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• Toate echipajele noastre în semifinale
• Ce sportivi români vor lua startul vineri dimineață
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DIN BELGIA

MEDALIE DE BRONZ
AUREL GHIȚESCU

LA C E. DE NAVOMODELE

C. CREȚU TROFEUL DANUBIUS"Aci se va tnfftfa noul edificiu al sportului de iarnă clujean

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA PATINOARUL ARTIFICIAL

Ediția din acest an a campiona
telor europene de navoinodele, care 
s-a desfășurat la Ostende, în Bel
gia, a înregistrat la startul între
cerilor 180 de sportivi din mai toa
te țările continentului nostru. Evo- 
luind în cadrul grupei de navo- 
modele propulsate militare, Aurel 
Ghițescu (Aeronautica București) 
a obținut 160 de puncte, ocupind 
locul 3 in clasamentul general in
dividual al acestei probe. O com
portare meritorie a avut și navo- 
modelislul Leontin Ciortan (Jiul 
Petroșani). El s-a clasat pe locui 
4 la categoria aeroglisoare (10 cmc) 
realizînd cu mica lui navă o vi
teză de 163.6 kro/h.

LA HANDBAL

Oglinzi de gheață - sportului clujean
Clujul, oraș tru vechi tradiții 

In sporturile pe gheață, a înregis
trat zilele acestea una din cele 
mai îmbucurătoare vești I începe
rea, cu un an mai devreme, a lu
crărilor de construcție la mult so
licitatul patinoar artificial.

CAMPIONATUL
REPUBLICAN DE YACHTING

CONSTANȚA,CONSTANȚA, 26 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). — în 
rada portului Tomis s-a dat star
tul în campionatul republican de 
yachting rezervat claselor finn, f.d.. 
sneip și star. în prima regată, dis
putată pe un vînt de forța 3, care 
a scăzut treptat din intensitate, au 
dominat sportivii bucureștenl, în 
special cei de la Clubul nautic uni
versitar. După prima manșă conduc 
în clasa fînn: Petre Purcea (C.N.U.); 
clasa f.d.: C. Bărbulescu — F. Pa- 
naitescu (C.N.U.) ; clasa star: M- 
Dumitrescu — N. Iliescu (C.N.U.) ; 
clasa sneîp: M. Năvodaru — M. 
Stănescu (Electrica Buc.).

Cornel POPA

Amplasată la poarta unuia din 
cele mai mari cartiere ale orașu
lui — Gheorghieni — și in ime
diata vecinătate a noii fabrici de 
gheață, viitoarea bază materială a 
sportului clujean va fi ridicată în 
două etape, prima (care cuprinde 
platforma cu dimensiuni de 60/30 
m și mantinelă) fiind prevăzută a 
se consuma pînă la finele acestui 
an. Ea necesită cheltuieli de peste 
două milioane de lei, sumă ce re
prezintă contribuțiile C.N.E.F.S. și 
ale consiliilor populare județean 
și municipal Cluj.

Faza a doua a lucrărilor, ce se 
vor desfășura în cursul actualului 
cincinal, va adăuga patinoarului 
clujean tribune pentru circa 
5 000 de spectatori, vestiare și 
elementele de acoperire.

Așadar, pentru sezonul ’72, 
cheiștii nu vor mai cere — 
tru pregătire și competiții —
duire altor centre, patinatorii vor 
putea saluta centenarul patinaju
lui românesc (1972) născut pe aces
te meleaguri. în fieful propriu, 
iar miile de amatori ai patinei nu 
vor mai implora grațiile naturii 
care numai arareori dădea oglinzi 
de gheață lacului din parcul ora
șului.

Dar, vestea unui patinoar artifi
cial ce va fi inaugurat în preaj
ma Anului Nou, nu numai că a 
bucurat ci a și dinamizat pe ti
nerii clujeni care se grăbesc să 
pună „piatra de temelie" Ia con
strucția ai cărei principali benefi
ciari vor fi. Printre aceștia s-au 
numărat elevi ai liceelor nr. 14, 
16 și Mihail Eminescu în ceasurile 
de muncă patriotică prestate în 
„subsolul" patinoarului — faza de 
săpături.

GALAȚI, 26 (prin telefon, de la 
corespondenții noștri).

întîlnirile din cadrul competi
ției dotată cu „Trofeul Danubius" 
au continuat aseară în Palatul 
sporturilor din localitate, oferind 
iubitorilor de handbal dispute 
dîrze, echilibrate și de bună va
loare tehnică. în prima partidă, 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej a în
trecut așteptările, fiind pe punctul 
de a produce o mare surpriză în 
partida cu Zmeti Zaporojie. Expe
riență mai vastă a handbaliștilor 
sovietici și-a spus însă cuvîntul : 
Zmeti a cîștigat în cele din urmă 
cu 20—18 (11—12). în cel de al 
doilea meci : Steaua—Politehnica 
Galați 18—16 (9—10).

BELGRAD, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). —

In prima zi a campionatelor 
mondiale și europene de caiac-ca- 
noe, care se desfășoară pe lacul 
Ada-Tiganlija, din apropierea Bel
gradului, au luat startul sportivii 
specializați în probele olimpice. In 
general, întrecerile din serii s-au 
încheiat cu rezultate scontate, dar 
n-au lipsit unele surprize de pro
porții : ratarea calificării de către 
danezul Erik Hansen (locul 4 în 
serie), precum șl clasarea pe locul 
3 Ia canoe 1 — 1 000 m a lui Jiri 
Ctvrîecka (Cehoslovacia). De ase
menea, trebuie să mai consemnăm 
clasarea doar pe locul 4 în serii 
al renumiților caiaciști sovietici 
Saporenko — Matvev. Toate aces
tea, precum și altele, au arătat că 
sînt posibile schimbări în ierarhia 
valorică a caiacului și canoei. Re
zultatele de la campionatele mon
diale din anul trecut, de la Bag- 
svaerd nu mai pot fi luate ca eta
lon al pronosticurilor la actuala e- 
diție, de la Belgrad.

Vorbind despre sportivii noștri 
trebuie să arătăm că Vasile Roșea 
a concurat foarte bine în proba de 
caiac 1 — 1 000 m reușind, fără să 
forțeze, calificarea pentru semifi
nalele de sîmbătă. De altfel, el a 
fost primul sportiv român care a 
deschis cu brio startul în întrece
rile de caiac-canoe. La canoe 1 — 
1000 m Lipat Varabiev, concurînd 
în serie cu campionul mondial 
Detlef Leve (R. F. a Germaniei) a 
reușit să sosească al treilea. Tre
buie să remarcăm că timpul rea
lizat de Leve îl indică ca un can
didat sigur la una din medaliile 
ce se acordă la aceste campionate 
mondiale și europene.

Era de așteptat' ca în întrecerea 
fetelor la caiac 1 — 500 m Maria Ni- 
chiforov (România) să nu se cali
fice direct din serie, întrucît pri
mele patru clasate înaintea ei au 
fost și ocupantele primelor patru 
locuri la campionatul mondial din 
anul trecut.

Foarte frumoasă cursa caiacului 
de 2, format din Costel Coșniță și 
Vasile Simiocenco, învingător clar 
în fața echipajului campion mon
dial format din Gttther Paff — 
Gerhard Seibol (Austria).

Remarcabilă și calificarea ca- 
noiștilor Covaliov — Patzaichin 
care, fără să se întrebuințeze, au 
ocupat locul II în serie.

La caiac 2 — 500 m (fete) seria 
în care au concurat reprezentantele 
noastre avea în componența sa pe

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)
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VOR fl BTfINITIVATE ASTĂZI
Deși ne aflăm la numai o săp- 

tămînă înaintea startului celei de 
a XXX-a ediții a Jocurilor Balca
nice de la Zagreb, echipele repre
zentative ale României nu sînt încă 
cunoscute, decît în linii mari. Chiar 
ți la această oră, în fața selecțio
nerilor mai stau încă nerezolvate 
cite va probleme asupra cărora ur
mează a se decide în cursul zilei 
de azi. cu prilejul unor concursuri 
de selecție organizate special în

avînd în vedere dificultatea spo
rită a întrecerii din acest am Mai 
mult decît La oricare din edițiile 
trecute, reprezentativele Bulgariei, 
Iugoslaviei și României se prezintă 
anul acesta mai omogene, mai bine 
puse la punct atît la bărbați cît și 
la femei. De aceea, sarcina repre
zentanților României, cîștigători 
detașați ai ediției precedente de Ia 
București, va fi cu mult mai grea, 
între participanții de la Zagreb

A ÎNCEPUT PROCESUL DE RESTRUCTURARE

T. SIRIOPOB
V. ȘTEFANESCUNușa DEMIAN

si o tactică mai ofensivă
3

După

Miercuri seara au reînceput pre
parativele tricolorilor pentru cam
pionatul european și pentru alte 
confruntări previzibile ori nu, de
oarece o echipă națională trebuie 
pregătită mereu cite puțin, avînd 
în vedere particularitățile care o 
disting de echipele de club. Plasat 
la 3 zile după prima etapă, trialul 
a fost oportun, iar confruntarea re
prezentativei A cu cea olimpică n-a 
fost o idee rea, fiindcă un spirit de 
concurență a vitalizat pe toți ju
cătorii, asigurînd din punctul ini
țial o confruntare tensionată, at
mosferă absolut necesară măsurării 
capacităților. De nenumărate ori, 
un partener străin care nu avea in
teres să se verifice la rîndul său, 
opus unei echipe aflată pe bancul 
de încercare, a transformat astfel 
de momente într-o pseudo-luptă ne- 
concludență. Dar miercuri seara n-a 
fost așa.

Spre deosebire de alte recente 
începuturi de etapă ale naționalei 
noastre, cînd aceeași structură de 
echipă și aceeași strategie erau 
șterse de praf și repuse treptat în 
armonie, de data asta echipa re
prezentativă începe un proces de 
înnoire sub unghiuri diverse. Mai 
întîi, a devenit necesară înlocuirea 
unor vechi titulari, pentru ieșire 
din formă, accidente, sau abateri 
disciplinare. Acum două zile, din 
formația uzuală o vreme au mai 
reapărut doar Răducanu, Sătmă- 
reanu, Moeanu, Dumitru, Anca, Lu
cescu și Dembrovschi, iar unii din-

Romufus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Unul 
mai 
dueluri ale par
tidei vedetă de 
miercuri, cel din
tre Lucescu

Popov ici
Foto; D. NEAGU

interesante

acest scop. Este vorba de stabilirea 
reprezentanților noștri la cîteva 
probe. Urmează a fi ales al doilea 
săritor la lungime între Vasile 
Sărucan și Valentin Jurcă (campio
nul țării, Mihai Zaharia, a fost 
desemnat ca nr. 1), tot așa la 
lungime femei se va decide . între 
Elena Vintilă și Alina I’opeșcu, 
la 800 m între Gheorghe Ungu- 
ireanu și Ion Damaschin. ele. Spe
răm că acest ultim test va pro
mova în formațiile pentru Balca
niadă pe atleții cei mai merituoși 
ți, bineînțeles, cea mai în formă,

ce și-a făcut debutul la „europene". Argentina Menis va 
evolua acum și la Jocurile Balca nice, la Zagreb.

se află Vcra Nikolici, Csaba Dosa, 
Cornelia Popescu. Carol Corbu, Va- 
silios Papageorgopoulos, Dane Ko- 
rica, Argentina Menis, Gheorghi 
Tihov, care se vor strădui să re
editeze performanțele din Fin
landa, în timp ce mulți alții. în 
frunte cu recordmanul mondial 
Christos Papanicolau, Ileana Si- 
laî, Valeria Bufanu, Mihai Jelev. 
Snejana Ilrepevnîk ș. a., vor căuta, 
la rîndul lor, să demonstreze că 
evoluțiile sub posibilități de la 
„europene" au fost cu totul acci
dentale.

Echipajul Patzaichin - Covaliov, din nou in drum spre podium.

Trimisul nostru special la C. M. de lupte,

Costin CHIRIAC, transmite

SOFIA, 26 (prin telex).
In capitala Bulgariei se faa ulti

mele pregătiri pentru campionatele 
mondiale de lupte libere, ale căror 
prime partide vor avea loc, începînd 
de vineri dimineața, pe trei podiu
muri instalate în fata tribunei oficiale 
a stadionului ,,Vasil Levski". Em
blema competiției, de dimensiuni a- 
preciabile atrage atenția chiar de la 
intrarea în incinta stadionului. Dra
pelele celor 40 de țări participante — 
cifră record pentru toate edițiile de 
pînă acum — itnpodobesc tribuna ofi
cială. Printre țările care și-au anun
țat participarea (aproape toate lotu
rile au sosit la Sofia pînă la ora cînd 
transmit) se numără cele cu reputa
ție în luptele libere — Uniunea So
vietică, Iran, Turcia, Japonia, R.P. 
Mongolă, R. D. Germană și S.U.A. 
Cei 10 luptători ai țării gazdă care, 
după cum se știe, ocupă locul 11 In 
lume, încă nu au fost înscriși pe foile 
de concurs. Mai mult ca sigur, însă, 
că dintre aceștia nu vor lipsi Beiu 
Baev (cat. 52 kg), clasat pe locul II 
la mondialele de anul trecut șl de pa
tru ori campion european, Ivan Savov 
(cat 57 kg), Ismail luseinov (cat. 68 
kg). Ruși Petrov (cat. 90 kg), Vasil 
Todorov (cat. 100 kg) și Osman Du- 
raliev (cat. + 100 kg), medaliat! la 
ultimele ediții ale campionatelor mon
diale.

Printre luptătorii români de la 
acest stil doar cîtiva au concurat șl 
la alte ediții ale mondialelor i Vasi
le Iorga (medalie de bronz), Petre 
Coman (IoguI IV), Ludovic Ambruș, lo
cul V la confruntările de anul tre
cut) și Ștefan Stîngu (locul IV Ia 
J.O.). Lotul român a făcut joi 
un antrenament ușor, de acomo
dare. Ea sfîrșîtul asestuia am so
licitat părerea cîtorva dintre lup-

tători, cu mal puțin de 24 de ori 
înainte de a intra în focul mariloi 
dispute. Eăcătușul-mecanlo Ion Arapu 
cel mai tînăr component al lotulu* 
nostru (abia a împlinit 20 de ani) 
auzind că la categoria sa — 48 kg — 
s-au înscris, printre alții, Ibrehirr 
Javadi (Iran), dublu campion mon
dial, Umeda Akihido (Japonia) șl 
Roman Dimitriev (U.R.S.S.), medaliați 
la ultimele două ediții, ne-a spus că 
știe și pe alți luptători la fel de ti
neri ca el, șl la fel jje anonimi care, 
în cele din urmă, au primit eununa 
cu lauri. Făcea, evident, aluzie la 
Gheorghe Berceanu, de la greco-ro-

(Gontinuara pag. a 4-a)

»> CRirERIUl TINfRETUlUI“

NOUA COMPONENTA A LOTURILOR
NAȚIONALE DE FOTBAL (A și TINERET)

In urma „trialului" de pe stadionul Republicii, 
ieri, Biroul federal a definitivat componența lotului 
A și al celui de tineret, în fața cărora stau acțiuni 
imediate. Deoarece lotul olimpic nu are prevăzute 
— pentru o scurtă perioadă — acțiuni pregătitoare, 
cîțiva dintre componenții săi au trecut la lotul A, 
sau la lotul de tineret. Este de remarcat „rocada" 
dintre Kun II și Năstase, arădeanul debutînd cu 
această ocazie în primul lot național. Dar, iată 
componența celor aouâ loturi : Raducanu, Adama- 
che, Sătmăreanu, Boc, Vlad, lanul, Moeanu, N. Io

nescu, Dumitru, Anca, Vigu, Lucescu, Dembrovschi, 
lordănescu, Kun II, Pantea, Fl. Dumitrescu (lotul A) ; 
Ștefan, Popa, Niculescu, Sătmăreanu II, Olteanu, 
Catargiu, Popovici, Cristache, M. Popescu, Simionaț, 
Tănăsescu, Moldovan, Ghergheli, Mustață, Pîrvu, 
Broșovschi, Năstase (lotul de tineret).

Prima verificare a acestor loturi va avea loc 
miercuri 1 septembrie, cînd lolul A înttlnește, la 
București, pe O.F.K. Beograd; iar lotul de tineret 
(și nu echipa olimpică), Io Constanta, pe Dobrud- 
ja Tolbuhin.

IN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID

ÎNALTĂ responsabilitate
In cadrul organelor și organizațiilor sportive, în Consiliile ju

dețene pentru educație fizică și sport, în cluburi și mari aso
ciații. sînt dezbătute Documentele de partid cu privire Ia îm

bunătățirea muncii politico-îdeologice, de educare niarxist-Ieninistă 
a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. Adunările prile
juiesc pretutindeni ample analize critice ale activității depuse în acest 
domeniu, scot la iveală cu curaj neajunsurile care au existat, adoptă 
planuri concrete de acțiune menite să dea impuls muncii de edu
cație în rîndul sportivilor, tehnicienilor și activiștilor din domeniul 
educației fizice și sportului.

In rîndurile de față ne propunem o scurtă trecere în revistă a 
unor probleme reieșite la cîteva din ședințele de lucru desfășurate, 
recent, în cadrul consiliilor județene.

DE CE SPORTIVII?

ridicat deseori și în mai mult» 
întrebarea : „De ce atenjia 

sc îndreaptă, cu precădere,
locuri 
noastră 
către sportivi" 7 De ce, prin similitu
dine. nu s-ar putea vorbi, in același 
fel, despre — să zicem — strungari 
sau avocațî, topitori ori arhitecți ? 
Dacă, de pildă, un inginer se imbală 
intr-un local public faptul poate tre
ce neobservat. Dacă același lucru il 
tace un fotbalist, fapta (reprobabilă, 
fără îndoială în ambele cazuri) capătă 
de data aceasta dimensiuni.

Un răspuns foarte convingător a 
fost dat în această privință de către 
tovarășul Gheorghe Milcă, secretar 
Comitetului județean Mehedinți 
P.C.R., cu prilejul ședinței care a 
vut loc la Turnu Severin :

„Exigenta față de sportivi este 
mult mai mare pentru că ei 
PERSOANE PUBLICE, 
ca și actorul, evoluează în fala unei 
m ti mulțimi de oameni, este cunos
cut, este iubit. Exemplul lui este ur
mat. Cîți copii nu-și fac un ideal 
din chipul campionului preferat 7 Toc-

ni 
al 
a-

cu 
că el sînt 
Performerul,

CIVICĂ A SPORTIVULUI
mai de aceea, comportarea sportivu
lui trebuie să fie Ireproșabilă pretu
tindeni : la locul de muncă sau de 
învățătură, pe stadion, pe stradă, in 
familie".

Materialele prezentate în cadrul 
dezbaterilor au subliniat faptul că 
există progrese și însemnate realizări 
în această privință. Fruntașii spor
tului sînt, în general, conștienți da 
responsabilitatea care apasă pe ume
rii lor, fac cinste mișcării noastre de 
educație fizică și sport. Dar, în a- 
cest însemnat sector mai sînt lucruri 
de îndreptat. La Brașov, de pildă, 
fotbalistul Mihai Jambor, fost jucător 
la Steagul roșu, a fost condamnat la 
2 ani și 6 luni închisoare pentru ten
tativă de viol. Abateri de ta condui
ta cetățenească au fost semnalate în 
cadrul echipelor de fotbal Dunărea 
Giurgiu, Ș.N. Oltenița. F.C. Caracal 
(jud. Olt) care activează în divizia 
C la formațiile A.S. Gorjul, Pandurii 
și Minerul Motru (județul Gorj) șl 
altele.

Iată de ce problema îmbunătățirii 
educației în rîndurile sportivilor frun
tași, prin legarea lor nemijlocită de 
muncă, de învățătură, a făcut oblec-

tul unor discuții ample și a unor 
măsuri concrete in planurile adoptate.

A Fl MODERN...

Există (din păcate) înrădăcinată în 
concepția unor tineri (și sportivii nu 
fac excepție) că a fi modern înseam
nă a fi neapărat... extravagant. De
parte de noi gîndul să afirmăm că 
lungimea unui veston, sau scurtimea 
unei fuste ar putea împieta asupra 
contribuției sociale pe care o aduce 
o persoană sau alta. Dar, aspectul 
exterior trădează, fără tăgadă de cele 
mai multe ori, o mentalitate. Pledăm 
cu căldură pentru eleganța vestimen
tară. Astăzi, în condițiile creșterii 
vertiginoase a nivelului de trai al 
populatei, asigurată de partid și de 
stat, a măririi sortimentelor Indus
triei bunurilor de larg consum, orice 
om care muncește are posibilitatea 
să se prezinte în societate într-o ți
nută frumoasă, atrăgătoare, civilizată.

Valeria CHIOSE

(Continuare tn pag. a ?-a)

11 BOI
GALAȚI, 26 (prin telefon, do la tri

misul nostru). Astă-searâ s-au consu
mat partidele pentru desemnarea Ana
liștilor din cadrul turneului „Criteriul 
tineretului", Ia categoriile muscă, pană, 
ușoară, mijlocie mică și semigrea.

primul med oficial, cel dintre D. Co
rea (Voința Reghin) și D. Condurat 
(S. C. Bacău) a fost de un nivel tehnic 
ridicat, echilibrat p!nă-n ultima re
priză, cînd Condurat, mai bine dotat 
din punct de vedere fizic, s-a detașat 
de adversar, obtlnînd victoria. In rîn
dul meciurilor de bună calitate se cu
vine să-l amintim șl pe cel dintre 1. 
Memet (Energia C-ța.) ș! I. Adam 
(Steaua). Constănțeanul a realizat o 
partidă neașteptat de bună în 
campionului, obțlnînd o prețioasă vic
torie. CELELALTE REZULTATE : 
Vladimir (Dinamo Buc.) b.k.o. 1 
Nedea (Constr. Buc.), S. Cu(ov (P.A.i«. 
Brăila) b.ab. 3 Gh. Berkl (Tehnofrig 
Cluj), N. Bogdan (Constr. Gl.) b.p. D 
Peneiu (Auto Mădn), S. Mihalcea (Din. 
Buc.) b.ab. 3 Gh. Rizea (Met. Buc.), 
St. Fiorea (Steaua) b.ab. 2 S. Ban 
(A.S.A. Cluj), N. Băbescu (Letea Ba
cău) b.p. M. Imre (Școlarul Buc.), M. 
Simon (Din. Buc.) b.p. I. Boancă (C.S.M. 
Cluj), M. Culineac (Vlit. Buc.) b.ab. 
1 A. Sacad (Din. Bv.).

M. TRANCA

fața

c.

Turul ciclist al județului Brașov

JIRI ZELENKA

ESTE NOUL LIDER
BRAȘOV, 26 (prin telefon). — Etapa 

a n-a desfășurată pe traseul montan 
Brașov — Rucăr — Brașov (122 km) a 
fost viu disputată. Dintre acțiunile mai 
interesante notăm pe cele Initiate de N. 
Androniche (cu un avans de peste 
un minut la un moment dat) și e- 
vadarea lui Șt. Suciu. Ion COsma și 
Smetana Bedrlch (Cehoslovacia) eșuată 
aproape de sosire. Sprintul final a fost 
condus de brașoveanul șt. Suciu care 
însă a cedat pe ultimii metri.

Clasamentul etapei : 1. Jiri Zelenka
(Cehoslovacia) 3h 16:31 : 2. S. Wolf (Ce
hoslovacia), 3. Șt. Suciu (C.I.B.O. Bra
șov), 4. C. Grigore (Dinamo), 5. 
Vasile (Dinamo) totl același timp.

Tn clasamentul general individual 
conduce cehoslovacul Jiri Zelenka, iar 
pe echipe, Cehoslovacia. Vineri 27 au
gust, etapa a ni-a, cea mal dificilă, 
pe ruta Brașov — RIșnov — Pîrîul Re
ce — Predeal — Sinaia — Predeal — 
Brașov, cu sosirea tn Poiana.

C. GRUIA—coresp.

r.

CAMPIONATELE NAȚIONALE
OE VELODROM PENTRU JUNIORI
Campionatele naționale de velo

drom au Început ieri prin desfășu
rarea probei de viteză pentru junio
rii mari. Dinamovistul A. Neagoe 
(antrenor M. Mihăilessu) și-a adjude- 
*at tn mod autoritar titlul. Pe locu
rile următoare i M. Roșu (Dinamo), 
I. Gavrilă și A. Vulcu (Steaua).

în vervă, Gh. Șchlopu a obținut o 
frumoasă victorie tn proba eu adi- 
țiune de puncte.

Clasament: I. Gh. Șcbiopu (Șo. sp. 
1, antrenor prof. G. Baciu) 26 p 
campion național i 2. P. Cimpoleru 
(Șa. sp. 3) 18 p | 3. (3. Ștefan (Dina
mo) 14 p, 4. I. Totora (Șo. sp. 2) 12 
p. 5. V. Roșu (Dinamo) 10 p.

Proba de viteză pentru seniori din 
cadrul aamplonatelor municipale a 
revenit tlar lui Fl. Negoescu (Steaua) 
urmat de aolegii săi de club G Ne- 
goeseu, P. Soare și P. Dolofan. Cam
pionatele aontiDuă sîmbătă 28 august^ 
de la era W,



icj. a 2-a

DUPĂ CUCERIREA MEDALIEI DE BRONZ LA C. M. DE JUNIORI

ENTATLONIȘTII ROMÂNI VIZEAZĂ 0 COMPORTARE
BUNĂ ȘI IN COMPANIA SENIORILOR

a înapoierea din Suedia, antre- 
ul coordonator — și de atletism 
al lotului de pentatlon modern 
țării noastre, prof. GHEORGHE 
MIUC, ne-a făcut o vizită la 
acție, prilej cu care l-am rugat 
ne furnizeze cîteva amănunte 
pre desfășurarea campionatelor 
ndiale de Juniori recent înche- 
!. După cum se știe, Ia această 
npetiție echipa României a re- 
tat un remarcabil succes, cuce- 
d medalia de bronz.

— Cum apreciați performanța 
tinerilor pentatloniști români, 
obținută intr-o puternică compa
nie internațională ?
- Colectivul de antrenori și 
•rtivi din lotul național sînt deo- 
>it de satisfăcuți că munca lor 
duă de cîțiva ani a fost încunu- 
tă de un deplin succes. Locul al 
ilea, după puternicele selec- 
nate ale Ungariei și. Uniunii So- 
;tice, care domină autoritar toa- 
concursurile internaționale,' este 
rezultat foarte bun, care ne dă 

eranțe într-o posibilă 
actualei echipe și în 
ncursuri de seniori, 
umulată timp de patru ani 
mpetițiile juniorilor, 
a și seriozitatea cu care au fost 
lordate în această perioadă pre- 
itirile, sînt tot atîtea motive să 
ed că la debutul său în disputa 
lor mai buni seniori ai lumii, 
hipa noastră va putea face față 
i succes exigențelor sporite ale 
arilor concursuri internaționale.

— Cum a-a conturat frumosul 
succes al echipei noastre ?

— Știam foarte bine că pentru a 
cuceri medalia de bronz, va trebui 
să luptăm pînă la ultima rezervă 
de energie cu echipe puternice, ca 
cele ale Suediei, Franței și Bulga
riei, autoare ale unor rezultate re
marcabile în perioada premergă
toare campionatelor mondiale. Spre 
surpriza noastră, în prima zi a con
cursului aveam să constatăm că la 
locul al treilea aspiră, cu îndreptă
țite șanse de a-1 cuceri, și echipa 
Poloniei, mai modestă în concursu
rile de verificare dinaintea startu
lui. La călărie, de pildă, pentatlo- 
niștii polonezi ne-au devansat cu 
300 p, adăugînd noi emoții sportivi
lor români. Dar, la scrimă, printr-o 
mobilizare colectivă exemplară, 
componenții echipei noastre reușesc 
un adevărat „tur de forță", anulînd 
avansul celui mai temut dintre ad
versari. La tir, unele ezitări ale 
românilor fac ca diferența dintre

apelînd la toate capacitățile lor fi
zice, componenții selecționatei noas
tre s-au comportat foarte bine, 
ocupînd un merituos loc 3, care îi 
onorează pe cei trei sportivi — 
Marian Cosmescu, Dumitru Spîrlea, 
Albert Covaci.

— Cum apreciați organizarea 
competiției ?

— Fără îndoială, renunțarea El
veției, în ultimul moment, de a mai 
organiza campionatele mondiale, a 
creat destule dificultăți federației 
internaționale, oferta forului de 
specialitate suedez fiind binevenită. 
Intr-un timp scurt, gazdele cam
pionatelor mondiale au reușit să 
amenajeze corespunzător toate ba
zele, întrecerea desfășurîndu-se în 
spiritul prevederilor regulamentare.

— Ce ne puteți spune despre 
programul activității viitoare a 
pentatloniștilor fruntași ?

— După o scurtă vacanță la 
mare, lotul de pentatlon își va relua

sportul

m
MEDALIE

de maestru al sportului.
Duminică, cu începere de Ia 

10,30, sala Rapid din Capitală 
găzdui întilnirea internațională

LA „TURNEUL PRIETENIA

Tntîlnire internațională în Capitală
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STEAUA NU VREA SĂ RENUNȚE LA CEEA CE A CÎȘTIGATI

<in campionatulm ibox

ȘTEFAN

MATHE— 

DE BRONZ

• în localitatea Sliven din Bul
garia s-a desfășurat „Turneul Prie
tenia”. la care au participat și cîțiva 
sportivi români. Dintre reprezentanții 
noștri, o frumoasă comportare a 
avut-o Ștefan Mathe (90 kg), care 
a obținut medalia de bronz la sti
lul smuls cu două brațe, unde a 
ridicat 120 de kg. De asemenea, tî- 
nărul halterofil Petrișor Tudor (cat. 
75 kg) a reușit să stabilească două 
noi recorduri naționale de juniori : 
120 kg la „smuls" și 390 kg la total, 
indeplinindu-și cu acest prilej nor
ma

•
ora
va „
de haltere dintre echipele Rapid și
Krakus din Polonia.

In Giulești

GALĂ DE MECIURI INTERESANTE

O fază — Băltărețu (Steaua) pleacă 
trecut. Miine,

afirmare 
viitoarele 

Experiența 
în 

maturita-

Simbătă

CONCURSURI DE SELECȚIE

CE ȘANSE AVEM

vor prezenta 
de trăgători 
pentru turn,

Europei", 
desfășura 

Torino : 
m liber),

Simbătă 28 august va avea loc, 
în potcoava stadionului Giulești 
(în caz de timp nefavorabil, în 
sală) o gală de verificare și for
mare a echipei combinate de box 
a cluburilor Metalul și Rapid în 
vederea participării la divizia na
țională de box. Reuniunea va în
cepe la ora 19. Dintre meciurile 
anunțate se remarcă: Popa — Ma- 
geri, Bădilă — Bădoi, Andrei — 
Paraschiv și N. Nicolae — Tecu- 
ceanu.

Evenimentul „Steaua a cîștigat 
campionatul de rugby" a rămas 
undeva în urmă și, deși destul de 
apropiat a fost trecut oarecum 
la arhivă, ca nemaifiind de ac
tualitate. Cu o singură excepție. 
In tabăra militară nimeni „ml ui
tă" și pregătirile se fac cu gin- 
dul la obligațiile ce revin unei e- 
chipe campioane, echipierilor ei. 
Este o concluzie firească pentru 
cei ce au urmărit rițmul antrena
mentelor sau au discutat cu cel ce 
le conduce — Petre Cosmănescu. 
L-am întîlnit zilele trecute și am 
solicitat, bineînțeles, amănunte pri
vind felul în care 
rugbyștii

— La 
trenorul 
tire de 
două

s-au pregătit 
de la Steaua.

început — ne-a spus an- 
P. Cosmănescu — pregă- 
bază la Predeal. Apoi, 

jocuri de antrenament cu
In vederea desemnării echipelor 

lapitalei care vor participa la fi- 
iaia pe țară (în luna octombrie 
.c.) a concursului de tir La talere 
runcate din șanț și turn. Clubul 
Ținătorilor din Municipiul Bucu- 
ești organizează duminică 29 au- 
;ust a.c. ora 8 dimineața, la Poli- 
;onul Tunari, primul concurs de 
elecție a echipelor de talere a- 
uncale din șanț și turn. Pot par- 
icipa membrii asociațiilor vînăto- 
■iior și pescarilor sportivi din Ca- 

consta în a 
atît la șanț

litală. Concursul va 
rage în 50 de talere, 

rit și la turn.
Asociațiile de sector 

cite o listă separată 
atît pentiu șanț cit și 
Ltrmind Ca vmătorii care vor rea
liza, la cele 3 concursuri de selec
ție, o medie de cel puțin 50 
talere lovite, să fie selecționați 
echipa respectivă a asociației 
sector.

La sfîrșitul lunii septembrie 
avea loc concursul între echipele 
asociațiilor sectoarelor din Capi
tală pentru stabilirea definitivă a 
echipelor Capitalei de talere arun
cate

de 
în 
de

va

din șanț și din turn.
★

vederea constituirii echipei 
va reprezenta Capitala în

In 
care 
Campionatul republican de pescuit 
staționar, ediția 1971, duminică 29 
august a.c. Va avea loc cel de al 
treilea concurs interasociații. Con
cursul va avea loc pe Dunăre, în 
punctul Malul Roșu (zona Giurgiu). 
Plecarea concurențelor va avea loc 
simbătă, cu autobuzele, de la se
diul asociației sectorului I Bucu
rești.

EXPOZIȚIE MONDIALA 
DE VÎNA1OARE

Miine, 27 august, la Budapesta 
are loc deschiderea Expoziției mon
diale de vinătoare Budapesta — 71. 
La aceasta participă 51 de țări cu 
un total de peste 6000 de trofee 
de vînat. Este a zecea expoziție in
ternațională a genului și cuprinde 
cel mai mare număr de trofee cu
noscut in istorie.

Țara noastră participă cu peste 
500 de trofee de cerb carpatin, cerb 
lopătar. capră neagră, urs, mistreț 
etc. La ultima expoziție internațio
nală de vinătoare — Novi Sad, 
Iugoslavia 22 septembrie-5 oc
tombrie 1967 — România a obți
nut 276 medalii de aur, 11 de ar
gint și una de bronz și a ocupat 
locul II in clasamentul pe țări. 
Așteptăm cu încredere această 
nouă confruntare internațională pe 
pian vînătoresc.

Echipa de pentatlon modern a României (în stingă) la festivitatea de 
trei clasate Ia C.M.
pregătirile în vederea campionatu
lui național, programat în perioada 
16—20 septembrie. Apoi, 
lucidă a comportării în 
competițional 1971 și elaborarea 
planurilor pentru anul viitor, în 
care speranța noastră este partici
parea la J. O. de la Milnchen și 
ocuparea locului șase în clasamen
tul general pe echipe...

premiere a primelor 
echipa noastră și cca poloneză să 
se reducă la 54 p ! Urmau probele 
de înot și cros, decisive pentru de
semnarea reprezentativei clasată 
pe locul al treilea. Succesul lui 
Covaci la natație și. implicit, avan
sul de puncte luat de’ chipa noastră 
a sporit din nou șansele pentatlo- 
niștilor români. Și, în fine, a venit 
ziua crosului. Tensiunea creștea 
cu fiecare nou start în probă. Do
vedind o voință extraordinară și

analiza 
sezonul

Ct. M.

IN „CUPA EUROPEI^ LA TORINO ’
Considerind drept criteriu de se

lecție evoluția înotătorilor fruntași 
la Balcaniadă, federația de spe
cialitate a stabilit următorul lot ce 
ne va reprezenta in „r 
ale cărei întreceri se 
simbătă și duminică 
Marian Slavic (100 și 
Eugen Aimer (400 m 
ber). Gheorghe Lupu . 
m spate). Angel Șoptereanu 
și 200 m bras), Ion Miclăuș 
delfin), Atila Rețelei (200 m 
Dietmar Wetterneck (200 și 
mixt), Zeno Oprițescu, Csaba 
și Liviu Copcealău (pentru ștafete). 
Sint 
care 
linia

Cu _ _ . ..........
ționata țării noastre la această edi
ție a competiției ? Pentru a evalua 
posibilitățile tricolorilor să vă pre
zentăm mai intî pe principali ad
versari, echipeste Angliei, Olandei, 
Italiei și Cehoslovaciei, considerind 
că în mod normal formațiile Iugo-

.Cupa
vor 
la 
200 
și 1500 m li- 
(100 m și 200 

(100 m. 
(100 m 
delfin), 
400 m 
Kokay

ce! mai in formă sportivi pe 
echipa națională i-âr putea a- 
la această oră.
ce șanse, se prezintă selec-

slaviei, Finlandei și Austriei ne sint 
inferioare.

ANGLIA ; Windeatt (55,1 — 160 
m liber). Richards (61,2 — 100 m 
spate), O'Connel (69,8 — 100 m bras), 
Mills (59,9 — 100 m delfin), Brinkley 
(4:17,2 — 400 m liber), Terrel (2:15,0 
— 200 m mixt) în prima zi, res
pectiv, Terrel (17:09,5 — 1500 m li
ber). Brinkley (2:01,1 — 200 m li
ber), Richards (2:13,7 — 200 m spa
te), O’Connel (2:32,1 — 200 m bras), 
Mills (2:10,1 — 200 m delfin) și 
Terrel (4:45,7 — 400 m mixt) în 
ziua a doua ; OLANDA ; Bergsma 
(54,7), Schoutsen (61,4), Uittenhout 
(71,3), Rood (59.9), Kloester (4:15,3) 
Kruisdijk (2:17,6) — Kloester
(16:47.8). Prijdekker (1:59,4), Schout
sen (2:12.8). Elzermann (2:36,1), Rood 
(2:14.8) și Kloester (4:54,1) ; ITALIA: 
Nardini 
Pietro 
Grassi 
Grassi 
Nistri 
Castagna (2:14,6). Calligaris 
CEHOSLOVACIA ; Hrouda

Chimisso (63,5), Di
D’Oppido (60,3),

(55.5),
(72,2),

(4:21.4). D’Oppido (2:16,3) 
(17:15,8), Nardini

(2:14,7), Di Pietro

LA UZINA POIANA CÎMPINA

Iubitorii sportului motociclismu- 
lui îi cunosc, desigur, pe cei șapte 
alergători care formează puterni
ca echipă a asociației Poiana Cîm- 
pina. Ei știu, de asemenea, că u- 
nul dintre aceștia, Ștefan Chițu, 
este 
nic. 
motociclismul este una dintre ra
murile sportive de 
în aceeași situație 
balul, popicele și 
poate spune că de 
laritate se bucură 
pline — și în primul rînd 
mul. Se practică exercițiul 
fără intenția obținerii vreunei per
formanțe, ci doar pentru a-și men
ține vigoarea și o stare permanen
tă de sănătate.

campion național și balca- 
La marea uzină cîmpineană

prestigiu. Dar, 
se află și fot-
handbalul.
o mare
și alte

Se 
popu- 
disci- 
turis- 

fizic

(63,7), Pejsa (71,1),
Hrouda

— Bazger
Fischer

Nalezeny (2:18,4),

(4:20,8),
(17:18.4),
(2:16.6),

(2:03,2), 
(2:36,1), 
(4:56.1);

(55.3), 
Vokaty 
Toczik 

Hrouda
Pejsa 

Jirusek

de a

ASOCIAȚIA SPORTIVA, 
NUCLEUL ÎNTREGII ---------ACTIVITĂȚI

Nu pretindem a 
cine știe ce noutăți 
vom relata situații

fi descoperit 
; dimpotrivă 
normale, de

------------

înalta responsabilitate
(Urinare din pag. 1)

Totuși, întilnim pe stradă persoa
ne tinere, sportivi și sportive, care
— câlcind regulile cele mai elemen
tare ale bunului gust — apar imbra- 
cați intr-un mod 
rare, ironie și —
— compasiune.

După cum arăta 
dan, președintele 
intr-o asemenea ipostază de neinvi
diat s-au complăcut unit sportivi 
iruntași ai județului, cum ar fi Atilla 
Kanyaro, Ioan Mureșan, Gheorghe 
Hidi și chiar proaspătul medaliat al 
C.E. de atletism, Csaba Dosa- Și in 
alte județe au existat și există ca
zuri asemănătoare.

S-a propus să se pună un accent 
mai mare pe educația estetică a ti
neretului, ea — încă fiind copil — 
viitorul cetățean să poată aprecia 
frumosul. Vor trebui, de asemenea, 
combătute, așa cum preconizează Do
cumentele, „manifestările <lc cosmo
politism. diferitele mode artistice îm
prumutate din lumea capitalistă".

EXEMPLUL PERSONAL — 
O PILDĂ VIE

care stîrnește mi- 
în ultima instanță
tovarășul Ion Bog- 
CJEFS — Mureș,

care nici o asociație sportivă care 
își respectă menirea nu ar trebui 
să fie străină. O discuție pe care 
am purtat-o cu tovarășul Costel 
Petrovici, directorul adjunct al u- 
zinei, președintele asociației spor
tive, a fost edificatoare pentru 
preocupările acestui colectiv în a- 
tragerea unui număr eît mai mare 

practicarea exer-

in acțiune, Nica (Dinamo) încearcă să-t p’achezt 
in Capitală începe o nouă edifie (197111972) 
echipa de juniori-rezerve a clubu
lui nostru, unul cu Precizia Săce- 
le, două cu C.S.M. Sibiu 
mul cu F. 
ce privește lotul, nimic spectacu
los. Au rămas toți titularii și au 
venit patru tineri — Constantin 
Mogoș, Mircea Munteanu, Dumitru 
Enache și Daniel Giba — de la 
Clubul sportiv școlar.

— Cum explicați victoria echi
pei Steaua în campionatul trecut?

— Întîi aș vrea să amintesc de 
două meciuri care au influențat 
pozitiv evoluția noastră. înfrînge- 

' rea suferită la Iași din partea 
Politehnicii — care a fost un duș 
ce a trezit și ambiționat în mod 
deosebit echipa, apoi victoria ob
ținută în partida cu echipa arma
tei franceze, un veritabil balon cu 
oxigen.

Ni se enumeră apoi cîteva din 
atu-urile cincisprezecelui njilitar' 
joc colectiv („...iată Durbac, care 
a înscris cele mai multe puncte, 
n-ar fi - ■■■
torul întregii echipe"); o 
pregătire fizică („...cum să fi 
trecut celelalte echipe și mai 
Ies „grămada" Griviței Roșii, 
circa 100 kg mai grea, dacă 
eram bine pregătiți") ; spirit 

combativitate permanentă

i cu C.S.M. Sibiu și ulti- 
Sportul studențesc. In ceea

,stea“ fără sprijinul și aju- 
bv nă 

în- 
a- 
cu 
nu 
de

— Deci In «cest campionat ur
măriți...

— Să râmînem credincioși jocu
lui colectiv, omogenității, pregăti
rii fizico și, bineînțeles, combati
vității. Noi știm că este greu să 
aperi un titlu cîștigat, că In a- 
ceastă ediție toate echipele se vor 
strădui să joace bine în mod deo
sebit cu noi, să învingă campioa
na. De aceea ne vom orienta spre 
un rugby de atac.

Stăm de vorbă mult cu Petre 
Cosmănescu — antrenorul a cărei 
competență și atitudine față de 
jucătorii săi impune — și aflăm 
despre atmosfera de încredere e- 
xistentă în echipă, despre seriozi
tatea cu care a fost pregătit star
tul în noul campionat. Interesantă 
ni se pare opinia acestuia privind 
șansele în confruntarea echipelor 
de divizia A i „...spre deosebire de 
anii trecuți, patru echipe provin
ciale vor produce, sînt sigur, mari 
neplăceri celor trei fruntașe bucu- 
reștene. Mă gîndesc la Universi
tatea Timișoara, Știința Petroșani, 
Politehnica Iași și Farul Constan
ța", despre care ne spune că „a 
sosit anul consacrării lor“.

Dar cite n-am mai aflat ? Cert 
este că — nu „citit printre rîn- 
duri“, ci declarat ferm — Steaua 
nu este dispusă să renunțe la 
sceptrul său !

Modesto FERRARINI

luptă,
(„...fără de care nu se poate juca 
rugby").

FINALA „CUPEI TINERETULUI DE LA SATE
De cîțiva ani, la sfîrșitul verii, stadio

nul Tineretului din Capitală găzduiește 
finala „Cupei tineretului de la sate", la 
sportul nostru național, oină.

întotdeauna aceste întreceri au fost 
interesante și pline de culoare, sportivii 
căutînd să-și etaleze, în timpul meciu
rilor, toată măiestria și vitalitatea lor. 
Și anul acesta, pe frumosul stadion de 
la Șosea, începînd de azi și pînă dumi
nică oiniști din 19 județe vor lupta pen
tru cucerirea titlului de campioni ai sa
telor la oină. Dintre formațiile particir 
pante, 16 au fost desemnate în urmâ 
etapelor de zona, iar 3 au fost invitate 
de organizatori, cu scopul de a se sti
mula activitatea acestui sport în uncie 
județe. Vom avea prilejul să vedem ju
cînd echipe cunoscute, ca Viața Nouă ’ 
Olteni (jud. Teleorman), Avîntul 
Curcani (Ilfov), Avîntul Frasin (Sucea
va), Drum Nou 
asemenea, va fi 
pa cîștigătoare de anul trecut, Biruința 
Gherăești (Neamț), care va trebui să-și 
apere titlul, precum și puternica forma-

țle studențească Unit ersllatea București, 
ca invitată in afară de concurs. Așaclar, 
sperâm că vom urmări, ea și in anii 
treouțl, un spectacol atractiv.

Cele 20 de echipe au fost Împărțite in 
două grupe, după cum urmează: grupa 
I — IZorile Volvodeni (Sălaj). SecPșana 
Sacoșul Turcesc (Timiș), Oltul Turnu 
Roșu (Sibiu), Unireă Bâta (Mureș). Bri 
ruința Gherăești (Neamț), Șiretul Su
rata (Vraneea), Avîntul Curcani (ilfov), 
Viața Nouă Olteni (Teleorman). Victo
ria Independența (Galați). Spicul Stfini- 
lești (Vaslui); grupa a Il-a — Crasna 
Lucăcenl (Satu Mare). Recolta Crasna 
(Gorj), Recolta Mihalț (Alba), Victoria 
Cristeștii Clceiulul (Bistrița Năsăud), 
Avîntul Frasin (Suceava). Energia Rim- 
nicel (Buzău), Recolta Niculițel (Tulceni, 
Drum Nou Boureni (Dolj), Izvorul MiC- 
falău (Covasna), universitatea București.

Astăzi, de la ora 8.30, vor începe pre
liminariile pe patru terenuri, urmînd ca 
primele două clasate din flecare grupă 
să se înttlneascâ intr-un turneu final 
pentru desemnarea campioanei satelor.

Boureni (Dolj) ș.a. De 
prezentă la finală echi-

Fischer 
(61,3). 
(2:19.6) 
(2:01.3), 
(2:35,1), 
(4:59,4).

Deci efile mai mari șanse 
ocupa locul I in probele respective 
le au Slavic (100 și 200 m). Aimer 
(400 m) și ștafeta de 4X100 m liber, 
în mod normal. Șoptereanu (mer- 
gînd „suta” sub 70 de secunde). Mi- 
clăuș (în jurul a 60 de secunde) și 
Petelei (sub 2:17.0 pe 200 m) s-ar 
putea clasa in primele 4 locuri, ca 
de altfel și ștafeta de 4X200 m liber. 
Așadar, 
noastre va 
de cum se 
in Ultimele 
Wetterneck 
ștafetei mixte. Cu aproximativ 90-95 
de puncte, echipa ar putea ocupa 
locul III, îhdeplinindu-și astfel o- 
biectivul propus.

s-a reușit în ultimii ani să se în
caseze lună de lună șl în totali
tate sumele datorate de membri 
asociației lor. Președintele comi
tetului sindicatului, tovarășul Ion 
Apostol, consideră încasarea coti
zației pentru asociația sportivă tot 
atît de importantă ca încasarea 
cotizației sindicale și, în consecin
ță, nu scapă nici un prilej pentru 
a atrage atenția responsabililor 
grupelor asupra acestui lucru.

— Este o realitate faptul că fără 
cei peste 4000 de lei pe lună pe 
care îi încasăm din cotizații — 
ne spunea directorul adjunct al 
uzinei — n-am fi putut suporta 
cheltuielile necesitate de întreaga 
activitate sportivă pe care o des
fășurăm.

La același capitol, al sprijinului 
primit din partea comitetului sin
dicatului, căruia i se adaugă a- 
cela tot atît de important primit 
din partea organizației U.T.C. (se
cretar tovarășul Constantin Neni- 
șanu), trebuie arătate realizările 
asociației în dezvoltarea unei baze 
materiale corespunzătoare. Sta
dionul cu 4000 de locuri, un alt 
teren de fotbal pentru antrena
mente, terenurile de handbal și 
volei, pista de atletism și, cum a- 
minleam, noua arenă de popice 
sînt realizări la obținerea cărora, 
intr-un fel sau altul, și-au adus 
contribuția toți cei peste 1100 de 
membri ai asociației sportive.

★
Printre asociațiile sportive sin

dicale din județul Prahova, aceea 
a uzinei Poiana Cimpina este una 
dintre cele mai bune. Meritul este 
deopotrivă al 
prinderii care 
sportivă. Pe de 
puțin meritorie 
de dăruire a 
din consiliul asociației, oameni cu 
experiență și devotați sportului.

Ion GAVRILESCU

/N MAGAZINE,
rezultatul final al echipei 

depinde in mare măsură 
vor clasa Lupu (bolnav 

zile) în cursele de spate, 
(la mixt) și cvartetul CONFECȚII BĂRBĂTEȘTIde muncitori în 

cițiului fizic.
— In întreaga 

am pornit de la 
cit de valoroasă 
ța este, totuși, apanajul unui nu
măr restrins de oameni. De aceea, 
iară a o neglija, rezultatele stînd 
mărturie, am pus pe primul plan 
activitatea sportivă de masă, în 
intenția noastră fiind cuprinderea 
unei sfere cit mai largi de sala- 
riați în practicarea exercițiului fi
zic. Nil am reușit încă întrutotul 
acest lucru, dar putem afirma că 
sintem pe un drum bun.

Lăsind să vorbească faptele, 
vom spune că cel mai' îndrăgit 
la uzinele Poiana Cimpina este 
sportul popicelor. De trei ori pe 
sâptămină peste 200 de salariați 
își petrec timpul liber în noua 
sală cu două piste, jucînd popice. 
Secretarul asociației sportive, to
varășul Octavian Ulmanu, ne spu
nea că noua arenă a fost cons
truită la cererea și cu sprijinul 
muncitorilor i

— Avem 
fază finală 
ză să aibă 
tembrie — 
rul. La fotbal este aceeași situa
ție. Echipa noastră divizionară B 
trăiește nu numai prin valoarea 
componenților lotului, dar și da
torită entuziasmului și sprijinului 
concret pe care i-1 acordă munci
torii. Faptul că avem un campio
nat al asociației cu participarea a 
cite două echipe din fiecare sec
ție (motoare, tractoare, prelucrări 
mecanice etc. — n.n.), că peste 40 
de copii sînt cuprinși în echi
pele de pitici, toate acestea cons
tituie un suport concret pentru 
divizionara B in primul rind 
prin aceea că ii furnizează cadre 
de jucători tineri. Așadar, fotba
lul de performanță există prin 
cela de masă.

SINDICATUL IN SPRIJINUL 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE

Nu trebuit ascuns faptul că 
asociație sportivă 
constituie fondurile 
tizațiile membrilor 
de subvenționare 
aceea comitetul sindicatului de la 
uzina Poiana Cîmpina a înțeles că 
cel mai bine poate sprijini acti
vitatea sportivă prin ajutorul Ce 
trebuie să i-1 acorde la încasarea 
cotizațiilor. Insistăm asupra aces
tui lucru întrucît ni se pare deo
sebit de important faptul că prin 
organizatorii grupelor sindicale — 
oamenii care sînt permanent în 
preajma membrilor asociației —

noastră muncă 
realitatea că ori- 
ar fi, performan

Ol

Adrian VASILIU

TURNEUL

ECHIPEI VIITORUL BACĂU

ÎN R. P. MONGOLĂ

PENTRU TOATE COWMAȚIILE Și SEZOANELE!

ii I
>«•;1Echipa masculină de volei Viitorul 

Bacău s-a Întors dlntr-un turneu efec
tuat intre 15 și 23 august în R. P. Mon
golă, unde a susținut și două partide 
cu reprezentativa țării gazdă. în primul 
joc, voleibaliștii băcăuani au pierdut 
cu 2—3, iar în Cel de al doilea au ciș- 
tlgat cu 3—0. Cele două intîlniri au fost 
urmărite de peste 4 000 de_spectatori.

\

le-au fost încredințați de către so
cietate.

Mișcarea' noastră sportivă dispune 
fie numeroase cadre calificate de spe
cialiști, oameni pricepuți in meseria 
lor, de o inaltă conduită morală și 
cetățenească, a căror activitate per
sonală reprezintă un exemplu viu și 
grăitor pentru elevii lor și un în
demn la a-1 urma.

Dar, așa cum a reieșit din infor
mările prezentate și din discuțiile 
purtate pe marginea lor la ședințele 
de lucru ale consiliilor județene, exis
tă încă în această privință serioase 
lipsuri.

Ce exemplu dau sportivilor antre
nori ca Sebastian Caragea, Ion Si- 
mionescu sau Traian Enache, din ju
dețul Teleorman, care s-au dedat la 
acte huliganice față de arbitri atunci 
cind echipele lor au fost învinse ? In 
loc să caute cauzele infringerilor in 
slaba muncă de pregătire pe care au 
desl’ășurat-o ei au preferat să arun
ce vina pe seama arbitrajului !...

Sau, in ce postură de educatori se 
prezintă tovarășii Ion Marcu, Aurel 
Groșeranu, Jean Ungureanu (tot din 
județul Teleorman) care vin la an
trenamente sau competiții în stare 
de ebrietate ?

Lipsa de colaborare și discuțiile 
neprincipiale (purtate uneori în fața 
sportivilor) între antrenorii Z. Toth 
și F. Moscovici (altminteri buni pro
fesioniști) — din județul Maramureș 
— n-au avut desigur darul să contri
buie la întărirea muncii de educație, 
ci — dimpotrivă. Și 
ple S-au mai dat.

întreceri pe secții și 
pe uzină care urmea- 

loc în cursul lunii sep- 
ne spunea interlocuto-

conducerii între- 
sprijină activitatea 
altă parte nu mai 
este munca plină 

activiștilor obștești

ȘCOALA SPORTIVĂ TG. MUREȘ 
ÎNVINGĂTOARE LA POPRAD

Formațla feminină de volei a Școlii 
sportive din Tg. Mureș a susținut în lo
calitatea Poprad din Cehoslovacia un 
meci în compania echipei locale Mla- 
dost. Voleibalistele mureșence antrenate 
de V. Fărcaș au obținut Victoria cu 
3—1 (9, 13, —12, 7).

loan PAVȘ-coresp.

ÎN ATENȚIA PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ

■ Ț-

a- A APARUÎ Nr. 8 AL REVISTEI
rrEDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT"
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* / :demăsuri adoptate 
județene insistă asu-

i__ ______ ... îmbunătățirii muncii
de pregătire politico-ideologică a an
trenorilor și tehnicienilor, a cadrelor 
didactice din domeniul sportului, a- 
dică a acelora care sint primii che
mați să facă educația tinerilor ce

Planurile de 
către consiliile 
pra necesității

■>
asemenea exem-

partid în organele
continua pină la 1 septembrie.

s-au dovedit fructuoase. Este însă ne-

și organiza- 
Ședințele

Dezbaterile Documentelor de
țiile sportive vor 
desfășurate pină acum ----
voie să se treacă de îndată la îndeplinirea planurilor adoptate, la 
urmărirea atentă a fiecărui punct din cele propuse, astfel ca munca 
de educație cu masele de sportivi să capete, pe temelia teoretică 
existentă, un contur cit mai concret.

o
îșisindicală

bănești din co- 
săi. O altă cale 
nu există. De

sportului școlar
număr interesante 
ale activității șco-

— dedicat in intregime educației fizice și
Cadrele didactice pot găsi în paginile acestui 

articole, axate pe problemele majore și actuale 
late de educație fizică și sport.

Sumarul revistei oferă profesorilor din învățămîntul de toate 
gradele un prețios material informativ și documentar.

Din sumar, spicuim :
GH. MITRA : Mijloacele educației fizice ;
V. MAZILU : Scutirile medicale in invățămîntul general, liceal 

și profesional ;
S. BLUMENFELD, I. ALEXANDRESCU, 1. 1ACOB : Statutul so

cial și rolul profesorului de educație fizică.
Revista se găsește la toate oficiile de difuzare a presei din țară.

1
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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.

mosura

măsură

masuro

42—54,

42-58,

46—58,

’’

J
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BOGDAN,Eugen
Brașov

fost stabi- 
minut de

LOTURILE REPREZENTATIVE LA ORA PRIMELOR VERIFICĂRI ALE SEZONULUI

tre aceștia n-au jucat decît o re
priză. Au fost, în schimb, încercați 
jucători noi — Boc, Vlad, Nae Io- 
nescu, Iordănescu, Năstase, Florian 
Dumitrescu — un prim mare motiv 
care a determinat atit o serie de 
reușite, dar, mai ales, de nesincro- 
nizări în nocturna de Pe Republicii. 
Din acest punct de vedere, a fost 
limpede că naționala poate asimila 
imediat pe Boc, pe Vlad, pe Iordă
nescu și chiar pe lanul și pe Năs
tase. Ultimul, sinceri să fim, n-ar 

la pauză, pen- 
mai

fi trebuit înlocuit 
tru marele său talent, mult 
convingător decît emoțiile inerente 
unui fotbalist de 18 ani, repede tre
cătoare, cum se va vedea, la un 
om cu structura lui psihică. Liniile 
de fundași și înaintași sînt sediul 
celor mai mari modificări la ora 
actuală, doar la mijloc lipsește un 
singur jucător (Radu Nunweiller) 
d-n formula aproape standard a se
zoanelor trecute. In cele din urmă, 
definitivarea compartimentului ulti
milor apărători nu pare a fi o trea
bă prea dificilă. Sătmăreanu, Boc, 
Vlad. Mocanu se impun ca soluția 
cea mai la îndemână. dar și Popo- 
vici și Olteanu (de la olimpici) și 
Lupescu (dacă se va restabili re
pede după accidentul din meciul cu 
U.T.A.) și chiar Deleanu pot oferi 
soluții și posibilități de combinare 
(spre pildă Sătmăreanu, Boc, Mo
canii, Popovici, fiindcă ploieșteanul 
poate juca la nevoie chiar și in 
națională fundaș central). La mijlo
cul terenului au evoluat Dumitru, 
Anca și Dembrovschi. Aici n-are 
deocamdată cine să intre sau cine 
să lasă. Cei trei întrunesc calitățile 
necesare, dar atribuțiile Jcr se cu
vin mai bine precizate, diviziunea 
muncii mai adincită. Dumitru este 
obligat acum (are toate atributele) 
să devină „ginditorul" care a fost 
mai înainte Radu Nunweiller. în 
această zonă, ar mai putea fi luat 
în considerație Vigu. Pentru înain
tare. cei patru propuși la trial de 
antrenorii Angelo Niculescu și Ozon, 
si anume Ltieescu, Dembrovschi, 
Iordănescu și Năstase, ne sugerea
ză a fi una dintre alcătuirile bine 
echilibrate, dacă ne gîndim la ju
cătorii valizi sau care pot fi deo
camdată admiși în națională. Ten
tantă ar fi, de asemenea, și lan
sarea lui Kun II în lotul A, pentru 
jocul său inventiv și perpendicular

pe poartă. O subliniere pentru Lu- 
cescu, în formă și foarte rafinat, el 
fiind atacantul român 
poate cel mai bine în 
tilitățile acestei arme 
devastatoare care este 
Și el, și Dembrovschi, 
cu știu mult fotbal, 
mari eforturi și sînt tipuri de lup
tători, dar e nevoie de cîtva timp 
pentru articularea lor reciprocă. Să 
nu se uite că o linie de ataa cu doi 
jucători noi obține personalitate 
mult mai greu decit oricare alt 
compartiment remaniat.

A doua mare temă a trialului de 
miercuri seara, în afara verificării 
unor noi jucători, a fost reorienta- 
rea tactică a echipei naționale. în
ceputul salutar al acestui proces. 
Angelo Niculescu s-a hotărit să 
adopte o strategie mai ofensivă, să 
renunțe Ia excesul de pase de la 
mijlocul terenului, să amplifice ca
pacitatea de percuție. La primul 
antrenament public din etapa de 
reorientare s-a observat deocamda
tă cg. autofrînarea jocului în zona 
de mijloc s-a atenuat mult, fiind 
pe cale să dispară. Mingea ajunge 
mal repede din zona de apărare în 
zona de finalizare, dar noua atitu
dine tactică, a echipei n-a căpătat 
încă o configurație limpede. Și este 
absolut normal să fie astfel într-o 
perioadă de transformare, de cău
tări, de acumulări. Deocamdată, un 
singur lucru poate fi anticipat după 
evoluția de alaltăieri. Acțiunile de 
infiltrare, de dislocare a apărărilor 
adverse, de preparare a momentu
lui finalizator și chiar de finalizare 
vor căpăta mare frecvență și viru
lență pe partea dreaptă, acolo unde 
prezența lui Lucescu permite foarte 
multe. In rest, cum vor fi corelate 
virtuțile acestuia cu cele ale lui 
Dembrovschi, Iordănescu și, poate, 
Năstase, cum se vor sincroniza ma
nevrele celor din prima.linie cu a- 
parițiile în atac ale jucătorilor din
apoi, în aceste direcții e greu să 
ne pronunțăm după un prim joc, 
cînd legăturile dintre valențele ac
tualilor componenți ai lotului națio
nal nu și-au găsit încă suficiente 
puncte de contact și de comunica
re. Dificultatea de a judeca inte
gral momentul actual al echipei na
ționale este sporită și de faptul că 
ne aflăm abia la începutul campio
natului. Să așteptăm proximele ac- 
țunl. prevăzute pentru reconstrui
rea și pregătirea echipei.

care știe 
prezent sub- 
simple dar 
„un-doi"-ul. 

și Iordănes- 
sînt apți de

DUPĂ PRIMUL TEST
Sc poate afirma că 

patru selecționate care 
dus" miercuri pe stadionul Repu
blicii, aceea a lotului de tineret a 
funcționat cu cel mai bun randa
ment. prestînd în cîmp un joc plă
cut la vedere, cursiv, orientat și 
realizînd o suită de faze-gol la 
poarta mult încercatului Adama
che.

Fără a ignora nici o clipă opo
zita destul de nesemnificativă a 
„posibililor", remarcabila evoluție 
a elevilor lui Gheorghe Ola și 
Robert Cosmoc ne-a surprins plă
cut. ținîndu-se cont, mai ales, și 
de faptul că „ll“-le prezentat de 
astă dată diferea, în bună măsură, 
de acela mai vechi, utilizat în 
timpul Balcaniadei de la Atena. 
Căci nu i simplu de loc ca, de 
pildă, în lipsa cvartetului Petreanu- 
Cassai-lordănescu-Năstase, să gă
sești alt „patru" la fel de util, cum 
au fost, miercuri după-amiază, 
Moldovdn, Hun II, Broșovschi și 
Florea.

Fără îndoială, constatarea rea 
mai îmbucurătoare după acest 
prim (rial și înaintea partidei ofi
ciale. cu Finlanda, este aceea că 
reprezentativa noastră de tineret e 
pe cale să-și construiască o „coloa
nă vertebrală" solidă. Cel puțin, 
în partida disputată alaltăieri, în
tregul ax central a funcționat de 
o asemenea manieră, de parcă ar 
fi aparținut unei echipe de club, 
rodată mai mulți ani de-a rîndul. 
Pornind de la „fund." cu exem
plele, trebuie spus că Sătmăreanu 
II și Olteanu (singurul cuplu din 
cele trei folosite și în timpul Bal
caniadei ateniene) au constituit o 
adevărată „pereche de stîlpi“ în 
fața buturilor apărate de Ștefan.

dintre cele 
s-au „pro-

Este astăzi un fapt cunoscut și, 
mai ales, RECUNOSCUT pe plan 
internațional că handbalul româ
nesc se piasează, de o bună bucată 
de timp, în fruntea ierarhiei mon
diale. Și aceasta nu atît prin re
zultatele onorante pe care le ob
țin reprezentativele țării sau echi
pele de club, cît mai ales prin ex
celenta organizare a acestui sport 
pe plan național, prin ireproșabila 
desfășurare a tuturor competițiilor, 
prin judiciozitatea măsurilor elabo
rate, prin perseverența cu care se 
urmărește îndeplinirea lor. Repu- 
tați tehnicieni străini, personalități 
marcante ale federației internațio
nale. publicații de specialitate (re
cent* revista spaniolă „DEI’ORTE 
2000“ a consacrat un amplu arti
col handbalului românesc) se a- 
pleacă cu tot mai mult interes asu
pra metodelor de lucru ale fede
rației noastre și ale organelor sale, 
studiindu-le și învățind din ele.

Pe acest tărîm, al schimbului de 
experiență, al valorificării ideilor 
generoase sau a metodelor 
cru cu randament sporit, 
pare foarte util să relevăm 
pect, poate minor, din activitatea 
generală a handbalului, care va da 
Insă de gîndiț multora dintre teh-

de lu
ni se 

un as-

Miercuri a fost prima și ultima verificare

a „olimpicilor4* din această perioadă!'

în timp ce echipa națională rnai 
are de parcurs cîteva etape pe dru
mul pe care se hotărăște soarta 
grupei sale preliminare din Cam
pionatul european, lotul olimpic are 
de susținut doar o dublă confrun
tare, eliminatorie, pentru calificarea 
sa la Olimpiada Munchen ’72. Aci 
rezidă, după părerea noastră, ne
cesitatea ca problemele „olimpici
lor" — ce încep și sfîrșesc, de fapt, 
cu cele ale formării lotului — să-și 
găsească o rezolvare distinctă, cu 
atît mai mult cu cît primi manșă 
a meciului cu Danemarca se apro
pie (Copenhaga — 10 octombrie). 
In fond, nu au nici o eficiență tria
turile și pregătirile cu anumit! ju
cători, dacă nu tot aceștia vor a- 
junge să și evolueze La Copenhaga- 
Or, după cum s-a prezentat lotul 
olimpic miercuri în nocturna de pe 
stadionul Republicii, el nu prezintă 
încă nici un semn că ar cuprinde 
osatura echipei. Simpla confruntare 
Cu formația care a obținut victoria 
la Tirana — după o evoluție re
marcabilă — ne arată că, între pri
măvară și toamnă, ideea prezentării 
a două loturi distincte în princi
palele competiții ce angrenează e- 
chipe 
iarăși, teren.

Este foarte adevărat că o serie 
întreagă de dificultăți grevează al
cătuirea echipei naționale pentru 
acest sezon. Este la fel de adevărat 
că nu pot fi despărțite în mod ar
tificial interesele reprezentării fot
balului românesc pe diversele pla
nuri. Asta nu înseamnă însă că 
trebuie să se pornească la drum în 
virtutea inerției („să existe totuși 
un lot olimpic, că l-am moștenit din 
primăvară...") ca apoi, după 24 de 
ore. practic lotul să nu mai existe...

Din această cauză, credem, tria
lul de miercuri seara a fost de 
fapt, din punctul de vedere al ,.o- 
limplcilor", doar o trecere în re
vistă, avînd în Vedere că în prima 
reprezentativă au evoluat Vlad, 
Iordănescu și Năstase — aflați în 
obiectivul antrenorilor V. Stănescu

reprezentative a pierdut,

și C. Drăgușin —- și că, după toate 
probabilitățile, Vigu își va face și 
el „transferul" la lotul A. Ne a- 
mintim cît de greu s-a închegat — 
chiar pe linia de start! — formația 
„olimpicilor" pentru dificila con
fruntare cu naționala Albaniei, cît 
de îndelungat și sinuos i-a fost 
drumul pregătirii.

Acum, timpul aflat la dispoziție 
este mult mai scurt și cristalizarea 
echipei ar trebui să fie precedată, 
grabnic, de cristalizarea ideii cu 
care este abordată pregătirea și re
prezentarea „olimpicilor" în această 
toamnă. Dar soluția de a alinia 
pe toate fronturile acestei toamne 
același Iot de jucători — oare baza 
de selecție nu o constituie tot clu
burile angrenate în competițiile eu
ropene ? — nu ni se pare Cea mai 
fericită.

Tar se abandonează — sub pulpa
na preîntîmpinării eventualelor e- 
șecuri — ideea perspectivei, a ro- 
dârii unui contingent extins de ju
cători în partide oficiale, cu miză, 
care angajează pe deplin răspun
derea individuală și colectivă a 
fotbaliștilor.

„Lotul olimpic nu s-a desființat, 
dar nu mai are preconizată pentru 
această perioadă nici o acțiune..," 
ni se spune de la federație, anun- 
țîndu-ne, totodată, că la Constanța 
vă evolua miercurea viitoare nu 
lotul olimpic, așa cum am anunțat 
cu o zi in urmă, ci lotul de tineret. 
Rar ni s-a întîmplat să asistăm la 
apariția și dispariția — paste noapte 
— a unui lot, a unei acțiuni !

Dincolo de izul anecdotic, faptul 
râmîne fapt: oare ce echipă inten
ționează Să trimită federația ia me
ciul cu Danemarca ? Sau, cumva, 
așteptăm să hotărască rezultatul 
meciului echipei naționale de la 
Helsinki 7

TINERETUL PROMITE
Paji SLÂVESCU

■

In poziție excelentă de șut, Broșovschi îl! „execută" pe Adamache. Așa s-a înscris golul al doilea al echipei 
de tineret ~ ‘~

Intr-adevăr, 
titudine la 
ciproc, prin 
dublajului, cei doi au anihilat din 
fașă orice intehții ale lui Oprea, 
Oblemenco și Moldoveanu, înain
tași centrali utilizați în echipa „po
sibililor" în cele două reprize. Tre- 
cînd mai departe, se impune să 
subliniem contribuția în 
mijlocul terenului, adusă 
rian Popescu și Simionaș. 
pescu (pe linia evoluțiilor

intervenind cu promp- 
balon, ajutîndu-se re- 

efectuarea corectă a

joc, la 
de Ma
to. Po- 
sale din

primăvară la echipa de club) a 
acționat inteligent, economic, ju- 
cînd și un rol de coordonator în 
treimea de mijloc, în timp ce co- 
legul său de linie, Simionaș, a 
pendulat neobosit între cele două 
careuri, fiind, alternativ, în func
ție de fază, sprijin prețios atît 
pentru apărarea imediată cît și 
pentru atac. De altfel, trebuie spus 
că ei au primit din partea antre
norului principal, Gh. Ola, notele 
cele mai mari i M. PopesCU 8-)-,

UNA DIN EXPLICAȚIILE SUCCESULUI..
nicienii și activiștii sportivi din 
țara noastră. Este vorba despre fe
lul în care sînt fructificate efortu
rile morale și materiale investite 
într-o tabără de junioare, organi
zată în fiecare vară de federația de 
specialitate.

Pentru aceasta 
răsfoiți împreună 
tru de loc arătos 
registru care este, tie 
lui de bord" al acestei tabere. Vom 
lăsa intenționat deoparte gustul ar
tistic al autorului, talentul lui în 
îmbinarea culorilor, faptul că pe 
primele pagini Sînt lipite fotogra
fiile în grup ale tinerelor hand
baliste sau meticulozitate cu care 
sînt trase în tuș liniile. Nu ne vom 
opri nici la numeroasele scheme 
tactice desenate cu migală, deși ți- 
nînd seama de vîrsta și, în gene
ral, de experiența grupului de teh
nicieni chemați să lucreze cu aces
te mlădițe ale handbalului femi
nin, poate ar fi ceva de spus sau 
de învățat și în această direcție! 
Dar nu ne-am propus acest lucru. 
Dorim să arătăm CUm principalul 
scop al întregii acțiuni, și anume 
FINALITATEA EI PRACTICĂ își 
găsește o exprimare concretă, clară 
în paginile acestui „jurnal de 
bord". Fiecare jucătoare își are al
cătuită o fișă extrem de minuțioa
să (amănuntele mergînd pînă la 
specificarea numărului de la pan
tof 1), valoarea ei* tehnică, fizică,

vă 
cu 
pe

propunem să 
noi un regis- 
dinafară, un 
fapt, „jurna-

ca și aptitudinile intelectuale fiind 
riguros cîntărite și evaluate în 
perspectivă. După încheierea sta
giului de pregătire, caracterizările 
s-au îmbogățit, purtînd amprente 
definitorii în ceea ce privește vi
itoarele participări în tabere sau 
în lotul de junioare.

Un alt aspect, la fel de impor
tant ca cel al finalității este GRA
DUL DE SERIOZITATE ce se de
gajă din întreaga acțiune. Nimic 
nu a semănat a vacanță. S-a lu
crat intens, cu convingere, cu do
rința sinceră de a se realiza ceva 
palpabil în domeniul handbalului. 
Și dacă asupra problemelor de or
din metodic este greu să ne pro
nunțăm pe scurt, atunci să sub
liniem că la fel de atent s-a acțio
nat și în direcția educației. Orice 
abatere (din fericire nici n-au fost 
multe) a fost sancționată prompt, 
urmărind.u-se nu atît pedeapsa în 
sine, cît mai ales ca cea în culpă 
să-și recunoască vina și să înțe
leagă justețea măsurii. Sugestiv 
este, în acest sens, faptul că „jur
nalul de bord“ al acestei tabere 
conține anexate declarațiile jucă
toarelor sancționate, în care aces
tea își analizează atitudinea, ară- 
tînd cauzele greșelii și felul cum 
înțelege Să se comporte pe Viitor, 
în fond, în aceasta constă una 
(doar una...) din explicațiile suc
cesului handbalului românesc !

.Colin ANTONESCU
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DUBLUL SUCCES DE LA BRAȘOV
CONFIRMA UN DRUM ASCENDENT

dintr-unul din cele 
mai disputate meciuri ale 
Cupei 23 August”, Româ- 

— Iugoslavia, al că- 
rezultat a 
în ultimul 

joc..

® Reprezentativa României —un învingător merituos • Perturbăr i în 
a juniorilor ® România II, Turcia și chiar Grecia — surprize plăcute...

7. GRECIA — marea nedreptățită 
a turneului, formație echilibrată 
și dispusă pentru orice sacrificiu, 
mereu învinsă în flnaiurile de par
tidă...

8. SELECȚIONATA BRAȘOV. 
Improvizată în ceasul al 12-lea» 
echipa Brașovului a făcut ce-a pu
tut. într-o asemenea companie, n-a 
putut, însă, prea mult...

★
încheiată cu un dublu succes al 

fotbaliștilor noștri — pentru care 
30 de jucători și 4 antrenori merită 
felicitările cele mai sincere — „Cupa 
23 August" n-a reprezentat atit un 
scop în sine, cît un Jalon pe dru
mul pregătirii juniorilor români 
pentru marea confruntare U.E.F.A. 
1972. Izbinda de la Brașov trebuie 
să constituie Un nou prilej de se
riozitate, de «întărire lucidă a ca
lităților și defectelor și — în nici 
un caz — o ocazie de infatuare și 
laudă exagerată.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Intrată tntr-o bună tradiție, „Cupa 
23 August" pentru juniori — ulti
mul mare turneu internațional eu
ropean al sezonului, aducînd la li
nia de start 6 echipe reprezentative
— s-a desfășurat anul acesta sub 
semnul unor dispute fotbalistice 
corecte și echilibrate

Departe de a fi o confruntare de 
complezență, turneul a cunoscut 
meciuri zbuciumate, cu rezultate 
rămase mult timp pe muche de cu
țit, multe echipe urmărind nu atît 
verificarea capacităților de mo
ment, cît ocuparea unui loc onora
bil în clasament, rațiune care a 
condus și spre jocuri în care antre
norii nu s-au sfiit să ordone apă
rări supraaglomerate, cu „libero" și 
„betonări", menite să sugrume spec
tacolul.

Turneul a confirmat — dacă mai 
era nevoie de așa ceva ! — că nici 
în perimetru] juniorilor, fotbalul 
de astăzi nu poate scăpa de sub... 
ghilotina rezultatului.

Dîrz, disputat, plin de dramatism, 
turneul desfășurat sub pieptul Tîm- 
pei a pus în mișcare toate capaci
tățile echipelor, care — spre deose
bire de ceea ce se întîmplă de cîți- 
va ani — au ocupat în ierarhia fi
nală cu totul alte locuri decît re
comanda „calculul hîrtiei".

Iată, de altfel, un clasament „co
mentat" al „Cupei 23 August" i

1. ROMÂNIA I. Acest nou suc
ces — după cîștigarea „Cupei Prie
tenia", anul trecut, și ocuparea lo
cului III în aceeași competiție anul 
acesta — vine să Sublinieze seriozi
tatea muncii cuplului de antrenori 
Constantin Ardeleanu — Vasile Za- 
voda. Neînvinsă în cele 4 meciuri 
(golaveraj 9—2>» echipa a început 
neconvingător, amenințînd cu un 
eșec explicabil prin oboseala acu
mulată în turneul de la Ilalle și 
prin lipsa celei mai bune formule 
de atac (Aeienei — absent, Luches- 
cu — accidentat). Treptat, jucătorii
— adunați în jurul neobositului 
Dumitriu și a subtilului fon Ion — 
și-au regăsit cadența, sprintînd ire
zistibil spre un succes aflat dincolo 
de orice dubiu. Intrată în rîndul 
principalelor candidate la Trofeul 
U.E.F.A. 1972 — coroborate, cele 
două performanțe ale lunii august 
o recomandă drept una dintre favo
rite —, reprezentativa noaâtră are 
încă de rezolvat o problemă funda
mentală : cea a eficacității. Antre
norii ei nu trebuie să uite că înain-

CONSTANȚA
FINALA

A MICILOR

ierarhia europeană

GĂZDUIEȘTE
PE TARĂ

J

FOTBALIȘTI
malul mării este

Foto i N. DRAGOȘ
Simionaș 9. în sfîrșit, cuvinte bune 
și pentru vîrfutile U.T.A.-ei, Bro- 
șovschi-Kun II, un cuplu de acuma 
sudat, în deosebită vervă de joc 
la acest trial și destul de abil în 
manevrele de „un-doi"-uri efectu
ate în zona de finalizare, 
felul în care au acționat textiliștii, 
se pare că ambii tind mai sus, 
spre lotul olimpic și — de ce nu ? 
— chiar .spre lotul lui Angelo Ni
culescu, aflat, acum, înaintea par
tidei de la Helsinki, 
rioadă de căutări.

Interesează, poate, 
cordate de antrenorul 
lorlalți componenți 
Iată-le i Ștefan 7 — 
(S. Gabriel 6), Sătmăreanu II 7+, 
Olteanu 8, Cristache 7, Moldovan 7 
(Leșeanu 7), Florea 6 (Hajnal 7).

Vor confirma cu toții aceste 
bune aprecieri și în testele viitoare 
(următorul, prevăzut Să se desfă
șoare miercuri 1 septembrie) ? Să 
sperăm, mai ales că pînă la 22 
septembrie, data meciului cu echi
pa de tineret a Finlandei, nu mai 
e mult...

După

în plină pe-

a- 
ce-

și notele 
Gh. Ola
ai echipei. 
Niculescu 7

G. NICOLAESCU

AGENDĂ
sîmbata

TERENUL ELECTRONICA
16,30: Electronica — T.M.B.
Vizia C).

DUMINICA

Orașul de pe 
în aceste zile de vacanță gazdă 
primitoare a celor mai mici fot
baliști din țara noastră. La 
stanța și-au dat întîlnire mai 
de 150 de pionieri fi școlari, 
ponenți a 16 formații cîștigătoare ale 
întrecerilor . interstrăzi și cartiere, 
ale fazelor pe municipii și județ, 
care vor lua parte la finala pe 
țară a competiției de 
organizată de Consiliul 
organizației pionierilor, 
rarea ziarului nostru.

Cele trei terenuri 
pionierilor îmbrăcat 
sărbătoare. Aici, între 27 august și 
1 septembrie, vor avea loc în
trecerile finale ale acestor echipe 
de pionieri și școlari. Azi dimineață 
are ioc ședința tehnică, iar după- 
amiază se vor disputa primele 
meciuri (durată — două reprize a 
cîte 30 de minute). Echipele, for
mate din cîte 7 jucători, vor fi 
împărțite în patru serii a cîte 
patru formații. Meciurile din grtipe 
se vor disputa în zilele de 27, 28 
și 29 august, după care în zilele 
de 30 și 31 vor avea loc partidele 
finale.

Organizatorii competiției și foru
rile sportive constănțene, s-au pre
ocupat să asigure micilor fotba
liști un program cît mai plăcut pe 
perioada cit va ține competiția.

Festivitatea de încheiere a aces
tei întreceri va avea loc în ziua de 
1 septembrie cînd celor mai buni 
dintre jucători le vor fi luminate 
diplome și premii din partea 
C.N.O.P., și a ziarului „Sportul". 
Pînă atunci, să le urăm micilor 
fotbaliști succes in întreceri. (Al. C.)

Con- 
bine 

com-

minifotbal 
național al 
cu colabo-

din Parcul 
în haine de

BUCURESTEANĂ
J

ora
(di-

TERENUL SIRENA, ora 11 : Si
rena — Laromet (divizia C) ;

TERENUL F.R.B., ora 11 : 
șini unelte — Victoria Lchliu 
vizia C) ;.

Ma-
(di-

STADIONUL DINAMO, ora 14,30: 
Dinărno — Steagul rtișii (tineret- 
rezerve), ora 16.30 : Dinamo — 
Steagul roșu (divizia A) ;

STADIONUL METALUL, ora 11; 
Metalul — Dunărea Giurgiu (di-, 
vizia B) 9

TERENUL LAROMET, ora 
Tehnomelal — Dinamo Obor 
vizia C) ;

11 : 
(di-

TERENUL AUTOBUZUL, orali: 
Autobuzul — Flacăra roșie (divi
zia C),

tașii au ratat nenumărate ocazii, că 
echipa a realizat doar 9 goluri din 
30—40 de situații favorabile (între 
care 0 bare! I) și că fără golul 
marcat în minutul 80 al meciului 
cu Iugoslavia — gol absolut meri
tat, dar purtînd un dram de noroc, 
ca oricare gol înscris în ultimul 
minut — juniorii români ar fi ju
cat în finala pentru... locurile V— 
VI!

2. ROMANIA II — marea surpri
ză a turneului, o garnitură de vi
itor, cu jucători talentați și abili 
(Crișan, Vanea. Godja. Cotigă) a- 
flați în grija unor tehnicieni — 
llie Savu șl Petre Comăniță — care 
nu mai solicită nici o prezentare. 
Pregătită pentru 1973, echipa aceas
ta — excelentă în meciurile cu Tur
cia și R. D. Germană, cînd a reușit 
să depășească „complexul" diferen
ței de gabarit — avansează pro
misiuni dintre cele mai îmbucu
rătoare.

3. TURCIA — aceeași formație 
de luptă, dotată cu jucători pose- 
dînd surprinzătoare (pentru fotbalul 
turc) virtuți tehnice între care Tar- 
han ar fi concurat — cu mari șan
se — la titlul de cel mai bun ju
cător al turneului.

4. IUGOSLAVIA. Venită la Bra
șov ca o „necunoscută", retrasă de 
mai mulți ani din circuitul marii 
performanțe, selecționata Iugosla
viei a jucat inegal, făcînd un meci 
bun, urmat de unul foarte slab, 
realizând minute de fotbal agreabil, 
urmate de minute de penibil „anti- 
joc“. Propriul ei antrenor, Ivan 
Vatovec, o caracteriza, înainte de 
prima partidă, drept „o echipă prea 
tînără și prea neexperimentată ca 
să poată emite pretenții. Avea 
dreptate...

5. R. D. GERMANA. Doctorul 
Krause, acest binecunoscut descope
ritor de talente, a adus la Brașov 
o echipă de... „uriași" obosiți 
și, din păcate, recalcitranți. So
cotită de mulți drept forța europea
nă nr. 1 în materie de juniori, re
prezentativa R. D. Germană a dez
amăgit net, locul ocupat în „Cupa 
23 August" reflectînd cea mai slabă 
comportare a juniorilor lui Krause 
în ultimii ani. Asta spune credem» 
totul...

6. CEHOSLOVACIA. întorși tri
umfători de la Halle, tinerii fotba
liști cehoslovaci au terminat, brusc, 
toate rezervele de energie și ambiție 
după prima confruntare (0—0 cu 
România), care — e drept — i-a 
solicitat la maximum. în rest, echi
pa Cehoslovaciei a jucat în apăra
re, s-a betonat cu o încăpățînare 
stranie, sperînd. parcă, «n etern 
scor alb 1

0 surpriză care ne interesează

R. F. a GERMANIEI —
OĂNEMARCAfechipe olimpice) 

1-3!
DUSSEt.DOUF, 28 (prin telex). - Re

prezentativa olimpică de fotbal a Da
nemarcei va fi — după toate probabi
litățile — un adversar dificil pentru 11-le 
României in cadrul calificărilor pentru 
turneul olimpic din 1972. O spunem ca 
unul care a urmărit !n tribuna stadio
nului din Flensburg meciul dintre selec
ționatele olimpice ale R. F. a Germa
niei șl Danemarcei, meci cîștigat de 
danezi — in mod surprinzător dar ab
solut meritat —■ eu scorul de S—1 (1—1).

Formația oaspeților a beneficiat de o 
apărare solidă șl a avut în Hagenau 
(K. B. Kopenhagen) un portar întot
deauna bine inspirat. Compartimentul 
apărării a lăsat o bună impresie prin 
jocul său modem, eficient. Am retlnut 
din linia de mijlot pe Olsen (B 1901 
Kopenhagen). Nygaa d (Fuglebaklten 
Aarhus) și Schrlver (Veijle B.K.) Dea
supra tuturor s-a situat Schrlver care a 
marcat două goluri și care a contribuit 
la realizarea celui de al treilea.

Jupp Derivai), antrenorul echipei Olim
pice a R. F. a Germaniei a fost foarte 
nemulțumit de comportarea elevilor, săi. 
In schimb Rudi Strittlg, antrenorul for
mației daneze a declarați „Acist re
zultat este un mare triumf pentru noi. 
Acum privim eu optimism calificarea 
noastră in turneu! olimpic".

Iată formația aliniată de Danemarca 
in meciul de la Flensburg : tlagenau — 
Fleming, Pedersen, Andersen, Roentved, 
Rasmussen, Ziegler. (Marussen), Sckii- 
ver, Olsen, Nilsen, Nygaard.

A. NEUSSER
S.I.D. Dusseldorf

• Echipa României va juca în faza finală
VIENA 26 (Agerpres). — La viitoarea ediție a turneului de fotbal 

U.E.F.A. pentru juniori și-au confirmat participarea 30 de echipe.
Faza finală a turneului va reuni un număr de 16 echipe și se Va dis

puta între 11 și 21 mai, anul viitor, în mai multe orașe din Spania După 
cum se știe, -10 echipe sînt calificate de drept, conform regulamentului, 
după cum urmează : Anglia, deținătoarea trofeului, Spania, ca țară orga
nizatoare, Franța, Italia, Malta, Olanda, Norvegia, ROMANIA, Scoția și 
Ungaria.

Pentru celelalte 6 locuri urmează să aibă loc meciuri de calificare 
între cele 20 de echipe. în urma tragerii la sorți a acestor jacuri, care 
a avut loc la Viena, au fost stabilite grupele de calificare pentru acest 
turneu, precum și ordinea jocurilor! GRUPA I : Belgia contra echipei 
învingătoare din jocul Elveția — Portugalia ; GRUPA A 2-A : R. D. Ger
mană contra învingătoarei dintre Finlanda — Polonia ; GRUPA A 3-A : 
Țara Galilor cu învingătoarea din meciul Islanda — Irlanda ; GRUPA A 
4-A : învingătoarea din meciul Bulgaria — Grecia va întîlni echipa 
U.R.S.S,; GRUPA A 5-a i învingătoarea din meciul Danemarca — Luxem
burg cu învingătoarea dintre Suedia — R.F. a Germaniei; GRUPA A 6-A i 
învingătoarele meciurilor Iugoslavia — Turcia și Austria — Cehoslovacia. 
Aceste întîlniri preliminarii urmează să se |oace pînă la 30 noiembrie 
1971. Pînă la 10 aprilie 1972 trebuie să se dispute meciurile din cele 6 
grupe eliminatorii, la sfîrșitul cărora se vor cunoaște echipele care-și vor 
disputa trofeul.

Grupele finale au fost alcătuite după cam urmează i GRUPA A t Nor
vegia, Olanda, Franța și cîștigătorul grupei a 2-a ; GRUPA B i Scoția, Un
garia și echipele învingătoare din grupele 4 și 5 : GRUPA Gi echipele în
vingătoare din preliminariile grupelor 6, 3, 1, la care se adaugă echipa 
Angliei ; GRUPA D i Spania, România, Italia și Malta. în primai joc, echipa 
României va întîlni formația Spaniei, în timp ce Italia va primi replica 
Maltei.

CIȘTICĂÎORJI EXCURSIILOR IA BUDAPESTA

Categoria 3 — (21 excursii X 2 
locuri la Budapesta cu petrecerea 
Revelionului, plus diferența în nu
merar pînă la 8.000 lei); 1. Kocsef 
Irina — Arad ; 2. Chirilă Constan
tin — Brașov; 3. ȘurubafiU Ioân
— Brașov; 4. Popescu Nicolae — 
Oravița ; 5. Raiu Valeria — Cluj;
6. Mihai Veronica — București;
7. Munteanu Toma — Găești; 8. 
Gibbdă Ion — COm. PotlOgi jud. 
Dîmbovița; 9. Filipoiu Toma — 
Petrila ; 10. Benkd lanoș — corn. 
Iernuț jud. Mureș; 11, Koble Eva
— Sîngiorgiul de Pădure; 12. Ră
ri ulescu Claudian — com Amărăștii 
de Sus jud. Dolj; 13. Zinculescu 
Petre — Ploiești; 14. Popescu
Gheorghe — corn. Bănești sat Ur- 
leta jud. Prahova; 15. Irinciuâ loan
— Brașov; 16. Pariser Carol — 
Șiret jud. SucCâva; 17. DOzsă Ti- 
beriu loan și 18. Beșleagă Tănase 
din Timișoara ; 19. Grunberg Iăcob 
și 20. Georgescu Ioan Constantin 
din București; 21. Chiță Stan — 
Chiti la.

Categoria 4 — (26 excursii Ș? K 
locuri la Budapesta Cu petrgcgreș

Revelionului) i 1. Bokov Magdalena 
— Arad; 2. Papuo Evâ și 3. Blaga 
Nicolae — Oradea; 4. Goga Vio
rica — Cristian jud. Brașov; 5. 
Haralambie Gherghina — Con
stanța ; 6. Vintilă Minelău — com. 
Fîrțănești jud. Galați; 7. Mirică 
Gheorghe — Ploiești; 8. Olaru
Constantin — lași ; 9. Zainea Mi
hail — com. Gurbănești jud. Il
fov ; 10. Andreica Petru <— Vișeul 
de Sus jud. Maramureș; 11. Po
pescu V. Maria — Caracal; 12. 
Olaru Maria — Ploiești; 13. Bielz 
Erika — Mediaș ; 14. Neș Ion ; 15. 
Bayer Anna și 16. Rumân Friede- 
rio —• toți din Timișoara; 17. 
Szilaghyi Ecaterina — com. Beci- 
cherecul Mio jud. Timiș: 18. Mi- 
tran Ioan — Rîmnicu Vîlcea; 19. 
lonescu Ion —* Băile Govora ; 20. 
Mazilu Nicolaie; 21. Ungar Paul; 
22. Georgescu Steliana • 23. Ghior- 
ma Gheorghe; 24. Năstase Tudor: 
25. Mandin Constantin și 26. DC a 
Emil — toți din București,

I» Rubrică redactată de
s LOIO-PBQNQSEPRȚ



„Cupa Prietenia" la baschet

MECIUL CUBA - U. R. S. S.
UN SPLENDID SPECTACOL
Această a patra ediție a „Cu

pei Prietenia" se vădește deose
bit de reușită și de utilă. Reușită, 
pentru că majoritatea întîlnirilor 
oferă spectacole atrăgătoare, a- 
plaudate cu însuflețirea caracteris
tică vîrstei majorității publicului 
(venit, din păcate, în număr mic 
și în acest sens — ne întrebăm 
cum de pot sta nepăsători antre
norii și profesorii de educație fi
zică ai celor peste 100 de echipe 
de juniori din Capitală?); utilă, 
pentru că ne permite să trecem 
în revistă unele dintre cele mai 
valoroase reprezentative din Eu
ropa (plus cea a Cubei), pe care 
jucătorii noștri Ic vor avea ca ad

Fază din derbiul Cuba —U.R.S.S. Foto l T. MACARSCHI
versare la Ț,europenele" de ju
niori de snul viitor.

Cît privește disputa propriu- 
zisă pentru întîiietate, ea se des
fășoară așa cum s-a anunțat, a- 
dică echilibrată în majoritatea 
partidelor, dar cu o notă de su
perioritate din partea formațiilor 
U.R.S.S. și Cubei.

POLONIA—ROMÂNIA 74—72. 
începutul a fost favorabil bas- 
fchetbaliștllor români care au 
punctat din aruncări de la semi- 
distanță și prin finalizarea unor 
combinații tactice simple, în care 
au excelat Cernat, Niculescu, Scu- 
taru și Ursache. In min. 10, ta
bela de scor indica 22—15. In 
continuare, însă, reprezentanții 
Poloniei, cu mai mulți jucători 
înalți în „5“-ul din teren (Rosiak, 
Prokop, Wielebrowski) și cu Gar- 
linski uimitor de precis în arun
cările de la distanță, au egalat 
(min. 13i 27—27). De aici, echipele 
au căutat să „sprinteze", dar nici 
una din tentative nu a izbutit, ast
fel că finalul le-a găsit la ega
litate deplină. In această situa
ție, cuvîntul hotărîtor l-a avut din 
nou talia superioară a sportivilor 
polonezi, mai cu seamă că, pe par
curs, echipa română îl „pierduse" 
pe Ursache (1,96), om de bază 
pînă atunci prin impetuozitatea 
acțiunilor șale. De remarcat că 
formația română a obținut pro
centaje de eficiență mai bune de- 
cît ale adversarei (75<% față de 
57% la aruncări libere, 46% față 
de 45<% la cele din acțiune), dar 
dominarea panourilor a permis 
selecționatei poloneze să încerce 
'de mai multe ori coșul (a execu
tat 7? de aruncări, față de numai 
53 ale echipei țării ’ noastre).

Au înscris! Cernat 26, Scutaru 
17, Niculescu 17, Ursache 4, Po- 
leanu 7, Osacenko 1 pentru Româ
nia, respectiv Rosiak 24, Wiele
browski 22, Kalinowski 4, Chu- 
deusz 2, Prokop 4, Garlinski 11, 
Grygiel 2, Krason 5. Arbitrii F. 
Velkey (Ungaria) ți K. Ivanov 
(Bulgaria) au asigurat partidei • 
desfășurare cursivă.

CUBA — BULGARIA 85-65. 
finind seama de superioritatea 
cubanezilor în recuperările sub 
panouri, antrenorii baschetbaliș- 
tilor bulgari au indicat acestora 
ca acțiunile de ata? să aibă o du
rată cît mai mare. Această tactică,

ULTIMELE PREGĂTIRI
(Urmare din pag. I)

mane, devenit campion mondial _ cînd 
nici nil împlinise 20 de ani. Maistrul 
constructor Petre Cernău era vizi
bil marcat de absența celor aproape 7 
kg la care a fost nevoit să renunțe 
pentru a se încadra în limitele cate
goriei sale (52 kg). Dacă sorții vor 
decide să nu-i întîlnească în primele 
tururi pe turcul Aii Riza, campionul 
mondial al categoriei, și pe bulgarul 
Beiu Baev sau pe sovieticul Aminula 
Nasrulaev, protagoniști la ultima edi
ție, atunci — a subliniat Cernău — 
„sper să mă întorc la Timișoara cu 
fruntea sus". Scăpat de grija ^selec
ției (abia cu o zi înaintea plecam Ia 
Sofia), Nicolae Dumitru (cat. 57 kg) 
are mari emoții pentru ora debutului 
la o astfel de competiție. Șansele 
sale pentru uh loc fruntaș sînt, însă, 
mai mici deoarece în lupta pentru 
tntîietate se vor afla, printre alții, 
Jlideaki yanagida (Japonia), campion 

precum și apărarea în zonă bine 
aplicată, a determinat ca în pri
ma repriză să persiste un sensibil 
echilibru. Apoi, formația Cubei 
a reușit, în sfîrșit, să-și impună 
ritmul Au condus excelent 
A. Bedbarski (Polonia) și M. Ri- 
zea (România).

UNGARIA — POLONIA 66—60 
(33—31). După ce în etapa a doua 
România a învins Ungaria, în ziua 
următoare Polonia a întrecut Ro
mânia, iar joi a fost rîndul tea- 
mului maghiar să depășească echi
pa Poloniei. Partida a fost echili
brată și doar clarviziunea tineri
lor jucători unguri din ultima par
te a meciului a făcut ca la sfîr- 

șitul celor 40 de minute de joc 
scorul să le fie favorabil. Au ar
bitrat C. Ivanov (Bulgaria) și N. 
Trujillo (Cuba).

CEHOSLOVACIA — R. D. GER
MANA 92—71 (43—31). A urmat o 
partidă liniștită, în care comba
tantele s-au împăcat repede cu 
soarta. Tinerii sportivi din R. D. 
Germană nu au emis pretenții 
deosebite, astfel că jucătorii ceho
slovaci au realizat o victorie ușoară 
la un scor concludent. Au condus 
o partidă fără nici un fel de pro
bleme Fr. Velkei (Ungaria) și M. 
Rizea (România).

CUBA — U.R.S.S. 92—87 (40—39, 
78—78).

BULGARIA — ROMANIA 83—75 
(39—35).

Programul de azi. Sala F1q- 
reasca, de la ora 15,30: Cuba—Ce
hoslovacia, Polonia—R.D. Germa
nă, Ungaria—Bulgaria, ROMA
NIA—U.R.S.S.

★
Reprezentativa Cubei va juca 

marți la Botoșani, cu selecționata 
locală, pe terenul care va fi 
inaugurat cu această ocazie; echi
pa R.D. Germane va evolua luni 
la Pitești iar marți la Ploiești, în 
compania lotului de juniori II al 
României.

TELEX ® TELEX • TELEX
Turneul internațional de hochei pe 
gheață de la Minsk a continuat cu 
desfășurarea meciului dintre echi
pele României și Lokomotiv Mos
cova. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 10—1 (2—0, 4—1, 4—0).
■
A 5-a partidă a meciului de șah 
dintre Alia Kușnir și Tatiana Zatu- 
lovskaia, din cadrul semifinalelor 
campionatului mondial feminin, 
care fusese întreruptă, a fost con
tinuată. A cîștigat Zatulovskaia. 
Acum scorul este de 3—2 în fa
voarea Allei Kușnir. Invingătoarea 
acestui meci va întîlni pe cîștigă-' 
toarea celei de-a doua semifinale, 
care are loc în Olanda între Nana 
Aleksandria (U.R.S.S.) și Milunka 
Lazarevici (Iugoslavia). în acest 
meci, jupătoarea sovietică conduce 
cu scorul, de 3—2- 

DE LA SOFIA IN AȘTEPTAREA STARTULUI
mondial, Don Behm (S.U.A.), medalie 
de argint, Abutaleb Talebi (Iran), 
medalie de bronz și Ivan Savov (Bul
garia), campion european. Tăcut de 
obicei, Petre Coman a fost de astă 
dată mai locvace. Nu știa cine a mai 
sosit la categoria sa (62 kg) și cînd
l-am  întrebat ce va face dacă va da 
piept cu campionul mondial, irania
nul Samsedin Seiedawasi, sau cU vi- 
cecampionul olimpic Enio Todorov 
(Bulgaria), ne-a răspuns că se va lupta 
pînă la capătul puterilor. Petre Poa- 
lclungi, care a împlinit 30 de ani 
chiar în ziua de 23 August, crede că 
a venit, în sfîrșit, momentul să răs
plătească încrederea selecționării eu 
o comportare mai bună. Ludovic 
Ambruș, lăcătuș-mecanio la Steagul 
roșu Brașov, ține cu tot dinadinsul să 
schimbe locul V pe care l-a ocupat 
anul trecut în Canada, la cat. 74 kg. 
•u un altul mai bun. Nu știe încă 
precis cu care, dar ne-a asigurat că 
va face totul pentru acest schimb.

SĂRITORII ROMÂNI
IA „CONCURSUL PRIETENIA-

Săritorii de la trambulină Sorana 
Prelipceanu, Mihaela Atanasiu, An
gela Popescu, Al. Bagiu. Fr. Kiss 
și G. Fabich, însoțiți de antrenorii 
A. Breja și N. Spariosu, au plecat 
la Tatabănja pentru a participa, de 
vineri pînă duminică, la „Concursul 
Prietenia".

Datorită acestui fapt, campionatele 
naționale de seniori, programate 
inițial la sfîrșîtul acestei săptămîni, 
au fost aminate și vor avea loc în 
zilele de 3. 4 și 5 septembrie. la 
bazinul „23 August* din Capitală.

C. M. de ciclism

PRIMUL CAMPION,
SOVIETICUL E. RAPP

ROMA, 26 (Agerpres). — Ploaia a 
dat mult de furcă organizatorilor 
campionatelor mondiale de ciclism, 
care au început miercuri pe velodro
mul din Varese, cu o întîrziere de 
cîteva ore. De două ori, reuniunea 
a trebuit să fie întreruptă din cau
za rafalelor de ploaie. Seara tîr- 
ziu, a fost desemnat și primul în
vingător al actualei ediții. Proba de 
1 000 m cu start de pe loc a fost 
cîștigată în mod surprinzător de ci
clistul sovietic Eduard Rapp, care 
a realizat timpul de 1’07”608/1000. 
Noul campion al lumii este în vîrstă 
de 21 de ani. El este student al 
Institutului de Cultură Fizică și lo
cuiește la Omsk. Rapp practică ci
clismul de 4 ani, partlcipînd pen
tru prima oară la campionatul lumii. 
Pe locul doi s-a clasat Peter Pe
dersen (Danemarca) — 1’07’685/1000, 
urmat de francezul Trentin — 
1’08”66071000. Ciclistul român Ștefan 
Laibner a ocupat locul 16 su 
l’10”652/1000.

CAMPIONATELE MONDIALE SI EOROPENE OE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

ocupantele locurilor 1, 3 și 4 la 
ultimele mondiale, deci...

Echipajul nostru de caiac 4 —

Vineri este ziua rezervată sprinterilor. La aceste probe sînt înscriși 
foarte mulți concurenți. România prezintă în întreceri următorii sportivi; 
K 1 — 500 m Aurel Vernescu, K 2 — 500 m Ion Dragulschi — Erast Pavel ; 
KI — 4x500 m Eugen Botez — Dimitrie Ivanov — Mihai Zafiu — Aurel 
Vernescu ; C 1 —500 m Ivan Patzaichîn ; C 2 — 500 m Gheorghe Simio- 
nov — Gheorghe Danielov.

Ultima probă de viteză, cea de K4 — 500 m (fete) se va disputa direct 
ca finală, echipajul nostru fiind compus din Haripina Evdochimov — 
Maria Nichiforov — Paulina Humă —• Maria Lovin.

1000 m a cîștigat seria în care a 
tras obținînd și el calificarea.

Programul de dupâ-amiazâ a în
ceput cn întrecerile din cadru] reca
lificărilor. Noi am așteptat cu emo
ție doar cele două probe feminine 
în care am înregistrat cu satisfacție 
calificarea realizată de Maria Nichi- 
forov, pe care de altfel am antici
pat-o din clipa cînd am văzut lista 
de start. După 9 frumoasă și erigi-

Intilnirc de gimnastică 
Europa — Japonia

Prevăzută inițial să aibă loc în 
R. F. a Germaniei, întîlnirea inter
națională de gimnastică dintre se
lecționatele Europei și Japoniei se 
va desfășura în zilele de 21 și 22 
septembrie la Berna (Elveția), în 
echipa masculină a Europei vor evo
lua gimnaști din U.R.S.S., R. D. 
Germană, Polonia, Italia șl Elve
ția. Formația feminină va fi alcă
tuită din sportive din U-R.S.S., Ce
hoslovacia, Ungaria, R. D. Germană 
și R. F. a Germaniei.

Turneul internațional masculin de 
baschet de la Pesaro s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei Italiei, 
în partida decisivă, baschetbaliștii 
italieni au învins cu scorul de 
90—76 (44—43) formația Pettazzoni. 
Cel mai bun jucător de pe teren a 
fost italianul Zanatta, care a în
scris 23 de puncte. Pe locul trei s-a 
clasat selecționata Israelului, învin
gătoare cu scorul de 95—82 (51—42) 
în fața formației Franței.
■
In optimile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la South 
Orange (New Jersey), Riessen 
(S.U.A.) l-a învins cu 3—6, 6—2, 
6—3 pe australianul Diebley. Graeb- 
ner (S.U.A.) a cîștigat cu 6—2, 7—5 
în fața compatriotului său Froehling. 
Alte rezultate mai Importante: Pa- 
run — Goven 6—3, 6—4 I Barthes — 
Orantes 6—2, 6—4; Olmedo — Ale
xander 6—3, 7—5.

In sfîrșit, masivul Ștefan Stîngu, eu 
cele 118 kg ale sale, n-a mai concurat 
din 1965 la campionatele mondiale. 
Iată de ce ne-a rugat să menționăm 
că se află în cea mai bună formă 
și cu toate că la categoria sa vor par
ticipa Aleksandr Medved (U.R.S.S.), de 
șase ori campion mondial, Osman Du
raiiev (Bulgaria) de același număr 
de ori medaliat cu argint sau gigan
tul Rich Taylor (185 kg) și alți valo
roși luptători, se va strădui să intre 
în „prima grupă".

ba ora cînd transmitem, nu se cu
noaște exact numărul concurenților. 
Abia vineri dimineața, Ia cîntarul 
oficial, se va ști precis. Cert este însă, 
că aproape toți campionii olimpici și 
mondiali se află printre luptătorii pre- 
zențl la această ediție. Așădar, »e 
așteaptă dispute deosebit de .aprige. 
Organizatorii au anunțat că la reu
niunile de seară vor fi în tribune 
peste 20 000 de spectatori. Dar să aș
teptăm gongul inaugural și... sorții 
luptătorilor noștri.

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR

ÎN CIUDA CONDIȚIILOR ATMOSFERICE VITREGE, 
REZUETATE BUW IA ARMĂ EIBHEĂ CALIBRU REDUS
SUHL, 26 (prin telefon, de la trimi

sul nostru special).
E drept, vremea s-a mal îmbună

tățit. N-a mai plouat, a apărut 
chiar și soarele, dar temperatura 
se menține oarecum scăzută pen- 
tra anotimpul de acnm și a începpt 
un vînt cu rafale destul de puter
nice. Totuși, pe standuri, rezul
tatele continuă să se situeze la o 
cotă ridicată. Astfel, să urmărim 
puțin desfășurarea clasicei probe 
de armă liberă calibru redus 3X40 f 
(61 concurenți).

Chiar de la prima poziție, cea de 
culcat, campionul lumii, Vitali Par- 
himevici (U.R.S.S.), trage formida
bil foc după foc, înregistrînd 
400 p din tot atîtea posibile. El 
este talonat de aproape de tînărtil 
țintaș vest-german Kustermann cu 
399 p și de recordmanul mondial 
ți european, sovieticul Lapkin, cu 
398 p. întrecerea cunoaște ace
leași accente de luptă acerbă pînă 
la sfîrșit, cînd Parhimavici cîștigă, 
devenind și campion al Europei cu 
1 162 p, doar cn 3 p mai puțin 
deeît recordul lumii. Lapkin ter
mină pe locul 6, iar campionul 
olimpic din Mexic, Bernd Kling- 
ner (R.F.G.), abia pe poziția 231

Dintre sportivii noștri, cel maî 
bine s-a clasat Ion Olărescu, cu o 
cifră apropiată (1 149 p) de valoarea 
arătată în țară (1 152 p). Ceilalți 
doi, Petru Șandor și Ștefan Caban,

J»
nală festivitate de deschidere ofi
cială a campionatelor s-au reluat 
cursele. Ultimul dintre echipajele 
noastre care a concurat în prima zi 
a fost cel format din Maria Nichi- 

forov și Haripina Evdochimov 
care s-a calificat fără dificultate și 
astfel, după prima zi, reprezentan-

FIȘIER
Kl — 1000 m seria I: 1. Mattern (R.D.G.) 4:00,3, 2. Sledzlewskl (Polonia) 

4:01,1, 3. Kohn (Cehoslovacia) 4:05,8; seria a Il-at 1. Volgy (Ungaria) 4:03,3, 2. 
Saporenko (U.R.S.S.) 4:04,5, 3. Berger (Norvegia) 4:06,2; seria a IH-a: 1. An
derson (Suedia) 4:04,6, 2. Burny (Belgia) 4:05,4, 3. Vasile Roșea (România) 
4:11,9.

CI — 1000 m seria I: 1. Harpke (R.D.G.) 4:31,36, 2. Tatay (Ungaria) 4:33,0, 
3. Ctvrtecka (Cehoslovacia) 4:33,2; seria a II-a: 1. Leve (R.F. a Germaniei) 
4:25,5, 2. Chesinnas (U.R.S.S.) 4:28,4, 3. Llpat Varabiev (România) 4:30,0.

KI — 500 m (f) seria It 1. Pinaeva (U.R.S.S.) 2:07,18, 2. Fetzkoru (R.D.G.) 
2:07,90, 3. Japies (Olanda) 2:08,56, 4. Pfeffer (Ungaria) 2:09,67, 5. Marla Nlcnl- 
forov (România) 2:11,01; seria a n-a: 1. Svensson (Suedia) 2:10,19, 2. Peplnhege 
(R.F. a Germaniei) 2:11,05, 3. Olsen (Danemarca) 2:11,71.

K 2 — 1000 m seria I: 1. Andersson-Petersson (Suedia) 3:35,3, 2. Matteru — 
Eesmann (R.F. a Germaniei) 3:36,5, 3. TschiUnguirov — Kssobov (Bulgaria) 
3:37,2; seria a II-a: 1. Szuszlcklewlcz-Piszcz (Polonia) 3:33,13, 2. Deme — Kap- 
kal (Ungaria) 3:33,78, 3. Reiner — Slatnov (R.D. Germană) 3:35,20; seria a ni-a: 
1. Cornel Coșniță — Vasllă Simlocenco (România) 3:36,81, 2. Pfaff — Selbold 
(Austria) 3:37,36, 3. Sabi — Johanssen (Norvegia) 3:39,28.

C 2 — 1 000 m seria I: 1. Bolcev — Damlanov (Bulgaria) 3:58,38, 2. prokpets 
— Vinogradov (U.R.S.S.) 4:02,39, 3. Zukowski — Granowicz (Polonia) 4:03,02; 
seria a II-a: 1. Wichman — Petrikowics (Ungaria) 3:55,3, 2. Covaliov — Patzal- 
chin (România) 3:59,4, 3. Lindelorg — Zeldlitz (Suedia) 4:00,4.

K 3 — 500 m (f): 1. Szydlowska — Plaskowska (Polonia) 1:58,87, 2. Kapla- 
nova — Fidrichova (Cehoslovacia) 2:00,42, 3. Petrova — Miteva (Bulgaria) 
2:01,55 ; seria a II-a : 1. Pfeffer - Holossl (Ungaria) 1:54,02, 2. Petskon — Gra
bowski (R.D. Germană) 1:54,62, 3. Popova — Kttplska (U.R.S.S.) 1:55,51, 4.
Zaapie — Blijevens (Olanda) 1:56,29, 5. Breuer — Esser (R.F. a Germaniei f) 
2:02,42, 6. Nichiforov — Evdochimov (România) 2:04,88.

Rezultatele în recalificări ale sportivelor noastre : K 1 — 500 m (O ! L 
Marla Nichiforov (România) 2:09,17, 2. Fidrichova (Cehoslovacia) 2:09,86, 3. 
Hunt (Canada) 2:10,60. K 2 — 500 m (f) ; 1. Maria Nichiforov — Haripina 
Evdochimov (România), 2. EUjevens — Jaaples (Olanda), 3. Secerovîc — Cule 
(Iugoslavia).

LEVSKI-SP ARTAK
Miercuri; pe stadionul ,jNarodna 

Armia* din Sofia, s-a desfășurat fi
nala celei de a 26-a ediții a Cupei 
Bulgariei la fotbal. Pentru a 11-a 
oară, trofeul a revenit echipei tevskl- 
Spartak din Sofia, care a dispus de 
Lokomotiv Plovdiv cu scorul de 3—0 
(3—0). Scorul a fost deschis de Țvet-

ȘTIRI, REZULTATE
• In med retur pentru faza preli

minară a î,Cupei campionilor euro
peni*, F. C. Valencia a învins cu sco
rul de 1—0 pe Union Sportive lu
xemburg. învingători cu 3—1 în prima 
întâlnire; fotbaliștii spanioli se califică 
pentru etapa următoare.

• în cadrul turneului de la San
tander (Spania), echipa poloneză Gor- 
nlk Zabrze a întrecut cu scorul de 
2-0 (0—0) formația Torpedo Moscova.
Golurile au fost înscrise de Eubanski 
(min. 65) șl szoltyslk (min. 69).

• Peste 25 000 de spectatori au asis
tat la finala turneului Internațional de 
fotbal de la Elche în care s-au întîlnit 
formația Ferencvaros Budapesta șl e- 
ehlpa spaniolă F. C. Elche. Victoria • 
revenit fotbaliștilor maghiari cu sco
rul de 1-0 (1-0).

• Cea de-a î-a ediție a turneului 
Internațional de fotbal ț,Colombino" 
s-a încheiat la Huelva cu victoria e- 
chlpel Ujpestî Dozsa Budapesta. în fi
nala competiției, disputată tn fața a 
peste 25 000 de spectatori, fotbaliștii 
maghiari au dispus cu scorul de 3—1 
(0—0) de formația Ț.S.K.A. Moscova. 
Golurile învingătorilor au fost înscrise 
de Bene (2) și Fazekaș. în medul an
terior, echipa maghiară învinsese pe 
Real Madrid cu 3—1 (3—1).

• Medurl disputate tn campionatul
englez de fotbal : Sheffield United- 
Arsenal 1—0 ; Coventry—Derby Coun
ty 2—3 ; Liverpool—Crystal Palace
1—0 ; Everton—Chelsea 2—0 ; Southamp
ton-Nottingham Forest 3—2 ; Wol
verhampton-Manchester City 2—1. 

nn au concurat la nivelul posibili
tăților. Spunem aceasta, pentru că 
primul a înscris cifre superioare în 
perioadele trecute, are calități deo
sebite și, în plus, a beneficiat de 
condiții de pregătire superioare, de 
pildă, lui Olărescu. In special la 
poziția în picioare se sconta pe un 
randament mai mare. Cît privește 
pe Caban, acesta, după un oarecare 
declin, a marcat o revenire cu cî" 
teva săptămîni înaintea campiona
telor continentale, insuficientă însă 
pentru ca la Suhl să se prezinte 
în plenitudinea mijloacelor.

Odată cu încheierea acestei pro
be, s-a ajuns aproape la jumă
tatea competiției. în afara mistre
țului alergător, întrecere maî puțin 
aglomerată, începînd de vineri, 
ultimele trei zile ale campionatelor 
sînt deosebit de încărcate. Se 
anunță dispute pasionante la talere 
aruncate din șanț, pistol viteză, 
armă liberă calibru mare, armă 
standard femei și juniori. De aceea, 
paralel cu concursurile oficiale din 
zilele precedente, pe standurile 
rămase libere, antrenamentele au 
fost în toi. între cei care s-au pre
gătit cu asiduitate, s-au aflat și ta- 
leriștii și trăgătorii noștri de la 
pistol viteză, iar de joi și concu
rent, ii juniori la armă standard. 
Programul de vineri este următo
rul i armă liberă calibru mare 
3X40 f, distanță 300 m (va concura 

ții noștri cîștigă dreptul de a par
ticipa în semifinalele tuturor celor 
șapte probe olimpice.

Dintre celelalte rezultate men
ționăm ratarea calificării directe 
din serii a unor echipaje renumite 
ale caiacului și canoei (printre aces
tea și cunoscutul cuplu Saporenko- 
Matvev), obținînd-o abia după reca
lificări.

în legătură cu absența din lotul 
român a Vioricăi Dumitru, am so
licitat părerea antrenorului emerit 
Radu Huțan, care a precizat i „în 
urma unei ultime curse de control, 
la Văliuc, Victoria Dumitru a fost 
întrecută de Maria Nichiforov care 
a obținut astfel dreptul de a parti
cipa în proba de simplu. Viorica 
s-a supărat și a plecat de Ia lot. 
Așteptăm acum ca federația de spe
cialitate să ia măsurile necesare".

ÎNVINGĂTOARE
kov tn mln. 8 după o splendidă lo
vitură cu capul, în urma unei pase 
predse primită de la Veselinov. în 
min. 36, I. Kirilov a majorat scorul 
cu o lovitură de la distanță, Iar două 
minute mal tîrziu extrema stângă P. 
Kirilov a marcat al treilea gol.

• în campionatul Cehoslovadel (e- 
tapa a 3-a) s Zbrojovka Brno-Dukla 
Fraga 3—3 ; Inter Bratlslava-Z. V. t. 
Zilina 1—0; V.S.S. Koslce-Slavla Pra- 
ga 4—2; Tatran Preșov-Sklo Union 
TepMce 2—1 ; Jednota Trendn-Spartak 
Tmava 2—0; A. C. Nitra-Banlk Os
trava 3—1 ; Sparta Praga-Lokomotiv 
Koslce 3—1 j T. Z. Trjinec-Slovan Bra
tislava 2—1. Pe primul loc. In clasa
ment se află formația V.S.S. Kosice 
cu 6 puncte, urmată de Dukla Fraga 
— 5 puncte etc.

• După etapa a trda a campionatu
lui de fotbal francez, tn fruntea da- 
samentulul se află echipa Nîmes, care 
totalizează 6 puncte. în etapa a 3-a, 
Nimes, jucînd acasă, a învins cu scorul 
de 3—0 pe AngoulOme. Pa loeul doi se 
află Red Star cu 5, urmată de Metz, 
Rennes, Bordeaux — 4 p. ele. Alte re
zultate : Marsilia — Rennes 2—1 ; Red 
Star — Sochaux 2—1; Nisa — Metz 
1—1 ; Angers — Lyon 2—1 ; Saint Eti
enne — Rdms 9—1.

« în med retur pentru calificarea în 
„Cupa Cupelor’1, F. C. Austria Viena a 
învins cu 2—0 (2—0) echipa daneză O- 
dense. tn primul Joc cîștigaseră fotba
liștii danezi, acasă, cu 4—2. Formația 
austriacă s-a calificat în continuare, 
urmînd să tntilneascâ echipa Dinamo 
din Tirana.

• In preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, echipa Canadei a reușit să în
vingă eu scorul de 1—0 (1—0) echipa 
Mexicului. Cu toate că au fost învinși, 
fotbaliștii mexicani, care conduc în cla
sament, nu mal pot rata calificarea.

«i tn med amical înter-țărl, la Hel
sinki : Finlanda — Norvegia 1—1 (0—1). 

ș! reprezentantul nostru Petru Șan
dor) și talere aruncate din șanț 
— seniori individual (200 t) și 
echipe (150 t) — Ion Dumitrescu, 
Gheorghe Florescu, Ștefan Popo- 
vici, Andrei Marinescu; femei 
(150 t) — Reli Vezeanu, și juniori 
(150 t). Ziua întîi cuprinde o manșă 
de 75 t (în trei serii a cîte 25 t).

Clasamentul Ia armă liberă ca
libru redus 3X40 f: 1. Parhimovîci 
(U.R.S.S.) 1 162 p, 2. Kustermann 
(R.F.G.) 1161 p, 3. Aghîșev 
(U.R.S.S.) 1156 p, 4. Kovarik (Ceho
slovacia) 1 155 p, 5. Wunderlich 
(R.D.G.) 1 153 p, 6. Lapkin (U.R.S.S.) 
1 152 p... 10. Ion Olărescu (Româ
nia) 1149 p... 14. Petru Șandor (Ro
mânia) 1 142 p... 19. Ștefan Caban 
1 141 p.

Constantin COMARNISCHI

McBREEN 4:02,1 

pe 400 m liber 

— nou record mondial
HOUSTON, 26 (Agerpres). — Alte 

performanțe de valoare au fost Înregis
trate tn prima zi a campionatelor de 
natatle ale S.U.A., care se desfășoară la 
Houston (Texas). După ce Mark Spitz 
a corectat recordul mondial tn proba 
de 103 m fluture cu timpul de 55:0, 
tlnărul sportiv callfornian Tom McBreen 
a stabilit un nou record al lumii în 
proba de 400 m liber cu timpul de 
4:02,1 (vechiul record era de 4:02,6 șl 
aparținea suedezului Gunnar Larsson). 
McBreen este tn vîrstă de 18 ani, fiind 
pregătit de antrenorul Tom Holman. 
Iată alte rezultate înregistrate: 200 m 
spate (f) : Sue Atwood 2:22,9; 200 to 
spate (m) : Charles Campbell 2:07,1 ; 
100 m bras (f) : Dlane Nickhloff 1:16,7; 
100 m bras (m) : Peter Dahlberg 1:06,9; 
400 m liber (f) s Ann Slmonns 4:24,8. 
Debbie Meyer s-a clasat pe locul doi ca 
4:25,8 ; 100 m fluture (f) ; Deena Dear- 
druff 1:05,0.

„SĂPTÂMlNA PREOLIMP1CĂ"

VOLEIBALIȘTII BOMÂNI PE LOCUL 4
MUNCHEN, 26 (prin telefon). In 

cadrul competiției voleibailstice 
„Săptămîna preolimplcă”, rezervată 
echipelor masculine, s-au desfășurat 
miercuri , seara, în localitatea Ingd- 
stadt din R> F. a Germaniei, parti
dele etapei a patra. Reprezentativa 
țării noastre a întilnit echipa Italiei, 
care va fi principala ei adversară în 
seria de la Torino a campionatelor 
europene.

După un joc în care voleibaliștii 
români (lipsiți în continuare de a- 
portul titularilor Schreiber, Bartha 
șl a primei rezerve, Enescu) nu au 
evoluat la nivelul posibilităților lor. 
victoria le-a revenit cu 3—2 (10,
11, -10. —8, 1). Au fost folosiți ur
mătorii jucători: Oros. Codoi, Du- 
mănoiu (Păduraru), Stamate (Cr. 
Ion), Udișteanu și Bălaș. Au arbi-

în C E. de volei — junioare

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 3-1
BOLOGNA, 26 (prin telex, de la 

corespondentul nostru). — Campio
natul european de volei pentru ju
nioare a programat tn Palazzetto 
dello Sport din Ceeina partidele, zi
le) a doua. Formația României a tn- 
tîlnit Intr-un meei foarte important 
pentru ea, echipa Cehoslovaaiei. Du
pă ce au pierdut primul set, Intr-o 
dispută eehlllbrată, româncele s-aa 
Impus «Iar tn următoarele trei, da
torită une! evidente superiorități tn 
ata« șî la blosaj. Scor final 3—1 (—14,

TRAGERE LA SORȚI 
In „micul campionat 
MONDIAL DE FOTBAL"

Confederația braziliană a sportu
rilor a comunicat componența gru
pelor turneului internațional de 
fotbal ce se va desfășura în iunie 
1972 și care prin selecta partici
pare merită numele de „micul 
campionat al lumii". La turneul 
din Brazilia vor participa 20 de 
echipe reprezentative.

Organizatorii au hotărît scutirea 
de participare în serii, calificînd 
direct în turneul final. 5 țări care 
au cîștigat în trecut titlul mon
dial : Brazilia, Anglia, Uruguay, 
R. F. a Germaniei și Italia.

Restul țărilor participante au fost 
împărțite în trei grupe, prin tra
gerea la sorți desfășurată la Rio 
de Janeiro, în prezența președinte
lui F.I.F.A. — Sir Stanley Rous. 
Cele trei grupe sînt: Grupa 1 — 
Argentina, Franța, Mexic, Colum
bia și o echipă din Asia ; grupa a
2-a  — U.R.S.S., Portugalia, Chile, 
Ecuador și o echipă din Africa; 
grupa a 3-a — Iugoslavia, Para
guay, Venezuela, Peru, Bolivia.

Echipele învingătoare în serii, îm
preună cu cele direct calificate, vor 
disputa două turnee semifinale, cu 
participarea a patru echipe desem
nate prin tragere la sorți. învin
gătorii din grupele semifinale vor 
juca meciul decisiv — finala — 
pe stadionul Maracana din Rio de 
Janeiro.

întîlnirile vor fi conduse de ar
bitri delegați de F.I.F.A. în legă
tură cu acest turneu, sir Stanley 
Rous a declarat: „întrecerile din

Bikila 
avansează...
Zilele tn care, apropiat 

prin ochii televiziunii, sta
dionul olimpic din Helsinki 
atrăgea privirile a milioane 
de spectatori, pretutindeni 
tn lume, au fost desigur pri
lej de nostalgie pentru un 
mare atlet, acum din nefe
ricire departe de întrecerile 
pe pistă.

Pe Bikila Abebe — des
pre el scriem — groaznicul 
accident de automobil, sufe
rit acum doi ani. La trans
format tntr-un trup Imobil 
Tratamente laborioase, con
duse de medici Specialiști 
din mai multe țări, printre 
care ?i balneologii din Iugo
slavia, n-au avut alt rezul
tat deeît că Bikila a putut 
pînă la urmă să schimbe pa
tul de spital pentru un 
scaun cu rotile. Gel care a- 
lerga tn iureș zecile de kilo
metri ale maratonului, de 
două ori campion olimpic, 
este fericit astăzi să avan
seze doar cîțiva metri, cu 
precauții extreme.

Știri recente din Addis 
Abeba anunță că starea su
ferindului se prezintă mult 
ameliorată. Nigussle Robe, 
antrenorul federal al atleți- 
lor etiopieni, a declarat zia
riștilor că fostul maratontst 
poate acum să-și miște bra
țele și chiar încearcă să se 
ridice singur tn picioare 
Pentru un om paralizat, o 
adevărată performanță-

Oricît de curios ar părea, 
nu este exclus ca tn curfnd 
să putem nota chiar o rein
trare a tui Bikila tn arena 
sportivă. El este invitat tn 
Norvegia pentru o competi
ție de sănii trase de clini, 
organizată special pentru cei 
handicapați fizic. Concursuri 
asemănătoare au too ji la 
Stoke Mandeville, in Anglia

Ar fi, desigur, o mare con
solare pentru fostul atlet, de 
a putea lua din nou star
tul, măcar pe acele piste 
care îi mai sînt astăzi acce
sibile.

Radu VOIA

P. NAR'HTEAMj $1 S. DROBI

AD SOSIT ÎN CAPITALĂ

Ieri aa sosit în Capitală, venind ds 
la Sao Paulo, tenlsmenil Petre Mâr- 
mureanu șl Sever Dron, echipierii de 
rezervă ai reprezentativei României, ciș- 
tigătoarea finalei lnter-zone a „Cupei 
Davis*. Au revenit din Brazilia șl prof. 
Al. Lăzărescu, secretarul FJI.T. ți (ir. 
I. Ștefan, medicul echipei.

trat: B. Leonov (U.R.S.S.) g! B. 
Kunahara (Japonia). Celelalte re
zultate ale etapei : U.R.S.S.-Polonia
3—1 șl Japonia-R.F.G. 3—0.

Aseară, In ultima zi a competiției, 
au fost programate partidele derby i 
U.R.S.S.-Japonia (pentru tocurile 
1—2), România-Polonia (locurile 3—4) 
și R.F.G.-Italia (locurile 5—6).

Voleibaliștii românf au pierdut în 
fața polonezilor eu 2—3 (—12, —18, 
13, 12, —10) după 2 ore și 12 minute 
de luptă epuizantă. Ca urmare eehipa 
Poloniei s-a elasat pe loeul 3, Iar «ea 
a României pe locul 4. Gtștlgînd «u 
3—0 (8, 13, 13) partida «u formația 
țări) gazdă, voleibaliștii italieni au 
oeupat locul 5. La tnchiderea ediției 
era tn «urs de desfășurare trilul 
dintre echipele Japoniei șl U.R.S.3.

5, 0, 8) pentru România «are. In ur
ma acestui rezultat, și-a treat o șan
să tn plU3 de calificare tn turneul 
final pentru locurile 1—4. Aceasta 
depinde. Insă, de rezultatul partidei 
de vineri, !n care junioarele românce 
vor primi replica eelor bulgare. Alte 
rezultate s Polonia—R.F.G. 8—8 (4. 13. 
10), Italia—Olanda 3—2 (7, —a. —19, 
8, 7), Polonia—Olanda 3—9 (12. 9, 4).

Cesare TRENTINI

RIVED NO (Corinthtans Sao Paulo), 
unul din cei mai „actuali* fotba

liști brazilieni
Brazilia sînt aproape tot atit de 
importante ea și campionatele 
mondiale anterioare și se bucură 
de întreg sprijinul Federației inter
naționale de fotbal".


