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Campionatele mondiale de caiae^eanoe

ECHIPAJELE ROMÂNEȘTI .S-AU CALIFICAT Șl 
IN SEMIFINALELE PROBELOR DE VITEZĂ

• AZI SE DECERNEAZÂ PRIMELE TITLURI
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Caiaciștii români Costel Coșniță șt

toată lumea. Dar eu, personal, nu 
pierdusem speranța, la 1—2. Eram 
convins că ultima zi, decisiva, avea

BELGRAD, 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Pe un timp splendid, au continuat 
întrecerile din. cadrul actualei ediții 
a campionatelor mondiale și euro
pene de caiac-canoe. Ziua de vineri 
a fost rezervată viteziștilor. De 
data aceasta rezultatele nu au maj 
fost surprinzătoare. Concurenții 
s-au clasat în ordinea valorică di
nainte cunoscută.

Ne bucură, în primul rînd, că 
echipajele românești s-au calificat 
fără emoții. Astfel că în toate pro
bele disputate, și în cele olimpice 
și în cele de viteză, avem asigura
tă calificarea în semifinală și prin 
aceasta șanse întemeiate la între
cerile decisive. Vineri, Aurel Ver- 
nescu a făcut din nou dovada ca
lităților sale recunoscute obținînd 
cel mai bun timp al zilei în proba 
de caiac 1 — 500 m. La fel au 
procedat și Gheorghe Danielov — 
Gheorghe Simionov în proba de 
canoe 2 — 500 m.

Singurul favorit care va trebui 
să mai tragă o pistă în recalifi-

DIN NOU SCHIMBARE
DE LIDER IN „TURUL CICLIST

AL JUDEȚULUI BRAȘOV"
telefon). Etapa 

pe un traseu 
_____ ____ „___ , __  ales pe porțiu
nea Rîșnov—Predeal (18 km neasfal
tați). i-a supus pe concurenți unui 
examen de uzură. Pînă la Sinaia 
plutonul s-a menținut oarecum com
pact, în ciuda deselor acțiuni, destul 
de viguroase, întreprinse de unii con
curenți. La întoarcere, chiar din cen
trul orașului Sinaia, s-a produs pri
ma evadare izbutită. Un grup de 12 
alergători s-a distanțat avînd la Pre
deal un avans de trei minute. Pe 
străzile Brașovului, Șt. Suciu s-a des
prins și a atacat serpentinele spre 
Poiana. A fost însă prins și, pe pri
mul plan, am asistat astfel la un in
teresant duel între dinamoviști și 
componenții echipei cehoslovace. Spre 
final. Teodor Vasile (Dinamo) a tre
cut primul linia de sosire (timp : 
3h07:07), urmat la cîte o secundă de 
Stanislaw Wolf (Cehoslovacia), Sme
tana Bedrich (Cehoslovacia), Cr. Tu- 
doran (Steaua) și N. Andronache 
(Metalul Plopeni).

Clasamentul general: 1. Stanislaw 
Wolf 7h23:51, 2. T. Vasile la 14 sec., 
3. S Bednch la 41 sec., 4. N. Andro
nache la 49 sec., 5. Al. Sofronie (Di
namo) la 1 minut. Pe 
Cehoslovacia, urmată 
de Dinamo.

Sîmbătă 28 august
Brașov—Rupea—Fișer—Brașov.

C. GRUIA—coresp.

BRAȘOV, 27 (prin 
e treia, desfășurată 
deosebit de greu, mai

echipe conduce 
la 58 secunde

ultima etapă

Consfătuire de lucru

la Brașov
a tnceput la Brașov, în pre- 

tovarășului Iosif Walter, secre- 
Comitetului Central al Uniunii

Ieri 
zența 
tar ai 
Tineretului Comunist, o consfătuire
de luoru cu activul de bază al U.T.C. 
care răspunde de problemele sportu
lui, turismului șl pregătirii tineretu
lui pentru apărarea ■ patriei.

Participanții la consfătuire dezbat 
— tn spiritul recentelor Documente 
de partid — principalele aspecte ale 
activității pe care organele și orga
nizațiile U.T.C. o desfășoară pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
domeniile menționate, precum și mă
surile menite să asigure o eficiență 
sporită acestei activități.

Lucrările consfătuirii continuă as
tăzi.

Vasile Simiocenco încearcă marea afirmare la actuala ediție a campio- 
1 natelor mondiale și europene

cări este canoistul cehoslovac 
Ctvrtecka. Tn serii, el a obținut 
doar al patrulea timp, fiind întrecut 
de alți sportivi bine cotați, cum 
sînt campionul mondial Leve 
(R. F. a Germaniei), sovieticul Be
lousov și francezul Millot.

INTÎLNIRI LA ADA-TIGANUJA

Sîmbătă sînt primele șapte finale 
în probele olimpice. Sperăm într-o 
comportare general bună a tuturor

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Pășești, oarecum cu sfială, în 
această lume a campionilor, 
reunită de data aceasta la ’ 

Ada - Tiganlija, moderna bază 
nautică r amenajată pe unul din 
brațele' riului Sava. Se risipesc, 
însă, repede temerile și îndoielile. 
Și afli, fie chiar din simple priviri 
de spectator, lucruri care încăl
zesc inima oricărui autentic iubitor 
al sportului. Caiacul și canoea, e 
prima impresie, refuză vedetismul. 
Marii campioni, pe care blițurile 
i-au surprins nu o dată pe podiu
mul olimpic sau al campionatelor 
mondiale, poartă pe umăr ambar- 
cații, pe care doar cei neinițiați le 
consideră ușoare ca fulgul. Și stau 
ore întregi, punînd la punct caia
cul sau canoea pentru o cursă care 
uneori, durează mai puțin de 2 
minute.

Am întîlnit aici, neregizată, mo
destia — adevărata modestie. Am 
văzut, pentru a da doar un exem
plu, campioni mondiali „en titre" 
cum spun adesea cronicarii de fot
bal, ratînd calificarea directă și 
trăgînd apoi ca niște sportivi în
cepători în recalificări. Drumul 
performanței are și coborîșuri...

Poate că totuși idolii n-au în
ceput să se clatine, poate că Sa- 
porenko, Hansen și alții vor stră
luci în finale, dar acum, în pri
mele zile ale mondialelor, n-au 
mai cucerit aplauze.

Aici, la Belgrad, spectatorii, 
printre ei mulți ziariști, apreciază 
că ediția ’71 va produce cele mai 
mari surprize din istoria competi-

(Continuare in pag. a 4-a)

AU ÎNCEPUT campionatele mondiale

SOFIA, 27 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Ieri au fost Inaugurate pe marele 
din capitala 

mondiale de
stadion „Vasil Levski" 
bulgară, campionatele 
lupte libere.

înainte de începerea reuniunii de

•>

ruia Koch și Mandarino nu l-au 
putut tace față. Văzînd numai a- 
ceastă ultimă zi, cineva ar fi putut

ros", cred că da — spune simpa
ticul nostru interlocutor. Nu s-a 
cîștigat ușor, este evident pentru

a su- 
Țiriac 
în fi- 
— de 
marea

Sîmbătă 28 august 1971

PETRE MĂRMUREANU

SUCCESUL
MICROMODELISTULUI

AUREL POPA

și Thomas Koch, tn prima zi aFață in față, tn acerbă confruntare, Ion Țiriac (în fundul terenului) 
meciului Brazilia — România

studentul 
în cea de 

lansare — timpul de 
nou record republican 
Pe locurile următoa- 

ciasat. în ordine : Ed. 
(Cehoslovacia)

E. Ciapola (Polonia) 55,11 
p. Andraș Ree (Ungaria) 55,05 
p, V. Kmoch (Iugoslavia) 
53,17.

NUMAI NĂSTASE SI TIRIAC PUTEAU CISTIGA LA SAO PAOLO!
5 5

este de părere PETRE MĂRMUREANU [Trofeul Fair-Play ’70] echipierul nr. 3 
al reprezentativei de tenis a României

Cu Petre Mărmureanu, care păs
trează încă în tabele oficiale titlul 
de campion de tenis al României 
— cel puțin pînă Ia viitoarea edi
ție a „naționalelor", din septem
brie, dacă nu și mai departe — 
am avut multe de discutat despre 
Sao Paulo. „Eterna rezervă" 
percampionilor Năstase și 
n-a înfruntat pe brazilieni 
nala inter-zone. dar a fost 
drept — ccl niai aproape de 
noastră victorie...

— Acel 3—2 reflectă real di
ferența de pe teren 2

— De pe terenul de la „Pinhei-

La Sofia, in fața a 20.000 de spectatori

DE LUPTE LIBERE
seară, a avut loc festivitatea de des
chidere a mondialelor. Delegațiile tu
turor țărilor participante au defilat 
prin fața tribunei în aplauzele unei 
numeroase asistențe (peste 20.000 
de spectatori). Alocuțiunea de 
deschidere a fost rostită de preșe
dintele comisiei, de organizare, Pen-

O «afOrțo de Koch • Mandarino foi pouco para 
derrotar o J6go tdcuk-o e velo» 

do» romenos bjastase e Tlrtak. o» malbora» da

„Era imposibil să învingem..." — așa și-a intitulat ultima cronică a me
ciului, ziarul* brazilian „Jornai da tarde", anunțînd înfrîngerea lui Koch 

și Mandarino
spune că am avut meciul la dis
creție. Dar cred că, în întreaga 
lume a tenisului, numai Năstase și

să întoarcă scorul în favoarea noas
tră. M-am înșelat doar asupra „vi
tezei" cu care Ilie și Ion și-au 
executat adversarii, în ultimele 
două simplurl. A fost un adevărat 
sprint, un Iureș al celor doi, că-

• u ii

Țiriac puteau să joace astfel. Au 
fost extraordinari.

— Și cum era tn primei» 
zile...

în cadrul campionatelor in
ternaționale de micromodele 
ale R. P. Ungare, desfășurate 
în orașul Debrețin, sportivul 
Aurel Popa (Voința Tg. Mu
reș) a cucerit locul I. totali- 
ztnd 58,13 p. In această Im
portantă întrecere, 
român a realizat - 
a d' Ua 
29:15 - 
de sală.
re s-au 
Chlubny 
P,

58,OS

Radu VOIA

(Continuata in pag. a B-a)
____________

M ft • W

PRIMELE JOCURI ÎN FINALA „CUPEI
TINERETULUIclo Kubadinskl, vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia. Apoi, președintele ad-interim 
al F.I.L.A.. Milan Ercegan (Iugo
slavia) a urat succes tuturor parti
cipa nților la această mare confrun
tare.

Pe cele trei saltele de con
curs, Instalate pe un podium imens 
și proteiate de o uriașă copertină din 
material plastic, 
tori, cei de la 
greutate. Chiar 
să asistăm la 
viu disputate și ... ___
care punct putea să aducă victoria 
sau înfrîngerea — concurenții au fi
nalizat numeroase procedee . tehnice, 
ignorînd total riscul.

Primul sportiv roihân care a in
trat în competiția mondială a fost

Costin CHIRIAC

Ieri dimineață a început finala pe 
țară a „Cupei tineretului de la 
sate", la oină. Aproape 300 de oi- 
niști din 19 județe ale țării au pus, 
de dimineață și pînă seara, stăpî- 
nire pe cele patru terenuri din in
cinta stadionului Tineretului din 
Capitală, oferind jocuri dintre cele 
mari spectaculoase.

După ce fosta campioană a țării, 
Avîntul Curcani (jud. Ilfov) a ce
dat, Ia mare luptă, în fața actualei 
campioane a satelor, Biruința Ghe- 
răești (jud. Neamț) cu 10—14, în
vingătorii s-au întîlnit în meciul 
următor cu cunoscuta echipă Viață 
Nouă Olteni (jud. Teleorman). Oi- 
niștij din comuna Olteni, acționînd 
ca un angrenaj bine armonizat atît 
în jocul la „bătaie”, cît și la „prin-

LA BOLINTINPE VREMURI,
pentru flecare loc tn clasa- 
Premii nu prea erau. Cine sd 
? îmi aduc aminte că la un

au urcat primii luptă- 
categoriile mici de 

de la început aveam 
partide spectaculoase.

— cu toate că fie-

(Continuare In pap. a 4-a)

Am învățat să joc olna încă din 
clasele primare, in comuna mea 
natală, Crevedla Mare. împreună cu 

. alți copii și liceeni veniți acasă in 
vacanță mare, formam — tn fieca
re vară _ o echipă cu care partici
pam la concursurile organizate prin 
rotație de către oiniștll fiecăreia 
din comunele învecinate.

Ciad era s4 plecăm la aceste în
treceri, transportul se rezolva sim
plu; unul dădea un cal, altul căru
ța, un altul nutrețul și in țelul aces
ta porneam la drum. De mincare, 
ne luam flecare de-acasă. Echipa
mentul era sumar. Astfel, fără spri
jinul nimănui, țineam aprinsă făclia 
oinei.

Cea mal Importantă competiție 
avea loc anual, in august, la Bolin- 

■ ținui din Vale, ,'n Lunca Argeșului. 
Aici veneau echipe de la circa 30 
km distanță. Ce luptă titanică

dădea 
ment 1 
le dea 
concurs ținut la Letca Nouă șt ciș- 
tlgat de echipa comunei mele, ni 
s-a dat ca premiu de către organi
zatori o frumoasă statuetă, repre- 
zentincl pe Napoleon. Ce bucurie pe 
noi t Noaptea, obosiți, am adormit 
tn căruță. Cind am sosit acasă, 
găsit statueta făcută țăndări, 
din ipsos.

Astăzi so organizează, an de 
„Cupa tineretului de la sate* 
oină, pe lot cuprinsul .țării, între
cere care, prin amploarea ei, aduce 
o mare contribuție la răspindirea 
sportului nostru național, la menți
nerea tradiției. Cită diferență l

Alex. RAFAILESCU 
antrenor emerit

Tușă în meciul Grivița Roșie — Dinamo Lupta in aer pentru balon aduce 
in prim plan pe Tuțuianu și Demian

Foto i N. DRAGOȘ

UN BALON OVAL SE VA ÎNALTA SPRE CER•••

derea" mingii, au reușit șă-și domine 
copios adversarii. Scor final: 11—6 
pentru Viața Nouă Olteni.

întrecerile preliminare au fost 
punctate și de surprize. Mult prea 
tînăra formație (pregătită de profe
sorul de educație fizică Cornel Hă- 
răbor) din comuna Suroaia (jud. 
Vrancea) a obținut o performanță 
nesperată, depășind — la capătul 
unei partide care a încîntat publi-

cui — echipa Avîntul Curcani cu sco
rul de 8—3, ca apoi formația Drum 
Nou Boureni (jud. Dolj) să surcla
seze cu 15—2 echipa Avîntul Frasin 
(jud. Suceava), în repetate rîndurl i 
finalistă a marilor concursuri repu
blicane.

Traian IOANITESCU

(Continuare în pag. a 2-a. la 
rubrică)

Fază la ..bătaia" mingii din meciul Zorile Voivodeni (jud. Sălaj) 
Secoșana Secoșul Turcesc (jud. Timiș)

...astăzi după-amiază, pe terenul 
Gloria din Capitală. Zborul său, deși 
obișnuit, are o dublă însemnătate : 
marchează începutul meciului Gloria- 
Steauâ și, în același timp, al celei de 
a 55-a ediții a campionatului republi
can de rugby, divizia A.

Deci, se dă startul în întrecerea 
celor mai bune echipe de rugby din 
țară. Pornesc să se întreacă în acest 
sport al curajului, de o mare frumu
sețe bărbătească, cunoștințe mai 
vechi sau mai noi. In primul rind cele 
„3 mari“ bucureștene : Steaua, Grivi
ța Roșie și Dinamo, purtînd fiecare 
in raniță bastonul de mareșal. Ur
mează un eșalon puternic format 
din cinci reprezentante ale sportu
lui universitar : Știința Petroșani, 
Universitatea Timișoara, Politehnica 
Iași, Agronomia Cluj și în rol de 
țjîșlea.., Sportul studențesc Bucu-

Petroșani — 
campionatul 
sau vreun

reștl. Va 
ocupanta 
trecut — 
alt „XV” 
ce nici...
lorlalte patru formații_ aflăm 
„titulare A’ 
după cum se lasă să se. întrevadă Titi 
Ionescu, va avea ceva „de zis"), 
Rulmentul Birtad (martoră de nă
dejde in sprijinul afirmației că rug
by ul este iubit în Moldova). C.S.M. 
Sibiu (cu planuri mari) și o proas
pătă promovată — Gloria București
— venită în divizia A... ca să ră- 
mînă.

De mîine, în fiecare duminică, 
vom fi pe stadioane, pentru a vedea 
rftgby. Ne vom reîntîlni în tribune
— pe vreme toridă, ploaie sau nin
soare — cei care iubim acest sport. 
Va fi un campionat dîrz disputat

fi tot Știința 
locului IV în
„vioara î.itîi” 
studențesc aspiră la ceea 

nu gîndim ? în rîndul ce- 
trei

— Farul Constanta (care

între „consacrați" șl tinerii „care 
vin”. Se vor depune eforturi pentru 
practicarea unui rugby modern, o- 
fensiv. Ne-au spus-o toți antrenorii 
cu care am discutat.

După-amiază. pe terenul Gloria 
din Capitală, un balon oval se va 
înălța spre cer... Dorim cu toții ca 
lupta sportivă ce începe aslăzi șl 
mîine pe șase stadioane din (ară 
să fie de un înalt nivel tehnic și 

umerii 
în

spectacular. Pentru ca pe i 
rugbyului românesc să apară 
viitor noi galoane aurite.

Modesto FERRARINI

Citit! în pagina a 2-a prezenta
rea loturilor, programul și arbitrii 
jocurilor din etapa I.

Malnaș, comună mare șl înstărită, 
cu izvoare faimoase de apă mine
rală, situată la vrea 20 km de ora
șul Sf. Gheorghe. Am ajuns după 
amiază, la vremea cînd oamenii se 
întorc de la munca clmpalui sau de 
la cariera de piatră. Unii se grăbeau 
spre casă, să se schimbe, pentru 
că venise un nou film la cinema
scop ; alții treceau pe la magazin 
pentru diverse cumpărături. Dar 
mulți s-au oprit și la terenul de 
sport, unde se desfășurau întrece
rile fazei de zonă a „Cupei tinere
tului de la sate" la oină.

Frumoasă vorbă ne-a fost dat să 
auzim din gura unul bătrîn i „la te 
uită ce joc îndrăcit a devenit „Fu
ga" copilăriei noastre I Să mă bată 
sfintui dacă n am să mă țin de 
capul profesorului, să facă și o echi
pă de oină*.

„Fuga" a fost mai de mult o va
riantă a sportului nostru național, 
jucată pe aceste meleaguri, iar pro
fesorul — despre care ni se pome
nise — nu era nimeni altul decît 
secretarul asociației sportive „Izvo
rul" — Malnaș, Adalbert Cosma, 
despre care ni se spusese la Consi
liul județean Gevasna că e un

,băiat ți jumătate". Auzisem, de 
asemenea, că înfăptuirea frumoase
lor terenuri de sport care au apărut 
în ultimul an în cele patru sate ale 
comunei s-a datorat în mare mă
sură îndemnului și destoiniciei ca
drelor didactice, care îmbină armo
nios datoria lor de dascăli, cu cea 
de activiști sportivi voluntari.

Malnaț-sat. In drum spre Micfalău, 
Adalbert Cosma ne spunea i

— Pe colegul meu Acațiu Feher 
n-o să-l găsim acasă, pentru că este 
plecat cu băieții fntr-o excursie pe 
biciclete, în străinătate. Deși nu • 
do prin partea locului, o să vedeți 
cît de mult s-a atașat de satul in 
care trăiește acum.

REPORTAJ LA MALNAȘ

INTELECTUALI LEGAȚI
5

DE VIAȚA SPORTIVA A SATULUI
Am aflat că terenurile de hand

bal, baschet, sectoarele și minipista 
de atletism, unele aflate în curs de 
amenajare, sînt realizate numai 
prin munca voluntară a copiilor și 
a părinților lor, care, cu lopata, 
tîrnăcopul, mistria și rindeaua, au 
ridicat complexul sportiv de la

■ ■■

Terenuri de handbal, baschet șl 
volei bituminizate, portic de gim
nastică, sectoare și o mică pistă de 
atletism, teren de fotbal c« e tri
bună de 500 de locuri, iată Instala
țiile sportive făcute de mîna tine
rilor și vîrstnicilor din Micfalăw, 
prof. Acațiu Feher avînd un merit 
deosebit i inițiativa.

— Totul este să știi să-l stimulezi 
pe oameni, să i convingi că e spre 
binele lor să aibă unde practica 
sportul, remarca tovarășul nostra 
de drum la plecarea din Micfalău. 
Terenul de fotbal și popicăria de 
la Malnaș-băi, cele de volei, hand
bal și sectoarele de atletism din 
Bicsad, pe care o să Ie vedeți, sint 
tot opera unor profesori mai vechi, 
care, o dată cu începerea noului an 
de învăfămint, vor preda ștafeta 
unor cadre tinere. Vom face totul 
ca viitorii noștri colegi să se simtă 
bine. Fiecare sat are cinematograf, 
la Micfalău și Malnaș sat cu ecran 
lat, cămin cultural cu săli pentru 
diferite activități, iar terenurile de 
sport, dotate cu materialele nece
sare, credem că vin in intimpina- 
rea dorinței de relaxare a oameni
lor de diverse virste și profesiuni. 
Și dorim ca aceste semne ale civi
lizației și frumosului sl le amplifi
căm continuu..

Entezlastel nostra înterlecutoc 
voia să spună că atașamentul față 
de sat șl destinul acestuia se vede 
șl din spiritul de responsabilitate 
ce care tînărul intelectual știe să-șî 
înțeleagă menirea.

Tr. ANDRONACHE



V» PREZENTAM ACELE 12 ECHIPE DE DIVIZIA A JUNIORII ROMANI IN EVIDENT PROGRES PARTICIP ANȚII

CRITERIUL TINERETULUI44
Astăzi, pe două stadioane din Ca

pitală, încep jocurile din cadrul unei 
noi ediții — 1971/1972 — a cam
pionatului republican de rugby, di
vizia A. Prima etapă programea
ză următoarele întîlniri : Gloria —

Steaua (arb. S. Constanți nescu) ; 
Sp. studențesc — Universitatea Ti
mișoara (arb. P. lonescu) ; Grivița 
Roșie — Politehnic^, Iași (arb. P. 
Niculescu) ; Dinamo — C.S.M. Si
biu (arb. D. Lucescu) ; Rulmentul 
Bîriad — Știința Petroșani (arb. V.

Cișmaș) ; Agronomia Cluj — Farul 
Constanța (arb. Șt. Cristea).

în cele ce urmează vă facem cu
noștință cu echipele și conducă
torii celor 12 formații reprezentînd 
elita rugbyului românesc.

I I I 
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Sediul : București, cal. Plevnei 114 (telefon 14.87.5W. 
Stadion : Steaua, șos. Ghesncea, tramvai 3, 8, auto

buz 105. 11».
Culorile clubului : roșu-albastru.
Lotul : Adrian Mateescu, Răducu Durbac, Gh. Băl- 

tărețu, Alexandru Glugluc, Radu lonescu, Gheorghe 
Bucur, Nicolae Postolache, Mlrcea Braga, Alexandru 
Achlm, Vasile Tașa, Mlrcea Ciornei, Mlrcea Gheorghe, 
Constantin Șerban, Dumitru Teleașă, Constantin Bu- 
dică, Dan Ghlță, ion Pintea, Eduard Suciu, Iancu 
Dumitru, Mircea Munteanu, Mihal Enăcescu, Florian 
Iordan eseu. Valentin Glba, Constantin Mogoș, Dumi
tru Bnache, Ioan Pop.

Căpitanul echipei : Adrian Mateescu.
Antrenor : Petre Cosmănescu.
Titluri de campion : 7.
Președintele secției : general maior Emil Ștefănescu.

*

Sediul : București, caL Gri viței 857, (tel. 17.21.50).
Stadion : Parcul Copilului, tramvai 6, 10, troleibuz 

86, autobuz 34.
Culorile clubului : alb-vișlniu.
Lotul : Marian Teodorescu, Viorel Onuțiu, AJexan- 

di*u Atanaslu, Radu Demian, Tudor Miclescu, Mihal 
Șerbu, Alexandru Pop, Dumitru Mihai, Mihal Oble- 
menco, Valeriu Sabău, Viorel Damaschln, George 
Leșan, Petre Batter, Mihal Țibuleac, Traian Moldo- 
veanu, Anton Roibașu, Petre Veluda, Alex. Pavlovici, 
Licuță Balcan, Dan Stoian, Ioan Simion, Gabriel Ia
tan, Emil Pasache.

Căpitanul echipei : lng. Radu Demian.
Antrenor : Viorel Moraru.
Titluri de campion : 11.
Președintele secției : Constantin Nenoiu.

Sediul : Petroșani, str. Institutului nr. 20, (telefon 
1281).

Stadion : Jiul și Lonea. ta
Culorile clubului : alb-albastru.
Lotul : Constantin Dinu, Ion Dijmărescu, Mircea Or- 

teleean, Ion Stănculescu, loan Moroe, Dan Talpă, Ion 
Moromete, Ion Lamotă, C-tln Florian, Sergiu Băr- 
gtnnaș, Constantin Roșea, Petre Trnță, Mircea Rădu- 
lescu, Victor Marinescu, Cornel Humeniuc, Gheorghe 
Graur, Marian Domnisan, Valeriu Fălcușanu, Tudor 
lonescu, Tudor Răduiescu, Radu Viorei, Niazii Abl- 
bula, Mircea Belanu, lacob Marin, Cornel Răducanu.

Căpitanul echipe! : Ion Moromete.
Antrenor : Teodor Răduiescu.
Președintele secției : lector Aurel Suciu.

Sediul : București, șos. ștefan cei Mare 9, (telefon 
12.51.11).

Stadion : Dinamo, șos. Ștefan cel Mare. Tramvai 
24. 26. 27, autobuz 35, troleibuz 88.

Culorile clubului : alb-roșu.
Lotul : Nic. Baciu, Alexandru Caraiman, Gheorghe 

Stoica, Gh. Dărăban, Ion Tuțuianu, Valeriu Iorgu- 
lescu, Petre Florescu, Gheorgbo Dragomirescu, Iaucu 
Hulă, Mihal Nicolescu, Gheorghe Nica, Ion Constan
tin, Vasile Dăiciulescu, Vasile Țurlea, Dan Coravu, 
Radu IfUmie, Iile Roman, Adrian Istudor.

Căpitanul echipei : Gheorghe Dragomirescu. 
Antrenor : Florică Gheondea,
Titluri de campion : 5.
Președintele secției : lt. col. Aurel Adrian.

în atletismul internațional, fie că 
e vorba de seniori sau de juniori, 
există niște ierarhii consacrate ca 
atare. Potrivit lor, reprezentativele 
de juniori ale Cehoslovaciei și Un
gariei sînt clasate înaintea echipe
lor noastre. Și totuși, iată că zilele 
trecute, juniorii români i-au învins, 
la Bratislava, pe cei din Cehia și 
Slovacia, și apoi, la Gyula, pe cei 
din Ungaria. La Bratislava, junioa
rele românce și-au depășit și ele 
adversarele, pierzînd întîlnirea de 
la Gyula, unde, pentru respectarea 
adevărului, trebuie spus că formația 
noastră n-a putut fi cea mal bună, 
din cauza unor absențe fortuite.

Din cele 66 de probe programate 
în cele două întîlniri, juniorii no
ștri au cîștigat 39, deci mai mult 
de jumătate, ceea ce, evident, glă- 
suiește de la sine.

Jan Ovicka, secretarul federației 
de atletism slovace, declara după 
concurs ; „Rezultatele juniorilor 
noștri sînt net mai bune decît in 
anii trecuți, dar cele ale românilor 
au fost cu mult mai bune, ceea ce 
și explică diferențele de punctaj în
registrate în clasamentele pe echi
pe. Am remarcat în formația Româ
niei o seric de tineri atleți care, 
dacă vor marca progrese la fel de 
înseninate și în viitorul apropiat, 
Pot spera că vor fi selecționați chiar 
pentru J. O. de la Munchen (Cor
nel Anton, C-tin Cinstea, Gh- Ghi- 
pu, Eva Zorgo, Eleonora Monoranu, 
Liliana Leau etc.)". La rîndul său, 
Attila Papp, secretar al federației

de atletism ungare, a spus : ,,Sînt 
surprins de valoarea arătată de 
unii dintre sportivii români și în 
special de felul în care au luptat pe 
stadionul din Gyula. Moralul lor 
ridicat, buna pregătire psihologică, 
care au completat, desigur, celelal
te laturi ale. pregătirii, i-au ajutat 
pe unii să iasă învingători în 
opt probe la care, apriori, juniorii 
noștri erau considerați superiori"

Dintre atleții care au evoluat în 
cele două întîlniri se cuvin a fi e- 
vidențiați : Gheorghe Ghipu, Tudor 
Stan, Liviu David, Florea Sandru, 
Marta Szatmari, Mariana Constan
tin, Andrei Dinescu, Cornel Anton, 
Ion Măglașu, Liliana Leau, Adria
na Surdu. ale căror rezultate au 
fost de un nivel superior. De la 
alții (Mitrofan, Matei, Cristali, Pană, 
Călin) așteptam mai mult, ei ară- 
tînd cu alte prilejuri rezultate și 
comportări mai bune, pe care spe
răm totuși să le reediteze la viitoa
rele meciuri ale echipei noastre 
naționale.

C.e-i așteaptă, în continuare, pe 
juniorii noștri ? La sfirșitul săptă- 
mînii viitoare sînt programate două 
importante competiții : triunghiula
rul Polonia — R. D. Germană — 
România, în Polonia, și „Concursul 
Prietenia", în Cuba. întîlniri. deose
bit ele grele, dată fiind valoarea ex
trem de ridicată a adversarilor. Nă
dăjduim însă că atleții noștri vor 
face totul pentru a înregistra re
zultate cît mai bune.

N. MIHAIL

ÎN FAȚA ULTIMULUI ACT
GALAȚI, 27 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
„Criteriul tineretului", se află în 

fața actului final- După două re
uniuni în care au urcat treptele 
ringului toți aspiranții la un loc în 
echipa ce ne va reprezenta țara la 
campionatele europene de tineret 
din anul viitor, se cunosc finaliștii 
la toate categoriile.

în cea de a doua gală, în care 
s-au disputat întrecerile pentru ca
lificarea în finala turneului la ca
tegoriile muscă, pană, ușoară, mij
locie mică șl semigrea, meciurile 
au fost mai puțin bune decît în 
prima zi. La capitolul combativi
tate, majoritatea tinerilor boxeri 
pot primi nota maximă. Ei au lup
tat cu însuflețire pentru victorie, 
au dovedit o bună pregătire fizică 
și au aruncat în luptă toate resur
sele. Acest fapt a plăcut publicu
lui. Dar, dorința lor fierbinte de 
afirmare i-a determinat, de multe 
ori, să uite că apărarea în box este 
la fel de importantă ca și atacul, 
că seriile de lovituri trebuie pre
gătite și nu executate la întîm- 
plare. în concluzie, sub aspect teh
nic, mulți dintre pugiliștii care au 
evoluat joi seara au rămas datori. 
Cînd afirmăm aceasta ne gîndim, 
în primul rînd, la boxeri ca Dumi
tru Penciu (Auto Măcin), Ion Boan-

că (C.S.M. Cluj — campion națio-’ 
nai !) și Nicolae Băbescu (Lelea 
Bacău) ale căror cunoștințe tehnice 
reduse nu le dau dreptul să aspire 
La un loc în lotul național de tine
ret. Dar nu înseamnă că acest lot 
de tineret duce lipsă de elemente 
în care se pot pune justificate spe
ranțe. Aproape la fiecare catego
rie de greutate s-au evidențiat cîte 
unul sau doi tineri talentați, ca 
Dinu Condurat (S. C. Bacău), Ion 
Vladimir (Dinamo Buc.) — cat, 
muscă, Simion Cuțov (I.A.L. Brăi
la) și Iuseim Memet (Energia Con
stanța) — cat- pană, Sandu Mihal- 
cca (Dinamo Buc.) — cat. ușoară. 
Ștefan Florea (Steaua) — cat. mij
locie mică, Mircea Simon (Dinamo 
Buc.) și Marian Culineac (Viitorul 
Buc.) — cat. semigrea, ale căror 
evoluții în finală sînt așteptate cu 
interes.

Iată programul ultimei gale (sîm- 
bătă seara) în ordinea categoriilor 5 
Alexandru Turei (Dinamo Bv.) — 
Remus Cosma (C.S.M. Cluj), Dinu 
Condurat (S.C. ~ ’
dimir (Dinamo Buc.), Marian Lazăr 
(Steaua)

Bacău) — Ion Vla-

Marin Ploieșteanu 
(Progresul Buc.), Simion Cuțov 
(I.A.L. Brăila) — Iuseim Memet 
(Energia Constanța), Adrian Guțu 
(Dinamo Bv-) — Constantin Dumi
trescu (Dinamo Bv.), Nicolae Bog
dan (Constructorul Galați) — San
du Mihalcea (Dinamo Buc.), Mar
cel Lupu (Auto Măcin) — Ghiță 
Nare (U.R.A. Tecuci), Ștefan Florea 
(Steaua) — Nicolae Băbescu (Letea 
Bacău), Vasile Croitoru (Metalul 
Buc.) — Ștefan Gheorghe (Olimpia 
Buc.), Mircea Simon (Dinamo Buc.) 
— Marin Culineac (Viitorul Buc.), 
Ion Ruicu (Dinamo Bv.) — Ale
xandru Mureșan (C.S.M. Cluj).

Mihai TRANCA

PRINTRE

In campionatul feminin

Fază meciul Universitatea
Cluj — Mureșul Tg. Mureș, dispu
tat în prima etapă și cîștigat de 
mureșence. In fotografie, ele fina
lizează o acțiune înscriind un nou 
gol cu toată opoziția portarului 

Moroșan („U") 
Foto: C. CREȚU

MECIUL MUREȘUL TG. MUREȘ-U. TIMIȘOARA INAUGUREAZĂ SERIA DERBYURILOR

Sediul : Timișoara, bd. Vasile Pîrvan nr. 4, (telefon 
30 753).

Stadion : Politehnica.
Culorile clubului : galbcn-albastru.
Lotul : Nicolae Arsenic, Ene Eimanoil. Grigore Tai- 

lovicl, Alexandru loniță, Florin Popovicl, Octavian 
Vlad, Radu Malancu, Florin Ionică, Eduard Priess, 
Gheorghe Rășcanu, Ewald Vollmann, Ion TAtueu, 
Petre Prosi, Constantin Nedelcu, Alexandru Ceauș, 
Ion lacob, Marian Gliețu, Iuliu Peter, Gheorghe Cin- 
dea, Mihai Suciu, Alexandru Szasz, Teodor Purice, 
Octavian Piavosin, Ion Gheorghe, Nicu Duță.

Căpitanul echipei : Gh. Rășcanu.
Antrenor : Mitică Antonescu.
Președintele secției : lng. Nicolae Oiță.

Sediul : Constanța, bd. Republicii nr. 21, (tel. 5370). 
Stadion : „1 Mai“.
Culorile clubului : alb-albastru.
Lotul : Ion Sirbu, Nicolae Crăciun, Cornel lonescu, 

Constantin Tănase, Gheorghe Celea. Enache Stanciu, 
Pompiliu Marin, Aurel Cristea, Gheorghe Olteanu, 
Ion Tomescu, Stroe Gabriel, Petre Bagiș, Florin Ca- 
ragea, Florea Zamfirescu. Ștefan Cristea, Vasile 
Giuglea, C-tln Constatin, Nicolae Pîrvan, Constantin 
Borșaru, Ion Podarii, Gheorghe Oprea, Viorel Con- 
stantinescu. Petre Dobre, Florin Panaitescu, Gheorghe 
Varga, Cornellu Savin Gheorghe Caraiman.

Căpitanul echipei Gheorghe Celea.
Antrenor : TIU Ionesett.
Președintele secției : Ing. Die Georgescu.

Sediul : Btrlad, șos. lașului nr. UO, (telefon 1150) 
Stadion : Tineretului.
Culorile clubului : aibastru-alb.
Lotul : Gheorghe Matei, Petre Nlculau, Constantin 

Marcel. Cornel Bogoș, Nicolae Bădlnă, Eugen Caram- 
zluc, Gheorghe Manaz, Constantin Zadatojnel, Marin 
Kalnca, Constantin Muntcanu, Ion Burghelea, Luchian 
Ciorici, Gheorghe Brad, Ion Gherasim, Petre Filip, 
Gheorghe Neculau, Victor Beiu, Gheorghe Nedelcu, 
Ion Chirlță, Iancu Ignat, Georgici Mititelu.

Căpitanul echipei : Marin Ralnea.
Antrenor : Viorel Călin.
Președintele secției : Alexandru Lazăr.

Sediul : Cluj. str. Mtnăștur nr. 3, (tel. 13440).
Culorile clubului : alb-ncgm.
Lotul : Alexandru Bucur, Geza' Deak, Andrei Ge- 

befugi, Octavian Chihaia, Pamfil Petrean, loan Cor- 
rtoș, Victor Iureș, Iloria Bucșa, Gligor Florea, Glieor- 
ghe Baba. Ezecbel Crișan, Ioan Balint, Emil Moișan, 
Nicolae Cordoș, Peter lanusevlci, Gheorghe Cosma, 
Nicolae Mățăoanîl, Laurențiu Cosma, Mihai vasile, 
Zoltan Bayer, Mircea Constanlinescu, Constantin Pin
tea, nan Murgău, Ioan Mastacan, Constantin Dulamă, 
Ion Naghiu.

Căpitanul echipei : Geza Desk.
Antrenor : Alex. Paloșanu 
Președintele secției : Tiberlu Suciu.

Sediul : Iași, str. Cloșca nr. 9, (telefon 14349). 
Stadion : Tineretului.
Culorile clubului : alb-albastru.
Lotul : C. Pândele, Virgil Mihalașcu, Ludovic Laz- 

,zlo, Lazăr Brumă, Niculai Drobotă, Constantin Chi-
fan, Gheorghe Drobotă, Spiru Spiratos, Gheorghe 
Kujoiix, Gheorghe Filipescu, Virgil Gheorghiu, Gheor
ghe Marinei, Mihai Popa, Gheorghe Tobescu, Vasile 
Ciohodaru, Constantin Precul, Gheorghe Ulea, Mircea 
Vârzaru, Ștefan Senic, Marian Zamfir, Petre Tudoran, 
Mircea Burghelea, ion Marica, Gheorghe Căldăraru, 
ștefan Vlădescu, Ion Tăcu, Sorin Sandu, Sorin Lă- 
zâroiu.

Căpitanul echipei : Constantin. Ch fan.
Antrenor : Gh. Drobotă.
Președintele secției : lng. Euge» Papa,

Sediul : Sibiu, str. Independenței nr. 1, (tel. 11582).
Stadion : „Metalul".
Culorile clubului : roșu-negru.
Lotul : Toma Erwen, Llvlu Cacoveanu, Ludovic 

Vlncze, Alex. Prohor, Nlc. Gangan, Valeriu Poclltaru, 
Anton Păunescu, Stocla Manea, Ilie Gancea, loan 
Topa, Nicolae Morarii, loan Schalsch, Alexandru 
Crlșmaru, Gheorghe Glrleanu, Dlonisie Lup, loan 
stanciu, Nicolae Tamaș, Dan Cîrciumârescu, Dumitru 
Rășcanu, Ioan Munteanu, loan Moga, Gheorghe Deac, 
Iulian Popescu, ștefan Buțlu, Popeți Radu, Gheorghe 
Șuteu.

Căpitanul echipei : Toma Erwen.
Antrenor : Bebe Boboc.
Președintele secției : Gh. Faloba.

(tel. 43.09.50).
23 șl 24. au-

Sediul : București, bd. Muncii nr. 216, 
Stadion : Gloria, bd. Mundi, tramvai 

tobuz 100.
Culorile clubului : galben-albastru.
Lotul : Anton Ciocan, Ștefan Popescu,

Remus Tuscan, Dumitru Mușat, Paul Soare, Eugen 
Diaconu, Nicolae Necula, Gheorghe Șerban, Marian 
Tănase. Savu Zcclu, Mlrcea Vătui, Mihal Gavriș, 
Ion Bogdan, Gheorghe Bălan, Lucică Matei, Gheorghe 
Mateescu. Gheorghe Voicu, Ilie Marin, Gheorghe 
Alecu, Constantin Bidirel, Mihai Blum, Gheorghe 
Bizdie, Marin Bujor, Paul Barbu, Petre Costin, ion 
Radu.

Căpitanul echipei : Remus Luscan.
Antrenor : Mihal Naca.
Președintele secției : lng. Mlrcea Faur.

Florin Curea,

Sediul : București, bd. Republicii nr. 176 (tel. 42.46.81).
Stadion : Sportul studențesc (C.A.M. Belvedere) tr. 

12, 14.
Culorile clubului : alb-negru.
Lotul : Constantin Drăgulescu, Mihai Hulă, Mircea 

Sofronie, Gabriel Iordache, Emil Alexianu, Mihal 
Alexandrescu, Grigore Diaconescu, Petre iancu, Mary 
cel Galanda, Ion Bivolarii, Dan Sburlea, Gheorghe 
Piștalu, Nicolae Dumitru, Mihal Catană, Nicolae 
Costea, Gheorghe Stan, Andrei Hariton, Iulian Chiciu, 
Nicolae Chiciu, Ion Chlșu, Eugen Călărașii, Ștefan 
Crăciunescu, Nistor Lișean, George Gheorghiu, Mihai 
Nenoiu, Grigoraș Cristea, Alexandru Lanț, Petre Po
pescu, Lucian Gavrilă.

Căpitanul echipei . Iulian lonescu.
Antrenori : Florentin Tudorache șl Aurel Barbu. 
Președintele secției : conf. univ. Stelian Dorobanțu.

Mai harnice decît băieții, hand
balistele șl-au început încă de du
minica trecută întrecerea pentru 
desemnarea noii formații campioa
ne. Prima etapă a adus în fruntea 
clasamentului pe MUREȘUL TG. 
MUREȘ, echipa excelentei Rozalia 
Soș. Cu două puncte și un golave
raj pozitiv (+11), Mureșul se află 
pe primul loc, urmată de U. Timi
șoara (2 P, +8), U. București și 
Textila Buhuși (2 p, +1)). Rulmen
tul Brașov și Confecția (1 p),
I.E.F.S. și Rapid (0 p, —1), Voința 
Odorhei (0 p, —8) și U. Cluj (0 p 
—11).

Prin prisma acestui clasament șl 
a valorii formațiilor, programul eta
pei a II-a (care se desfășoară mîi- 
ne) este dominat de meciul dintre 
MUREȘUL TG. MUREȘ și UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA. Mure- 
șencele — care, fără îndoială, țin
tesc un loc pe podium — vor dori 
să arate că acasă sînt invincibile, 
în timp ce timișorencele, pornite 
să-și recucerească titlul pierdut, 
vor forța victoria. La Odorhei se 
întîlnesc două team-uri „tari". Sur
clasate în etapa trecută la Timi
șoara, handbalistele de la Voința 
Odorhei vor încerca să treacă pe

teren propriu de dîrzenla recunos
cută a echipierelor Textilei BuhușL 
In sfîrșit, Capitala găzduiește du
minică celelalte trei întîlniri ale 
etapei. Ele vor avea loc pe terenul 
de la Tineretului, în program non
stop, (ora 9 : Confecția — Univer
sitatea Cluj, ora 10 : U. București —

Rulmentul Brașov, ora 11: I.E.F.S.
— Rapid), șl vor oferi dispute dir- 
ze. îndeosebi partida dintre I.E.F.S. 
și Rapid va fi interesantă de ur
mărit, întrucît noua promovată Ra
pid va face — după opinia noastră 
— mari eforturi pentru a realiza o 

. surpriză.

RAINER KNAAK (10 PUNCTE DIN 10 POSIBILE!) VIRTUAL CÎȘTIGĂTOR 
AL TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE JUNIORI DE LA PLOIEȘTI

Primul turneu internațional de șah irii sale, victoria spectaculoasă a tî- 
pentru juniori al României consent- ----------
nează, cu o rundă înaintea încheie-

STUDENȚII
BUCUREȘTENI

DOMINĂ CAMPIONATUL

CONGRESUL „SPERANȚELOR OLIMPICE44

porno cîștiga la sao paulo l.
(Urmare din pag. 1)

— De fapt, nimic diferit. Publi
cul se manifesta foarte zgomotos, 
era o _
bune, se aruncau pocnitori și pe
tarde. dopuri de sticle, într-un cu- 
vint *— atmosfera stadioanelor de 
fotbal... Orice încercări, ale arbi
trului Hardwick și ale unora dintre 
organizatori, de a domoli spiritele, 
s-au dovedit zadarnice. Dacă am 
pierdut dublul este în mare parte 
datorită faptului că jucătorii noș
tri s-au lăsat timorați. Cînd însă 
au înțeles că singurul antidot este 
de a face abstracție totală de pu
blic, să joace numai tenis, atunci 
calea spre victorie le-a fost liberă. 
Oricum, văzînd cum se poate juca 
un meci de tenis la „temperatură" 
braziliană, am înțeles de ce au 
pierdut aci cehoslovacii cu 4—1, 
sau americanii, acum cîțiva ani. 
Repet, numai Năstase și Tiriac se 
puteau califica la Sao Paulo.

— Cum vezi lucrurile în 
challenge-round ?

— Evident, meciul de la Charlot
te va fi cu totul diferit. Acolo, în 
octombrie, obstacolul principal va fi 
numai clasa înaltă a jucătorilor 
americani. Să nu uitam că Stan 
Smith este mai ușor de învins la 
Paris, sau oriunde în altă parte, 
decît pe teren propriu, și mai ales 
în finala „Cupei Davis". Chiar dacă 
e vorba de un teren cu zgură, cum 
s-a anunțat.

— De ce oare au ales ameri- 
\ cânii zgura, după ce au știut să

„galerie" organizată în tri-

atmosfera stadioanelor de

profite atît de bine, în trecut, 
de gazon și ciment ?

— Cred că este numai datorită 
presiunii exercitate de toate cercu
rile tenisului. Americanii au tre
buit să renunțe, pe rînd, la mare 
parte din avantajele ce le erau 
conferite, ca deținători ai trofeului 
de vechiul regulament. Ei au fost 
foarte criticați că atît în 1969, cu 
noi, cît și anul trecut cu vest-ger- 
manii, au jucat challenge-roundul 
pe teren cu ciment, la Cleveland. 
Dar, începînd de aqul viitor este 
desființat și dreptul ca echipa cîș
tigătoare să joace direct în finală.

— Deci, jucăm ultima finală 
pe „stil vechi". Încă o dată, ce 
șanse avem ?

— Năstase poate cîștiga două 
simpluri, categoric. Al treilea punct 
va fi însă foarte greu de obținut. 
Poate, totuși, dublul. Sau, dacă Ti
riac se mobilizează pentru un meci 
mare, așa cun» știe numai el.

— Te pregătești să intri în 
națională, anul viitor ?

— Ar fi o mare cinste pentru 
mine să joc ca titular în echipa la 
care am fost atîția ani de-a rîndul 
prima rezervă. Pot să mai joc bine 
tenis, un an sau doi, de aci încolo. 
Nu trebuie ră uitați că am și eu 30 
de ani. Timpul a trecut... Aș vrea 
să-i văd pe cei tine ', mai curînd 
ajunși capabili să ne înlocuiască pe 
noi. cei vechi.

Cu aceste cuvinte, pline de tîlc, 
se încheie interviul nostru cu tenis- 
manul nr. 3 al României, maestrul 
sportului Petre Mărmureanu,

Convorbire cu prof. L. Szocs, secretarul general al Federației de popice
Fiecare congres al Federației inter

naționale de popice aduce cu sine 
ceva interesant, care-1 deosebește de 
toate cîte au fost pînă atunci. Cel 
găzduit recent de orașul Milwaukee 
(situat îi» statul Wisconsin — S.U.A.) 
va rămîne drept congresul „speranțe
lor olimpice", deoarece rediscutîn- 
du-se problema admiterii popicelor la 
viitoarele J.O., reprezentanții F.I.P. au 
hotărît să încerce să-i convingă defi
nitiv pe membrii participant! la sesi
unea C.I.O. din toamnă, că acest 
sport Îndeplinește toate cerințele de a 
deveni olimpic.

— Vă propunem, ne-atn adresat la 
începutul convorbirii cu tov. Ladis- 
lau Szocs, să faceți mai întîi o sin
teză a hotărîrilor luate Ia conferința 
secției asfalt, Ia care țara noastră este 
afiliată.

— Printre cele mai importante hotă- 
rîri amintesc stabilirea celor 4 grupe 
ale C.C.E., ediția 1972, de anul viitor, 
această competiție angrenînd și echi
pe feminine. Se știe că pînă acum Ia 
probele individuale ale C.M. și C E. 
de juniori se calificau pentru finale 
50% plus 1 din numărul concurențî- 
lor alintați la start- S-a luat măsura 
ca numai primii 20 de sportivi din 
clasamentele preliminariilor să par
ticipe Ia turneele finale individuale. 
De asemenea, în programul C.E. de 
juniori au fost incluse probele de pe
rechi.

Ediția 1972 a C.M. a fost programată 
între 28 mai și 4 iunie, urmînd a se 
desfășura în orașul Split din Iugosla
via, pe 6 piste fixate înfr-o sală cu 
5 000 de locuri, iar C.E. de juniori din 
1973 au fost date în organizarea fe
derației cehoslovace.

_  Cum a fost apreciată organizarea
C.E. de juniori de la Galați 1

— In mod pozitiv. Delegații străini 
au adus elogii tradiționalei ospitali
tăți române.

— Cîteva cuvinte despre celelalte 
dezbateri și aportul delegației româ
ne la lucrările congresului.., ,

— Pe ordinea de zi au figurat 14 
puncte, printre care și îmbunătățirea 
statutului F.I.P., aprobîndu-se o ini
țiativă a delegației noastre referitoa
re la constituirea unei comisii de re
gulamente și materiale sportive, sta
bilirea datelor de desfășurare a C.E. 
și C.M. Ia bowling, schere și 
alegerea organelor de conducere 
forului internațional, în 
ruia continuă să se afle 
(Elveția).

— Jocul de popice și 
practică și in țara noastră, 
doresc să cunoască cîte ceva —,—
celelalte două variante ale popicelor.

— Atît sclierc cit și bohle se prac
tică in cîțeva țări europene, diferența 
față de popice constînd in faptul că 
pistele sint din parchet, ntai lungiți 
cu canale pentru dirijarea bilelor 
i» lăcașul popicelor.

Traian IOANIȚESCU

r- *-'•
bohle. 

ale 
fruntea eă- 
Adolf Ocsch
bowlingul se 

Cititorii 
despre

CONSTANȚA, 27 (prin telefon). —

întrecerile din cadrul celei de-a 26-a 
ediții a campionatului republican ds 
yachting au continuat. în rada portului 
Tomis, cu desfășurarea regatelor II și 
Iii. Evoluind meritoriu, sportivii de la 
C.N.U. București au ocupat locuri frun
tașe, dominind astfel campionatul. De 
subliniat că. la clasa sneip, participă 
și un echipaj feminin, reprezentînd 
Viitorul Tr. Severin și avind ca skiper 
pe Julieta Corban (studentă), Iar ca 
mus pe Ionela Fecioru (elevă). O men
țiune pentru sportivii constănteni, care 
în regata a lil-a au cucerii poziții 
fruntașe, făcînd și mai interesant duelul 
dintre vellșili din Capitală și cei de pe 
litoral.

Rezultate (primii clasați): regata a
II- a : finn — A. VasiUu (C.N.U.); f.d.
— C. Bărbuiescu — FI. Panaitescu 
(C.N.U.); star — M. Dumiiriu — 
Iliescu (C.N.U.); sneip — V. Geles 
B. Mărăcine (Electrica Buc): regata a
III- a: finn — Gh. Nlcoilciolu (Electri
ca C-ța): f.d. — C. Bărbuiescu — Fi. 
Panaitescu (C.N.U.); star — M. Duml- 
triu — N. Iliescu (C.N.U.); sneip 
E. Grozea — D. Tudorel (C.N.U. 
Ștllnta C-ța).

In clasamentul general conduc : 
clasa finn: Petre Purcea (C.N.U.) 8,7 
f.d. — C. Bărbuiescu — Fi. Panaites
cu (C.N.U.) 0 p: star — M. Dumitriu
— N. Iliescu (C.N.U.) 0 p: sneip — V. 
Geles — V. Mărăcine (Electrica Buc.) 
11 p.

nărului reprezentant al R. D. Ger
mane, RAINER KNAAK, autorul 
unui scor în maniera lui Bobby 
Fischer: 10 puncte din 10 posibilei 

Este un tur de forță rar întîlnit 
în concursurile internaționale. Knaak 
joacă, indiscutabil, foarte bine, dar 
— în cîteva partide — norocul l-a 
și ajutat, îngăduindu-i să se dis
tanțeze decisiv. Cu o rundă înain
te de sfîrșit el are un avans ele 3 
puncte față de următorul clasat.

După un start puternic (4 din 4), 
Aurel Urzică, spre care se îndrep
tau cu precădere speranțele noastre, 
a avut o cădere, realizînd doar 2 
puncte în următoarele 6 partide. Se . . • - ac_resimte la el lunga absență < 
tivitatea de competiție.

Mult mai constant și mai 
evoluat, în schimb, Iuliu 
care lupta, cu mari șanse, 
locul secund.

Iată clasamentul turneului 
tea ultimei runde:

Knaak (R.D.G.) 10. Armaș 
nia) 7, Urzică (România) 6, 
deanu (România) 5% (1), ’
(Cehoslovacia), Rcdlich 
5i/t, Astman (România) 5, 
thal (R.F.G.), Forgacs (Ungaria) 4, 
Grigorov (Bulgaria) 3>/, (1), Stoices- 
cu (România) 2, Vladone (România) 
!■/• P-

sigur a 
Armaș, 
pentru

înain-

(Româ-
Prun- 

Jablonici 
(Polonia) 
Bucken-

D.

N.

?i

la 
p;

(Urmare din pag. 1)

Asistînd la meciurile prelimina
re, desfășurate în cursul zilei de 
vineri, se poate afirma, fără teama 
de a greși, că marea majoritate a 
finalistelor s-au prezentat în pro
gres față de etapa zonală, dovedind 
că atunci cînd se întîlnesc echipe 
temeinic pregătite, oină este deose
bit de spectaculoasă și va fi, după 
cum ne spunea cunoscutul antrenor 
Ion Popescu-Buftea (Dinamo Bucu
rești), și mai frumoasă, pentru că 
ea se află în continuă perfecționare.

Iată cîteva rezultate mai impor
tante : SERIA 11 Avîntul Curcani—

Viață Nouă Olteni 8—4, Șiretul Su- 
raia—Victoria Independența (jud. 
Galați) 4—2, Unirea Bila (jud. Mureș) 
—Victoria Independența 2—12, Seco- 
șana Secoșul Turcesc (jud. Timiș)— 
Oltul Turnu Roșu (jud. Sibiu) 5—13; 
SERIA a H-a : Drum Nou Boureni— 
Energia Rîmnicel (jud. Buzău) 7—5, 
Recolta Mihalț (jud. Alba)—Crasna 
Lucăceni (jud. Satu Mare) 4—3. Re
colta Niculițel (jud. Tulcea)—Avîn- 
tul Frasin 6—8, Avîntul Frasin—Ener
gia Rîmnicel 14—3.

Preliminariile continuă astăzi, pe 
stadionul Tineretului din Capitală, 
de la ora 8 și după-amiază de la ora 
16. primele două clasate din fiecare 
serie urmînd a se întîlni duminică 
într-un turneu final pentru desemna
rea echipei cîștigătoare,

ROȚI ȘI PEDALE
La campionatele naționale, des

fășurate la Brașov, au participat 
168 de cicliști (seniori, juniori I și 
II), ceea ce reprezintă o serioasă . 
creștere a numărului sportivilor de ’ 
competiție.

★
Juniorii din provincie au cucerit 

șapte titluri de campioni (Cluj 3, 
Brăila 2 și Brașov 2), iar bucu- 
reștenii DOAR DOUĂ (prin cicliș
tii de la Școala sportivă nr. 3). Un 
scor sever care, fără îndoială, tre
buie să dea serios de gîndit, atît 
forului de specialitate (se cere un 
control mai riguros al activității 
unor secții) cit și (mai ales) secții
lor de ciclism și antrenorilor res-j 
pectdvi.

★
Evoluția cicliștilor din Tg. Mureș/ 

sincer vorbind, nu ne-a satisfăcut. 
S-a observat o lipsă de entuziasm* 
un fel de... blazare. Oare ce se pe
trece, în ultima vreme, acolo, în 
acel centru ciclist care promitea 
atît de mult ?

★
în numeroasele concursuri desfâ-» 

șurate în orașul de sub Tîmpa, în. 
perioada 5—19 august, s-a făcut 
remarcat un nume nou: I. Cojo- 
caru (antrenor prof. N. Grigore). 
Acesta s-a clasat pe locul 14 în 
„Criteriul juniorilor" și pe locul 4 
în „CupaCIBO". depășind categoric 
(și, am spune, inadmisibil pentru 
cei în cauză) o serie de juniori cu 
rezultate de valoare pînă acum și 
care au beneficiat, la începutul 
anului, de anumite condiții de pre
gătire.

*

în prima etapă din „Criteriul ju
niorilor", terminată în Poiana — 
o etapă, este drept, destul de grea
— juriul de arbitri a scos din con
curs, „pentru mers neregulamentar" 
(a se citi: peda’.înd la adăpostul 
unor binevoitoare autoturisme par
ticulare, sau, pur și simplu, agă- 
țați de acestea) nu mai puțin de 
16 concurențî. Astfel i de la Petro
lul Ploiești 4, Steaua 3, Timișoara 
2 și cite unul de la Portul Cons
tanța, Voința Ploiești, Metalul Plo- 
peni, C.S.M. Cluj, Olimpia Bucu
rești, Tractorul Brașov și Voința 
Cluj.

Așadar, a fost suficientă o sin
gură etapă mai dură ca să ni se 
dezvăluie slaba pregătire de spe
cialitate a multora dintre sportivi 
și mai ales (și asta-i mai grav) 
evidente lipsuri în munca educati
vă, de vreme ce din 16 formații 
care au concurat, 10 — din păcate
— au avut cîte unul sau mai mulți 
asemenea „infractori".

NICOARA Emil IENCEC

MOTOCROSIȘTII ROMANI PARTICIPĂ LA „CUPA DUNĂRII» 
® Miine, la Ploiești, ultima etapă 
în localitatea Liptovsky Miculas 

(Cehoslovacia) va avea loc miine 
competiția motociclistă „Cupa Du
nării”. Pentru a afla amănunte cu 
privire la această întrecere inter
națională ne-am adresat tov. Gh. 
Mormocea, secretar general al fede
rației de specialitate.

— Primul lucru care ne interesea
ză este componența lotului pe ca
re-1 vom alinia la start.

— Notați : Ștefan Chițu. Mihai 
Banu, Adam Crisbai și Cristian Do- 
vids. După cum se vede, absentea
ză cunoscutul motocrosist Aurel Io- 
nescu, sancționat pentru nerespec- 
tarea programului de pregătire.

— în afară de reprezentanții noș
tri și sportivii gazdă, cine va mai 
participa la concurs ?

— Alergători din U.R.S.S., Unga
ria, Bulgaria și Iugoslavia. Cred că. 
avind în vedere 
întrecerile vor 
putate.

— Vă rugăm 
șanse intră în 
români ?

— Nu vreau 
pronosticuri, 
sper într-o bună reprezentare a cu-.

a campionatului national de viteză
lorilor noastre. Actualul campion al 
clasei 250 cmc, cimpineanul Ștefan 
Chițu, deține cea niai bună formă 
sportivă.

C. D. NEGREA

fi
să

valoarea acestora, 
deosebit de dis-
ne spuneți cu ce 

concurs motocrosiștii
să mă hazardez în 

dar sînt optimist și

• Miine dimineață.- la Ploiești, 44 
de concurenți vor lua startul Hi ul
tima etapă — a VIH-a — a cam
pionatului republican de viteză oe 
circuit, 
primele 
6 clase 
70 cmc 
Buc.) 40 
Cristea (Oțelul Galați) 40 p ; 
— Tr. Macarie 48 p ; 250 
Florian Ștefan (Locomotiva 
38 p ; ataș — Ștefan și Ion 
(U.R.A. Tg. Mureș) 48 p ; 500 cmc — 
Florian Ștefan 48 p.
DOUA INTERESANTE CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE DE MOTOCROS

în zilele de 5 și 12 septembrie, la 
Moreni și Brașov, vor avea loc două 
interesante concursuri internaționale 
de motocros, la care și-au anunțat 
participarea sportivi din U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Polonia. Ungaria, Ghana, 
Anglia, Olanda și Spania.

pe
clasamentele celor

înaintea actului final, 
locuri în 
se află următorii sportivi : _ Tr -- ......Macarie
p; 125 cmc — Al.

(Metalul 
Ioneseu-
175 cmc 
cmc — 
Ploiești) 
Ciorbași
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MilNE, ETAPA A ll-a A DIVIZIEI A

O DUMINICA DOMINATA
DE DERBYUL U T A STEAUA

JUCĂTORUL SĂPT AMINIIJUCĂTORI SUSPENDAȚI• Meciuri de mare atracție și la Pitești, Constanța și Cluj • Noile promovate fac 
primele deplasări • Boc debutează (oficial) la Rapid, iar Năstase la Steaua • La 
pregătiri, înaintările s-au arătat în vervă >10000 de spectatori la un „amical44 la Galați

Toate meciurile vor începe la ora 16,30
După trialul de miercuri, cînd 

„Republicii" au evoluat aproape 
dintre cei mal buni fotbaliști 
care dispunem la ora actuală, echi
pele de dub și-au reunit loturile, 
au făcut ultimele pregătiri și, acum, 
sînt gata de întrecere. Mîine, pe 
opt stadioane, din opt orașe, se 
dispută întâlnirile etapei a Il-a a 
diviziei A.

Etapa e dominată de meciul de 
la Arad, deși și alte partide ar me
rita să fie „capete de afiș" (de pil
dă, cele de la Pitești, Cluj și Con
stanța).

FOTBALIȘTII DE LA U.T.A, au 
jucat joi cu U- M. Timișoara, 
care au dispus cu 3—0. A 
Domide, accidentat și incert pentru 
meciul cu Steaua. ‘ '
Dumitrescu crede că echipa sa va 
confirma jocul bun din prima eta
pă, și va onora cu o victorie întâia 
evoluție pe teren propriu. La Steaua» 
pregătirile au continuat zilnic, dar 
șapte dintre titulari, inclusiv antre
norul, au fost solicitați la trial. Tă
tara continuă să fie indisponibil. 
Dar în linia de atac va apare tînă- 
rul Năstase, transferat vineri dimi
neață de la Progresul. V. Stăncscu 
l-a și comunicat ca titular pentru 
echipa probabilă.

CRAIOVA primește vizita C.F.R.- 
ului din Cluj. în tabăra oltenilor 
accidentările au creat o stare de 
neliniște. Bălan a fost trimis la 
București pentru operație de me-

pe 
SO 
de

, de 
lipsit

Antrenorul N.

FORMAȚIILE 
PROBABILE

UNIV.
Niculescu,
Velea, 
tmovici, 
men co

C.F.R.
carii, 
Penzes, no 
șan, Straț,

JIUL: “ __ ____ ____
Georgevici. Stocker, M. Popcscu, 
Urmeș, Dodu, Peronescu, Mul- 
țescu, Liba-di, Naidin.

A.S.A. : Nagel-Szblbsi,
Ispir, Czako, Nagy, Boltfnl, 
radi, Mureșan, ~

PETROLUL :
ber, Bădin, Mocanii, 1 
cu, Dincuță, Moraru, 
Moldovan, Țaporea, C

CRIȘUL : Bologan-P.
Lucaci, Neșu, Balogh, 
Moldovan, Suciu, 
Șchiopii, Cociș.

F. C. ARGEȘ :
Ciolan, (Olteanu),
Roșu (Prepurgel), 
Dobrcisicii, Radu, 
can.

RAPID: Răducanu-Pop,
(Lupescu), Mușat, Codrea, Dinu, 
Dumitru, Angelescu 
Neagu, Codreanu

„U* CLUJ : 
Pcxa, Solomon, 
Știdl, Uifăleanu, 
Adam, Lică.

CRAIOVA : 
Deselijicu, 

Strîmbeanu, Ivan,
Pirvu (Niță), 

(Donose), Țarălungă.
CLUJ : Totoianu-Cojo- 

Șoptăreanu, Dragomir, 
Roman, M. Breton, Vi- 

,, Soo, Țegean.
Suciu-AI. Georgescu,

Papuc* 
Bi'tlan, 

Mar- 
Oble-

Toth,
Va- 

Fazekaș, Hajnal. 
Mărculescu-Gru- 

N. Iones-
1, Harapu, 
Grozea.

Nicolae,
Dărăban, 
Amoțchi,

Stân-Pigulea, 
VI ad, Ivan,
M. Popescu, 

Dobrin, Jer-

Boc

Năsturescu, 
(Enc).

Ștefan-Crețu, 
Mihătlă, Anca, 
Munteanu I,

SPORT CLUB : Fugaciu (Ghî- 
ță) — Mioc, Catargul, Vellcu, 
Volmer, Vătafu, Duțan, S. 
Avram, Dembrovschl, Ruglubel, 
BAluță (Florea).

U.T.A. : Vidac-Birău, Lereter, 
Pojoni, Popovici, Petescu, Bro- 
șovsc’hi, Domide (Calinln), Sima, 
Kun II, Both.

STEAUA : Haidu-Sătmăreanu, 
Ciugarin, Negrea, Cristache, 
Naom. Vigu, Pantea* Aeleuei 
lordănescu,

FARUL: 
Bălosu, Mareș, 
Tufan, Ologu, 
Kallo.

POLITEHNICA : 
lanul, Alecu, 
rescu, Simionaș, Incze, Lupulescu, 
Cuperman, * *

DINAMO : 
Nunweiller m, 
leanu, Sălceanu, 
D. Popescu, Dumitrache, FI. Du>- 
mitrcicu.

STEAGUL ROȘU : Adamache- 
Ivăncescu, Jenei, Olteanu, Rusu, 
Cadar, Pescaru (Balint), Necula, 
Florescu, Ghergheli, Gydrffi.

Negjiea, 
Vigu, Pantea^ 

Năstase. 
ștefăn eseu-Stoica, 

Ghirca, Tănase, 
Caraman, Oprea,

Costaș-Romilă, 
Greerosu, Mărdă-

Moldoveanu.
Andrei - Chcran, 

III, Stoenescu, D.e- 
, Dinu, Lucescu,

IN DIVIZIA B

nise, iar folosirea cuplului Pîrvu- 
Oblemenco este incertă. Ultimul s-a 
accidentat miercuri și de joi are pi
ciorul în ghips. Se speră, totuși, în 
folosirea lui. Dacă nu, Niță și Do- 
nose vor juca atacanți centrali. în 
lotul feroviarilor clujeni, multă 
amărăciune după înfrîngerea de 
duminică. Dar, totodată, și o pre
gătire severă și minuțioasă- Antre
norul L. Munteanu nu anunță 
schimbări în formație.

După ce s-a pregătit pe la Deva, 
Lupeni și Hunedoara, Jiul a re
venit acasă și joi s-a antrenat pe 
propriul teren, care a fost regazo- 
nat. Divizionara A a întîlnit echipa 
de tineret, pe care a învins-o cu

MECIURILE ETAPEI
CRAIOVA : Universitatea 
PETROȘANI : Jiul 
PLOIEȘTI : Petrolul 
PITEȘTI: F. C. Argeș 
CLUJ : Universitatea 
ARAD: U.T.A.
CONSTANTA: Farul 
BUCUREȘTI: Dinamo 

ciul se joacă pe stadionul Dinamo. In deschidere are loc întilnirea 
echipelor de tineret-rezerve).

Toate partidele vor începe la ora 16,30.

C.F.R. Cluj
A.S.A.
Crișul
Rapid
Sport club
Steaua
Politehnica
Steagul roșu (me-

Comisia centrală do competiții și 
disciplină a Federației român© de 
fotbal a analizat, în ședința ținută 
vineri după-amiază, abaterile unor 
jucători și a luat următoarele mă
suri :

— Fanea Lazăr („U“ Cluj) a fost 
suspendat pe două etape pentru 
proteste la deciziile arbitrului ;

— Coiculescu (Corvinul Hunedoa
ra) — suspendat pe 3 etapa pentru 
lovirea adversarului.

De asemenea, subcomisia pentru 
divizia C a sancționat, printre al
ții, pe următorii jucători :

— Boian — (C.F.R. Sighișoara) — 
suspendat pe 12 etape pentru Imbrîn- 
cirea arbitrului si atitudine nespor
tivă fată de public ;

— Ciulei (C.F.R. Sighișoara) șl 
Marin (Mașini unelte București) 
suspendați pe cite 8 etape pentru 
bruscarea arbitrului.

LUCESCU

CUPA FLACĂRA ROȘIE"

pe portarul clujean Ștefan luptindSecvență din cel mai pasionant meci al primei etape a diviziei A. Iată-l 
din răsputeri cu înaintașii ieșeni în finalul jocului de pe Copou

Foto i D. ROTARU, Iași

LA FOTBAL FEMININ
O nouă competiție rezervată echi

pelor feminine de fotbal din Capi
tală 1

Asociația sportivă Flacăra roșie 
organizează o întrecere, dotată cu 
„Cupa Flacăra roșie", la care au 
fost Invitate să participe 8 echipe: 
Rapid, Confecția, Flacăra roșie, 
F.R.B., Unirea tricolor, C.P.B., Elec
tronica. Țesătoriile reunite- Mîine, 
pe stadionul Flacăra roșie, sînt pro
gramate. începînd de la ora 8, me
ciurile din cadrul sferturilor de fi
nală.

un început de drum.

• Din cauza unei recepționărl te
lefonice defectuoase, în relatarea 
meciului C.F.R. Timișoara — Corvi- 
nul Hunedoara, au apărut unele 
date deformate. Precizăm că. la 
pauză, scorul a fost de 1—0 pentru 
gazde. Oaspeții au egalat în min. 
80, prin Stefănescu, dar în minutul 
următor localnicii au înscris din 
nou, obținînd victoria.

Rubrica aceasta, pe care o inaugurăm astăzi, nu va fi o 
simplă rubrică de prezentare a celui mai bun jucător dintr-o 
săptămînă. In cuprinsul ei vom încerca să evidențiem» cali
tățile din joc și morale ale celui mai apreciat fotbalist al unei 
săptămîni. Intîmplarea face ca rubrica să debuteze, astăzi, cu 
cel ce a fost căpitan de națională pe Wembley — Mircea 
Lucescu, fericit simbol pent.ru

De ce tocmai Mircea Lu
cescu 7 — ar putea exista o 
întrebare. Răspunsul poate fi 
(și trebuie) căutat pe ruta 
Cluj — București, acolo unde, 
în decurs de numai patru 
zile, la echipa de club sau 
la lotul reprezentativ, inter
naționalul din șos. Ștefan cel 
Mare a relevat calități ne
egalate de vreun alt candi
dat la „coroana" onorifică a 
săptămînii. La Cluj, în pri
ma etapă de campionat, a- 
colo unde Dinamo a învins 
cu 3—1, Mircea Lucescu a 
primit nota 9, fiind cel mai 
bun din „22". Extrema dreap
tă din „echipa etapei" avea 
să obțină, pe Șomeș. egala- 
rea în min. 31, executînd im
pecabil un penalty șl, mai a- 
les, avea să creeze cu rafi
nament alte cîteva faze mari, 
dintre care una — cea care 
a dus la înscrierea golului 
3 de către Doru Popescu — 
a fost redată astfel de croni
carul ziarului nostru : „La o- 
riginea acestei canonade a 
stat cursa superbă a lui Lu
cescu, care a traversat toată 
jumătatea de teren adversă, 
servindu-și impecabil, „pe 
tavă", coechipierii".

Miercuri seară, în noctur
nă, pe Republicii, la trialul 
tricolorilor, aceeași dezinvol
tură, aceleași pătrunderi im
petuoase, încununate de un 
gol splendid (primul, în min. 
8), aceleași curse irezistibile, 
urmate de cîteva centrări 
ideale. Revenit pe postul ce

l-a urcat din divizia B (pe 
cînd juca la Știința Bucu
rești) în echipa națională, re
venit, deci, pe extrema 
dreaptă, Mircea Lucescu avea 
să se dovedească miercuri 
seara cel mai în formă ata
cant al tricolorilor, jucător 
cu nerv, intuiție și „extrem 
de laborios" cum avea să-l 
aprecieze și antrenorul An
gelo Niculescu.

Tinere căpitan 
bley, ne punem 
ranțe în tine 1

de pe Wem- 
multe spe-

Mircea M. IONESCU

Din partea clubului F C Argeș
7—1. în vervă de șut s-au arătat a 
fi și jucătorii din Tg. Mureș. A.S.A. 
a jucat cîte o repriză cu Gloria 
(din campionatul județean) și cu 

- echipa de tineret, înscriindu-le 
șapte, și respectiv trei ^goluri. 
Lucaci are, în continuare, piciorul 
în ‘‘ghips, iar Unchiașu, noua achi
ziție, este accidentat la gleznă. Mu
reșenii pleacă la Petroșani sîmbătă, 
cu autobuzul.

LA PITEȘTI, înaintea unui joc 
dificil cum e acela cu Rapid, an
trenamentele au avut loc în con
diții speciale, datorită faptului că 
antrenorul Ozon nu s-a mal pre
zentat la echipă. Biroul clubului a 
hotărît ca de pregătiri să răspundă 
cuplul profesorilor FI. Halagian — 
T. Dima. La Rapid. Petreanu nu 
poate fi folosit datorită unei fisuri 
la picior. Și Lupescu are piciorul 
în ghips, urmare a unei entorsa, dar 
se speră ca el să fie recuperat. în 
sfîrșit, debutează în meci oficial 
Boc.

PETROLUL, a cărui apărare a 
făcut o partidă slabă ta Brașov, 
are acum cîteva necazuri în privința 
mijlocașilor. Crîngașu a fost acci
dentat duminică, iar Moraru acuză 
și el o ușoară indisponibilitate. 
Ploieștenii au jucat, cîte o repriză, 
cu Metalul Mija din div. C. (4—0) 
și cu „tineretul" (2—1). La Crișul, 
atmosferă de lucru. Antrenamente 
zilnice, chiar și cîte două. Joi, Cri
șul a jucat tot cu două echipe, cîte 
o repriză (4—0 cu înfrățirea și 6—0

cu „tineretul"). Sărac e apt de joc, 
Iar Bule continuă să fie indispo
nibil.

După semisuccesul de la Iași și 
o călătorie obositoare cu autobuzul, 
ta „U“ CLUJ a urmat travaliul o- 
bișnuit, cu antrenamente de recu
perare, de pregătire fizică, cu un 
joc-școală, susținut joi, cu „tinere
tul", pentru realizarea unor sche
me tactice. Sport club s-a pregătit 
intens pentru că știe că ta Cluj nu 
va fi ușor. Băcăuanii au susținut 
două meciuri de verificare, marți, 
în Orașul Gh. Gheorghiu-Dej (12—1 
cu Trotușul din div. Cil), iar 
miercuri, la Pașcani (4—2 cu C.F.R. 
din div. B). Pană și Comănescu aș
teaptă avizul medicului.

LA FARUL, meciul cu jucătorii 
libanezi a fost folosit pentru roda
rea tuturor componenților lotului. 
După aceea s-au mai efectuat trei 
antrenamente. Se speră în victorie. 
In drum spre Constanța, Politehnica 
a jucat joi ta Galați — unde a ră
mas trei zile — și a întîlnit divi
zionara B, F. C. Galați. Scor 2—2 
(1—1), la capătul unui meci plăcut, 
urmărit -de 10 000 de spectatori I

Nici STEAGUL ROȘU n-a stal 
acasă. Joi, brașovenii au jucat la 
Tîrgoviște, cu Metalul, cu care au 
terminat Ia egalitate 3—3 (1—2).
Prezența lui Pescaru prezintă sem
ne de întrebare, fiind din nou ac
cidentat.

LA DINAMO, liniște. Tricolorii 
au fost la verificările loturilor.

Dinu și Dumitrache au terminat 
suspendarea și duminică vor apare, 
probabil, în echipă lor de club.

(Avancronică realizată cu 
sprijinul corespondenților noștri, 
care na-au furnizat amănuntele 
de la pregătirile echipelor).

Deoarece în lotul echipei noastre 
de fotbal au intervenit unele lu
cruri ce se abat de la etica sportivă, 
conducerea clubului consideră ne
cesar să facă cunoscute următoa
rele :

în ziua de 25 august 1971, biroul 
clubului nostru a analizat compor
tarea echipei de fotbal, în cadrul

rr CUPA CRAVATELOR ROȘII"
CONSTANȚA, 27 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru).
Frumosul parc al pionierilor din 

Constanța găzduiește finala „Cupei 
cravatelor' roșii" la mini-fotbal pen
tru copiii pînă la 12 ani, competi
ție (aflată la prima ediție) organi
zată de Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor, F.R.F. și patro
nată de ziarul „Sportul" și revista 
„Fotbal".

Participă echipele cîștigătoare de 
străzi din 16 județe, printre care 
amintim : Timiș, Cluj, București, 
Galați, Ploiești și, alături de ele, 
reprezentative cu mai puțină tra
diție în acest sport ca Suceava, Bu
zău, Alba, Neamț, Dolj etc. în ca
dru festiv, în prezența a numeroși 
pionieri și școlari din Constanța, s-a 
dat startul în această pasionantă 
întrecere, echipele fiind împărțite 
în patru serii, iar jocurile desfășu- 
rîndu-se sistem turneu. Pe trei te-

renuri de dimensiunea „combatan
ților" (50 m/40 m), fără ofsaid, se 
dispută aceste partide în care 
lia pentru titlul de golgeter e 
început foarte dîrză, avînd ca 
tași pe 
goluri), 
Mordun 
înscrise

Conducerea partidelor a fost încre
dințată unor arbitri competenți ca 
V. Sabău, Al. Frătescu și Em. Ci- 
chindel. Iată rezultatele din prima 
etapă : Argeș — Hunedoara 5—1 
(3—0), Mureș — Sibiu 1—1 (0—1), 
Dolj — Buzău 5—1 (.3—0), Galați — 
Timișoara 7—1 (3—0), Ploiești — 
Cluj 10—1 (7—1) și Neamț —
București 5

bătă- 
de la 
frun- 
cu 5Trandafir (Ploiești,

Rusu (Galați, 4 goluri) și 
(Argeș, 4 goluri), toate 

la un singur joc.

turneului efectuat în Iugoslavia, în 
perioada 6—16 august a.c. și a a- 
juns la următoarele concluzii : tur
neul respectiv a constituit un util 
mijloc de pregătire în vederea în
ceperii noului campionat, rezulta
tele înregistrate au fost satisfăcă
toare, iar comportarea disciplinară 
a întregului lot a fost bună. O ex
cepție, incidentul dintre antrenorul 
T. Ozon și jucătorul N. Dobrin pe
trecut la festivitatea de închidere 
a competiției, cînd între cei doi au 
avut loc discuții ce au încălcat 
etica sportivă și relațiile care tre
buie să existe între antrenori și ju
cător.

Față de această manifestare ne- 
permisă, biroul clubului a hotărît:

1. Sportivul NICOLAE DOBRIN 
a fost sancționat cu reținerea drep
turilor sportive pe timp de trei 
luni (august, septembrie, octombrie 
1971). pentru atitudine necuviin
cioasă față de antrenorul Titus 
Ozon.

2. Antrenorul -TITUS OZON a 
fost sancționat, în conformitate cu 
regulamentul antrenorilor, art. IX, 
paragraful c, cu retrogradarea unei 
trepte de salarizare pe timp de trei 
luni (septembrie, octombrie, no
iembrie 1971), pentru că a dovedit 
lipsă de orientare și tact pedago
gic, provocînd discuții neoportune

A
cu sportivul Dobrin Nicolae, într-un 
cadru și într-un moment nepo
trivite.

Totodată, aducem la cunoștință 
că antrenorul Titus Ozon a părăsit 
formația în mod nemotivat, în pe
rioada 19—22 august a.c., lăsînd e- 
chipa — atît la jocul internațional 
cu Hapoel, cît și la meciul de cam
pionat cu Sport Club Bacău — fără 
aportul său. Față de această situa
ție, biroul clubului a hotărît, în 
conformitate cu regulamentul an
trenorilor, capitolul IX, paragraful 
c, desfacerea contractului de mun
că, în cazul cînd în termen de 24 
de ore nu se va prezenta la clubul 
nostru, pentru motivarea legală a 
absențelor șl reluarea activității.

PREȘEDINTE, 
GAVRILA GHEORGHE

MEC! INTERNAȚIONAL

PE GIULEȘTI
Giulești găzduiește azi, 
de la ora 16, meciul

Stadionul 
cu începere 
amical internațional de fotbal din
tre echipele C.F.R. București-Triaj 
(din campionatul sectorului 8) și 
Căi Ferate Ruse-Triaj (Bulgaria).

.......... ff
Duminică are loc etapa a treia 

a diviziei secunde, cu meciuri ce 
pot produce primele distanțări, 
mai ales. în seria I.

Studenții gălățeni, instalați — 
grație golaverajului — pe primul 
loc în această serie, vor încerca să 
tranșeze în favoarea lor duelul cu 
colegii lor din București. La rîndul 
său, echipa Sportul studențesc va 
arunca în luptă toate forțele în ve
derea obținerii unui rezultat favo
rabil, care s-o mențină pe primul 
plan al întrecerii, în celălalt oraș 
de pe malul Duriării, Brăila, desi
gur că tribunele stadionului vor

RODAJUL" A TRECUT
deveni neîncăpătoare pentru una 
dintre partidele „tari" ale eșalonu
lui secund, în care localnicii de la 
Progresul vor primi replica fostei 
divizionare A — Progresul Bucu
rești. în formația bucureșteană se 
anunță reintrarea a 
de bază : Beldeanu, 
gescu și Cassai.

O altă asnirantă la 
der, F. C. Galați, va evolua 
plasare, la Bacău, în eompania 
Științei. Băcăuanii au o înaintare 
incisivă, dar, în același timp, o 
linie de apărare care se clatină 
destul de ușor. Așa că „buldozerul"

trei jucători
Dudu Geor-

postul de li- 
în de-

wndB 
ergem

S1MBĂTA

Dinamo, ora
Dinamo — Steagul 

(tineret-rezerve), ora 
Steagul

Iancu și colegii săi gălățeni 
crea breșe și, în final, pot repeta 
figura de Ia București, din meciul 
cu Metalul.

în seria a doua, primele trei cla
sate — C.S.M. Reșița, Minerul Baia 
Mare și C.F.R. Timișoara — au 
destule emoții la ora aceasta, fiind
că vor juca în deplasare cu echipe 
ce nu se dovedesc prea... ospitalie
re. în schimb, „Poli" Timișoara va 
beneficia de avantajul terenului 
propriu și de sprijinul suporterilor 
săi în confruntarea cu Vulturii 
Textila Lugoj — formație cu com
portări contradictorii în primele 
două etape: bună pe propriul te
ren, lamentabilă în deplasare. O 
viață grea trăiește Metalurgistul 
Cugir, care se va deplasa la Bis
trița. înaintașii formației Gloria 
sînt neiertători cu goalkeeper» ad- 
verși și n-ar fi exclus ca duminică 
să se situeze, din nou, pe primul 
loc al eficacității. Dar, sîntem abia 
la începutul campionatului și sur
prizele pot apărea de oriunde, (p.v.)

Cornel POPA

Fotbalul copiilor cîștigă din ce în ce mai mult teren. Iată o fază dintr-o 
partidă disputată pe stadionul „23 August"

Fotoi V. BAGEAC

.*t■■hi

LOTO-PRONOSPORT
Bani, autoturisme și excursii la tragerea

ora 11 :
Giurgiu

11 : Si-
ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A III a A DIVIZIEI B

Sala Floreas-
15,30 : Ungaria 
România — 
Bulgaria — 

Cuba — 
„Cupei

CICLISM : Velodromul Di
namo, ora 16,30 : campiona
tele republicane rezervate ju
niorilor.

BASCHET: 
ca, de 1a ora
— U.R.S.S., 
Cehoslovacia,
Polonia, R.D G. — 
meciuri în cadrul 
Prietenia".

FOTBAL : Terenul Electro
nica, ora 16 30 : Electronica
— T.M.B. (divizia C).

RUGBY : Teren Gloria 
(capătul tramvaielor 23, 24) 
ora 16 : Gloria — Steaua ; 
teren Sportul studențesc 
(C.A.M.-Belvedere) ora 17 : 
Sp. studențesc — U■'' ■''rsita- 
tea Timișoara.

DUMINICA

BASCHET : SaltP Floreasca, 
de la ora 15 : Bulgaria —

R.D.G., Cehoslovacia — Un
garia, România — Cuba, Po
lonia — U.R.S.S. — meciuri 
în cadrul „Cupei Prietenia".

FOTBAL:
Stadionul

14.30 : 
roșu
16.30 : Dinamo — 
roșu (divizia A) ;

Stadionul Metalul, 
Metalul —• Dunărea 
(divizia B) ;

Terenul Sirena, ora
rena — Laromet (divizia C) ;

Terenul F.R.B..
Mașini Unelte — 
Lehliu (divizia C) ;

Terenul Laromet, 
Tehnometal — Dinamo Obor 
(divizia C) ;

Terenul Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — 
(divizia C).

HANDBAL: 
nerctului. 
București 
Cluj, ora 
București 
șov ora 11 : I.E.F.S. —■ Ra
pid București (meciuri în ca
drul div. feminine ;A).

RUGBY : Teren Parcul co
pilului, ora 9 : Grivița Roșie 
— Politehnica Iași, ora 10,30: 
Dinamo — C.S.M. Sibiu.

ora 11 :
Victoria

ora 11 :

Flacăra roșie

ora
Stadionul Ti-
9 : Confecția 
Universitatea 
UniversitateaIO"

— Rulmentul Bra-
I.E.F.S.

SERIA I
Poiana Cîmpina — Portul Constanța: M. BICA, 

ajutat la linie de M. Buzea și I. Dancu (toți din 
București) ;

Politehnica Galați — Sportul studențesc: EM. 
VLAICULESCU, ajutat de I. Chirilă și V. Neacșu 
(toți din Ploiești);

Ș. N. Oltenița — Chimia Rm. Vîlcea : C, NICULES
CU, ajutat de A. C-rigorescu 
București) ;

Metalul Tîrgoviște — C.F.R.
CAȘ (Brașov), ajutat de C.
Lihuci (Măgura Cod'.ei);

Metalul București — Dunărea
TAIZER, ajutat de V. Cristian și 
Craiova);

Știința Bacău — F, C. Galați:
de V. Naumcef și I. Mihneu (toți . . ,

Progresul Brăila — Progresul București : Z. DRA- 
GHICI, ajutat de C. Ghil$ și D. Grosu (toți din 
Constanța):

Metalul Plopeni -- Ceahlăul P. Neamț : P. SOTIR, 
ajutat de G. Motprga și Ă. Paraschiv (toți din Bucu
rești).

și D. Theiler (toți din

Pașcani : TK. MOAR- 
Braun (Brașov) și V.

Giurgiu : S. MA-
G. Vitan (toți din

I. CIOLAN, ajutat 
din Iași);

«

SERIA A II-A
Chimia Făgăraș — Electroputerc Craiova : C. DI- 

NULESCU, ajutat de I. Dumitrescu și I. Urdea (toți 
din București) ;

Corvinul Hunedoara — Minerul Anina : G. BLAU, 
ajutat de A. Sbercea și V. Băluțiu (toți din Timi
șoara) ;

Politehnica Timișoara — Vulturii textila Lugoj: 
I. HAIDU, ajutat de M. Nicolaescu și D. Munteanu 
(toți din Caransebeș);

Olimpia Satu Mare — Minerul Baia Mare: I. 
RITTER, ajutat de R. Duracu și M. Izghireanu (toți 
din Timișoara);

C.StM. Sibiu — C.F.R. Arad : N. BARNA (Tîrnă- > 
veni), ajutat de S. Marian (Sighișoara) și I. Soos (Tg. 
Mureș);

Gaz metan Mediaș — C.F.R. Timișoara: G. POP 
(Brașov), ajutat de M. Diaconu (Brașov) și T. Ladani 
(Făgăraș) :

Gloria Bistrița — Metalurgistul Cugir: V. TOPAN, 
ajutat de A. Pop și O. Vereș (toți din Cluj);

Olimpia Oradea — C.S.M. Reșița: V. CATANA 
(Cărei), ajutat de M. Doroghi și M. Pop (ambii din 
Satu Mare).

excepțională Pronoexpres
La 5 septembrie a.c. Administra

ția de Stat Loto-Pronosport organi
zează tragerea excepțională de 
toamnă la Pronoexpres.

La această tragere excepțională 
se atribuie în număr NELIMITAT 
autoturisme DACIA 1300 și SKODA 
S. 100, excursii a două locuri cu 
petrecerea Revelionului la Praga, 
precum și numeroase cîștiguri în 
bani, de valoare fixă și variabilă.

Pentru stabilirea numerelor cîști
gătoare, se vor efectua 5 extrageri 
de cîte 8 numere din 45. în total 
se vor extrage 40 de numere.

Participarea se poate face cu ur
mătoarele taxe: 3 lei varianta, 6 
lei varianta și 15 lei varianta. Se 
precizează că variantele de 15 lei 
dau dreptul de participare la toate 
cele 5 extrageri cu șanse mari de 
cîștlg. De asemenea, se mal pot 
juca variante combinate sau com
binații ,,cap de pod". Amănunte 
la agențiile LOTO-PRONOSPORT.

Sîmbătă, 4 septembrie a. c.,

din 5
ULTIMA 
letelor.

septembrie 1971
ZI pentru procurarea bi-

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN, 27 AUGUST 1971

FOND GENERAL DE PREMII: 
1.125.447 lei din care 59.406 lei 
report

EXTRAGEREA I: 7 41 22 12 83
82 26 3 64
Fond de premii: 571.634 lei din
care 59.406 lei report cat. 1

EXTRAGEREA a II-ai 70 68
72 6 53 4 65

Fond de premii: 553.813 lei
Plata premiilor va începe în

Capitală de la 4 septembrie pînă 
la 11 octombrie; în țară de la 7 
septembrie pînă la 11 octombrie 
1971 inclusiv.

Rubrică redactată dc 
A. S- LOTO-PRONOSPORT

I.P.R.S.-BANEASA
l

Șos. Erou Iancu Nicolae or. 32, sect. 2 BUCUREȘTI 
(Mașina : 48, 67, 203) și cursele întreprinderii

Angajează de urgență

De asemenea I.P.R.S. - BâNEASA anunță concurs pentru ocuparea a 5 
(cinci) posturi de maiștri pentru fabricarea de rezistențe chimice.

— Ingineri mecanici — Electricieni
— Strungari — Electroniști
— Frezori — Fochiști autorizați ISCIR
— Matrileri — Instalatori apă și gaze
— Region — Presatori
— Lăcătuși mecanici — Fotografi

pent.ru


„CUPA PRIEtENIA“ LA BASCHET

DISPUTĂ APRIGĂ PENTRU LOCUL TREI
Desfășurarea celei de a patra edi

ții a „Cupei Prietenia” se apropia 
de sfîrșit spre regretul publicului 
care de abia acum s-a „încălzit” șl 
a început să guste din frumusețea 
meciurilor. In disputa pentru lntîie- 
tate, soarta primelor două locuri 
este decisă : Cuba și U.R.S.S. apar 
In această ordine in clasament șl 
este greu de crezut că viitoarele 
partide vor putea aduce vreo mo
dificare. în schimb, la medalia de 
bronz candidează mai multe forma
ții, printre care, insă, din păcate 
nu se află și cea a țării noastre. 
Șansele cele mai mari le au Bul
garia, Polonia și Ungaria, aflate în 
plină cursă pentru această onora
bilă poziție.

Și acum, rezultatele și unele a- 
mănunte. 4»

viitoarele

Del Monte 6, Nodarse 16. Ibanez 20, 
Saez 11, Ramos 8, Martinez 7, Bri
ce 3, Pozo 16 pentru Cuba, respec
tiv Harcenkov 20, Muslunas 9, Ro
lls 2, Tiks 23. Narmanldze 6, Gon- 
cearov 16, Scelkunov 2. Cernov 9.

BULGARIA — ROMANIA 83—78. 
Este inexplicabil ce s-a petrecut cu 
baschetbaliștii români. S-au compor
tat atit de slab, au jucat atît de 
„bătrînește”, fără elan, dezorganizat, 
încît te întrebai dacă tot el sînt cei 
care în serile precedente smulseseră 
ropote de aplauze. Nu găsim altă 
explicație decit în înfumurarea cu

Programul de azi : de la ora 
15,30 : Ungaria-U.R.S.S., Romănia- 
Cehoslovacia, Bulgaria-Polonia, R. 
D. Germană-Cuba.

; CUBA—U.R.S.S. 92—87. Extraordi
nar de dîrz, de spectaculos, de pa
sionant a fost acest meci, 
pentru cîștigarea competiției, 
bele echipe 
deosebite, cu 
dezvoltare în 
lui a tinut sub tensiune publicul, 
mai ales în final. Cînd mai erau 3 
secunde, de pildă, baschetbaliștii so
vietici au fost egalați printr-o a- 
runcare liberă (in min. 35 conduse
seră cu 71—62 !). în prelungiri, jo
cul a fost trepidant și a înclinat 
balanța victoriei de partea sportivi
lor cubanezi, dotați cu calități ex
cepționale. Reprezentativa sovietică 
a prestat un joc tactic excelent și 
putea cîștiga, dar cîteva greșeli de 
tehnică au determinat acest insuc- 

Au înscris : Molina 3, Hedz 4,

decisiv 
Am- 

au demonstrat calități 
mari posibilități de 
viitor. Evoluția scoru-

care au început partida și în nepu
tința, cînd s-au văzut „încolțiți”, de 
a intra în ritmul cuvenit. Oricum, 
evoluția echipei române a fost sub 
orice critică, si nu există nici o scu
ză pentru maniera în care a fost 
înfrîntă. Perztru că una e să cedezi 
cînd lupți din toate puterile și 
alta e să pierzi cînd faci doar act 
de prezență, așa cum s-a întîm- 
plat joi seara. în contrast, sportivii 
bulgari au fost combativi, au valori
ficat din plin calitățile excepționale 
ale lui Mihailov, Mikulas și Bog
danov și au repurtat un succes pe 
deplin meritat. Au înscris : Mihai
lov 24, Mikulas 23, Bogdanov 20, 
Spasov 8, Marinov 2, Todorov 2, 
Kozev Dokoljankov pentru

Bulgaria, respectiv Mihuțâ 3, Osa- 
cenco 2, Scutaru 4, Șerbănescu 10, 
Poleanu 3, Niculescu 17, Modrogan 
8, Cemat 21, Crăciun 2.

CUBA — CEHOSLOVACIA 
85—54 (34—31). Din nou O adversară 
a reprezentativei Cubei na a rezis
tat decît o repriză, prima, tn care 
a reușit să se apere tn fața rapide
lor acțiuni ofensive ale formației 
dirijată de inepuizabilul Nodarse. 
Apoi, baschetbaliștii cehoslovaci au 
fost tot mai des depășiți, atît prin 
atacuri rapide, cît și prin jocul 
pozițional dominat net de sportivii 
cubanezi. Ca urmare, diferența a 
început să crească rapid, ajungînd 
pînă la 31 de puncte.

POLONIA — K. D. GERMANA 
117—64 (49—32). Una din candida
tele la locul trei în clasamentul 
general a stabilit ieri un scor 
record în fața celei mai tinere 
echipe a competiției. Plusul de ta
lie, tehnică și experiență compe- 
tițională a determinat detașarea for
mației poloneze încă din primele 
minute și, în continuare, aceasta 
a făcut un sprint prelungit pentru 
a atinge „suta", pe care a depă
șit-o, pînă la urmă, și încă sub
stanțial.

UNGARIA — BULGARIA 55—53 
(30—28).

Dumitru STANCULESCU 
Paul IOVAN

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR

LA ORDINEA ZILEI: PROBA OLIMPICA DE 300 m
© P. Șandor —pe locul

SUHL, 27 (Prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Azi (n.r. vineri) campionatele 
europene de tir au continuat cu 
disputarea dificilei probe olimpice 
de armă liberă calibru mare 3x40 
focuri (distanța de tragere 300 m) 
în care titlu) de campion al conti
nentului a revenit surprinzător 
sportivului țării gazde, Wunderlich 
— 1151 p. Unicul reprezentant al 
nostru la acest concurs, Petre 
Sandor, s-a clasat cu 1141 p pe 
locul opt> dar la egalitate de puncte 
cu concurenții aflați pe pozițiile 
6—7. Sandor a realizat pe poziții 
următoarele punctaje : Ia culcat — 
390, în picioare — 363 și în ge
nunchi — 388. La această poziție, 
în genunchi Sandor a tras foarte 
bine, depășind cu un punct recor
dul țării, deținut tot de el. în 
schimb el a evoluat sub posibili
tăți la poziția în picioare.

Tot ieri au intrat în concurs și 
ținta.șii cu arma de vînătoare. par- 
ticipînd la o manșă de 75 de talere 
Ia proba de șanț. Pe primele locuri 
se află trăgători din Franța, Italia 
și Spania, cu maximum de puncte 
posibile. Reprezentanții 
evoluat bine doar 
apoi în seriile dai 
șească focurile la 
primul loc dintre 
Ștefan Popovici 
să spargă 4 talere. Lui Popovici

8 @ Debutul modest al taleriștilor noștri

PEKIN 27 (Agerpres). — Citind 
informații din Washington, Agen
ția China Nouă informează că e- 
chipe de tenis de masă din Sta
tele Unite au refuzat să susțină 
întîlniri cu reprezentativa Tai- 
vanului. Potrivit agențiilor de pre
să occidentale, arată China Nouă, 
încă de la sosirea în Statele Uni
te, lotul taivanez și-a redus tur
neul la o serie de meciuri demon
strative.

Boicotarea reprezentativei de 
tenis a Taivanului de către po
porul american și de către echi
pele de tenis de masă americane 
demonstrează poziția justă și sen
timentele de prietenie față de R. 
P. Chineză — relevă China Nouă.

duvi (Spahiu) fiecare cu cite 75 de 
talere lovite, 4. Seilz (R.D.G.) 74 t, 
5—9. Kristensen (Danemarca), Cze- 
kalj'a (R.D.G.), Prevost (Franța), Bel- 
lentani (Italia), Meichner (Austria) 
fiecare cu cîte 73 t, Trăgătorii ro
mâni au realizat următoarele rezul
tate : Șt. Popovici 71 t> I. Dumi
trescu și A. Marinescu cîte 70 t 
și Gh. Florescu 69 t. Situația pe 
echipe: 1. Franța 288 t, 2. R..D G. 
287 t> 3—4. Italia. Spania 286 t, 
5. Suedia 283 t, 6. România 280 t 
7. Polonia 277 t, 8. R.F.G. 276 t, 
9. Austria 273 t, 10—11. U.R.S.S., 
Marea Britanie 267 t. Femei: 1.
Elda Rollandi (Italia) 68 t, 2. Ve- 
lentina Gherasima (U.R.S.S.) 66 t, 
3. Regina Endrulăt (R.D.G.) 64 t, 
3. Reli Vezeanu (România) 63 t. La 
juniori : 1. Oettingen (R.F.G.) 72 t, 
2. Dallmann (R.D.G.) 71 t, 3. Del 
Ventisette (Italia) 70 t.

nu i se poate imputa nimic, deoa
rece acum două zile a avut un 
ușor accident — o entorsă la un 
picior — din care cauză nu a par
ticipat decît la un singur antrena
ment de acomodare cu poligonul. 
Ceilalți taleriști, Gh. Florescu, I. 
Dumitrescu și A. Marinescu nu 
s-au putut adapta condițiilor atmo
sferice (timp închis, cu ploaie în 
rafale, alternînd cu înseninări). La 
proba feminină, sportiva noastră, 
Reli Vezeanu se ațlă pe locul IV, 
(la jumătatea concursului rezervat 
senioarelor) cu o cifră modestă — 
63 t, dar la numai 5 puncte de 
locul I. în general, femeile au tras 
mai slab- neobișnuindu-se cu tim
pul nu 
cere.

iatA
NICE : 
3x40 f 
1151 P.
3. Korneev (U.R.S.S.) 1146 p, 4. Po- 
jer (Cehoslovacia) 1143 p- 5. Agîșev 
(U.R.S.S.) 1142 p. 6. Minkinen (Fin
landa) 1141 p (pe ultima decadă de 
concurs — 98 p), 7. Laakso (Fin ■ 
landa) 1141 p (97), 8. P. Șandor 
(România) 1111 p (96) 9. Mulzer
(R.D.G.) 1141 p (94). Mistreț aler
gător 60 focuri (după două zile de 
întreceri) 1. Gaard (Suedia) 382 p, 
2. Nikitin (U.R.S.S.) 377 p, 3. Karls
son (Suedia) 376 p. Taiere aruncate 
din șanț (după 75 buc.) : 1—3. Car- 
rega (Franța), Basagni (Italia), Val-

prea prielnic pentru între-

FINALA „CUPEI
INTERCONTINENTALE7'

REZULTATELE TEII- 
armă liberă calibru mare 
: 1. Wunderlich (R.D.G.)
2. Melnik (U.R.S.S.) 1149 p,

® Năstase-Loyo Mayo și in primul tur
un tînăr tenisman a-

Se vă înscrie un nou coș, în partida Polonia —R. D. Germană
al 
la 
în

Țiriac - Gorman,

dificilă va avea

Dick Knight, 
meri can.

O sarcină 
doilea jucător român prezent 
acest turneu. Ion Tiriac, care
primul tur il va intimi pe ameri
canul Tom Gorman, semifinalist a- 
nul acesta la Wimbledon.Campionatele mondiale de

î (Urmare din pag. 1)
celor 7 echipaje românești, dar 
șansele cele mai mari de a urca 
pe podium le au echipajele de 
K 2 — 1000 m (Costel Coșniță — 
Vasile Simiocenco), C 2 — 
(Serghei Covaliov — Ivan Patzai
chin) și K 4 — 1000 m “ 
Ivanov, Vernescu, Negraia).

1000 m

(Zafiu,

în ceea ce privește întrecerile fe
minine, în condițiile schimbărilor 
de ultimă oră în selecția echipaje
lor noastre, considerăm că preten
țiile se înscriu pentru locurile 
4—6. Orice clasare mai bună >poate 
fi considerată Ca o autentică per
formanță pe care o realizează re
prezentantele României.

iNTÎLNIRI LA ADA-TIGANLIJA
(Urmare din pag. 1)

ției. Termenul pare foarte preten
țios, dar ar trebui să se știe că 
tot mai multă lume a început să 
se intereseze de acest sport, care 
a schimbat de cițiva ani anonima
tul în popularitate (cel mai con
vingător exemplu îl constituie pre
zența echipajelor din țări îndepăr
tate cum sînt: S.U.A., Canada,
Japonia, Coasta de Fildeș etc.).

Cum se manifestă, cel puțin pînă 
la această oră,/ prezența echipei 
noastre reprezentative, aflată în 
plină cursă de confirmare a pres
tigiului cucerit cu talent și atîta 
trudă ?

Vineri dimineața, crainicul de la

Ada-Tiganlija anunța că echipa 
României a obținut frumoasa per
formanță de a se califica în toate 
semifinalele probelor olimpice. Cu 
acest atu au abordat sportivii ro
mâni și prima confruntare a sprin
terilor pe distanța de 500 m, nu- 
mărîndu-se la sfîrșitul reuniunii de 
dimineață printre cei care au cîști- 
gat dreptul de a participa și în 
semifinalele acestor întreceri. Pe 
foile de rezultate intîlnim și nu
mele arbitrilor internaționali din 
țara noastră (Jean Zamfir, Nicolae 
Navasart, Otto Tomiuc, Corneliu 
Birsănescu) pe care îi cunoaștem 
din acea nomenclatură modestă, 
poate chiar anonimă, a Snagovu- 
lui.

-----------FIȘIER------------  dl
K 1 — 500 m, seria I: 1. Aurel Vernescu (România) 1:48.94. 2. Hetz (Unga

ria) 1:49,95, 3. Sledziewski (Polonia) 1:50,15: seria a Il-a: 1. Khakhol (U.R.S.S.) 
1:49,23. 2. Burny (Belgia) 1:53,13, 3. Ohmut (Iugoslavia) 1:54,64: seria a Ill-a: 
1. SOucek (Cehoslovacia) 1:49,97, 2. Nummisto (Finlanda) 1:50,74, 3. Sato (Ja
ponia) 1:51,56.

C 1 — 500 m, seria I: 1. Wichman (Ungaria) 1:58,88. 2. Patzaichin (România) 
1:59,95, 3. Opara (Polonia) 2:04,48: seria a Il-a: 1. Leve (R.F. a Germaniei) 
2:00.91. 2. Bolousov (U.R.S.S.) 2:02,60, 3. Millot (Franța) 2:03,36, 4. Ctvrtecka 
(Cehoslovacia) 2:04,11. ’

K 2 — 500 m, seria î: 1. Cseh-Hazsik (Ungaria) 1:39,09, 2. Dragulschi-Pavel 
(România) 1:39,67, 3. Tomyslak-Piszcs (Polonia) 1:40,03; seria a Il-a: 1. Khakhol- 
Greșhta (U.R.S.S.) 1:39.32, 2. Gunther-Fischer (R.F. a Germaniei) 1:40,25, 3. 
Markkanen-Korjula Finlanda) 1:40,50; seria a IlI-a: 1. Burny-Hoekstra (Bel
gia) 1:38,18, 2. Pfalf-Seibold (Austria) 1:38,37, 3. Andrrson-Peterson (Suedia) 
1:39.16.

C 2 — 500 m, seria I: 1. Lobanov-Pankov (U.R.S.S.) 1:53,42, 2. Rose-Twer 
(R.F. a Germaniei) 1:54,43, 3. Taro-Weigand (S.U.A.) 1:54,64: seria a n-a: 
1. Danielov-Simionov (România) 1:50,59, 2. Sindelov-Zeidlitz (Suedia) 1:50,99, 
3. Boicev-Damianov (Bulgaria) 1:51,21.

Ki — 4x500 m: 1. România (Eugen Botez, Mihai Zafiu, Dimitrie Ivanov, 
Aurel Vernescu), 2. R.F. a Germaniei.

A

Campionatele mondiale de lupte libere
(Urmare din pag. 1)

Ion Arapu (cat. 48 kg). Sorții i-au 
opus un adversar valoros, sovieticul 
Roman Dimitriev, campion european 
în 1969 și medaliat cu bronz la ul
timele două ediții ale C.M. _ 
resul bogat al luptătorului 
nu l-a intimidat pe tinărul 
(are 20 de ani și participă 
prima oară la o competiție de mare 
anvergură). El a reușit în primul 
minut un atac la picioarele adver
sarului, dar Arapu nu a fost sufi
cient de inspirat și Dimitriev a pu
tut să evite atacul. în minutul 
Dimitriev a fost pe punctul de 
fixa pe Arapu la parter, însă 
cesta a ieșit în afara spațiului de 
concurs. în ultimul minut al repri
zei I, concurentul nostru rezistă la 
o „intrare” furtunoasă a adversaru
lui său oare l-a prins de picioare și 
la care Arapu a răspuns cu un con
traatac (o răsturnare) pe care însă 
arbitrii ...
nuare. Arapu respinge cîteva atacuri 
ale lui Dimitriev și în ultima parte 
a meciului el a trecut pe lingă o 
mare ocazie de a schimba rezultatul 
în favoarea sa. Luptătorul sovietic 
văzînd că are avantaj pe tabela de 
marcaj a încetinit ritmul, situație 
de care s-a folosit Arapu. El a prins 
un picior al Iui Dimitriev și timp 
de aproape 30 de secunde l-a ținut 
Pe. acesta intr-o poziție dificilă, ob
licind un punct, dar insuficient, pe 
lingă cele două ale lui Dimitriev, 
care astfel cîștigă Ia limită : 2—1.

O mare surpriză a produs româ
nul Petre Cernău (cat. 52 kg). Deși 
în ajun ne declarase că ar dori 
foarte mult ca în primele două tu
ruri să nu se întilnească cu favori- 
ții categoriei, adică cu concurenți 
din Bulgaria, U.R.S.S. sau Japonia,

Palma- 
sovietic

Arapu 
pentru

2, 
a-1 
a-

nu au punctat-o. în conti-

Constantin COMARNISCHI

STEAUA A CISTIGAT

NU SE VA MAI JUCA!

caiac-canoe
In tribune, la masa presei, pre

tutindeni Vernescu. Patzaichin, Co- 
valiov, Maria Nichiforov și alți 
componenți ai echipei noastre sem
nează autografe, impart zimbete și 
sincere strîngeri de mină adver
sarilor. Este solida popularitate cîș
tigată prin performanțe de mare 
valoare și transformată într-un 
dialog sportiv-spectator de o emo
ționantă frumușețe.

Aud îri microfon nuhiele sporti
vilor noștri, aprecieri elogioase și 
ca la oricare altă mare competi
ție mondială și europeană, anti
ciparea unor succese. Cred cu tă
rie în posibilitatea ca la Ada-Ti
ganlija reprezentanții noștri să de
pășească bilanțul „Bagsvaerd".

Dar în această clipă ■ dinaintea 
finalelor, care vor desemna primii 
campioni, cred că a și fost obți
nută o victorie de preț. Toată lu
mea, spectatori, sportivi, antrenori, 
rostește la interval de minute cu- 
vîntul România.

Sîmbătă începe și marea cursă 
a medaliilor de aur...

noștri au 
în seria I ca 
și trei să gre- 

4—6 talere Pe 
români se află 

care nu a reușit

„CUPA DANUBIUS"
LA HAMOBAL

(prin telefon). Pesb

TRAGERE LA SORȚI PENTRU TURNEUL 
DE LA FOREST HILLS

NEW YORK, 27 (Agerpres).' — 
Partidele John Newcombe — Jan. 
Kodes și Ilie NăstaSe — Loyo Mayo 
vor fi confruntările principale din 
primul tur al marelui turneu in
ternațional de tenis de la Forest 
Hills. La simplu feminin, partida 
centrală din primul tur va opune 
pe australiencele Judy Dalton și 
Lesley Bowrey.

Tragerea la sorți a apropiatului 
turneu de la Forest Hills a fost 
efectuată la sediul O.N.U. din New 
York de către adjunctul secretaru
lui general al O.N.U., Narashiman, 
și fostul campion american Vie 
Seixas. Cu excepția australianului 
John Newcombe (favoritul nr. 1), 
a americanului Cliff Richey (nr. 6 

, îp lista capilor de serie) și a româ
nului Ilie Năstase (al 8-lea favorit), 
ceilalți capi de serie vor avea par
tide mai ușoare în primul tur. Ast
fel, americanul Stan Smith (nr. 2) 
va întîlni pe mexicanul Ramirez iar 
Arthur Ashe va juca împotriva lui

GALAȚI, 27
2 000 de spectatori au luat loc în tri
bunele elegantei săli din localitate, 
Inaugurată cu cîteva zile în urmă, 
pentru a urmări partidele din etapa 
finală a competiției internaționale de 
handbal masculin, dotată cu trofeul 
„Danubius". In primul meci s-au în
tîlnit echipele Trotușul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și Politehnica Galați. Evi
dent mai buni, handbaliștii formației 
Trotușul au cîștigat cu scorul de 
19—17 (11—8). ocupînd locul III fn 
clasamentul final.

In partida decisivă pentru desem
narea echipei învingătoare' s-au în
fruntat Steaua București și Zmeti 
Zaporojie. Victoria a revenit hand- 
baliștilor bucureșteni cu 18—16 
(7—7), care astfel au cucerit fru
mosul trofeu pus în joc,

T. SIRIOPOL, coresp

CAMPIONATUL EUROPEAN DE VOLEI Al JUNIOARELOR
CECINA, 27 (prin telefon). In 

cochetul „Palazzetto dello Sport" 
din localitate au continuat meciu
rile din cadrul preliminariilor cam
pionatului de volei, rezervat juni
oarelor. în prima partidă a reu
niunii de vineri selecționata R.F. 
a Germaniei a întrecut' pe cea a 
Olandei cu scorul de 3—0 (8, 11, 
11) Ia capătul unui meci în care 
învingătoarele au dominat categoric.

Echipa României urmează să în- 
tîlnească în cursul serii, într-o par
tidă decisivă pentru calificarea în

turneul final, selecționata Bulga
riei. Jocul este programat la ora 
22> așa încît rezultatul va fi cu
noscut abia sîmbătă.

în ziua precedentă s-au înregis
trat următoarele rezultate : U.R.S.S.
— Bulgaria 3—0 (5, 3, 11) și R.F.G.
— Italia 3—1 (—11. 4. 13, 10).

TURHEE INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
• Echipa de fotbal Vasas Buda

pesta a terminat învingătoare în 
turneul internațional de la Bilbao, 
întrecînd cu 2—1 (după prelungiri),

formația belgiană Standard Liăge. 
Pe locul 3 s-a clasat echipa Di
namo Moscova, iar pe locul 4 e- 
chipa Atletico Bilbao.

PE MARGINEA UNEI „REVENIRI

• Turneul internațional „Juan 
Gamper" desfășurat la Barcelona a 
luat sfîrșit cu victoria formației 
locale F. C. Barcelona, care a dis
pus în finală de echipa argentinia- 
nă „Chacarita Juniors" cu 1—0 
(1—0). în întîlnirea pentru locurile 
3—4, Honved Budapesta a învins 
cu 2—0 (1—0) pe Bayern Miin- 
chen.

Secretariatul Uniunii Europene de 
fotbal a confirmat vineri la Berna 
că finala „Cupei intercontinentale" 
între Ajax Amsterdam si Nacional 
Montevideo nu va mai avea loc, 
întrucît cele două cluburi nu au 
căzut de acord asupra datelor și 
locului de desfășurare a partide
lor. Clubul olandez a refuzat să 
joace 
nu a .
Ajax ca primul meci să se desfă
șoare

la Montevideo, iar U.EF.A. 
putut reține propunerea lui

la New York.

POLONIA -ROMÂNIA 4 2

PR AGA, 27 (Agerpres). — La 
Opava au continuat meciurile tur
neului internațional de hochei pe 
gheață pentru juniori. Echipa Po
loniei a învins cu scorul de 4—2 
(2—0. 1—0, 1—2) echipa României, 
iar selecționata Finlandei a între
cut cu 4—2 (0—1. 2—1, 2—0) echi
pa Suediei.

MARK SPITZ
LA 200 m

NOU RECORD

9.

1
2:03y9

DELFIN
MONDIAL

Aseară, în cea de a treia reuniune a 
campionatelor de (not ale S.U.A., Mark 
Spitz a parcurs distanța de 200 m 
delfin în excepționalul timp de 
2:03,9, superior cu 1,1 sec. vechiului 
record mondial deținut de Gary 
Hall. în proba similară rezervată 
fetelor, Ellie Daniel a înotat cele 
4 lungimi în 2:18,4 — nou record 
al lumii (v. record — Karen Moe 
2:18,6).

SURPRIZE IN PROBA DE VITEZĂ.
LA CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM PENTRU AMATORI

La Varese (Italia) a început des
fășurarea preliminariilor campiona
tului mondial în proba de viteză 
pentru amatori. în seria a Xl-a. 
românul Ștefan Laibri'er, cronome
trat pe ultimii 200 de metri cu 
12,520 secunde, a învins pe Harry 
Kent (Noua Zeelandă).

în continuare, el

zuluî Pedersen, iar în proba de w 
recalificare a fost întrecut de ceho
slovacul Tkac.

Desfășuiarea preliminariilor a 
prilejuit și două surprize 1 valo
roșii sprinteri Pakadze (U.R.SS.) 
și Geschke (R D.G.), cotați ptirrire 
protagoniștii competiției, 
reușit să se califice.

sorții au decis ca încă în primul tur 
Ccrnău să se „bată” cu un japonez : 
Y. Kato. Ei bine, P. Cernău nu s-a 
emoționat, fiind,, pur și simplu, ex
traordinar în acest meci. De la pri
mul sunet de gong, Cernău a atacat 
cu mult curaj, însă prima lui ac
țiune s-a finalizat în minutul 2, El 
l-a sui-prins la marginea spațiului de 
luptă pe Kato și cu o „cheie” la 
picior l-a întors pe adversar, reu
șind să-l fixeze cu umerii pe sal
tea. Deci o frumoasă victorie (min. 
2) prin tuș, pentru care după 
a coborît treptele podiumului 
concurs P. Cernău a fost purtat

colegii lui de echipă. El 
în turul doi cu Ovard

Tenisul suedez a reprezentat, cu 
ani în urmă, una din forțele redu
tabile ale „sportului alb", pe con
tinentul 
rachetei 
Schmidt 
aduceau 
renurile 
proape un deceniu 
vorbește din nou despre afirmarea 
unor tenismeni din țara scandina
vă, cîștigători ai competiției in
ternaționale de tineret, dotată cu 
„Cupa Galea“. Iată ce scrie revis
ta franceză „SPORT" la acest ca
pitol :

„Calificați pentru prima oară în 
finala tradiționalei competiții, ti
nerii suedezi au părăsit victorioși 
terenul. Antrenați de fostul cam
pion Lenart Bergelin (n.n. fost ad
versar și al tenismenilor români, 
acum 25—30 de ani), ei vor pro
mova desigur foarte curînd în pri
ma echipă a Suediei. Posedînd un

european, 
ca Sven 
sau Jan 

încă lauri 
de tenis.

Campioni ai 
Davidson, Ulf 

Erik Lundquist 
Suediei, pe te- 

Acum după a- 
de „tăcere", se

SPORi’
joc deosebit de cizelat, un Svens
son, sau cei doi Johansson (Kjel 
și Leif), a căror eficacitate a pu
tut fi apreciată la Vichy, sînt cele 
mai bune elemente ale unui „nou 
val" care ar putea reda tenisului 
suedez strălucirea de altă dată".

Nu ne râmîne decît să comple
tăm aceste rînduri cu repetarea 
unei dorinți mai vechi, de a ve
dea și pe tinerii tenisineni români 
afirmîndu-se din nou în „Cupa 
Galea", unde — de la singura ca
lificare în finala turneului (în 
1958) a unei echipe avînd în frun
te pe Ion Tiriac — tenisul nostru 
continuă să aibă o prezență mo
destă.

MIȘCARE = LONGEVITATE
ce 
de 
pe

brațe de 
va lupta 
(Israel).

Tot cu .
mul meci și reprezentantul nostru 
la categ. 57 kg. Nicolae Dumitru, 
în partida cu italianul A. Sembronl.

In continuare, au intrat în con
curs sportivii de Ia celelalte categorii 
de greutate. Și de data aceasta am 
asistat la întîlniri pasionante, la 
meciuri de o ridicată valoare teh
nică.

Reprezentanții noștri, care au evo
luat aseară, pînă la ora cînd telefo
nez. au obținut următoarele rezultate: 
Petre Coman (cat. 62 kg), unul din
tre oamenii d° bază ai echipei, a 
pierdut în mod surprinzător prin tuș 
(min. 4) la japonezul K. Abe. In pri
ma repriză Coman conducea cu 3—1! 
La categoria 68 kg Petre Poalclungi 
l-a învins prin descalificare pe elve
țianul A. Chardomens. Ludovic Am- 
bruș (cat. 74 kg) a avut în concuren
tul polonez J. Bajak un adversar di
ficil, pe care însă l-a întrecut, după 
un meci epuizant, la puncte.

Sîmbătă au ]oo întrecerile turului 
II, duminică tururile III, IV și V, 
iar lunj semifinalele și finalele.

IL GIORNO
o victorie a terminat pri- Ziarul italian „IL GIORNO" a 

publicat, recent, un comentariu pe 
marginea unei statistici 
longevitatea oamenilor, 
de Institutul italian de 
socială. Potrivit acestei 
omul cel mai bătrîn din 
fi un bolivian în vîrstă de 203 ani, 
urmat în acest clasament de sovie
ticul Ashura cu 194 ani și de ira
nianul Musavi cu 190 ani. Dintre 
toți acești „Matusalemi" ai zilelor 
noastre, cea mai completă fișă o 
posedă sovieticul Mîslomovo care 
numără 165 de ani. Se știe despre 
el că are o bună condiție fizică, o 
greutate de 70 kg, pulsul 72 și ten
siunea arterială — 13

Cum se explică această uimitoare 
longevitate a unor semeni de-ai 
noștri ? Iată ce scrie ziarul în le
gătură cu această problemă stu
diată cu mult interes de geronto- 
logii din întreaga lume: „Campio
nii longevității nu au uitat că 50

privind 
alcătuită 
medicină 
statistici, 
lume ar

la sută din corpul nostru este for
mat din mușchi și nu pierd prile
jul să-i pună în mișcare, corect, zi 
de zi. într-adevăr, sedentarismul 
împiedică eliminarea numeroaselor 
toxine care sa formează în intesti
ne și în ficat. Sedentarul — care 
este adesea un obez — își închi
puie că poate rezolva această pro
blemă reducînd mereu alimentația. 
El reușește, în felul acesta, să slă
bească. dar într-un mod nefast 
pentru inimă care pierde o parte 
din celule și din potențialul său. 
Slăbirea ' obținută prin exercițiu 
fizic lasă — însă — intacte calități
le inimii.

în afara activității sportive, in
teresul pentru problemele vieții 
din jurul nostru și pentru natură 
sînt elemente importante pentru 
cei ce au atins o vîrstă foarte îna
intată.

Alt 
tății: 
selor, _ 
cesiv de grăsimi și făinoase. în 
sfîrșit, acești aproape bi-centenari 
beau cel puțin un litru de apă pe 
zi. Un ultim element i viața la țară 
și în aer liber".

factor important al longevi- 
o riguroasă repartizare a me- 
cu evitarea consumului ex-

Redacția și administrația i București, str. Vasile

(U.R.S.S.), 
campion al 
în proba de 

m cu start 
de pe loc

a cedat dane-

VIITOARELE C. M. DE CICLISM
1972-FRANȚA; 1973 SPANIA

• / ■.

• Continuîndu-și turneul în Ita
lia, echipa portugheză Benfica Li
sabona a întîlnit formația Ata- 
lanta Bergamo pe care a învins-o 
cu 6—0 (6—0). Anterior, Benfica în- 
trecuse cu 4—1 pe Cagliari și cu 
2—1 pe Genova.

tn imaginea ală
turată, Eduard 
Rapp 
noul 
lumii
1000

Congresul Federației internaționale de ciclism amator a ho- 
tărît ca viitoarele campionate mondiale să aibă loc în 1972 
la Marsilia (28 iulie — 2 august probele de velodrom) și în 
zilele de 5 și 6 august la Gap, probele de șosea.

Cu același prilej s-a stabilit și că întrecerile campionatelor 
mondiale (pistă și fond) din 1973 să se desfășoare în Spania, la 
Barcelona. In același an, federația engleză va organiza cam
pionatul lumii la clcloros. S-a aprobat organizarea unor cam
pionate europene rezervate juniorilor. Prima competiție de 
acest fel va fi organizată în anul 1973 în R.F. a Germaniei. 
La aceste competiții pot participa tineri pînă la 18 ani. Ei se 
vor întrece în probele de viteză, urmărire — 3 km (echipe și 
individual) și într-o probă de fond în lungime de 120 Km.

Comitetul" director al U.C.I. a decis ca și pe viitor durata 
marllqr tururi cicliste internaționale, cum sînt cele ale Fran
ței șl Italiei, să nu depășească 20 de zile. Se interzice organi
zatorilor de curse să împartă o etapă în trei semletape dis
tincte cum s-a intîmplat anul acesta în Turul Franței. Pe de 
altă parte, s-a hotă rit crearea de noi laboratoare specializate 
pentru controlul antidoping și contraexpertize. Două din 
aceste laboratoare vor fi create la Sofia și Kbln.

TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Selecționata masculină de volei a Cubei 
s-a calificat pentru turneul final al 
Jocurilor Olimpice de vară de la MQn- 
chcn. In turneul de calificare al țărilor 
Americii de Nord și Caraibilor, voleiba
liștii cubanezi s au clasat pe primul loc, 
învingînd în finală cu 3—1 (15—8, 10—15, 
15—6. 15—8) reprezentativa S.U.A. în
turneul feminin, victoria a revenit echi
pei Mexicului. Formația Cubei a ocupat 
locul doi.

Cursa ciclistă Internațională desfășurată 
la Bussieres (Franța) a fost cîștigată de 
rutierul belgian Walter Godefroot, care 
a realizat pe distanța de 112 km timpul 
de 2 h 52:30. El l-a învins la sprintul 
final pe francezul Bernard Thevenet. cro
nometrat în același timp. La 10 secunde 
au sosit belgianul Eric Leman, olande
zul Jan Janssen și italianul Italo Zilloli.

Fostul campion mondial de box 1* cat. 
grea Cassius Clay a fost desemnat de

revlsta „Ring Magazine" cel mai bun 
pugilist al lunii Iulie. Aceasta ca urma
re a victoriei realizate prin K. O. în re
priza a 12-a in fața lui Jimmy Ellis, 
în meciul desfășurat la Houston, tn a- 
celași clasament, locul doi este ocupat 
de George Foreman, urinat în ordine 
de Jerry Quarry. Oscar Bonavena, Mac 
Foster. Joe Bugner (Anglia), care de
ține titlul continental. 
Floyd Patersson, George

■
In turneul internațional
gheață de la Moscova, echipa Dynamo 
Berlin a obținut o surprinzătoare victo
rie cu scorul de 6—2 (2—1, 2—0, 2—1) 
în fața formației cehoslovace Zkl Brno, 
de trei ori cîștlgătoare a Cupei campi
onilor europeni.

„Porsche"). El a terminat învingător tn 
cele două manșe ale concursului, stabi
lind un nou record al circuitului cu o 
medie orară de 163,600 km. Pe locul se
cund s-a clasat P. Gethin (p= „McLa
ren"), urmat de H. Kellencrs (pe „March") 
șl T. Pilette (pe „McLarcn").

Jimmy Ellis, 
Chuvalo etc.

de hochei pe

Disputată la Capriata d'Orba în apro- 
----- Alessandria, cursa ciclistă „Tre 

a revenit italianului 
cronometrat pe 227 
Marino Basso (Italia) 
doi în același timp.

piere de 
Castelli" 
Da'ncelli 
5 h 49:11. 
pe locul

Michelle 
kni

a
in 

sosit

de bas-

Cursa automobilistică internațională des
fășurată pe circuitul de la Keimola 
(Finlanda) s-a încheiat cu victoria cam
pionului finlandez Leo Klnnunen (pe

Turneul international feminin_______
chet de la Termoli s-a încheiat cu vic
toria formației bulgare Marița Plovdiv, 
care în ultimul joc a întrecut‘cu scorul 
de 70—41 (37—28) echipa italiană A. C. 
Vicenza. Pe locul doi s-a clasat forma
ția maghiară Voros Meteor, învingă
toare cu 58-®10 (29—21) în fața echipei 
Iugoslave Jugoplastika Split,
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