
Și satisfacția reporterului, Nicușor 
„și-a dat drumul", că niciodată, îh- 
fățișîftd nu numai gînduri care ard 
mintea unui antrenor, ci un pro
gram amplu, cu un obiectiv de pets 
ȘpeCtiVă precis (demn de stimă), 
Cu măsuri corespunzătoare eșalo
nate în timp, pe etape de lucru.

Iată un „extras" din planurile de 
viitor âle campioanei.

— Pentru a aborda, de la înce
put, o problemă de fond a echipei 
Dinamo, vă solicit opinia într-o 
chestiune laitmotiv a tuturor an
trenorilor care s-au perihdat in ul
timii ani la conducerea ei. Absolut 
toți conducătorii tehnici ai echipei 
din Șos. Ștefan cel Mare s-au plins 
de conjunctură nefavorabilă de 
care se „bucură" un antrenor 
Dinămo — echipă, de regulă, 
numeroși internaționali în compo
nența ei — care nu-și poate pre
găti corespunzător lotul în absen
ța — repetată —- a celor mai valo
roși titulari. De aici și explicația 
(invocată) a neatingetii unui stan
dard Internațional de către echipă, 
în vreme ce mulți din jucătorii ei reu
șesc această performanță în cadrul 
reprezentativei. Cum priviți acest 
subiect? Vă gîndiți la uneie solu
ții? în fond, în situația dv. se 
află și antrenorii echipelor Steaua 
roșie Belgrad, Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname, Spartak TrnaVa etc.

— Acesta fiind, într-un fel, re
versul medaliei — ai jucători buni, 
slnt chemați la toate loturile...

— ... o situație oricum mai a- 
vantajoasă decît a antrenorilor 
Oare nu cunosc o astfel de pro
blemă, neavînd jucători la loturile 
reprezentative, deoarece elevii lor 
sînt de valoare modestă...

— ...da, e și acesta un adevăr; 
dar, cum spuneam, aceasta fiind 
..pitea" în Care jucăm, trebuia 
să găsim, o dată și o dată, o solu
ție, o cale pentru a sări ștacheta 
valorii cu care în țară sîntem cam
pioni, îar în străinătate nu ne pu
tem impune. O soluție pentru a 
dobîndi — cu echipa — o clâsă 
continentală.

— $i âți găsit-0 ?!?...
— Dacă am găsit-o, cu alte cu

vinte — dacă are harul eficienței, 
se va putea aprecia mai tîrziu, în 
Urma unor rezultate obținute într-o 
perspectivă mai lungă. Cert este

într-un cuvînt
Nicușor, mă așteptam ia 
sa rezervă. La reticen- 
de modestie. La vorbe

la 
eu

că la ora aceasta avem un program 
destul de clar structurat.

— Un program care să ridice 
potențialul, standardul echipei 
clasa continentală ?

— Da.
— Care sînt principalele lui 

recții?
— Schimbarea metodicii de 

frenament, care să aibă un conți
nut mai specific jocului și in a- 
celași tiirp să realizeze o pregătire 
fizică mult îmbunătățită (vezi „lec
ția Liverpool"); pătrunderea Jucă
torilor de importanța realizării o- 
biectivuiui amintit — care 
lor, in primul rînd; evoluția 
a Iotului nostru, care să 
solidar sufletește, un lot de 
rați prieteni care se ajută, 
ren ca și in viață, și, în sfîrșit, un 
sporit contact internațional cu fot
balul european.

— Reîntorcîndu-ne la jucătorii 
de lot...

— Situația lor este — să recu
noaștem — cu totul deosebită Mai 
multe onoruri care Cer mai multă 
muncă, o viată personală exem
plară. Așa cum face, de pildă, Mil- 
jan Miljartici la Steaua roșie Bel
grad — nîci eu nu voi mai accepta 
Un regim preferențial pentru oa
menii noștri de Iot. DUcînd o viață 
ordonată, atenți la Odihnă, la re
cuperarea oboselii, jucătorii de iot 
se pot pregăti și la echipa de club 
la fel ca și colegii lor. Lipsa de 
randament Ia Dinamo (consecință a 
unei pregătiri superficiale sau a 
unei atitudini de senatori de drept) 
ii va scoate — fără nici un fel 
de discuție — din echipă, chiar 
dacă in „ll“-le reprezentativei evo
luează corespunzător.

— Dacă înțeleg bine, lăsați des
tulă responsabilitate 
jucătorilor.

— De multă vreme 
convingerea că avem 
jucători de mare talent, care nu 
se realizează pentru că nu se an
gajează corespunzător in procesul 
de pregătire, de muncă. La noi, 
situația este aceeâși, motiv pentru 
care sîntem hotărîți Să schimbăm 
radical modul de lucru. Să joci ta 
Dinamo — care-și propune țeluri 
deosebite — incumbă Pbligații deo
sebite.

— Revenind de la țelurile mari
— pe care vă dorim să le atingeți
— la cele mai mărunte, mal Ușor 
(e un fel de a zic-e) accesibile, ce-și 
propune Dinamo tn acest an?

— Titlul, un Ide în finala ..Cu
pei României", eliminarea campnia- 
nei cehoslovace din „Cupa campio
nilor".

— Propunîndu-vă s-o eliminați,

est« jil 
morală 
ajungă 
ailevâ- 
pe te-

ce șanse acordați

pe umerii

am ajuns la 
în tarii multi

vă întreb, totuși,
— pe hîrtie — echipei Dinamo în 
întrecerea cu Spartak Trnava?

— Calculul hîrtiei indică, după 
părerea mea, un raport egal, de 1 
la 1. Personal, consider că avem 
un atu în faptul că jucăm prima 
manșă la București. La 15 septem
brie vom lupta cu toată forța pen
tru a obține 
Care să ne 
turul doi al 
de amănunt, 
tru a studia 
vom trimite 
filma două partide ale campionilor 
cehi.

— Citind un articol despre Dina
mo, orice cititor se 
găsească măcar cîteva cuvinte des
pre cei doi ..Copii teribili" ai ca
sei, Dinii și Dumitrache. Care este 
situația lor actuală? Ce întreprind 
antrenorul, echipa, pentru a-i rea
duce pe pozițiile pe care — din 
vina lor — le-au pierdut?

— Dinu și Dumitrache au fost 
mîndria echipei noastre. Vom căuta 
să-i a.iutăm să redevină Co n i fost. 
Spre folosul lor, al echipei Dinamo 
și al reprezentativei. Cum nu mai 
sînt copii, foarte mult deoin4e de 
ei. de ceea ce au extras din lecți
ile pe care le-au primit.

— O ultimă întrebare: e irtipor- 
.țânță acordați jocului CU C.F.K-ul 
care începe peste o oră?

— Un rol de catalizator moral..
— Altfel spus, sînteți optimist ?
-r Da. încep acest noți și gicu 

an do

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A
N.F. C. Argeș — Rapid:

CURSARU, ajutat la linie de M. 
Marinciu și N. Moroiănu (toți din 
Ploiești) ;

„U“ Cluj — Sport club Bacău : 
V. PĂDUREANU, ajutat de S. Stăn- 
cescu $i R. Stincan (toți din Bucu
rești) ;

U.T.A. — Steaua: I. CÎMPEA- 
NU, ajutat de E. Călbăjos 
boș (toți din Cluj) ;

Farul —- Politehnica 
BARBULESCU, ajutat de 
sileseti I și A. VăduVesOu 
București) ;

Univ. Craiova — C.F.R. Cluj : 
V. DUMITRESCU, ajutat de M. 
Cîțu și Gh. Nicolae (toți din Bucu
rești) ;

Dinamo — Steagul roșu : O. AN- 
DERCO (Satu Mare), ajutat de Gh. 
$tefflhescu și V. Liga (ambii din 
Galați) ;

și T. Ga-

iași : O.
Oh. ■ Va- 
(tbți din
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POZITIVE DE CARACTER
Cunosc, destul de bine, doi fot

baliști. colegi de echipă, a căror 
activitate, preocupări, optică, com- 

diametral opuse, 
este mai puțin im-

o diferență do goluri 
asigure calificarea în 
competiției. Cu titlu 

vă pot su>i.ne că pen- 
JOcUl echipei Spartak, 

tehnicieni care vor

așteaptă să

muncă cu optimism.
Marius POPESCU

II-a A DIVIZIEI A
Jiul — A. S. Armata : AL.

VU, ajutat de C. Mănușaride 
Murgășan (toți din București)

Petrolul — Crișul : C. PETREA, 
ajutat de M. Niță și 1. Puia (toți 
din București).

I-’ÎR- 
și V.

1. Dinanlo — Steagul roșu
n. U.T.A. — Steaua

III. F. C. Argeș — Rapid
IV. „U« Craiova — C.F.R. Cluj
V. Jiul — A.S.A. Tg. Mureș

VI. „u« Cluj — S»C. Bacău 
VII. Petrolul — Crișul 

vni. Farul — roiltefinicâ
IX. Politehnica Galați — 

§p. studențesc
X. Știința Bacău — F.C.

XI. Progresul Brăila — 
Progresul Buc.

XII. Gaz metan — C.F.R. Timișoara 1 
XIII. Chimia Făgăraș

EJectroputere

Galați

i 
î 
i,x
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î 
î 
î 
1,X
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AUREL BENTU
VA ARBITRA MECIUL
IUGOSLAVI A-UNG ARIA

Arbitrul Aurel Bentu a fost so
licitat să conducă la centru partida 
amicală dintre primele reprezen
tative ale Iugoslaviei și Ungariei. 
Meciul se va disputa marți 31 au
gust, în Orașul Subotica.

DUPĂ ETAPA A DOUA A DIVIZIEI BDefensiva n-a dat roadele scontate
EtApa a doua a diviziei secunde, 

consumată luni, a fost favorabilă 
gazdelor. în contrast cu etapa inau
gurală, de data aceasta oaspeții au 
plecat la casele lor cu puține punc
te : o singură Celiipă (Politehnica 
Gâlăți) a terminat învingătoare, 
două (Metalul București și Politeh
nica Timișoara) au realizat scoruri 
egale, iar celelalte formații s-au 
înapoiat învinse în orașele lor, li
nele dintre ele la scoruri de... 
handbal ! Așa sa inthnplat cu 
C.S.M. Sibiu, Vulturii Textila Lu
goj. G:iz metan Mediaș și Chimia 
fim. Vîlceâ, primele două pierzînd 
cu 6—0 lă Reșița și, respectiv, Bis
trița. iâr ultimele cu 4—0 lă Baia 
Mare și, respectiv, Giurgiu. După 
cum se comportă. C.S.M. Reșița pare 
că este pusă pe fapte mari In ac
tuala ediție, preluînd — după 2 e- 
tape — conducerea seriei a Il-a.

Performeră etapei este, insă, Po
litehnica Galați — pe primul loc 
în seria I — una dintre cele trei 
formații care au reușit să acumuleze 
punctajul maxim (celelalte două 
fiind tot din seria I : F. C. Galați 
și Ș. N. Oltenița). Studenții gălățeni 
au întrecut pe C.F.R. Pașcani în 
deplasare, jocul lor caracterizîndu-se 
printr-o apărare ermetică și con
traatacuri periculoase. .Și alte eclii-

pe au aplicat' evoluînd în deplasa
re. o tactică asemănătoare, Cil spe
ranța de a „Ciupi" un punct. Dar, 
măsurile ce le-au luat —■ exagerat 
defensive — au fost spulberate de 
avftlanșa atacurilor gaz.delor,

Merită să amintim că etapa a 
doua a fost favorabilă — în gene
ral — echipelor bucureștene. celor 
din Galați și Timișoara.

De asemenea, este cazul să ară
tăm că, în prezent. Comisia cen
trală de competiții și disciplină în
cearcă să rezolve prima contestație 
din actuala ediție, aceea făcută 
Sportul studențesc la meciul 
Metalul Tîrgoviște, prin care se 
contestă legitimarea în termen — 
gulamentar a jucătorului Nistor. 
Pînă la darea deciziei — aminată 
pentru săptâmîna viitoare pentru 
verificarea unor acte •— comisia a 
ridicat dreptul de joc al luj Nistor 
la Metalul Tîrgoviște.

Un element îmbucurător îl con
siderăm a fi arbitrajele. în general, 
conducerea meciurilor a fost încre
dințată unor cavaleri ai fluierului 
cu experiență» care, după relatările 
trimișilor Și corespondenților noș
tri, au aplicat corespunzător preve
derile regulamentului.

de 
eu

re-

P. VINTILA

portament sînt 
Numele acestora 
portant, față de semnificația largă 
a Cazurilor lor. “ 
mun amîndurora 
tul și valoarea 
din ei se află în a doua jumătate 
a unei cariere sportive impresio
nante, posesor al unor recorduri de 
participare la jocurile 
echipei, un jucător cu 
remarcabile în diferite 
internaționale. Colegul 
chină, foarte tînăr. un 
tenie, a înregistrat în scurta sa ac
tivitate unele succese deosebite 
nepronosticate de nimeni, poate nici 
chiar de el.

Primul din cei doi este recu
noscut prin modestie, comunicati
vitate, onestitate și celelalte tră
sături ale Unui om integru, echili
brat. Celălalt, dimpotrivă, s-a re
marcat prin felul său ușuratic, fleg
matic. superficial, receptiv la ex
travaganță, la diferitele exagerări 
privind ținuta vestimentară.

Cei doi sînt atît de reprezenta
tivi pentru categoriile din care fac 
parte. îneît pot fi ușor identificați 
pe terenul de joc. într-o discuție 
particulară, la un spectacol, sau în 
compania unor amici.

Se vorbește curent, atunci Cînd 
Obiectul discuțiilor îi constituie ti
nerii fotbaliști, despre așa-zisa 
..șlefuire" a talentelor. Dar poate 
nu toți gîndesc că nu orice fel 
de instruire si îndrumare cores
punde integral noțiunii de „șle
fuire".

Să precizăm. Do obicei, apariția 
primelor manifestări negative de 
comportament ale unui tînăr 
coincide cu momentul recunoașterii 
uneori ..trîmbitării", talentului pen
tru fotbal.

Dacă, însă, constatarea talentului 
și a frumoaselor perspective se su
prapune pe un bagaj satisfăcător 
de trăsături pozitive de caracter, 
cultivate de familie și școală, pu
tem anticipa o reușită. în aceste 
situații, „șlefuirea" este mai ușoa
ră. Tot ceea ce întreprindem, ca

Ceva le este co
și anunie : talen- 
fotbalistică. Unul

oficiale ale 
comportări 
competiții 

său de e- 
talent au-

antrenori, se face de regulă cu 
participarea activă a fotbalistului, 
care răspunde din convingere.

Dar și în aceste situații ideale 
Considerăm că atenția, controlul și 
colaborarea cu ceilalți factori nu 
trebuie să stagneze, deoarece sînt 
suficiente porțile de pătrundere a 
diferitelor influențe negative.

Ce se întîmplă, însă, atunci cînd 
talentul vădit 
cu elementele 
ției ? Evident, 
aceste situații, 
bill ta tea să-și 
treaga gamă a cunoștințelor și po
sibilităților lor Dificultatea muncii 
cu aceste cazuri dificile este com
pensată de satisfacții deosebite, a- 
devăratc. Munca cu tinerii fotba
liști care âu lacune în educație 
trebuie dusă cu tact pedagogic. In
tr-adevăr, acești tineri trebuie în
conjurați CU căldugă, apropiați, iar 
apoi, cu pricepere și migală, se va 
încerca înlăturarea 
mulat-ea 
formării

Făcînd 
arăt că, 
si poate

nu face casă bună 
pozitive ale educa- 
este mai greu. în 
educatorii au posi- 

pună în valoare în-

răului și sti- 
a tot ceea ce este necesar 
personalității.
o paranteză, a$ vrea să 

din nefericire, au existat 
4____ mai există unele idei po

trivit cărora fotbalul de perfor
manță ar fi greu compatibil cu 
școala, cu activitățile și preocupă
rile profesionale.

Exemplele de fotbaliști care au 
reușit pe ambele fronturi (dr. Mir
cea Luca, ing. Mircea David, ing. 
Mircea Dridea, prof. Ilie Datcu, 
Mircea Lucescu, etc, etc.) vin să 
cdmbâtă aceste idei.

Cei care au încercat (antrenori- 
jucători) 
adecvate forme șî posibilități de 
corelare 
pentru însușirea și practicarea unei 
profesiuni îndrăgite, ca și pentru 
perfecționarea ca fotbalist, au reu
și! să demonstreze că cele două 
activități sînt pe deplin compa
tibile.

să prăsească cele mai

a efortului și timpului

prof. MIRCEA RADULESCU
asistent la I.E.F.S. 

component al echipei de fotbal
Sportul studențesc

A ÎNTRECUT ECHIPA POSIBILILOR CU 3-1 (1-0)
Deschiderea trialului de pe ..Repu

blicii- au furnizat-o lotul de tiner.-t 
și acela al ..posibililor", meci urmă
rit. în pofida timpului !.i bis, pletos, 
de cîteva mii de iubitori ai fotbalu
lui din Capitală.

Formația . tineretului' a control :ît
.partida O btiriS "litlriită clin timp. și-a 
-...............   " ’ gnl la

tft- - 
de

Cfeat . rrîai inulte ' situiiții de 
pOartd luj /Vlattiaclie. obțieînd în 
le din urmă victoria cu «corul 
3—1 (1-0).

Scorul 
de Kun 
prifltr-o 
centrata . . . , . .
puțin timp do la reluare (mlh. 
Broșovschi a majorat scorul, înscriind 
imparabil. Echipa „posibililor" a re
dus apOi (min. 72) din handicap, gra
tie unui penalty (Olteanu l-a faultat 
pe Strîmbeanu în careu), transfor
mat, cu prdCiZle, de către Dcleanu. 
Doâr 4 minute mai tîrziu. o combi
nație (desfășurată în viteză și put- 
tînd amprenta fineții) Leșeanu — 
Marian Popescu — Sinilonaș l-a pus

Reîntîlnire.
campionatului diviziei 
poartele observatorilor federali 
cu foile de arbitraj. Ca întotdeauna, 
ele oferă elemente interesante, le
gate de desfășurarea jocurilor, de 
starea disciplinară din teren și din... 
tribune, contribuind Ia formarea unei 
imagini cit mai exacte, din toate 
punctele de vedere, asupra întâlni
rilor din prima etapă.

Am ținut, în primul rînd, să cu
noaștem opinia observatorului fede
ral, fostul arbitru internațional Ian- 
cu Ccaureanur asupra meciului de la 
Tîrgu Mureș, singurul în care au 
existat probleme mai importante de 
arbitraj, conducătorului partidei, C. 
Ghiță. fostul portar al Steagului 
roșu Brașov, reprbșîndu-i-se neacorda- 
rea unei lovituri de la 11 metri. în

sim că, după meci, V. Topan a fost 
felicitat ,.atît de gazde, cit și de
oaspeți”. $i nu se poate spune că 
gazdele aveau prea multe motive să
fie mulțumite de rezultat...:

Tn general, disciplina în terenul
de joc a fost mulțumitoare, în unele 
cazuri chiar foarte bună, cum s-a 
putut constata la Cluj, în partida 
dintre C.F.R. și Dinamo, unde am
bele echipe 
într-o notă 
Nu același 
însă, l__
care. 1.. 1_,— ,------- ----
puncte, au fost încălcate de multe 
ori normele etice și regulamentare, 
conducătorul jocului fiind pus în si
tuația de a dicta o eliminare din 
joc și numeroase avertismente, prin
tre care și unul colectiv, adresat

și-au apărat șansele, 
de deplină sportivitate. 

___„ lucru se poate spune, 
despre meciul de la Iași. în 
în lupta pentru cele două

...Și a fost ziua intii!
în meciul A.S.A.- 
buna condiție fi- 
brașovean, Iancu 

Ceaureanu apreciază. însă, că acesta 
„nu are iacă suficientă experiență 
pentru meciurile de divizia A. El 
nu esle destul de autoritar 
cătorii care simulează si nici cu cei 
care nu respectă distanța 
menlară, Ia 
libere” (N.N.
uitate îndrumările date în această 
privință, doar cu o săptămină în 
urmă, de către Colegiul centrat al 
arbitrilor ? Și, de vreme ce uită ar
bitrii. putem pretinde mai multă 
ținere de minte jucătorilor ?). Dar. 
poate că-, aceste aspecte n-ar fi apă
sat atit de mult în balanța arbitra
jului lui C. Ghită. dacă nu s-ar fi 
produs și greșeala din minutul 75. 
Confirmind cele scrise de cronica
rul nostru, observatorul federal pre
cizează : >,tn min. 75. Mureșan este 
împins în mod vizibil și intenționat 
în careul echipei Farul. Arbitrul nu 
a acordat 11 metri, deși era justifi
cat".
pare, 
lipsei 
vom 
spiritul 
dintre principalele atribute ale con
ducătorului de joc.

Un alt arbitru tînăr. clujeanul 
Vasile Topan, care a avut, poate, 
și o sarcină mai ușoară, a prestat 
un arbitraj bun în partida Crișul- 
•Tiul. Observatorul federal, Constan
tin Dobre, menționează faptul rari-

favoarea gazdelor. 
Farul. Remarcind 
zică a arbitrului

A. El 
CU ju-
regula- 

exeeutarea loviturilor 
— Curios 1 Au si fost

seArbitru tînăr. C. Ghiță. 
este încă tributar emoției și 
de curaj.

regăsi pe poziții 
de răspundere

Să sperăm că 11 
mai ferme, 
fiind unul

Universitățil Cluj, pentru tragere 
de timp. Aceste aspecte sînt rela
tate 
deral. 
tește 
toare 
iean, 
fntîlnirll, . ... ..

Pe lista jucătorilor avertizați pen
tru diverse abateri se află și Dobrin 
— ne informează trimisul Federației. 
Franciso Mateeseu. Este adevărat că 
el n-a avut nici un conflict cu ar
bitrul sau cu adversarii, dar. în 
schîmb. s-a... războit cu coechipierii 
săi, pe care i-a insultat în mai mul
te rînduri.

Observatorii 
dau note 
etapa 
chiar dacă, 
tismul acestuia 
puternic. Din 
cel mai mult 
din București, 
au recurs la 
adresa oaspeților, 
lui SteauS-Universitatea Craiova, 
preciem, în general, „galeria" echi
pei Steaua, deosebit de activă și cu 
adevărat stimulatoare. Dar. de ce 
această activitate pozitivă este com
pletată nefericit cu una negativă, de 
apostrofare violentă a adversarului ?

Ca bucureștean, încerc și un senti
ment de ciudă : oare Capitalei îi 
este indiferent faptul că. an dc an. 
Trofeul Petschovschi ia drumul alter 
orașe ?

în raportul observatorului fe-
Mircea Cruțescu, care amin- 

și de atitudinea necorespunză- 
a
T.

secretarului clubului clu- 
Lucaciu. fată de arbitrul 
notat de observator cu 9-

federali șt arbitrii 
bune și... publicului, în 

inaugurală a campionatului, 
pe alocuri, localpatrio- 

s-a manifestat mai 
acest punct de vedere, 
au greșit spectatorii 
și. mai ales, cei care 
expresii jignitoare la 

în timpul meciu-
A-

Jack BERARIU

OHOîn poziție excelentă de șut pe mij
locașul ieșean care a pecetluit scorul 
Ia 3—1.

Acesta a fost.'pe scurt, istoricul jo
cului, dar. cum spuneam, și în intro
ducerea cronicii noastre. judecind 

y r.'idiioă numărul și claritatea . ocaziilor, . 
victoria elevilor lui Georghe Ol:i și 

■ Robert Cosmoc puica fi realizată la 
;un scot- și httti confortabil.

Heținînd. totuși, cîteva nume din 
echipa „posibililor", pe Negrea. An- 
gelescn, DelCănu și Fl. Dumitrescu 
(pe care antrenorul Angelo NiculeseU 
îi va urmări, desigur, îti Continuare) 
să ne optim ceva ntni mult la evolu
ția formației de tineret care, după 
cum se știe, este angajată într-o com
petiție oficială — campionatul euro
pean — avînd ca obiectiv cel mai 
apropiat jocul cu reprezentativa si
milară a Finlandei, programat să se 
desfășoare ■ la 22 septembrie în țară 
la noi. Echipa posedă o bună coeziu
ne. întreg axul centrai funcțipnînd 
cu suficientă precizie. Ne referim, 
firește, la cuplurile fundașilor cen
trali Sătmăreahu II—Olteanu, la cel 
al mijlocașilor Marian Popescu și 
Sitnioriaș și. în sfîrșit, la perechea de 
vîtfuri de la U.T.A., Broșovschi— 
Kun II, ieri, ambii în deosebită vervă 
de joc. Dar, desigur, următoarele 
teste ne vor edifica într-o mai mare 
măsură asupra posibilităților acestei 
echipe.

Arbitrul Aurel Bentu a condus 
formațiile :

LOTUL DE TINERET: Ștefan (min. 
46 Aricîu, min. 49 Ștefan) — Nicules- 
Cu (min. 56 Sandu Gabriel), Sătmă- 
reanu II. Olteanu, Cristache, M. Po
pescu. Simionaș, Moldovan (min. 63 
Tănftsescu), Kun II, Broșovschi (min. 
55 Leșeanu), Florea (min. 46 Hajnal).

LOTUL POSIBILILOR : 
che — N. lonescu (min. ■ 
Oeselnicu. Negrea, Dcleanu, 
beanit, Angcîescu, Incze IV, 
Oblemetico (min. 46 Moldoi eanu), 
Moldovcanu (min. 46 Fl Dumitrescu).

— g. n. —

27.a fost, deschis, în min.
II cure a reluat cu capul, 
frumoasă săritură, mingea 
de fundașul Nirulescu. La

83),

DUPĂ PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A

GRAIUL CIFRELOR Ne vizitează
în-

2,75
2 apărători au

— 2,

• în etapa inaugurală s-au 
scris 22 de goluri (o medie de 
goluri de partidă); 
marcat 2 goluri. 2 mijlocași 
iar 15 atacanți — 13 goluri.

• Iată golgeterii primei etape: 
GHERGHELI, RUGIUBEI și DORU 
POPESCU, care au înscris, fiecare, 
cîte 2 goluri.
• Primul gol al actualului cam

pionat a fost marcat de Kun II 
(min. 51 al meciului Rapid—U.T.A., 
disputat sîmbătă), dar cea mai ra
pidă deschidere' de scor a etapei 
inaugurale a realizat-o Șoo (min. 6 
al partidei C.F.R. Cluj — Dinamo).

• Fanea Lazăr („U“ Cluj) este 
primul jucător care a văzut „roșu“ 
în fața ochilor. El a fost eliminat 
din joc pentru atitudine nesportivă 
față de conducătorul întîlnirii.
• în această etapă s-au acordat 

2 lovituri de la 11 m : prima a fost 
ratată de Lereter, iar a doua a fost 
transformată de Lucescu. De remar
cat, ambele penalty-uri 
dictate împotriva gazdelor.

întocmește adunind cele mai bune 
11 note pe posturi, obținute de fie
care eehipă) se prezintă astfel : 
1. S.C. BACAU 84 p ; 2. „U“ ( LUJ 
83 p; 3. U.T.A. 82 p; 4. Steagul 
roșu 81 p ; 5. Dinamo 80 p ! C—7. 
Univ.
77
75
73
68
Petrolul 64 p ; 16. F.C. Argeș 57 p.

echipele sofiote

Înscriind din plin elan, Kun II — 
autorul primului gol — a aterizat 

ți el în plasă
Foto 1 N. DRAGOȘ

au fost

condus 
primit

p ; 
p; 
p : 
p ;

Craiova și AS.A. Tg. Mureș
8. Farul 76 p ; 9. Steaua

10—11. Jiul și C.F.R. Cluj
12. Crișul 72 p ; 13. Rapid

14. Politehnica Iași 66 p ; 15.

© Partidele primei etape au fost 
urmărite de 97 000 de spectatori, cu 
o medie de 12125 spectatori de 
partidă.

_ ȘEDINȚELE COMISIEI

DE COMPETIȚII Șl DISCIPLINA

La

Adaina-
46 Crețu), 

Strîm- 
Oprea,

Spartak și Lokomotiv
Intre 17 și 24 septembrie, în pe

rioada de întrerupere a campiona
tului, formațiile bulgare Spartak 
și Lokomotiv (ambele din Sofia) 
vor întreprinde turnee în țara 
noastră.

MIERCURI, 1 SEPTEMBRIE

la Constanța: LOTUL OLIMPIC
DOBRUDGEA TOLBUHIN

LOTO-PRONOSPORT
CIȘTIGURILE CONCURSULUI NR. 34 

PRONOSPORT DIN 22 AUGUST 1971

CATEGORIA I: (13 rezultate) 1,20 va
riante a 65.151 lei

CATEGORIA a II-a; (12 
variante a 6.561 lei

rezultate) 14,30

(11 rezultate)

(100%y a lost

l.

<* Cei 8 arbitri care au 
partidele acestei etape, au 
35 de Stele : 4 cîte 5 stele, 3 cîte 4 
stele, iar unul (Constantin Ghiță) 
doar 3

începînd cu noul campionat, Co
misia de competiții și disciplină a 
F. R. Fotbal se va întruni în fie
care miercuri, în obișnuita ședință 
săptămînală. Joi se vor ține ședin
țele subcomisiei pentru divizia C.

Loturile reprezentative de fotbal 
A și olimpic vor susține miercuri, 
1 septembrie, meciuri de verificare 
în compania unor echipe de peste 
hotare. Lotul A va întîlni la Bucu
rești (probabil în nocturnă, pe sta

dionul Republicii) formația iugo
slavă O.F.K. Beograd, iar lotul o- 
Iimpic se va deplasa Ia Constanța 
pentru a juca cu echipa divizio
nară A bulgară Dobrudgea Tolbu-

stele.
haza 

etapă,
• Pe 

această 
stant-valoric'

CATEGORIA a ni-a:
215,90 variante a 652 lei

Ciștigul de categoria I 
obținut de ION VIDOUMAN din comuna
Pecica jud. Arad care are dreptul lă un 
autoturism la alegere și diferența In 
numerar sau suma integrală.

PRONOEXPR.ES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA NR. 34 DIN 25 AUGUST 1971
FOND GENERAL DE PREMII : 2.178.591 

lei din care 1.407.825 lei report

EXTRAGEREA I: 12 13 27 17 21 3 
FOND DE PREMII: 1.558.483 lei din care

1.158.566 lei report categ. 1

EXTRAGEREA a II-a, 28 15 10 34 24 
FOND DE PREMII:. SJI.108 lei din care

249.259 lei report categ. A
Plata premiilor pentru această tragere 

se va face astfel :
In Capitală începînd do Joi 2 septem

brie pină la 9 octombrie 1971 inclusiv : 
în (ară începînd aproximativ de la 6 
septembrie pînă lă 9 octombrie 
clusiv.

Talentatul portar clujean Totoianu respinge — în min. 68 — de două ori șutul lui Florian Dumitrescu, dar va 
fi învins de Dom Popescu, care-l va „executa" din apropiere, pecetluind scorul partidei C.FR — 
e&gffiP. 1~3 Fotoț QRgî.U N. CALIN

notelor acordate în 
clasamentul »,con- 

(reamintim că ei se

CAMPIONATUL

DE TINERET
1. Dinanlo

2— 3. Rapid
2— 3. sport Club Bacău

4. Univ. CrâiOva
5— 8. Petrolul
5— 8. Crișul
5— 8. A.S.A. Tg. Mureș
5— 8. „U“ Cluj
9—12. Politehnica
9—12. Farul
9—12. Jiul
9—12. St. roșu

13. Steaua
14-15. F.C. Argeș
14-15. U.T.A.

16. C.F.R. Cluj

ECHIPELOR

REZERVE

ciștigurile tragerii loto
AUGUST 1971

ian in-

DIN 20

1 vâri-EXTRAGEREA I: Categoria 1: _ ___
antă 25% a 100.000 lei și I variantă 10% 
a 40.000 lei: categ. 2: 7,95 variante a 
10.457 lei: categ. 3: 7,25 a 11.487 lei: eâtăg. 
4: 52.25 a 1.591 lei; categ. 5: 168.40 a 434 
lei; categ. 6: 240,45 a 346 ’

REPORT CATEGORIA
EXTRAGEREA a II-a:

variantă 16% a 97-161 lei
a 16 784 lei : categ. C : 5,30 a 12 351 lei : 
categ. D: 17,15 a 3.817 Iei: categ. E: 26 1»

- - --- iei;

lei.

I: 59.406 lei
Categoria A: 1 

: categ. B: 3.90

a 2.503 lftl: categ. F: 53.10 a 1.233 
categ. Z: 1397.00 a 100 lei.

Ctștigul de categoria 1 25% a fost 
tlnut de VARGYASI FRANCISC din 
bala, județul Covasna, iar cel de la 
tegoria A 10",0 de NBACȘU IOAN 
București.

Ambii su dreptul ÎS un autoturism la 
alegere plus diferența in numerar sau 
suma integrală.

00- 
Ză- 
Ca- 
di.-l

Rubrică redactată de
LOTO • PRONOSPORT

PRONOEXPR.ES
C.FR


CUPA PRIETENJA LA BASCHET

Boar echipele U.R.S.S. și Cubei mai sînt neînvinse!
Marți seara am asistat, din nou, 

la partide echilibrate, unele de un 
tehnic. Satisfacția celor 
sală a fost întregită și 

victorie a reprezentativei 
la care se așteaptă și

la partide 
bun nivel 
prezenți în 
de a doua 
române, de 
în continuare o bună comportare.

nu a fost tocmai așa. 
„5”-ul de bază. Chircă, 

ce a evoluat foarte bine 
s-a compor- 

nu- 
ro- 
ad- 
im-

U.R.S.S.-R. D. GERMANA 100—37 
(51—12). încă de 
clar pentru toată 
tida inaugurală a 
tin alt 
niorilor 
aceștia 
mingea . . .
pină la urmă o victorie categorică 
la un scor ce ne scutește de alte 
comentarii. Bun arbitrajul pnestat 
de F. Velkey (Ungaria) și N. Tru
jillo (Cuba).

BULGARIA-CEHOSLOVACIA 75— 
69 (34—42), A fost un meci îndirjit, 

răsturnări spectaculoase 
de scor, în care învingătorul 

mare greutate. Au 
sportivi bulgari,

învingător 
sovietici, 

au jonglat . 
și eu adversarul,

la început a fost 
lumea că în par- 
zilei nu putea fi 
decît echipa ju- 

Bine pregătiți, 
pur și simplu cu 

obținînd

cu miulte
s-a 
în- 
dar 
Au

conturat cu 
Vins tinerii 
după o mare risipă de energie, 
arbitrat bine, o partidă dificilă. M. Al- 
<iea (România) și A. Bednarsky (Po
lonia).

ROMANIA-UNGARIA 73—69 (27—
30). După victoria clară obținută 
cu o zi înainte în fața echipei R. D. 
Germane, formația României pleca 
mare favorită în întîlnirea cu Un-

garia. Dar, 
Introdus în 
un jucător_
cu o seară în urmă, 
tat de data aceasta slab, dind 
meroase puse greșite. Sportivii 
mâni s-au 
versari, care 
presie prin jocul prestat în 
și prin precizia aruncărilor 
distanță (remareîndu-se în

lăsat dominați de 
au lăsat o bună 

apărare 
de Ia 
special

ora 
Ungaria. 

■ Ceho- 
Cuba și

Programul zilei; de la 
15,30 : Polonia - 
R. D. Germană 
slovacia, U.R.S.S. 
România — Bulgaria.

Nagy și Donko). Echipa Ungariei a 
condus pină in min. 33. cînd forma
ția României, beneficiind de reve
nirea lui Cernat și Poleanu, a punc
tat mai decis. Au condus cu scăpări 
O. Kamisev (U.R.S.S.) și P. Novac 
(Cehoslovacia).

CUBA-POLONIA 79—49 (38—28).
Ultimul meci al serii a opus două 
echipe cu stiluri diferite de joc : 
formația Cubei, în componența că
reia intră cîțiva baschetbaliști înalți, 
a preferat angajamentul sub pa
nou, în timp ce Polonia s-a bazat 
pe aruncările de la distanță și semi- 
distanță. Partida a debutat ou

prudent al 
ne așteptam 
să aibă un 

cum făcuseră
ei au evoluat neatent în

ambelor formații, 
ca jucătorii 
„start" mai 
cu o zi în

cuba- 
rapid, 
urmă, 
atac,

eficacebaschetului nostru, cel mai
Foto 1 Dragoș NEAGU

In acțiune Cer nat, o mare speranță a 
jucător român

nezi 
așa 
Dar 
au dat cîteva pase greșite și au ra
tat ocazii favorabile. Astfel că în 
min. 11 scorul era 13—13. în con
tinuare, cubanezii și-au revenit și au 
creat numeroase . faze frumoase prin 
Nodarse (foarte bun coordonator de 
joc și în același timp un realizator 
eficace), Hedz și Ibanez, mult aplau
date de public. Din echipa Poloniei 
am remarcat pe Krason (precis în 
aruncările de la distanță). Prokop șl 
Raczek. Au condus bine C. Ivanov 
(Bulgaria) și H. Zeh (R.D.G.).

U.R.S.S.-CEHOSLOVAClA 85—43 
(34—21). Evidenta superioritate de 
gabarit- și de pregătire fizică a for
mației sovietice a fost bine comple
tată de stăpînirea elementelor de 
tehnică și tactică, mai cu seamă în 
ceea ce privește defensiva. în atac 
a trebuit însă cam mult timp pină 
ce sportivii sovietici să „simtă" co
șul și de-abia atunci au izbutit serii 
de aruncări care au determinat dis
tanțarea de adversar. BaschetbaMșlii 
cehoslovaci, mai fragili (ca fizic și 
deprinderi tehnice), au rezistat cit 
au putut, adică nu prea mult. Au ar
bitrat bine H. Zes (R.D.G.) și C. Ne- 
gulescu (România).

UNGARIA-R. D. GERMANA 93-57 
(43—23). Mezina „Cupei Prietenia” a 
rezistat doar 10 minute selecționatei 
Ungariei, care a demonstrat frumoa
se calități. Au 
șev (U.R.S.S.) și P. Novaft 
slovacia).

POLONIA
(41 —37), CUBA — BULGARIA 85-65 
(38-17).

arbitrat bine O.

ROMANIA

Kami- 
(Ceho*

74—72

Paul IOVAN
Adrian VASILESCU

ÎNTRECERI inteiinaționaee
IA SATU MARE

SATU MARE, 25 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru).

în localitate s-au disputat cîteva 
interesante întâlniri internaționale. 
Iată rezultatele : baschet feminin — 
Selecționata Satu Mare — Spartak 
Munkacevo (U.R.S.S.) 65-71 (21-39) 
și 62—61 (26—34); scrimă: Selec
ționata Satu Mare — Selecționata 
Ujgorod-Munkacevo 10—6 (sabie), 
15—1 (floretă băieți), 15—1 (spadă), 
14—2 (floretă fete).

Augustin VERBA

ÎN AȘTEPTAREA CELOR 18 FINALE
(Urmare din pag. 1)

mosferă, de primirea cordială, ca și 
de... vremea frumoasă, sportivii au 
trecut, însă, repede de clipa impre
siilor turistice și au început preocu
pările obișnuite (înaintea unei com
petiții de asemenea amploare : pregă
tirea ambarcațiunilor, antrenamente 
de acomodare și... studiul adversa
rilor. Comentariile stăpînesc mai mult 
lumea ziariștilor, prezenți în mare 
număr la Belgrad, care încearcă în 
fel și chip să-i convingă pe antreno
ri că a sosit ora pronosticurilor ! 
Foarte puțini au, însă, șanse- Pentru 
că acum pare să fie mai greu ca 
oricind...

îi lăsăm și pe sportivi să-și con
tinue pregătirile, întrerupte din cînd 
în cînd de ultimele vești, anunțind 
probele la care este înscris Detlef 
Lewe sau Tibor Tatay, 
Alexandr Saporenko sau 
r-’S Wichman, intențiile 
Gunter Pfaff și Gerhard 
a reedita succesul de la

nau și 1970, la Bagsvaerd. Și totuși 
astăzi, în vitrina trofeelor de presti
giu cu care se mîndrește sportul ca
iacului și canoei din România stră
lucesc 14 MEDALII DE AUR, 9 DE 
ARGINT și 5 DE BRONZ, succese 
caVb vbrbesc de la sine despre talen 
tul sportivilor, despre munca și pri
ceperea antrenorilor români.

Așteptăm, desigur, ca această co
lecție de titluri și medalii să-și spo
rească, în zilele următoare, valoarea 
și frumusețea. Este o dorință îndrep
tățită, deși împărtășim părerea una
nim exprimată aici că finalele de la 
Belgrad vor constitui cel mai sever 
examen " -•
mondiale.

sosirea lui 
a lui Tho- 
austriecilor 
Seibold de 

Bagsvaerd. . 
A.șa este întotdeauna ! Toată lumea 
are nevoie de calm și de liniște. N-o 
tulburăm nici noi și ne retragem dis
cret, dar cu intenție, in domeniul sta
tisticii sportive. O facem 
cere și speranță pentru că 
jac-canoe ea ■ strălucește puternic, 
amintindu-ne de mari campioni și de 
mari viitorii. Din 19.54, cînd pe 
p:sta de la Mâcon, Mircea Anas- 
tasescu cucerea prima medalie 
a caiacului românesc, nu s-au 
desfășurat decît puține ediții ale 
campionatelor mondiale — în 1958, 
la Praga, 1963, la Jajce, 1966 la Grii-

CU 
la

pla
ca-

din istoria campionatelor 
_______  îndreptățită, pentru că 
știm că școala campionilor de la 
Snagov n-a cunoscut întreruperi, pen
tru că am urmărit de multe ori acele 
cronometrelor oprite în dreptul unor 
cifre încă inaccesibile multora dintre 
adversarii sportivilor români. Si pen
tru că, martori ai multor confruntări 
internaționale, știm cit de mare este 
puterea de luptă și dăruirea repre- 

startului, cîteva 
reporterului de 
noștri:

mari speranțe în proba de fond, dar 
nu am curajul să anticipez victoria.

MARIA NICHIFOROV : Anul trecut, 
ultimul loc ocupat în finală a fost 
apreciat ca un rezultat bun. Acum 
au crescut pretențiile.

Gînduri, speranțe, temeri, emoții. 
Mărturisite, sau nu, toate acestea îi 
însoțesc pe sportivii noștri, ca și pe 
toți ceilalți prezenți la Belgrad, în 
ultimele ore înaintea unei mari în
treceri sportive.

Pe malul lacului, în primul ceas al 
înserării, se instalează podiumul de 
premiere. Și poate tot la această oră 
mîini delicate culeg flori gingașe 
pentru campioni.

★

zentanților noștri.
Dar, pină la ora 

ginduri împărtășite 
unii dintre sportivii

AUREL VERNESCU : Nu mai fac 
pronosticuri ! Competiția este extrem 
de grea și valoarea adversarilor_ este 
bine cunoscută. Poate ne mai întâl
nim. pentru comentarii, după... fi
nale.

SERGHEI COVALIOV : După des- 
. tule... critici, multe meritate, încerc, 
la Belgrad, să închei sezonul cu re
zultate care să nu umbrească colec
ția titlurilor obținute în ultimii 
împreună cu Patzaichin. îmi

ani, 
pun

Conducerea tehnică a lotului, ro
mân a stabilit următoarele echipaje 
pentru seriile din cadrul probelor 
olimpice care încep astăzi : C 1-1000 
m. Lipat Varabiev, K 1-500 m. (f) 
Maria Nichiforov, K 2-500 m.~_ (î)
Haripina Evdochimov 
fOl’OV C 2-awv ui, rvau xaimwuu — 
Serghei Covaliov, K 2-1000 m. Costel 
Coșniță 
1000 m.
Ivanov 
Negraia.

Schimbările de ultim moment pro
duse în echipajele feminine _se da- 
toresc absenței 
care n-a mai 
Belgrad.

în capitala 
în vederea campionatelor mondiale 
și europene, 380 de concurenți din 
26 de țări.

  (f) 
T . ___' — Maria Nichi-
2-1000 m, Ivan Patzaichin —
— Vasile Simiocenco, K 4- 
Mihai Zafiu — Dimitrie
— Aurel Vernescu — Ion

Victoriei Dumitru 
făcut deplasarea la

Iugoslaviei au sosit,

CUPA EUROPE! MARELE EXAME!mii trai

al Înotătorilor europeni
PRINTRE INVITAT! 

LA„MEMORIALULAIEHIN 
MOSCOVA, 25 (Agerpres). — Cea 

de-a 13-a ediție a turneului inter
național de șah „Memorialul Ale
hin" se va desfășura între 23 no
iembrie și 20 decembrie la Mos
cova. La acest tradițional concurs 
au fost invitați numeroși mari ma
eștri de peste hotare, printre care 
Robert Fischer (S.U.A.), Bent Lar
sen (Danemarca), Zvetozar Gligo- 
rici (Iugoslavia), FLORIN GHEOR
GHIU (Romania), Vlastimil llort 
(Cehoslovacia), Milko Bobojov (Bul
garia), Lajos Portisch (Ungaria), 
Frederic Olafsson (Islanda). Șahiș
tii sovietici vor fi reprezentați de 
campionul mondial Boris Spasski, 
marii maeștri Tigran Petrosian, Va
sili Sinîslov, Victor Korcinoi și al
ții.

„Sapiamina preolimpică" la volei

ROMÂNIA -
R.F. a GERMANIE! 3-0

în localitatea Neufahrn din 
R. F. a Germaniei a continuat tur
neul masculin de volei din cadrul 
Săptăi-linii preolimpice. Reprezen
tativa țării noastre a întâlnit echipa 
R. F. a Germaniei, pe care a între
cut-o cu scorul de 3—0 (7, 7. 10). 
Antrenorii N. Sotir, A. Drăgan și 
P. Brașoveanu au aliniat un sextet 
din care au lipsit din nou Schrei
ber, Bartha și Enescu, toți trei in; 
disponibili. Conform previziunilor, 
selecționata U.R.S.S. a dispus cu 
3—0 de echipa Italiei. Tn derbyul 
zilei a treia, s-au întâlnit forma
țiile Japoniei și Poloniei. La capătul 
unui joc de foarte bună valoare 
tehnică, voleibaliștii niponi au ob
ținut victoria cu 3—1.

După 3 zile, clasamentul competi
ției arată astfel :

î. Japonia
2. U.R.S.S.
3. Po-onia
4. România
5. Italia
6. R.F.G.

3
3
3
3
3
3

3
3
2
1
O
O

O 9:2 
O 9:2
1 7:3
2 6$
3 0:9
3 0:9

6
6
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3
3

RomânieiEchipa
în timp ce Ia Houston se dau as

tăzi primele starturi în cadrul cam
pionatelor (open) S.U.A., competi
ție care anunță obișnuita serie de 
recorduri mondiale ale anului, pe 
continentul 
bune reprezenta
tive masculine și 
feminine (cîte un 
sportiv de fiecare 
probă) se pregă
tesc pentru mare
le examen al se
zonului, „Cupa E- 
uropei", ce ur
mează a se desfă
șura în patru ora
șe la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni. 
Spectaculoasă în
trecere pe echi
pe, menită să 
umple un mare 
gol in activitatea 
competițională a 
înotătorilor con
tinentali, „Cupa 
Europei" (după 
modelul celei de 
la atletism) se 
află la cea de a 
doua ediție, ac
tualele dețină
toare ale trofeelor 
fiind selecționate
le R. D. Germa
ne 
în 
burg 
Budapesta (fete
le).

Echipa mascu
lină a 
a fost înscrisă în competiție) 
concura sîmbătă și duminică 
Torino, în cadrul grupei B, alături 
de formațiile Angliei, Olandei, Ita-

concurează simbătă și duminică la Torino

nostru, cele mai

liei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Fin
landei și Austriei. Principalele fa
vorite la locul I, care asigură pro
movarea în grupa superioară, 
selecționatele Angliei (cu 
Terrel, Richards, Connel,

sînt 
Brinkley, 
Mills) ȘÎ

învingătoare
1969 la Wiirz- 

(băieții) și

Francezul Michel Rousseau promite la Uppsala un 
nou record european la 100 m liber 

României (cea feminină nu 
va 
la

C. Georgescu—locul III la „Turneul internațional
- Prietenia1* la judo (juniori)

sovietici 
datorită 

(Bure, 
Nemșilov, 
deosebite 

se

ția României). înotătorii 
pornesc cu prima șansă, 
emogenității echipei lor 
Gnvenikov, Pankin, 
Suhariev), dar și forței
a ștafetelor, ale căror probe 
punctează dublu. în rol de out
sider! se află Franța (co Rousseau, 
Menu, Berjeau, Mosconi), Ungaria 
(Hargitay, Szentirmay, Cseh au fă
cut mari progrese în acest sezon), 
dar mai ales Suedia și R.F. a Ger
maniei. Conducătorii ultimelor două 
formații au făcut 
pentru a integra

iar
au

mari eforturi 
în componenta 

team-urilor și pe marile lor vedete, 
ce se pregătesc în California, 
Fassnacht, Larsson și ceilalți
promis că vor concura la Houston 
doar în primele două zile, uimînd 
să ia imediat avionul’ pentru Up
psala.

La Bratislava, unde sînt angajate 
reprezentativele R. D. Germane, 
U.R.S.S., Olandei, Ungariei, Angliei, 
Cehoslovaciei, R. F. a Germaniei și 
Iugoslaviei (învinsa echipei române 

’ la Balcaniadă) în cadrul grupei A 
feminine, prima formație va fi se
rios concurată de sportivele din 
Uniunea Sovietică (Lekveișvili, Ste
panova, Vaskevici, Petrova). Olanda 
(Rijnders, Bunschoten, FJzermann, 
Te Riet) sau Ungaria (Gyarmatv, 
Turoczy, Patoh, Kiss) Celelalte se
lecționate feminine, aparținînd gru
pei B (Franța, Suedia, Italia. Polo
nia, Spania, Finlanda și Austria) se 
vor întrece, 
Udine.

în aceleași zile, la

Adrian VASILIU

Recent, a avut loc la Chișinău 
(U.R.S.S.) „Turneul internațional — 
Prietenia" la judo, 
juniori la care au 
doka din Bulgaria, 
Cuba, R.D. Germană, 
Polonia, România, 
U.R.S.S. Turneul a fost dominat de 
sportivii din U.R.S.S. și R. D. Ger
mană, care au ocupat locul I, res
pectiv locul II. Pe locurile 3—4 s-au 
clasat Polonia și Ungaria, iar re
prezentanții noștri (cu formație in-

competiție de 
participat ju- 

Celioslovacia, 
R.P. Mongolă, 

Ungaria și

de 5) 
clasa-

dintre

completă, 4 sportivi în loc 
au ocupat poziția a Vl-a în 
men tul pe națiuni,

La individual, cel mai bine 
români s-a comportat C. Georgescu
(de la Școala sportivă Olimpia Cra
iova), care Ia categoria 85 kg a reu
șit un valoros loc trei. Ceilalți con- 
curenți români au ocupat următoa
rele locuri i D. Andrica (cat. 65 kg) 
— locul VI, C. Roman (70 kg) — 
IV, D. Alexandru (93 kg) — IV-V.

Olandei (cu Bergsma, Prijdekker, 
Van Kloester, Schoutsen, Rood), ai 
căror oameni de bază sînt creditați 
cu rezultate mai bune (dar nu și 
inaccesibile). Selecționata țării 
noastre,. clasată pe locul III în ace
eași grupă la prima ediție (Var
șovia — 1969) și alcătuită în urma 
întrecerilor balcanice, este de forțe 
sensibil apropiate cu cele ale Ce
hoslovaciei, Austriei, Iugoslaviei (pe 
care le-a și învins în ultima vreme), 
Italiei sau Finlandei, orice rezultat 
fiind perfect 'posibil. Dacă Slavic, 
Aimer, Oprițescu, Șoptereanu, Mi- 
clăuș și ceilalți coechipieri vor 
concura la nivelul superior al po
sibilităților, există șanse evidente 
ca echipa țării să se mențină prin
tre fruntașele grupei.

Cu un mare interes este aștepta
tă disputa de la Uppsala (Suedia), 
unde sînt angajate echipele din 
prima „divizie" t U.R.S.S., R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Fran
ța, Suedia, Ungaria, Spania și Polo
nia (învinsă în acest an de forma-

In turneul internațional feminin 
de la Sofia, după 8 runde, in 
clasamentului se află maestra 
Makai (România) cu 5 p șl două 
întrerupte, urmată de Troianova .

(Bulgaria), Liu- 
4 p.

ria) 5 p (1), Borisova 
barskaia (U.R.S.S.) cîte

de șah 
fruntea 
Suzana 
partide 
(Bulga-

urmărit la Var-

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. t)

Numeroși spectatori au
șovia întîlnirea internațională amicală 
de volei dintre selecționatele feminine 
ale Japoniei și Poloniei. Voleibalistele 
japoneze au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—0 (15—3, 15—5, 15—6).

La Houston, înotătorul
(S.U.A.) a ......
dial la 100 
de 55,00.
S
Competiția 
campionatul mondial la clasa 500 cmc, 
desfășurată la St. Anthonis (Olanda), a 
revenit belgianului Roger Decoster, care 
a concurat pe o motocicletă „Suzuki". 
Pe locurile următoare s-au clasat Adolf 
Weil (R. F. a Germaniei) pe „Maico", 
Gerrit Wolsink (Olanda) pe „Husqvarna11, 
etc.

Mark Spitz 
stabilit un nou record mon- 
m fluture cu performanța

de motocros, contind pentru

A cincea partidă a meciului de șali din
tre Alia Kușnlr și Tatiana Zatulovskaia 
(semifinalele campionatului mondial 
mlnin) s-a întrerupt. Scorul este de 
în favoarea Allei Kușnir.

fe-
3-1

UN CLUB GLORIOS

RECORD
mult, două echipe studențești

AUSTRALIENII PRIVESC 
DEPARTE...

dum-uri de culise stabileau care a fost 
„cea mal frumoasă participantă" la în
treceri, cineva a avut curiozitatea să 
afle părerea fetelor asupra farmecului 
fizic al atlețllor din concurs. Cu o ma
joritate 
săritorul 
Helsinki

ipa iugoslavă Hajduk Split împli- 
r.'-r.te 60 de ani de existență. In acest an 
jubiliar, Hajduk a reușit să' cucerească 
titlul de campioană națională la fotbal, 
pentru a 5-a oară de la înființarea sa. 
Foarte puțini știu însă că acest cunos
cut club dalmatin este decorat de gu
vernul francez cu „Legiunea de onoare", 
pentru că în timpul ocupației fasciste 
membrii săi au refuzat să joace sub 
denumirea de „Spalațo".

lecționatei Spaniei (locul I) și marele 
salt a formației R.D.G. (locul II), 
care, neclasată la ediția precedentă 
de Ia București, a înregistrat acum 
cifra de 582 t, cu 15 t peste recor
dul R.D.G. Deși a acumulat 2 puncte 
în plus față de anul trecut, echipa 
noastră a coborît de pe locul 7 pe 
10 !

Prima dintre probele armelor cu 
glonț, pistolul liber, a constituit un 
frumos succes al sovieticului Iar- 
makov, în dauna favoriților Vollmar 
(R.D.G.) — campion al lumii și G. 
Kosîh (U.R.S.S.) — recordman mon
dial și continental și fost campion 
al Europei. Țintașii români Lucian 
Giușcă (551 p — locul 16) și Dan 
Iuga (549 p — locul 18) s-au clasat 
pe locuri modeste. Primul a repetat 
cifra din 1969, iar cel de-al doilea 
și-a egalat recordul personal.

în cele trei probe la pistol sport

Sydney va împlini în 1988 două sute 
de ani de la data cînd guvernatorul en
glez Arthur Phillip a înființat primele 
comptoane comerciale pe locul marelui 
port australian de azi. In dorința de a 
da o stră’ucire mondială evenimentului, 
municipalitatea orașului a înaintat Co
mitetului internațional Olimpic o cerere 
privind o’ tanlzarea Jocurilor Olimpice 
’88 la Sydney. Deși nu au primit încă 
respuns, grijuliii edili australieni au 
creat un comitet pentru strîngerea fon
durilor. D'Că ne gîndlm la această ce
rere făcută cu un avans de 17 ani, nu 
putem să nu fim impresionați de pre
văzătorii organizatori sportivi de la an
tipozi.

Nu de ____  ... .. . ...
de fotbal din Koln au stabilit un nou 
„record mondial", jucînd in permanență 
timp de 18 ore. Vechiul record era de 
17,15 ore și fusese obținut de două for
mații din Scoția. Scorul partidei de la 
Koln: 59—59. Agenția vest-germană de 
presă, care transmite știrea, precizează 
că încasările au fost donate unui spital 
de copii. Dar nu ni se spune dacă spec
tatorii au „rezistat" pe întreaga durată 
a meciului, în tribune.

TUNS !...

PREMIERĂ POLONEZĂ ÎN ALPI
Munții Alpi și în special masivul Mont 

Blanc prezintă o serie de virfuri, ale 
căror trasee de extremă dificultate i-au 
făcut pe alpiniști să renunțe la cuce
rirea lor, decretîndu-le încă inaccesi
bile. Trei cățărători polonezi — Woj
ciech, Kovalewskl și Maczka — au reu
șit pentru prima oară să escaladeze di
rect peretele sting al vîrfului Bronillard, 
pe versantul italian al masivului. Două 
încercări anterioare, una datînd din 1911 
și alta d' 
și p’erde

Boxerul belgian Meganck disputa un 
meci împotriva compatriotului său Deu- 
teille. Șansele primului păraau superi
oare, dar adversarul său, adoptînd o 
tactică prin care îl obliga mereu pe Me
ganck să aplece capul, îi aplica de fie
care dată serii prelungite la figură și-l 
silea să bată în retragere. Motivul tacti
cii lui Deuteille era simplu: Meganck, 
posesor al unei bogate coafuri „hippy" 
era complet orbit de propriile sale ple
te, la fiecare aplecare înainte.

După pierderea meciului, o dată cu 
consolările de rigoare, prietenii și an
trenorul lui Meganck 1 au condus la o... 
frizerie.

(

Un ecou 
ropene de 
deosebire

i9?2, se soldaseră cu eșecuri 
de vieți omenești.

:L MAI CHIPEȘ..,
înt.îrziat ai campionatelor eu- 
atletism de la Helsinki. Spre 
de alți ani, cînd referen-

zdrobitoare atletele l-au ales pe 
englez Lynn Davies „mister 
’71".

s-au obținut rezultate de mare va
loare, doborîndu-se două recorduri 
mondiale și trei europene. La una 
dintre probe am putut consemna și 
o reușită românească : ANIȘOARA 
MATEI a obținut medalia de bronz 
Ia proba individuală, întrecînd și re
cordul țării cu 3 p. După „argin
tul” cîștigat Ia europenele de pistol 
cu aer comprimat.
tinăra reprezentantă a României în
scrie cea de a doua performanță din 
acest an, dovedindu-se o adevărată 
specialistă la acest gen de armă.

REZULTATE TEHNICE : șkeet — 
200 t — seniori : 1. Karlsson (Sue
dia) 198 t (la baraj 25 t), 2. Gawli- 
kovski (Polonia) 198 t (b. 24), 3. 
Petrov (U.R.S.S.) 197 t (b. 3X25 t), 
4. Sedikin (U.R.S.S.) 197 t (b. 2X25 
t). 5. Martinez (Spania) 196 t, 6. 
Buchaim (R.D.G.) 195 t... 26. Gh.
Sencovici 191 t... 46. G. Pintilie 187 
t (în total — 84 concurenți). Pistol 
sport 30+30 f — senioare : 1. 
Nichova (U.R.S.S.) 583 p
mondial și european — v.r.
2. Nina Stoliarova (U.R.S.S.)
3. Anișoara Matei (România)
(record românesc — v.r. 574 
Gabrielle Weigt (R.D.G.) 576 
Galina Dimitrieva (U.R.S.S.) 
6. Karin Virtner (R.F.G.) 
30. Ana Buțu 545 -m 31. "------ ...
ban 537 p. Pe 'oSipe : I. U.R.S.S. 
1741 p (record mondial și european 
— v.r.m. 1721, v.r.e. 1719), 2. Polonia

din primăvară,

Larisa 
(record 
582 p),
583
577
P).
P).

575
574

1696 p. 3. R. D. Germană 1694 p, 4. 
Cehoslovacia 1693 p, 5. Ungaria 1692 
p, 6. R. F. a Germaniei 1689 p... 9. 
România 1659 p. La armă liberă ca
libru redus 60 f. poz. culcat trăgă
torii noștri s-au clasat pe urmă-

Caban 593 
P.

in.După consumarea a 7 runde în turneul 
ternațlonal de șah de la Polianica-Zdroj, 
conduce marele maestru sovietic Zalțev 
cu 5 p. Cîte 4 p au acumulat Bednarskl 
(Polonia), Doda (Polonia), Doroskievici 
(U.R.S.S.), Kozma (Cehoslovacia). Ma
estrul român Octav Troianescu. care în 
runda a 7-a l-a învins 
cevski, are Z'h p și o 
tă,

torii noștri s-au 
toarele 
p... 18.
Șandor 
dezului 
sport ■ 
Cehoslovacia 1749 p 
european ~ v.r.
Germană 1735 p, 3. U.R.S.S. 1732 p, 
4. Bulgaria 1731 p, 5. R. F. a Ger
maniei 1710 p. Pistol <iort 304-30 f. 
— juniori : F. Barta (Cehoslovacia) 
586 p (nou record european — v.r. 
583 p), 2. J. Barta (Cehoslovacia) 581 
p (cei doi trăgători sînt frați), 3. D. 
Schmitd (R.D.G.) 583 p, 4. I. Man- 
dov (Bulgaria) 583 p. 5. G. Ziegler 
(R.F.G.) 583 p, 6. J. Mikkov (Bulgaria) 
583 p... 18. I. Corneliu 567 p.

Miercuri s-a disputat și „marato
nul" tirului, proba de armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri. La ora 
efectuării convorbirii telefonice, or
ganizatorii n-au stabilit 
țațele oficiale, deci le 
cele provizorii : 1.
(U.R.S.S.) 1162 p. 2.

locuri : 12.
M. Ferecatu 
590 p (proba 
Johansson cu

- juniori —

St.
591 p... 25.
a revenit sue-
595 p). Pistol 

pe echipe : 1.
(nou record 

17'37 p), 2. R. D.

pe iugoslavul Ni- 
partidă întrerup-

de hochei peTurneul internațional
gheață desfășurat la Berlin a fost cîș- 
tlgat de formația Dinamo Moscova, ur
mată de formațiile Dynamo Weisswasser 
(R.D. Germană), Dynamo Berlin. Dubla 
Jihlava (Cehoslovacia), 
al competiției. Dinamo 
vins cu scorul de 8—0 
echipa Dynamo Berlin.

In ultimul meci 
Moscova a în- 
(2—0, 1—0, 5-0)

Campionul mondial de box 
mijlocie, Jose Napoles, a 
Inglewood (California) un 
în compania francezului Jean Josselln, 
fost campion al Europei. Napoles a re
purtat victoria prin ko în repriza a 5-a. 
Josselln a fost inconștient mal bine de 
1 minut, necesitînd intervenția medicu
lui reuniunii.

la cat. seml- 
susținut la 
meci amical

CRITERIUL TINERETULUI LA BOX

MECIURI FRUMOASE TN GALA INAUGURALA

Meci international de foibâl 
FARUL — SELECȚIONATA 

LIBANULUI 3—0 (1—0)

P, 
p
4.
5.
P. 

p...
31. Monica Șer-

încă rezul- 
transmit pe 
Parhiinovici 

. Kustermann
(R.F.G.) 1161 p, 3. Agișev (U.R.S.S.) 
1159 p. Trăgătorii noștri au realizat 
la această probă următoarele puncta
je: I. Olărescu 1149 p. St. Caban 
1142 p și P. Sandor Jlfi

In prima zi a turneului international 
de tenis de la South Orange (Mew 
Jersey), jucătorul englez Roger Taylor 
l-a învins cu 6—4. 7—6 pe spaniolul 
Manuel Santana, iar americanul Pan
cho Gonzales a dispus cu 6—2, 6—1 de 
englezul Peter Curtis. Intr-o altă parti
dă, juniorul american R. Tanner a ob
ținut o surprinzătoare victorie cu 7—6, 
7—6 în fața cunoscutului tentsman Iu
goslav Nikola Pilicl.

Imponderabilitate ?... Acești doi luptători par într-adecăr să plutească 
deasupra saltelei, intr-un moment al disputei lor acerbe Este un reușit 
instantaneu fotografic, datorat reporterului vest-german VV. Bias, care 

se poate minări, in mod justificat, cu realizarea sa.
URIAȘUL CU „INIMĂ DE AUR"

S-a stins la Roma, 
în vîrstă de 75 ani, Er- 
minio Spalla, primul 
boxer Italian campion 
european la categoria 
grea între anii 1923 șl 
1926. Spalla a deve
nit celebru în al trei
lea deceniu al secolu
lui, prin furtunoasele 
Iul tentative de a a- 
junge la coroana su
premă, fiind oprit suc
cesiv de către argen
tinianul Luis Firpo, 
„taurul din Pampas", și 
de marele pugilist a- 
merican Gene Tunney. 
Totuși, stilul impeca
bil, maniera corectă de 
luptă și rezistența de

VA DEVENI M0RCKX

eare dădea dovadă în 
meciuri disputate pe 
distanța a 20 de repri
ze, i-au asigurat ita
lianului un loc de 
frunte în Istoria boxu
lui.

Dar, spre deosebire 
de alți boxeri, Spalla 
a făcut carieră abia 
după ce a părăsit bo
xul. El intră în cine
matografie, unde are 
o frumoasă prezență, 
jucind în filme istori
ce și de aventuri. A 
deținut invariabil ro
lul uriașului cu suflet 
bun, de partea dreptă
ții și a celor slabi. 
Posesor al unei fru-

moașe voci de bas, de
butează apoi cu ucces 
în operă, făcînd crea
ții memorabile în re
pertoriul lui Verdi, 

Donizzetti și Puccini, 
Pictează șl sculptează, 
expunînd anual la sa
lonul artiștilor Italieni.

A scris piese de tea
tru și scenarii pentru 
radio șl televiziune, 
precum și un roman 
autobiografic „Pe dru
murile lumii”. Ultimul 
rol înainte de sfîrșitul 
său a fost acela al 
unuia din frații Kara
mazov, într-un serial 
T.V.

GALAȚI, 25 (prin telefon, de la tri
misul nostru, M. TRANCA). —

Gala inaugurală a competiției re
zervată tinerilor pugiliști, organizată 
de ziarul „Munca” în colaborare cu 
F. R. Box și C^J.E.F.S. Galați, a de
butat promițător. Majoritatea comba
tanților care au urcat treptele ringu
lui in prima reuniune au evoluat la 
un nivel tehnic și spectacular ridicat, 
reallzînd meciuri frumoase. în rîn- 
dul acestora se auvine să menționăin 
pe cele dintre A. Turei (Dlnamo Bra
șov) — T. Boscu (Voința Galați), M. 
Lazăr (Steaua) — D. Dorobanțu (Di
namo Buc.), C. Dumitrescu (Dinamo 
Brașov) — S. Bătănaș (Dlnamo Buc.),

(Automobilul Măcini) 
(U.R.A. Craiova), în 

victoriile și

M. Lupu 
Popescu 
primii au obținut 
lificarea pentru finale.

Celelalte rezultate în ordinea 
tegoriilor : R. Cosma (C.S.M. Cluj) 
T. Dinu (Voința Buc). M. Ploieșteanu 
(Progresul Buc.) b.p. M. Peia (Dinamo 
Buc.), A. Guțu (Dinamo Brașov) 
D. Amza (Progresul Buc.), N. 
ȚU.R.A. Tecuci) b.p. V. Bertlef 
namo Brașov), " ~
Buc.) b.p. M. Cosman 
iova), 
ab.I. Șt. 
chei ere, 
de care

ca-
b.p.

b.p. 
Ghlță 

(Di- 
V. Croitoru (Metalul 

(U.R.A. Cra- 
I. Ruicu (Dinamo Brașov) b. 
Mirea (C.S.O. Pitești). In în- 
menționăm arbitrajele bune 
s-a bucurat această gală.

CONSTANȚA, 25 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru C. Popa). — AStă- 
seară s-a disputat în orașul nostru in- 
tilnirea amicală dintre Farul și Selec
ționata ” ’ '

După un joc frumos, fotbaliștii conș- 
tănțenl au cîștigat cu 3—0 (1—0) I:;.-.:
cele trei goluri, înscrise în minutele 2, 
48 și 65, fiind opera lui Caraman.

RUGBYSTII DE LA DINAMO 
ÎNVINGĂTORI

Libanului.

toate

ITALIAN ?

CAMPIONATUL EUROPEAN DE VOLEI AL JUNIOARELOR
CECINA, 25 (prin telefon). — în Pa- 

lazzetto dello Sport din localitate a 
început campionatul european de vo
lei rezervat echipelor de junioare. Com
petiția a fost deschisă de partida Ce
hoslovacia — Bulgaria, în care victoria 
a revenit, pe merit, voleibalistelor 
hoslovace cu 3—1 (8, 11, —13, 17).

„TROFEUL DANUBIUS" 
LA HANDBAL

ee-
In

continuare, echipa României a întîlnft 
reprezentativa U.R.S.S., în fața căreia 
a cedat cu 1—3 (—6, —6, 12, —11) în 85 
de minute de joc. Formația română a 
început neîncrezătoare partida, pierzînd 
clar primele două seturi, din 
unor greșeli de execuție la 
dar șl-a revenit, după unele 
în sextet, a cșîtigat setul 
cri-dus în cel de-a! patrulea

cauza 
preluare, 

modificări 
trei și a 

cu 10—4,

Pe stadionul Dinamo, a avut loc 
prima partidă din cadrul turneului pe 
care Sport Atletic Mauleon (Franța) ÎI 
efectuează în țara noastră. Rugbyștil 
francezi au primit replica dinamoviști- 
lor bueureșteni, de care au fost învinși 
cu scorul de 16—9 (7—3). Victoria e- 
chlpei Dinamo, care a dominat majori
tatea timpului, manifestînd superiorita
te în ofensivă, este meritată. Au înscris: 
Ton Constantin (încercare min. 18), Mi
hai Nicolescu (loir, pictor căzută — 
min. 30), Florescu (Iov. ped. — min. 
52) și Iftimie (încercare — min. 70, trans
formată de Florescu) pentru — 
respectiv, Martin (Iov. picior 
min. 31). Tafernabery (încercare — 
50. transformată de Martin). A 
trat D’Eciesls Pellegrino.

TURUL CICLIST AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Dinamo, 
căzută — 

min. 
arbi-

Iată o în ;e car. : i:, leșie cercurile sportive belgie
ne. Se pare că motive financiare și de ordin familial sînt 
pe cale de a-l decide pe faimosul ciclist flamand să accep*e 
schimbarea cetățeniei. Eddy Merckx — după cum se știe 
— este angajatul unei firme italiene, al cărei patron, dl. 
Ambrosle Molteni, întreține o echipă profesionistă de ci
cliști, pentru reclama produselor sale. După ultima sa vic
torie din Turul Franței, acesta l-a dăruit alergătorului o 
proprietate în sudul Italiei, unde condițiile climatice favo

rabile permit anlrenamem 
care este căsătorit șl ar 
se stabilească aici, urm' .

O mare influență asu; 
„italfenizarea" amicului ș: 
der Bosche, de asemenea angaiât la Molt’ni. Pentru acesta 
din urmă a existat o sir. ură dificultate: italienii au reușit 
cu greu să-i pronunțe numele...

' în tot
A ‘ă.

,i cere 
hctărirli 
compatriotului său Marlin Van

cursul anului. Merckx, 
s-a declarat < spus să 
cetățenia italiană.
sale se pare că a avut

GALAȚI, 25 (prin telefon). — Cu 
cazia inaugurării Palatului sporturilor 
din Galați, a fost organizat un turnqu 
masculin de handbal, dotat cu „Tro
feul Danubius". La prima ediție par
ticipă echipele Steaua București, zmetl 
Zaporoiie (U.R.S.S.), Trotușul Gh 
Ghcorghiu-Dej șl Politehnica Galați. Re
zultatele : Steaua — Trotușul 26—20 
(13—7), și Zmeti (U.R.S.S.) — Politehnica 
Galați 27—18 (13-10).

0- BRAȘOV, 25 (prin telefon, de Ia co
respondentul nostru C. Gruia). Prima 
etapă a celei de-a 17-a ediții a „Turului 
ciclist al județului Brașov" — la care 
participă și sportivi din Bulgaria, Ce
hoslovacia și Italia s-a desfășurat pe un 
circuit închis din centrul 
nimația creată de disputa 
fruntașii cursei, la cele 
(cursa a avut 24 de ture), 
nile de pe ultima parte a 
fost urmărite cu viu interes.

orașului. A- 
dîrză între 

12 sprinturi 
ca și acțlu- 
întrecerii au

des*Nicolae Gavrilă (Steaua) s-a 
prins în ultimul tur, cîștigînd etapa cu 
lh 00:53 (42,5 km). La o secundă a so
sit plutonul, al cărui sprint l-a cîștigat 
cehoslovacul Stanislav Wolf, urmat de 
Teodor Vasîle (Dinamo), Bedrich Sme
tana (Cehoslovacia), V. Selejan (Dina
mo), — - ' — - - -
luka (Cehoslovacia) etc.

Joi, 26 august, etapa a doua Brașov 
— Rucăr — Brașov 124 km.

Cr. Tudoran (Steaua), Jiri Ze-


