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TRAGEREA LA SORȚ!
A MECIURILOR

DIN CADRUL „C.C.E."
LA TENIS DE MASA

Uniunea europeană de tenis de 
masă a procedat zilele trecute la 
tragerea la sorți a meciurilor din 
cadrul ediției 1971/1972 a „Cupei 
campionilor europeni” pentru echi
pele masculine și feminine.

In competiția masculină s-au în
scris 16 formații printre care și 
Politehnica București. Echipa româ
nă va întîlni în primul tur, la Bucu
rești, formația spaniolă Mayda din 
Barcelona.

La întrecerile feminine unde și-au 
anunțat participarea 12 echipe, Pro
gresul București urmează să joace 
direct în turul al doiiea cu învin- 
gătoarea partidei Aussenhandel Ber
lin (R.D. Germană) — Epitok Bu
dapesta (Ungaria).

întîlnirile vor fi programate după 
data de 15 septembrie.

TURNEUL, INTERNAȚIONAL DE 
LA PRIMORJE (BULGARIA)

jucători de tenis 
va pleca la 

pentru a lua 
internațional 
între 3 și 5 
deplasarea

Lunțeanu, Șer- 
Ovânez, ei fi nd

Joi, un lot de 
de masă români 
i je 'Bulgaria) 
te La un turneu 
tineret, programat
tembrie. Vor face 
nica Hariga, Ana 
ban Doboși, Aurel 
însoțiți de antrenorul Emil Băeioiu.

EDIȚIA INAUGURALA A „CUPEI 
DUNĂRII" LA JUNIORI

La 8 septembrie va începe la 
Bratislava concursul internațional 
de tenis de masă al juniorilor, 
„Cupa Dunării". Țara noastră va 
fi reprezentată de Ana Lunțeanu, 
Irina Tothfaluși. Camelia Filimon, 
Mibai Bobocică, Cornel Popoviei, 
Marin Firănescu și Dumitru Bîldea. 
Antrenorii echipelor române 
Emil lacobi și Virgil Bălan.

Ce ne-au relevat C. M. de lupte libere

TINERETUL N-A AVUT COMPLEXE
ÎN FATA CONSACRAȚILOR

«LIX

i

- ■

a prezentat multi debutanți 
intr-o

Echipa României, deși 
loc satisfăcător

ocupat 
dificilă

■

sînt

Un moment dramatic din, meciul 
lui L. Ambruș (medaliat cu argint) 
cu bulgarul N. Kuzmanov (cat. 74 
kg). Din poziția dificilă in care l-a 
surprins fotoreporterul sofiat. Am
bruș va ieși pină la urmă cu bine. 
El a cîștigat meciul Ia puncte și 
cu aceasta medalia de argint.

Teleloto : B.T.A. — Agcrpres

un
31 (prin telefon, c.e la tri-

CAMPIONATE... NETERMINATE

O/ PE VELODROM

SOFIA, 
misul nostru special)

Campionatele mondiale 
libere, care s-au desfășurat 
de patru zile în capitala Bulgariei, 
ne-au prilejuit, în primul rînd, con 
statarea că marea majoritate a 
confruntărilor din această ediție au 
depășit așteptările. Nu ne referim 
numai la numărul record de par- 
ticipanți (267) ci și la înalta ținută 
tehnică a întîlnirilor. Ia surprizele 
de proporții, care au condimentat 
competiția sofiotă. O serie de tehni
cieni de reputație mondială, ca de 
pildă arbitrul internațional Valen
tin Bați (România), unul dintre cei 
trei șefi de saltea Ia întreceri, ne-a 
declarat că deși a luat parte la 19 
ediții ale C.M., totuși pe acestea le 
consideră cele mai reușite. „Nici 
chiar disputele de Ia Ciudad de 
Mexico — ne-a declarat antreno
rul român, Ion Corneanu, membru 
în conducerea forului internațional 
F.l.L.A. — nu pot fi puse pe ace
lași plan cu întrecerile de la Sofia.

de lupte 
timp

competiție extrem de
Din primul și pînă la 
am asistat la partide spectaculoase, 
tie bun nivel tehnic, în care au a- 
bundat impecabile procedee tehni
ce".

în aceste condiții, de bună sea
mă, drumul sportivilor spre meda
lii a fost deosebit de greu. Am a- 
sistat la unele înfrîngeri și, ca a-

Costin CHIRIAC

ultimul tur

'Continuare în pag. a 4-a) i

la handbal masculin

UNIVERSITARA CLUJ
A ÎNVINS

SELEUȚIONAI A FRANȚEI

C Cirjă, în plin efort la urmărire individuală, 
la cucerirea ti liJ-îndreptățit titlului de

in care aspirăprobă
campion

Foto: N. DRAGOȘ

de velo- 
continuat 

ieri cu desfășurarea probelor de 
urmărire individuală (juniori mari) 
și urmărire pe echipe (juniori 
mici). La juniori mari, dispute 
strînse pînă în 
lă. cîștigate de : 
1) — realizatorul celui mai 
timp, 5 :16,5, pe cei 4 km ai 
bei, M. Ferfelea (Steaua), Cr. 
mer (C. S. Brăila) și V. 
nu (Șc. sp. 3). Din cauza 
nericului, semifinalele șl 
au fost programate pentru 
la ora 17. In prima semifinală, 
vor „trage" C. Cîrjă și V. Muri-

Campionatele naționale 
drom pentru juniori au

sferturile de fina- 
C. Cîrjă, (Șc. sp. 

bun 
pro- 
Ca-

Murinea- 
întu- 

finala 
astăzi.

în a doua Cr. Camer și 
După calculele hîr- 
spune, sînt perspec- 

finală pe Cîrjă 
valoroși in

pentru ju
pe echipe) 
finala aces- 

se desfășoa- 
cînd 
con-

neanu, iar 
M. Ferfelea. 
tiei, cum se 
tive să-i vedem în
și Ferfelea, cei mai 
preliminarii.

Nici campionatul 
niori mici (urmărire 
nu s-a putut încheia, 
tei probe urmînd să
re tot astăzi după-amiază, 
pentru locurile I și II vor 
cura Dinamo și Școala sportivă 3, 
iar pentru locurile III și IV Școala 
sportivă 1 și Școala sportivă 3, 
echipa B.

CLUJ, 31 (prin telefon). — Sezonul 
handbalistic, care se anunță atît de 
bogat tn această toamnă, a fost inau
gurat în orașul nostru printr-un in
teresant meci internațional ce a opus 
echipa locală Universitatea selecțio
natei Franței, aflată în țara noastră 
intr-un turneu de antrenament. Parti
da a avut loc în Sala Sporturilor și 
s-a încheiat, după o dispută intere
santă, echilibrată șl abundentă în 
faze de mare spectacol, cu victoria 
studenților clujeni: 20—18 (7—11).
Datorită unei apărări atente și agre
sive. oaspeții nu au permis gaz.delor 
să desfășoare jocul lor obișnuit și din 
acest motiv scorul a fost bună parte 
din timp favorabil handbaliștilor 
francezi. Jucătorii de la U“ au rea
lizat egalarea abia în min. 45 (15—15). 
Din acest moment, însă, gazdele, prin 
acțiuni rapide, finalizate inspirat,’au 
dominat și au obținut o victorie de 
prestigiu. Cele mai multe puncte au 
fost realizate de Schobel (6), Chircu 
(5) și Șaigo (4) — Universitatea. Cha
peau (4). Brunnet (3) — selecționata 
franceză.

Nușa DEMIAN

• Ultimul test public al fotbaliștilor tricolori

primul

Selecționabilii ro
mâni — d« la 
dreapta la stin
gă: Dembrovschl, 
lanul, Lucescu, 
Anca (în plan se
cund). Mocanu și 
Dumitru «— sur
prinși în pauza 
trialului de mier
curea trecută. 
După o verifi
care „în familie", 
testul de astăzi 
urmează să de
monstreze — îna
intea partidelor 
oficiale — in ce 
măsură seriozita
tea tricolorilor, 
ușor de depistat 
de pe chipurile 
din imaginea ală
turată, poate con
feri iubitorilor 
fotbalului nostru 
o toamnă plină 
în satisfacții.

La o săptămînă 
trial al tricolorilor, astăzi, de la 
ora 16.30, pe stadionul Republicii, 
formația probabilă a naționalei A 
va întîlni pe liderul campionatului 
iugoslav, valoroasa echipă O.F.K. 
Beograd. Acesta va fi ultimul test 
public al primei reprezentative și 
gîndurile noastre (și grijile, și spe
ranțele) se vor îndrepta spre par
tida de la 22 septembrie, cu Fin
landa, de la Helsinki, în campiona
tul european. Din cauze fortuite 
(accidentări) și altele evitabile (in
disciplină, lipsă de pregătire), în 
preajma importantului examen na
ționala noastră nu poate beneficia 
de cîțiva jucători de valoare (Lu- 
pescu, Tătaru II» Radu Nunweiller» 
Domide. Dinu, Dumitraclie. Dobrin, 
Neagu). Antrenorul Angelo Nicu-

Duminică, pe stadionul „23 August"

Iescu se dovedea foarte afectat de 
nedorita situație, mai ales că „după 
jocul de la Bratislava toți acești 
jucători fuseseră puși în temă cu 
planul de asalt al echipei repre
zentative". „Mă întreb, la ce Ie 
servește acestor jucători talentul pe 
care-l au ?“ — reproșa antrenorul 
principal a] lotului național super
ficialitatea unor fotbaliști în care 
s-au investit atîtea speranțe.

Acestea fiind condițiile obiective, 
astăzi,: cu 21 de zile înaintea dis
putei de la Helsinki, prima noa
stră reprezentativă va începe — 
după cîte am fost infornwți -- 
ultimul test cu public (la 6 și 19 
septembrie vor avea loc două an
trenamente pentru omogenizare» 
sub formă de jocuri-școală) în ur
mătoarea alcătuire: RADUCANU 
— sAtmAreanu, BOC, VLAD, 
MOCANU, DUMITRU, VIGU, LU
CESCU» DEMBROVSCHI, IORDA- 
NESCU, KUN II. Se remarcă, față 
de ultima formulă prezentată 
miercurea trecută, prezența lui

Vigu și Kun II (ultimul debutează 
în prima reprezentativă !) și apa
riția lui Boc ca titular. Pentru 
eventuale modificări, cei doi antre
nori, Angelo Niculescu și Titus 
Ozon, au șapte rezerve : Adamache, 
Nac Ionescu, lanul, Anca, Pantea. 
Florian Dumitrescu și Olteanu (F.C. 
Argeș), convocat 
ment.

— Ce urmăriți 
O.F.K. Beograd, 
Niculescu ?

— în primul 
formației probabile pentru partida 
cu Finlanda, forma jucătorilor și 
concepția de joc a echipei. Sîntem 
foarte interesați de randamentul 
„ll"-lui preconizat pentru că este 
ultimul test, iar timpul nu ne mai 
permite să facem și alte experiențe. 
Toate eforturile noastre sînt și vor 
fi îndreptate spre omogenizarea 
acestei echipe, alcătuite în condiții
le amintite, spre prezentarea cu 
succes la examenul de la Helsinki.

Mircea M. IONESCU

în ultimul mo-

în „amicalul" cu 
tovarășe Angelo

rînd, verificarea

(divizionar
Al SEZONULUI

Stadionul „23 August" din Capi
tală găzduiește duminică, 5 sep
tembrie, primul cuplaj al sezonu
lui, după următorul program :

Ora 14 : Steaua — Farul
Ora 16,30 : Rapid — Petrolul

ECHIPA ROMÂNIEI PREZENTĂ LA AL DOILEA

CAMPIONAT EUROPEAN DE POLO JUNIORI
Ieri a părăsit Capitala, plecînd 

la Barcelona, echipa de juniori a 
României la polo. Tînăra formație 
a țării noastre va participa la în
trecerile celui de al doilea campio
nat european al juniorilor care în
cep astăzi. Au făcut deplasarea : 
Huber și Stancu — portari, Frincu, 
Slavei, Rus, Mirea. Cocora, Manea, 
Răducanu. Pop și Pleșca, însoțiți

de antrenorii Al. Bădiță, P. Nicu- 
lescu și arbitrul internațional Cor
nel Mărculescu. Lotul este condus 
de fostul internațional, ing. Mircea 
Ștefănescu. La ora cînd închidem 
ediția, echipa română se află în 
otșsșul spaniol în așteptarea trage
rii la sorți pentru cele două gru-,/ 
pe preliminare.

Microreportaj cu oaspeții
Ieri dimineață, acceleratul 102 i-a 

adus in București pe fotbaliștii lui 
O.F.K. Beograd, lideri în campio
natul iugoslav, adversarii de astăzi 
ai reprezentativei române. Am ' în
cercat — fără să-1 stînjenim prea 
mult, ținînd seama de oboseala pro
dusă de drumul lung — să obținem 
cîteva informații de * •
noștri. Foarte amabil, Milorad Lișa- 
nin, secretarul general al clubului 
și conducătorul lotului iugoslav, a 
dorit să precizeze :

— Sini cm bucuroși de a fi oas
peții României. Personal, mă aflu 
pentru a noua oară in capitala dum
neavoastră. O.F.K. — după cum 
poate știți — vine ca lider după 
primele etape de campionat și, cu 
toate că gazdele sînt. firește, favo
rite. vor avea în noi un adversar 
puternic".

Antrenorului te adresezi pentru 
a afla. în primul rînd, echipa. N-am 
făcut excepție de la regulă și iată 
răspunsul Ini Boris Marovici :

— Vom începe jocul cu următo-

la oaspeții

de la 0. F K. Beograd
„11" : Georgevici — Vukașino- 

Mitrovici, Gugleta, Jokici 
Turudija,

rul 
viei.
Meșanovici, Lukici 
Santraci, Triclkovici. Observați 
sa lui Petkovici și Stepanovici, 
ținuți pentru lotul Iugoslaviei, 
nerii Jokici și Tric,ikovici vor 
monstra la București cit putem 
conta pe ei în campionatul nostru.

— Venind vorba de campionat, 
ați Început bine...

— Chiar foarte bine. Avem, însă, 
Ia început, un program foarte tare, 
închipuiți-vă, duminică jucăm la 
Zagreb cu Dinamo, apoi acasă, cu 
Steaua roșie. Dacă și după aceste 
partide rămînem lideri... „intrăm la 
idei". 1

— Ați avut contact recent cu fot
balul românesc ?

— Da, ultimul, de curînd, la Kru- 
șevac, la un turneu la care a par
ticipat și F. C. Argeș. Impresia lă-

Dușan BUGARIN

Zeț, 
lip- 
re- 
Ti- 
de-

(Continuare in pag. a 3-a)

BUFA CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

SPORTIVII ROMÂNI S AU COMPORTAT ÎN TRADIȚIA
UNOR PREZENTE DE PRESTIGIU

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

După comentariile privind desfă
șurarea probelor olimpice din ca
drul ediției ’71 a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe, ne propu
nem să analizăm evoluția sportivi
lor români 
în cele de 
comparație 
nul trecut 
vaerd.

Oprindu-ne, pentru început, 
întrecerile pe distanța de 500 
să reamintim că) spre deosebire 
edițiile trecute, la C.M. de la Bel
grad au fost incluse în program 
șase probe (față de patru, pină

în finalele de sprint și 
fond, avînd termen de 
rezultatele obținute -i- 
pe apele lacului Bags-

la
m, 
de

acum), ceea ce a determinat la 
toate echipele o selecție specială 
pentru noile întreceri — cele 
canoe 1 și canoe 2 — 500 m.

Analiza rezultatelor arată că 
chipajele noastre se mențin la un 
nivel valoric bun și că pentru cele 
două noi probe introduse în pro
gramul C.M antrenorii au găsit 
soluții excelente. Se detașează, fără 
îndoială, performanța realizată de 
■anoiștii Gheorghe Simionov și 

Gheorghe Danielov — campioni 
mondiali —, un echipaj de auten
tică valoare și cu mari perspective, 

și valoa- 
români. 

sportivii 
(locul 7), 
— 4X500

de

e-

redutabili

ÎN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID

care face să crească forța 
rea grupului de canoiști 
Rezultatele realizate de 
noștri la K 2 — 500 m 
K 4 — 500 m F (5), K 1 
m (2), C I — 500 m (3) pot fi apre
ciate ca absolut normale, cores- 
punzînd pregătirii acestor echipaje,

valorii lor în comparație cu adver
sarii întîlniți, experienței competi- 
ționale etc. Sub obiectivul posibil 
de realizat rămîne doar locul 4 
ocupat de Aurel Vernescu la K .1
— 500 m, probă în care acesta — 
deși întîlnea adversari
— avea șanse reale la o medalie, 
chiar la cea de aur. Ne pare rău 
că Aurel Vernescu n-a putut astfel 
sărbători un deceniu de la cuce
rirea primului său titlu european 
la această probă, dar insuccesele 
fac — se știe prea bine — și ele 
parte din legile nescrise ale între
cerii sportive.

Tn ceea ce privește aprecierea 
generală a curselor de viteză, este 
de remarcat ’ faptul că de data a- 
ceasta lupta . ____
fost extrem de grea și la capătul 
el medaliile 
sportivi din

pentru întîietate a

au fost cucerite de 
nouă țări, cele mai

FILMUL CU TEMATICĂ SPORTIVĂ TREBUIE SĂ DEVINĂ 
UN INSTRUMENT ACTIV IN EDUCAREA TINEREI GENERAȚII

Orice analiză a realizărilor existente pe teritoriul filmului românesc cu 
tematică sportivă trebuie să-și propună, credem, două canale precise 
de investigare - FILMUL ARTISTIC și FILMUL DOCUMENTAR 

sectoare cunoscînd activități functional deosebite, cu posibilități și maniere 
de realizare distincte, acționînd — dincolo de înrudirea comună — cu și prin 
instrumente proprii.

DOUA ÎNCERCĂRI, 
DOUA... EȘECURI I

Nu este o noutate pentru nimeni 
faptul că cele două filme româ
nești de inspirație sportivă realiza
te in vremea din urmă — „K. O.” 
și „VIN CICLIȘTII" — nu s-au do
vedit pe gustul marelui _ public, lip
sa spectatorilor san^ționind. imediat 
și cu vehemență, mediocritatea aces
tor producții care aveau prea pu
ține puncte comune cu realitatea 
trepidantă a stadioanelor, cu lumea 
de valc-i etice a sportului româ
nesc.

Facilitatea scenariilor (care, între 
altele fie spus, nu fuseseră oferite 
spre lectură și Comisiei de propa
gandă prin radio, televiziune și film 
a Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport), aliată super

ficialității și stingăciei partiturilor 
regizorale, a condus la realizarea 
unor pelicule — in general — preca
re, cărora nici numele sonore chema
te spre echilibru, pe generic (Dem 
Rădulescu. Ștefan Bănică, Ștefan Tă- 
pălagă, Vasilica Tastaman — „Vin 
cicliștii”. Toma Caragiu, Dem Radu
lescu, Ovid Teodorescu. Elena Ca
ragiu — „K. O”) nu le-au putut a- 
sigura succesul sau salva rentabili
tatea.

A lipsit din acele filme autentici
tatea vieții de toate zilele, s-au a- 
les din vastul perimetru ai sportu
lui numai fapte nesemnificative ne- 
caracteristice pentru profilul moral 
al tineretului nostru, într-un cuvînt. 
peliculele amintite — datînd din 
mai și. respectiv, septembrie 1968 — 
n-au izbutit să înfățișeze spectaio- 
rilor adevărul realității sportive ro
mânești, parte integrantă a unei în
țelepte politici de partid și de stat.

Lăsînd de-o parte amănuntele, 
trebuie să amintim că. din cîte 
știm, colaborarea dintre Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă. Di
recția Difuzării Filmelor, pe de-o 
parte, și C.N.E.F.S. pe de alta — 
colaborare inaugurată printr-o fer
tilă reuniune de lucru încă din 1966 
— trăiește la ora prezentă momente 
de impas, C.N.E.F.S acuzîndu-și 
partenerii — se pare in mod justi
ficat — de o indiferență devenită 
cronică. Este suficient, credem, să 
subliniem că în realizarea celor două 
filme în discuție C.N.E.F.S. a fost 
solicitat numai în chestiuni... -admi
nistrative (a împrumutat sala a li
vrat bicicletele etc.). în vreme ce 
specialiștii săi n-au fost consultați 
nici măcar în problemele strict teh
nice. iar Comisia de propagandă a 
forului respectiv n-a participat la 
prezentarea oficială a filmelor spre 
difuzare.

în acest moment, nici un film cu 
tematică sportivă nu se află în lu
cru. deși două scenarii— „Unspre
zece”. după romanul cu aceiași nu
me de Eugen Barbu, și .,45 de mi- 
nute-vedetă” de Coman Șova — au 
fost expediate, spre validare. Cen
trului Național al Cinematografiei,

care întîrzie de mai bine de un an 
cu răspunsul chiar în cazul adaptă
rii cunoscutului roman „Unspre
zece". text abordînd probleme cu a- 
devărat educative, actuale și intere
sante, ale sportului românesc.

Credem că a venit timpul ca ci
neaștii — de la regizori Ia opera
tori. de la directori de producție la 
autori de scenarii — să sondeze mai 
profund realitățile mișcării sportive 
românești, viața ei vie și antrenan
tă. plină de pilde de abnegație și 
patriotism, a venit timpul ea ci să 
iscodească aici. în frumusețea Și pu
ritatea sportului, în temeritatea și 
dirzenia practicanților lui. subiecle 
pentru filme adevărate, care să de
vină Instrumente active în educarea 
tinerei generații, contribuind — prin 
mesajul lor de idei, realist și sin
cer — la mersul înainte al societății 
noastre socialiste.

Intr-Un moment de puternică e- 
fervescență spirituală a poporului 
român, cînd — după cum sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în recentele Documente de partid

Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare in pag. a 3-a)

multe revenind echipajelor Uniunii 
Sovietice.

Finalele fondiștilor ne-au prile
juit, de asemenea, unele observații 
îmbucurătoare rezultatele fiind, ne
îndoielnic. mai bune decît cele rea
lizate la ediția trecută. Reamintim 
că la Bagsvaerd reprezentanții 
noștri au cucerit o medalie de 
aur (C 2 — 10 000 m) și una de 
bronz (K 2 — 10 000 m), în timp 
ce la Ada-Tiganlija am cîștigat o 
medalie de aur (K 4 — 10 000 m) 
și 3 medalii de bronz (K 2 — 10 000 
m, C 2 — 10 000 m, C 1 — 10 000 
m). urcînd pe podium în patru dm 
cele cinci finale de fond. Să facem 
și precizarea că la Copenhaga, în 
probele de C 1 — 10 000 m și K 4

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare tn' pag. a 4-a)

_ Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de la Ada- Tiganlija reprezentanții tării noastre Gh. Danielov Gh. 
Simionov — campioni mondiali la proba de C 2-500 m. .... Fotoj Pa.uj ROMOȘÂN
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DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE CAMPIONAT

Ml
A

s SE CONTUREAZĂ

UN LOT DE TINERET VALOROS
Așadar, vorbim „la trecut" des-- 

ore prima etapă a campionatului 
republican. După disputarea celor 
șase meciuri putem trage unele 
.‘Oncluzii : favoritele și-au respec
tat cartea de vizită ; o serie de e- 
cliipe provinciale — Politehnica 
Iași și Farul Constanța, în special 
- - se anunță ca adversare dificile, 
fiind bine pregătite chiar acum, 
la început de drum ; noile promo
vate, deocamdată, „caută cadența".

Fără îndoială, o noutate a con 
stituit-o aplicarea modificărilor a- 
duse regulamentului printre care 
evaluarea încercării reușite la 4 
puncte. Pretutindeni s-a apreciat 
<ă noile reguli sint binevenite și 
dur spre un.j’ugby ofensiv, deschis, 
mai spectaculos. Iată de altfel „ și ; 
riteva păreri: „Un atu — foarte# 
binevenit jocului la mină" 
(Prof. Al.jfl’eofitovtcl, antrenor fe
deral). ,,E 'bine așa : să se fadă pe 
îtabela de 'marcaj cine înscrie din 
încercări și cine din lovituri de 

’picior" ’(Florescu, jucător-la « Dina- 
,mo). - „Noile \ reguli fpretindtyschipe- 
‘lor unfrnai bun . ritm de joc. Dar .■ 
'fără j condițieJtfizicăLblină, e greu" 
'(Petre ^Cusmăngscufy. antrenor la 
iSte’aua).j&UJ^o<til, s-a< deschis jo- 
fctil.' Păcat*c<l*arbitrii>nujs-au’obi$- 
fwuit încă să lase avantajul"* (Oh. 
ț'Drobotă, antrenor la „Poli" lași), 
'„Bune măsuri: încercarea — 4

puncte, ncsancționarea mingii scă
pate din mină fi celelalte. Numai 
că jucătorii nu s-au obișnuit încă 
cu ele “ (Dan LuctScu, arbitru).

• După ce treceau linia de fund 
și, deci, răraînea doar să culce ba
lonul pentru a realiza încercarea, 
jucătorii militari nu mai erau ata
cați de cri ai Gloriei. Așa că de 
fiecare dată balonul era așezat 
chiar în mijloc, între buturi. Trans
formarea devenea, deci, floare la 
ureche...

• Sîmbătă a fost o zi grea pen
tru iubitorii de rugby din Bucu
rești. Au avut două meciuri „la 
concurență", în două capete ale 
orașului.

• Munteanu (C-S.M. Sibiu) fiind 
, lovit tare la umăr, vrea să iasă de 

- pp ’He ren : „Dacă ies, rămînem în
14 ?“ și-a întrebat el antrenorul. 
Răspunsul fiind afirmativ, Mun
teanu s-a întors și a jucat în con
tinuare.

• In general, corect arbitrajul 
celor șase : Șt. Constantinescu, P- 
Ionescu, P. Niculeseu, D. Lucescu, 
V. Cișmaș și Șt. Cristea.

• BurîTÎterenul Gloria, dar fără 
tabelă de marcaj. Există așa cOva 
în Parcul copilului, dar aici tere
nul... nu era'’'marcat și curățat 
de frunze.

M. F.

Farul a făcut un joc excelent duminică la Cluj, undea întrecut pe Agro
nomia. Imaginea fotografică alăturată realizată de colaboratorul nostru 
Călin Crețu, surprinde o fază din acest meci. Iîugbyștil constănțeni promit 
că și în partida amicală cu A.S.^Nfauleon să reediteze jocul frumos din

- •- orașul de'sub Feleac...

Făcînd o comparație intre actua
lul lot de tineret care s-a conturat 
mai clar după turneul „Criteriul 
tineretului" de la Galați și cel de 
acum 3—4 ani (participant în Cupa 
Europei), în care figurau boxeri ca 
Nedelcea, Pometcu. Cuțov, Dobre- 
scu, Ene. Silberman, Năstnc, apare 
evident că cel actual este de o va
loare inferioară. Dar, cîntărind va
lorile, nu trebuie să omitem faptul 
că noii selecționați nu depășesc 
vîrsta de 19 ani, iar cei amintiți 
mai sus aveau limita de vîrsta 21 
de ani. Această coborire a limitei 
de vîrstă a fost determinată de e- 
xistența campionatelor europene de 
tineret, care anul viitor vor fi găz
duite de țara noastră (tot la Ga
lați), unde nu vor putea lua parte 
decît tineri născuți după anul 1952. 
In aceste Condiții, o comparație în
tre lotul actual și cel amintit mai 
sus nu se poate face fără să ținem 
seama de faptul că doi ani de pre
gătire (între 19 și 21 de ani) în
seamnă enorm de mult. De pildă, 
Ia vîrsta de 19 ani, Calistrat Cuțov 
și Victor Silberman erau simpli 
componenți ai echipei naționale de 
tineret, iar la 21 de ani erau me- 
daliați ai campionatelor europene 
sau ai Jocurilor Olimpice.

Pentru a ne putea face o impre
sie mai aproape de realitate, ar fi 
suficient să adăugăm cîștigătorilor 
turneului de la Galați pugiliști ca 
Gheorghe Ciochină, Adrian Moraru, 
Ștefan Boboc, Sandu Tirilă, Dumi
tru Zelinca, sportivi care s-au im
pus deja în rindul seniorilor.

în rindurile noului lot de tineret 
există, așa cum apreciam și într-un 
comentariu anterior, demente cu 
calități deosebite pentru boxul de 
performanță, posesori ai unor cu
noștințe tehnice care nu sint la în- 
demîna multor boxeri seniori din 
țara noastră și de peste hotare. 
Dinu Condurat (S. C. Bacău), Re
mus Cosma (C.S.M, Cluj), Marian 
Lazăr (Cimentul Medgidia), Ale
xandru Turei (Dinamo Brașov) 
sînt pugiliști care au un bagaj de 
cunoștințe tehnice unanim apre
ciate de specialiștii prezenți la 
Galați. De asemenea, Vasile Croi- 
toru (Metalul București) și Mircea

Astăzi la Constanfa,

FARUL - A. S. MAULEON (Franța)
echipa franceză de pugby 
Mauleon susține, la Con- 
pe stadionul „1 Mai", un 

amical în compania
A. Farul. 1

Azi,
A. S.

.stanța
meci

’ zionarei
‘acestei paruae,#rugoyșui «.irancezi ,tacoi spot 
'au efectuat vineri și lunijantrena-' 'Și; Partida

tuat un singur antrenament, in 
cursul zilei de marți. Orientarea 
echipei gazdă rămîne cea a jocu
lui deschis care place publicului 
și promite să ofere un bun spec

tacol sportiv.

.pania divi- 
LlUJICUU X x __ * In vederea ,
acestei partide,&rugbyștii^francezi' - 
au efectuat vineri și lunisantrena-"- ȘL1 Partida va fi condusă de un 

’mente de acomodarewconduse . dejț&irbițru francez, J. Barras, și va în- 
antrenorul... T arului^JTiti . Ionescu4L^.epe ja ora 1745 jn deschidere

gistrat o -frumoasă și meritată viclJt^Vonala^le tineret a României și 
torie în'dauna Agronomiei, a efec- Dobrudgea Tolbuhin.

Ion Adam (Progresul Buc.) pe care-l vedeți in stingă, este unul dintre 
favoriții categoriei pană. El a fost eliminat în mod surprinzător de către 

adversarul său din acest meci, Iuseim Memet (Energia Constanța)

Foto : GH. BERCOV — ziarul „Viața Nouă" Galați

Simon (Dinamo București) — ul
timul în vîrstă de 17 ani, la cate
goria semigrea — sînt boxeri tineri 
care practică un box frumos, in 
linie, apreciat în marile concursuri 
internaționale.- O serie de tineri cu 
calități fizice excepționale și cu 
experiență competițională chiar în 
meciuri internaționale, ca Simlon 
Cuțov (un demn urmaș al lui Ca- 
listrat) și Sandu Mihalcea s-au și 
făcut deja cunoscuți în arena inter
națională.

Nu trebuie uitați nici tineri pu
giliști ca Ion Vladimir (Dinamo), 
Marcel Lupu (Auto Macin), Ștefan 
Florea (Progresul București) și Ion 
Ruicu (Dinamo Brașov) ale căror 
calități fizice, bine cizelate în con
tinuare, îi pot conduce la perfor
manțe valoroase.

O dată încheiate întrecerile de la 
Galați, lotul național de tineret, 
din care se va alcătui echipa ce ne

va reprezenta la campionatele eu
ropene, s-a conturat destul de clar- 
Există elemente valoroase sau de 
perspectivă la toate categoriile de 
greutate. Ne mai despart șase luni 
de gongul Inaugural al campiona
telor europene, timp suficient pen
tru șlefuirea calităților și cunoștin
țelor acestor tineri, astfel ca la a- 
propiatele confruntări internaționa
le ei să poată dovedi că speranțele 
puse în ei au fost îndreptățite și 
că există asigurat schimbul de mîi- 
ne al boxului românesc.

REUNEȘTE DIN NOU ECHIPE VALOROASE
• A X-a adiție a turneului in

ternațional de baschet feminin do
tat eu „Cupa Mării Negre" se bucu
ră și in acest an di o pârtie.part 
selectă, prin prezența la startul În
trecerii a celor două oaspete : re
prezentativele Bulgarei și Poloniei 
care își vor disputa intiietatea in 
compania selecționatelor de senioare 
și de tineret ale țării noastre. Me
ciurile vor avea loc vineri, sîmbătă 
și duminică, in Sala sporturilor din 
Constanța, după următorul program: 
vineri, de la oră ÎS : România (se
nioare)-România (tineret), Bulgaria- 
Polonia ; sîmbătă, de la ora 18 : 
România (t)-Bulgaria, România (s)- 
Polonia ; duminică, de la ora 18 : 
România (t)-Poionia, România (s>- 
Bulgaria. Ca arbitru neutru al tur
neului a fost invitat I. Reudan 
(Turcia).

• Echipa de seniori a României 
pleacă astăzi la Praga, unde va lua 
parte la ultimul turneu de verifi
care înaintea campionatului euro
pean de la Essen (10—19 septem
brie). Sportivii noștri vor juca joi 
cu Sparta Praga, sîmbătă cu AII 
Stars-Lewis (S.U.A.) și duminică cu 
Cehoslovacia. Botul este alcătuit din 
Albu — căpitanul echipei, Savu, 
Diaconescu, Tarău, Oczelak. Geor
gescu. Cimpeanu, Pirșu, Dragomi- 
rescu, Chivulescu, Popa și Nicules- 
cu. Antrenor : prof. Dan Niculeseu.

• Formația divizionară I.C.H.F. a 
plecat, ieri seară, în Cehoslovacia 
pentru a participa, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, la un turneu interna
țional in orașul Ostrava. în conti
nuare. I.C.H.F. va evolua intr-un alt 
turneu, de astă dată in orașul po
lonez Lodz.

• Duminică Seara să va deplasa

în localitatea Pesinok, din Ceho
slovacia, echipa feminină Rapid 
București pentru a lua parte la a 
Il-a ediție a campionatului euro
pean feroviar, care se va desfășura 
intre 6—11 septembrie. Lotul, total 
restructurat față de cel folosit în 
ultimul campionat național, este for
mat din Anca Racoviță, Dorina Su- 
liman. Luiza Tal, Ștefania Basara
bia, Rodica Goian, Doina Prăzaru, 
Doina Buga, Maria Roșianu, Elena 
Nicolae. Marta Bohm. In lipsa an
trenorului emerit Sigismund Fe- 
renez, care se ocupă de pregătirea 
lotului national de senioare, team-ul 
rapidist se află sub îndrumarea ti- 
nărului profesor Niculae Cioranu.

întilnirc internațională
PLOIEȘTI, 31 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru A. Vlăsceanu) — 
Echipa de juniori a R. D. Germane 
a jucat marți, pe terenul din strada 
Latină. în compania formației Voința 
din localitate. Rezultat final : 44—43
(27—20), în favoarea baschetbaliștilor 
ploieșteni.

Lotul de juniori A și Lotul de ju
niori B au făcut o surpriză neplăcută 
publicului, neprezentîndu-se la par
tida pe care trebuiau să o susțină 
în deschidere.

La Ploiești, 
ÎNTRECEREA JUNIORILOR - UN SUCCES

• RAINER KNAAK — ÎNVINGĂTOR INCONTESTABIL • AUREL URZICA 
TRAVERSEAZĂ O ECLIPSA DE FORMA • NOTE BUNE PENTRU IULIUS 
ARMAS, HOR1A ASTMAN Șl HORIA

v în sala „Petrolul44 din Ploiești s-a în
cheiat recent primul turneu internațio
nal de șah pentru . juniori organizat în 
țara noastră.

Acțiunea se înscrie în cadrul efortu
rilor remarcabile pe care federația de 
specialitate le întreprinde pentru relan
sarea jocului de șah in rindurile tinerei 
generații. Din pfleate, această străduință 
rămîne (cel puțin deocamdată), singula- 

,«râ. ea neavlnd sprijinul altor cîtorva 
= organisme cu atribuții in domeniul miș
cării de educație fizică și al Ministerului 
Invățămlntului, in primul rind, care dis
pune de toate posibilitățile pentru a pro
lifera șahul in școală, mediul cel mai 
prielnic unde se pot forma viitorii cam
pioni. *

Simbolică a fost alegerea locului de 
desfășurare, la Ploiești, acolo de unde 
— la vîrsta de 6 ani — s-a încumetat 
în labirintul tablei cu pătrate albe și 
negre Florin Gheorghiu, cel care avea 
să devină liderul incontestabil al eși; 
rhierului românesc, deținătorul titlului 
de campion al lumii la juniori (în 1963), 
ă șase tricouri de campion național, ma
rele .maestru irlternațional de astăzi.

Pleieșiiul a fost șl rămîne un leagăn 
al șahului juventist. Aici iși consumă 
flacăra inepuizabilă a pasiunii pentru 
șah și mulți bărbați maturi. în frunte 
cu inginerul Paul Diaconescu, care a 
si fost arbitrul principal al turneului, 
achitîndu-se ireproșabil de această mi
siune.

FRUNDEANU
românesc, ceilalți concurenți n-au de
pășit nivelul de joc ai unui candidat de 
maestru. Nu-i vorba, cei mai mulți sint 
încă aproape copii, au 15—16 ani, „vete- 
ranul“ întrecerii fiind cehoslovacul Jă- 
bloîiicky, născut in 1952.

A cîștigat în mod strălucit Rainer 
Knaak, cu un rezultat absolut (11 puncte 
din 11 posibile), scor pe care îl făceau 
cîndva doar Fischer și Spasski. Knaak 
este un jucător matur, în pofida virstei, 
foarte bine pregătit teoretic, crescut la 
școala germană a șahului, solidă și .se
rioasă. După cum a evoluat la Ploiești, 
ni l-a amintit în bună măsură pe Uhl- 
mann și am aflat, apoi, că multiplul 
campion al R.D. Germane ii este nu 
numai profesor, dar și mentor. Tehnica 
sa de realizare a avantajului este exce
lentă, dar ea a operat în fața unor ad
versari destul de slabi, care n-au reușit 
să găsească liniile cele mai bune de 
joc. Oricum, performanța lui Knaak me
rită toate elogiile și noi îl vom urmări 
cu atenție pe acest șahist în plină de
venire la viitoarele sale evoluții.

Din lotul de concurenți «aliniat de țara 
noastră (cel mai bun pe care îl avem 
la această oră), cele mai iiiulte speranțe 
le. întrunea Aurel Urzică. Creditat cu 
performanțe anterioare reiiiărcabile (fi
nalist al campionat ului național, locul 
II—tir ia C.M. ele juniori de la Stoc
kheim, în 1969) Urzică ne-a decepționat 
înti’-o bună măsură. El a jucat multe 
partide șterse, fără orizont, â obținut RA1NER KNAAK

Mihai TRANCA

Campionatul feminin d* handbal 
a intrat într-un ritm alegru. PinS 
la 12 septembrie, cele 10 divizio
nare A își vor disputa săptămînal 
cite două etape, pentru ca între 
22 și 24 septembrie să participe, 
la București, la primul turneu de 
sală (3 etape). Fără îndoială, cauza 
principală a acestei avalanșe com- 
petiționale — multora li se va pă
rea poate exagerată — o constituie 
programarea turneului final al 
campionatului mondial în prima 
parte a lunii decembrie. Prin vic
toria — aproape nesperată, dar, 
tocmai de aceea mai prețioasă 
— obținută, în preliminarii, în fața 
puternicului team al Uniunii Sovie
tice, handbalistele noastre și-au a- 
sumat onoranta dar dificila mi
siune de a apăra prestigiul a- 
cestui sport în cea mai mare con
fruntare internațională a handbalu
lui feminin : campionatul mondial. 
Șit desigur, aceasta comportă și 
unele sacrificii, printre care și a- 
glomerarea competițională, menită 
să creeze spațiul de timp necesar 
pentru pregătirea echipei națio
nale în vederea întrecerilor din 
Olanda.

Noua ediție a campionatului di
vizionar A scoate în evidență — 
chiar în aceste condiții — un as
pect îmbucurător. Este vorba de 
echilibrarea forțelor în zona supe
rioară a disputei. In primele două

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE" AMPLIFICA DINAMISMUL

SPORTULUI NOSTRU NAȚIONAL

IL1E, ȚIR1...

VĂ RESPECTĂM ȘI VĂ IUBIM...44

Forța concursului a fost medie. Excep- 
tfndu-1 pe Rainer Knaak (finalist în 
rampionatul R.D. Germane, clasat pe

1 2_ 3 4 5 6 7 8 3 10 Î1 12
1 RfllNEH HKAAK R.D.G. W 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 AUREL URZICĂ România 0 $ 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7
3 IULIU5 ARMAȘ România. 0 0 1 1 / 'Ă 1 % 1 i 1 7
4 B060RN REULiCM Polonia 0 1 0 w i / 

/X 1 *2 i % 6
5 FRHTI5ER IABUWiW CehAsi'oHîcîa 0 1 'i 0 0 1 1 1 &
g HORlfl PRUNDEANU România 0 0 îi •i. 1 1 Vl ii 1 6
7 MORI A ASTMAtl România 0 0 % 0 1 0 1 1 <4 1

8 DiETERBUCHErtTUAL WT 0 0 0 t X Vl 0 1 4%
9 I0SE7 WRGÂCS ungaria 0 1 % 0 0 0 % 0 i 1 4Vi
10 IORDAN N.BRiGOWV Bulgaria 0 0 0 % % 0 1 1 Vl 4^\
11 Victor vl audiJe Romania 0 0 0 0 0 % % t 0 0 W 0 2
12 HORiR STOiCESCU România 0 0 0 a 0 0 0 0 % 1 2

Șl AU£C1 Vr'J

un rezultat foarte slab la concurenții 
de peste hotare : 2 puncte din 6. Cu un 
asemenea scor, Urzică nu putea concura 
la primul loc. S-a vădi’ in evoluția lui 

' absența de aproape un an din compe-

tițli. Să sperăm că ttnărul nostru jucă
tor va depăși grabnic arest moment de 
ce.tp a.

In schimb, o sui priză dintre cete mai 
plăcute a constitui’ o ititius Arinaș tlli 
uni). El a qumpensat lipsa de experiența 
prin excelente calități de luptător, a 
ooținut la străini cel mai bun rezultat 
dintre concurenții noștri (4 din 6). In- 
scrilndu-șl in palmares un rezultat 
toarte bun.

Campionul național de juniori. Hoția 
Astman (13 ani), a început eu doua in- 
Inngorl. Un asemenea handicap poate 
fringe chiar și voințele cele mai ro
buste. Dar, Hoția a rămas credincios 
sieși, a continuat să joace descins, 
spectaculos, la aiac, lără să privească 
tabela de turneu, reușind să se reabili
teze pe deplin.

In progres ni s-a părut și „numărul 
2“ de la campionatul național de ju
niori, Horla Prundeanu.

Dintre concurenții străini o bună im
presie au lăsat cehoslovacul Irantlșek 
Jablonlcky și polonezul Bogdan Red- 
lich.

In ansamblu, tutrieul -de la Ploiești 
trebuie apreciat ca o reușită. Și, fără 
îndoială, succesul lui va stimula Fede
rația română de șah pentru a-t asigura, 
an de an, o participare cit tnai puterni
că, o valoare cit mai înaltă, pentru a-i 
crea popularitate Și tradiție.

Duminică la prînz s-a încheiat, 
în' Capitală, una dintre cele mai 
interesante competiții de oină, 
„Cupa tineretului de la sate", care 
timp de mai multe luni de zile 
a angrenat numeroase echipe din 
mediul rural. Acele formații care 
au mers din victorie în victorie 
s-au întîlnit în finala pe țară, găz
duită, la sfîrșit dc august, de sta
dionul Tineretului.

Urmărind an de an această com
petiție, am constatat că de fiecare 
dată întrecerile oiniștilor de Ia sate 
aduc cu ele prezențe noi, surprize 
plăcute, un „ceva" care If deose
bește de finalele desfășurate ante
rior.

Primul fapt nou l-am notat, 
acum, la deschidere, cînd printre 
formații bine cunoscute am întîlnit 
pe teren echipe aflate la primul 
Jor concurs de amploare. Și ceea ce 
ne-a îneîntat mai mult a fost tine
rețea lor. Astfel, atunci cînd se 
aflau față în față oinițtii din 
comunele Suraia (jud. Vrancea) și 
Gherăești (jud. Neamț) sau cei din 
Voivodeni (jud. Sălaj), cu sportivii 
din Olteni (jud. Teleorman), aveam 
impresia că se întrec elevii cu pro
fesorii. Jucătorii primelor echipe 
nu depășeau vîrsta de 17 ani. Și 
s-a întîmplat, întocmai ca în vechea 
zicală, ca echipa.;, mică să răstoar
ne pe cei „mari", Șiretul Suraia — 
de pildă — reușind să depășească 
cu H—3 pe fosta campioană a țării, 
Avintul Curcani (inel. Ilfov). în re
petate rinduri finalistă a celor mai 
importante concursuri republicane. 
Puțin a lipsit ca formația antrena
tă de profesorul Cornel Hărăbor să 
producă o surpriză de proporții și

mai mari : Șiretul Suraia și Biruin
ța Gherăești, campioana satelor de 
anul trecut, au totalizat în serii 
cît.e 20 de puncte și numai punct- 
averajul i-a împiedicat pe copiii din 
Vrancea să intre în lupta decisivă 
pentru invidiatul titlu.

Cum s-au comportat favoritele ? 
Au vădit un real progres, demons- 
trînd încă o dată că atunci cînd se 
întilnesc echipe temeinic pregăti
te, sportul nostru național capătă 
noi valențe. Mulți oameni care au 
văzut pentru prima oară oină au 
fost deosebit de impresionați de 
frumusețea acestui joc, cu nimic 
mai prejos decît alte discipline. 
„Bătăile" în care minuscula minge 
zbura peste linia de fund a tere
nului, trecerile rapide ale jucători
lor prin cele două culoare, pasele 
precise și fentele iscusite ale celor 
de la „prindere" — iată numai cî- 
teva din fazele care au încălzit 
publicul. Cele mai multe aplauze 
au fost culese de echipa Viață Nouă 
Olteni, care, antrenată de maestrul 
sportului Ioan Albu, a cucerit tro
feul. Echipa a avut în M. Georges
cu, Gh. Stancitl, Marin Kadu și 
C. Copoieru jucători de mare fan
tezie. Se cuvine să amintim și nu
mele echipelor Drum Nou Boureni 
(jud. Do'j), Energia Rimnicelu (jud. 
Buzău), Avintul frasin (jud. Sucea
va), Biruința Gherăești (jud. 
Neamț) și Avintul Curcani, care au 
avut aceleași merite la realizarea 
acestui veritabil festival de oihă, 
constituit de finala „Cupei tinere
tului de la sate", competiție ce și-a 
confirmat din nou viabilitatea.

Tr. IOANIJESCU 
Dumitru NEGREA

ÎNTREPRINDEREA economică de administrare 
A BAZELOR SPORTIVE

din București, bd. Muncii nr. 37-39, sector 3, telefon 21 66 85

ANGAJEAZĂ DE URGENTĂ
— tîmplari manuali; lăcătuși ; zidari; zugravi ; fierari betoniști; 

sudor ; instalator sanitar; dulgheri ; muncitori necalificați.

Teod»r NICOARA

Da, despre ei, despre tenismenll 
noștri de super-clasă — Ilie Năstase 
si 'ion Tiriac, este vorba în rînduri- 
iâ de față. De obicei la această 
rubrică, ne ocupăm de cite o 
scrisoare primită. Ei bine, de asță- 
dată, facem o excepție, referin- 
du-ne la mai multe.

Este vorba despre scrisorile unor 
cititori cari, entuziasmați, trans
mit prin noi valoroșilor tenismeni, 
după succesul lor In meciul cu 
Brazilia, rinduri scrise din ini
mă. Greu să alegi din teancul 
primit fiindcă toate sint fru
moase : ....cu cită emoție am ur
mărit dramatica voastră luptă — 
scrie tehnicianul SERA P. HO- 
RAȚIU din Tg. Mureș, str. Li
bertății 109—, cită bucurie ne-ați 
făcut. Pentru dăruirea și dragos
tea cu care ați luptat spre glo
ria sportului românesc, pentru 
bucuria ce ne-ați produs-o în 
seara zilei de 23 august, primiți 
dragii noștri sportivi, din inima, 
un sincer MULȚUMESC", ,,Trci 
zile am ținut pumnii strinși lui 
llie și Ion. Pentru ambiția, de
votamentul cu care au apărat cu
lorile țării ei merită tot respectul 
și prețuirea noastră. Transmiteți 
aceste felicitări in coloanele zia
rului" (ALEX. BORDEA, str. 
Av. M. Zorileanu 83, București). 
O adresă oficială purtînd ante
tul LICEULUI NR. 3 „MIHAI 
VITEAZUL" din Ploiești are 
clteva rinduri demne de. reținuți 
„...pionierii și școlarii din unita
tea de pionieri a liceului nostru, 
entuziasmați de victoriile tenis- 
menilor români, am hotărît să 
ne amenajăm două terenuri de 
tenis și să înființăm un centru 
de învățare a tenisului. Succes 
în continuare reprezentanților 
noștri în finala cu S.U.A.". Un 
alt cititor, DAN FLOREA din 
Roșiori de Vede, Bloc 4 C.F.R., 
«p. 7, cuprins de entuziasm în

cepe o scrisoare lungă cu : „Uia. 
ura! pentru băieții noștii” 
După care povestește in amănmit 
durerea simțită in moment jI tind 
a aflat că s-a pierdui dublul., 
cum și el, alături de „alte n>n 
sau poate zeci de mii de oameni 
care n-au ținut vreodată o iarli.-tă 
in mină", a așteptat cit „sufle
tul la gură" rezultatul final. Nu 
știi ce să mai reții din aceașlă 
scrisoare caldă, frumoasă : .„. de 
23 August, in această zi cu sem
nificații istorice pentru țara 
noastră, cele două veritabile ve
dete au făcut să tresalte de bucu
rie inima tuturor românilor... 
au auzit cred, au simțit, căldura 
cu care i-ain încurajat și atn fo«t 
alături de ei... cei doi băieți au 
adus țara noastră scumpă, prin 
munca și talentul lor, pe cul
mile cele mai înalte ale tenisu
lui mondial... prin comportarea 
lor, glorie patriei noastre socia
liste". Din majoritatea scrisorilor 
se degajă entuziasmul. GA
BRIEL ENE și ION CAEIN, str. 
Uzina Progresul 40, Brăila, con
stituie un exemplul ....sîntem cei
mai fericiți suporteri ai compa- 
Irioților noștri".

Am reprodus parte din mesajele 
primite pentru a arăta entuzias
mul pe care l-a stîrnit victoria 
asupra Braziliei.

Aflat undeva într-un sat pi
tulat printre dealuri — Poenari 
din Muscel — am auzit în seara 
aceea un bătrîn de peste 70 de 
ani, întrebînd un vecin : „n-a zis 
nimic la televizor despre băieții 
noștri în Brazilia ?“ Nu-i de mi
rare. Cu toții am fost la fel de 
emoționați, de fericiți. De aceea 
închei citînd finalul unei epistole 
sosite de la un grup de munci
tori hunedoreni i „llie, Țiri... vă 
respectăm și vă iubim".

Modesto FERRARINI

UN MAI EVIDENT ECHILIBRU DE FORȚE -

CARACTERISTICĂ A NOULUI CAMPIONAT FEMININ
etâpi, rezultatele atestă că acurti 
numărul echipelor care concurează 
la prifnâle trei locuri — inclusiv la 
titlul de campioană — s-a mărit 
simțitor. Universitatea Timișoara
— cea mai puternică formație a 
campionatului (luînd în considera
re, în primul rînd, valoarea com
ponentelor) — a plecat steagul în 
fața Mureșului din Tg. Mureș, care 
anul trecut a luptat din greu pen
tru evitarea retrogradării ; I.E.F.S.
— echipă solidă, intrată în cursa 
afirmării depline — cedează în fața 
Textilei Buhuși ; Confecția se chi- 
nUie pur și simplu pentru a în
trece la limită, pe teren propriu pe 
„U“ Cluj ș.a.m.d. Toate acestea fac 
ca ediția actuală a campionatului 
să fie mai pasionantă, iar porțile 
spre titlul de campioană a țării să 
fiă deschise unui mai mare număr 
de echipe.

Cauzele sint multiple. Unele din
tre ele sînt de natură să bucure 
pe iubitorii handbalului (o mai 
bună pregătire a multora dintre 
formații, promovarea cu curaj a 
elementelor tinere, creșterea valo

rică, maturizarea chiar a unor spe
ranțe etc:), altele însă dimpotrivă : 
Rulmentul a început campionatul 
fără o pregătire adecvată, „U“ Cluj 
este o echipă neomogenă, lipsită de 
sudura necesară abordării dificilei 
dispute de pe prima scenă a hand
balului feminin, la Rapid București 
există disensiuni interne care scad 
potențialul formației ș.a. Evident 
sarcinile antrenorilor celor 10 divi
zionare sînt diferite. Unii au misiu
nea de a continua activitatea de 
pregătire și promovare la același 
nivel („U“ București, I.E.F.S., „U“ 
Timișoara, Mureșul Tg. Mureș), 
alții (Rapid, „U“ Cluj, Confecția, 
Rulmentul Brașov) de a face totul 
pentru a înlătura din mers caren
țele scoase în evidență de primele 
etape ale campionatului.

Fără a lăsa pe planul doi lipsu
rile, putem socoti totuși că în a- 
ceastă toamnă — prin evoluțiile 
lor în campionat — majoritatea e- 
chipelor feminine divizionare A au 
dovedit că sînt în progres.

Hristaehe NAUM

ÎN MAGAZINE,
CONFECȚII BĂRBĂTEȘTI

PfTO TOATE CONFORMAȚIILE Șl SEZOANELE!

a) confecții pentru conformația slaba, măsura 42—54, 
etichetă galbenă ;

b) confecții pentru conformația normală, măsura 42—58, 
etichetă verde ;

c) confecții pentru conformația plină, măsura 46—58, 
etichetă albastră ;

d) confecții pentru conformația corpolentă, măsura 50-60, 
etichetă roșie.
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Faza din partida de la Cluj. Aripa stingă a universitarilor, Lică, pecetluiește victoria gazdelor (scor 3-1) 
Foto: CREȚU N. CĂLIN

Klosters) la 
împreună cu 
români.

ETAPA
DE DUMINICĂ... ...VĂZUTĂ DE LA CONSTANTA
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COMPONENȚII LOTULUI „A“
Șl NOUA CONCEPȚIE DE JOC

Inaugurăm astăzi o nouă rubri
că, rezervată PROVINCIEI, iubitori
lor jocului cu balonul rotund din 
marile centre fotbalistice ale țării, 
care-și vor exprima opiniile despre 
meciurile etapelor diviziei A prin 
„purtători de cuvînt" cunoscuți atît 
în lumea fotbalului cit și în presa 
soortivă. Debutul îl face astăzi 
Constanța, prin condeierul Al. Mi- 
halcea.

de Cuperman (min. 4). apoi un 
balans prelung, măturînd gazonul 
de la o poartă lă alta, cu faze 
întortochiate, excesiv sofisticate și 
pase nefinalizate, așa că nu m-am 
mirat auzind că un spectator își 
descarcă exclamativ iritarea chiar 
lingă urechea mea : „Ce face Oprea 
ăsta, dom’le ! ? !“. Și exact peste 
30 de secunde „Oprea ăsta" 
un gol incredibil, cu

Nu încape nici o îndoială, orice 
încercare din partea unui constăn- 
țean de a comenta ultima dumi
nică fotbalistică trebuie, volens-no- 
lens. să înceapă cu o privire asu
pra meciului dintre Farul și Poli
tehnica Iași. Sigur, rezultatul este 
arhicunoscut la ceasul la care pu
blicăm aceste rînduri, spectatorii 
de pe 
treacă cu 
decît restul 
prin filtrul 
punctul lor 
acest meci.

...A fost un timp punctul înscris

1 Mai“ au apucat însă să-1 
o clipă mai devreme 

amatorilor de fotbal 
emoțiilor lor și din 
de vedere discutăm

După două etape

CIFRELE VORBESC

marcă 
un balon 

care sfida imaginea curentă de
spre traiectoria firească a acestui 
obiect, transformat de circumstanță 
în proiectil de aruncător... Apoi, 
al doilea punct al constănțenilor, 
înscris de Caraman. Restul se știe : 
dispută înfrigurată, care a adus 
egalitatea și dezamăgirea const.nn- 
tenilor, dintre care unii pentru 
mei mare siguranță veniseră în 
tribune cu veritabile sirene de re
morcher. O dezamăgire înaltă cît 
zborul pescărușilor pe deasupra 
stadionului...

...în fond, prin acest rezultat, 
Farul n-a făcut o figură mai bună 
sau mai rea decît alte echipe care 
s-au confruntat duminică. dacă 
stăm să ne gîndim că echipa con- 
stănțeană a ajuns la un rezultat 
egal într-o serie de rinei asemenea 
rezultate. Cifră fatidică, stărui
toare, precum se vede. De aici im
presia de „stai să vedem, nu se știe 
încă, să mai așteptăm". TOATA 
LUMEA E DE PĂRERE CA SCO
RURILE EGALE. ASA DE BLAJIN 
EXPRIMATE PRIN SEMNUL 
ECUAȚIEI, ASCUND ÎN FOND O 
SITUAȚIE DE ÎNCORDARE ȘI 
FOARTE MULTE PROMISIUNI — 
SI AUTOPROMISIUNI — PEN
TRU VIITOR.

Dincolo de termeni eonSacrăți, 
oscilînd îndeobște între „cutremur 
și surpriză" ceea ce dă nota do-

ale lui Răducanu n-au 
cumva — indiferent de

minantă a etapei credem a fi ac
țiunile individuale ale cutărui sau 
cutărui jucător și nu o reală con
fruntare a valorii echipelor com
petitive. La Ploiești, Moldovan 
scoate din anonimat o repriză, mai 
fericit decît a făcut-o Grozea, care 
a pus totuși pentru o clipă la grea 
cumpănă mii de inimi. Intr-o dispo
ziție de zile mari a fost Jercan, 
care a adus și golul inițial și golul 
victoriei în partida dintre piteșteni 
și giuleșteni făcînd lumea să -se 
întrebe dacă reflexele celebre de 
altădată 
cunoscut
apărarea rămasă fără Dan Coe — 
o slăbire, fie chiar pentru 12 mi
nțite fatale!’Nu mai puțin năval
nici ni s-au părut a fi Domide și 
Broșovschi, care au redus la neant 
o victorie din greu muncită de 
militari timp de peste 85 de mi
nute' scoțînd echipa arădeană 
dintr-un impas moral. N-are rost 
să lungim șirul numelor ; faptele 
sînt prea bine știute- etapa a mai 
dovedit ceva : credința fanatică a 
unor suporteri (Și chiar jucători), 
în avantajul miraculos al terenu
lui propriu se vede supusă unui 
examen nemilos de lucid. O pro
bează. între altele, cazul Farului, 
în concluzie : meciuri așteptate cu 
sufletul la gură, dar rezultate de
rutante : speranțe trandafirii, dar 
împliniri sub așteptări : nume so
nore. dar acțiuni hotărîte între
prinse de jucători mai puțin răs- 
fățați de celebritate (a se compara 
cu postura lui Dobrin și Răducanu). 
într-un cuvînt — o etapă cu niscai 
iniei surprize, dar fără nici un 
mare cutremur.

Al. MIHALCEA
redactor la revista „Tomis"

„AJAX“ CALAȚI A CIȘTIGAT

AR-STEAGUL ROȘU—F. C.
GEȘ: Z. Drăghici — la centru, 
N. Stavru (ambii din Constanța) 
și T. Leca (Brăila) — la linie;

A.S.A. TG. MUREȘ — „U“
CLUJ : A. Bentu — Ia centru, Gh. 
Dragomir și Al. Grigorescu — la 
linie (toți din București);

POLITEHNICA IAȘI — DINA
MO : I. Rus — la centru, I. Soos 
și Z. Szeczei — la linie (toți din 
Tg. Mureș);

STEAUA — FARUL: V. To- 
pan — la centru, A. Pop șl Gh. 
Vereș — la linie (toți din Cluj);

C.F.R. CLUJ — JIUL: Gh. Po- 
povici — la centru, Șt. Lazăr și 
A. Munich — la linie (toți din 
București);

CRIȘUL — U.T.A. : C. Ghemi- 
gean — Ia centru, C. Dinulescu 
și D. Ghețu — la linie (toți din 
București) ;

S. C. BACAO — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA : N. Rainea (Bir 
Iad) — la centru, V. Popa și I. 
Ciolan (ambii din Iași) — la li
nie ;

RAPID — PETROLUL: V. Du
mitrescu — la centru. E. Marlin 
și R. Stîncan — la linie (toți din 
București). Delegarea acestei bri
găzi s-a făcut eu acordul clubu
lui ploieștean.

Turneul final al C-M. din Mexic 
a pus în lumină noile valențe ale 
fotbalului modern, amplu analizate 
în simpozioanele de nivel mondial 
(la Split, Varna și 
care am participat 
alți cîțiva specialiști

Pornind de la parametrii biofi
zici Și psihici ai jucătorilor noștri, 
am considerat că se impune să ela
borăm o nouă concepție de joc 
pentru reprezentativele naționale, 
concepție adecvată însușirilor celor 
selecționați și cit mai corespunză
toare stadiului atins de fotbalul 
celor mai avansate țări.

Principiile schițate pentru aceste 
loturi urmăresc realizarea jocului 
în spirit ofensiv, purtat in perma
nentă mișcare, cu participarea ju
cătorilor la ambele faze .fundamen
tale — de atac și apărare — obți
nută prin trecerea promptă a în
tregii echipe din ofensivă in defen
sivă și vice-versa (elasticitatea jo
cului).

în cadrul acestei noi concepții, 
fiecare jucător o dată aflat în pose
sia mingii (indiferent de rolul ce-1 
deține în echipă) se transformă în 
atacant. Pentru fundașii care ini
țiază și duc mai departe atacurile, 
am indicat suplinirea lor tempora
ră, în zona părăsită, prin alți co
echipieri.

Stabilind perfecta interacțiune a 
posturilor și compartimentelor, ori
entarea tactică nu se mai face în 
funcție dg rolurile fixate inițial în 
cadrul așezării indicate de sistemul 
de joc. ci numai in raport de faza 
de atac sau de apărare în care se 
află echipa. în același timp, ata- 
canții devin, datorită presingului 
exercitat de ei asupra adversarilor 
din zona respectivă, primii apără
tori ai echipei, iar fundașii și chiar 
portarul se transformă, îndată 
ce-au intrat în posesia mingii. în 
cei dintîi declanșatori ai atacurilor, 
în acest context, mijlocul terenu
lui constituie platforma pe care pi
votează jucătorii respectivi

tegrați în toate fazele de atac, dar 
devenind și apărători de prim or
din, prin aplicarea marcajului com
binat „om la om" și „în zonă".

Pentru lotul A am mers mai în 
amănunt cu rolurile apărătorilor i 
am fixat numai fundașului central 
dreapta sarcina de a juca la inter
cepție, în timp ce fundașul central 
stingă trebuie să apară oriunde 
se ivește un pericol virtual.

Cum s-au achitat jucătorii în 
trialul do la 25 august a.c. de sar
cinile stabilite în linii mari prin 
noua concepție de joc ? începem 
cu portarul Răducanu: el a evo
luat cu mai multă siguranță și se
riozitate, dovedind un plasament 
bun și priză la balon. A inițiat 
adesea atacuri prin degajări cu 
piciorul și aruncarea cu mina. Une
ori, acestea n-au avut, însă, preci
zia necesară, Răducanu trimițînd 
într-un pachet de jucători în care 
nu se afla un coechipier avertizat 
și. deci, demarcat, spre a primi 
mingea în condiții optime.

Fundașii: In nota obișnuită Săt
măreanu, care a inițiat numeroase 
acțiuni ofensive, dar s-a avîntat 
câteodată prea mult înainte, avînd 
dificultăți în repliere, pentru a-și 
neutraliza adversarul direct.

lanul și Vlad au jucat uneori 
prea apropiați unul de altul, mar- 
cînd ambii un singur adversar. 
Pe parcurs, lanul a jucat din ce 
în ce mai bine, avînd a-i reproșa 
numai cele două faulturi la margi
nea suprafeței de pedeapsă, care 
pot crea pericole pentru poarta 
noastră într-o întâlnire internațio
nală. Boc și-a făcut o reintrare 
promițătoare, arătlnd siguranță în 
atacul de deposedare și o bună 
distribuție . a mingilor recuperate. 
Mocanu, pe postul de fundaș late
ral, a anihilat cu brio pe adversa
rul de pe extremă dar, deși foarte 
activ, a avut puține participări la 
acțiunile de atac, așa cum 
noua concepție de joc.

Mijlocul terenului a fost
stăpînit de noul cuplu Anca — 
Dumitru^ Cel dintîi mijlocaș a con
stituit un permanent piston,

cere

✓
a acționat cu egală eficacitate în 
atac și în apărare. „Un-doi“-utile 
realizate de Lucescu și Iordănescu, 
mai ales în repriza a dona. I an 
făcut pe Anca și realizator. El a 
greșit insă unele pase. Dumitru, 
deși nepus la punct cu pregătirea 
fizică, s-a dovedit același mijlocaș 
ofensiv de mai înainte, prelnînd 
și rolul de coordonator pe care-1 
îndeplinea pînă acum Radu N’in- 
Weiller. dar și de finalizator.

In atac, extrema dreaptă Luces- 
cu se află într-o formă sportivă 
excelentă, dovedind și prin acțiuni 
individuale și prin cele colective 
că posedă o foarte bună orientare 
tactică, găsind soluții ingenioase 
pentru toate situațiile. A devenit 
și un bun realizator, fapt îmbucu
rător, atît pentru evoluția sa în 
echipa de club, cît și în cea repre
zentativă.

Dembrovschi s-a arătat același 
virtuoz în controlul balonului, dar, 
pe lingă perioade bune, a avut șl 
altele de... dispariție din joc. A pier
dut două ocazii rarisime de gol. 
Iordănescu se dovedește, de la un joc 
la altul, mai tenace, mai activ, 
mai subtil în realizarea jocului co
lectiv. Și-a pus în evidență mai 
mult virtuți de constructor, decit 
de realizator. „Un-doi“-urile cu 
Anca și Lucescu i-au reușit. Păcat 
că în unele momente face exces de 
dribling... De aceea, multe din ac
țiunile luate pe cont personal n-au 
putut fi concretizate. AMsta.se, vă
dind tracul debutului în prima re
prezentativă, nu și-a pus în valoa
re toate posibilitățile, ceea ce ne 
îndeamnă să-1 mai supunem și al
tor verificări. Florian Dumitrescu 
și-a confirmat utilitatea în cadrul 
echipei, ■ prin volumul de muncă 
depus și ca autor al unor pătrun
deri incisive urmate de centrări „ca 
la carte".

In meciul de azi. cu O.F.K. Beo
grad, vom repeta cu scrupulozitate 
„examenul" nostru, de la care aș
teptăm mai multe confirmări.

ANGELO NICULESCU 
antrenorul echipei naționale

f •

(Urmare din pag 1)

stele, Otto An-
I. Cîmpeanu 3

acordate în a-

Cu cele 24 de goluri înscrise în a- 
ceastă etapă (o medie de 3 goluri 
de partidă) actualul campionat în
registrează, după două etape, un 
număr de 46 de goluri.

Golgetetli etapei au fost Jercan 
și Lucescu care au înscris, fiecare, 
cite două goluri.

în această etapă au fost acor
date trei lovituri de la 11 m (două 
au fost transformate de Lucescu. 
iar una ratată de Dcbrln). toate 
fiind dictate — de data aceasta — 
împotriva oaspeților.

Cei 8 arbitri care au condus par
tidele acestei etape au primit 37 
de stele: 6 cîte 5 
derco 4 stele, iar 
stele.

Pe baza notelor
ceastă etapă, clasamentul „constant- 
valoric", după două etape se pre
zintă astfel : 1. „U“ CLUJ 165 p 
(82 p obUnute acasă + 83 p în 
deplasare),'2. A.S.A. 162 p (77 + 85), 
3. Steagul 
Steaua 154 
cău 151 p 
p (70 + 80). 
(71+77), 8.
9. C.F.R. Cluj 145 p (73 + 72), 10—12. 
Politehnica (66+76). Jiul (69+73) și 
CriStll (72 + 70). fiecare cîte 142 p, 
13 Farul 141 (65 + 76), 14. Rapid 140 
(68 + 72), 15—16. "
(78 + 57) și Petrolul 
cîte 135 p.

Partidele acestei 
urmărite de 
Deci, o medie 
de meci.

Situația în 
schi", după două elape este urmă
toarea : 1. CLUJ 10. 2—5. Craiova, 
Oradea. Constanța și Pitești 9,00, 
6—9. Arad, Tg. Mureș Bacău și 
Ploiești 8,00, 10. București 7,66,
11—13. Petroșani și Brașov 7,00. 
De remarcat debutul foarte bun al 
publicului clujean, actualul dețină
tor al „Trofeului".

roșu 161 p (81 + 80). 4. 
p (75+79). 5. S. C. Ba- 
(84 + 67), 6. Dinamo 150 
7 Univ. Craiova 148 p
U.T.A. 146 p (64 + 82),

F. C. Argeș 
(71+64). fiecare

etape au fost
119 000

de 14 875
spectatori, 
spectatori

CUPA CRAVATELOR ROSII“ LA MINIFOTBAL
• „Cutezătorii" Vatra Dornei-cea mai disciplinată

a primit premiul oferit de ziarul

..Trofeul Petschov-

Adrian VASILESCU

CONSTANȚA, 31 (prin telefon.de 
la trimisul nostru). În Parcul pio
nierilor constănțeni, splendidă bază 
sportivă realizată prin munca pa
triotică a elevilor din orașul de pe 
malul mării, 16 echipe de copii — 
cele mai bune din 1 000 cîte s-au 
aflat în competiție la faza inter- 
străzi și cartiere, pe municipii și 
județe — s-au întrecut timp de 5 
zile în turneul final al „Cupei cra
vatelor roșii". După meciuri viu 
disputate, în care n-au lipsit cli
pele de mare bucurie și... lacri
mile, victoria finală a revenit echi
pei Ajax Galați, echipa școlarilor 
din cartierul Țiglina, alcătuită de 
un elev din clasa a Xl-a, Ionel Mihai- 
lopol, și pregătită de fostul inter
național Zoltan David.

Dar iată primele 6 formații cla
sate în această competiție organi
zată de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și Federația 
română de fotbal, cu sprijinul zia
rului „Sportul" și al revistei 
„Fotbal"! 1. Ajax Galați, 2. Vo
ința Tătărași-Iași (instructor D.

Canățjău), 3.

(Urmare din pag. 1)

cu privire la îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice în rîndul 
maselor — „trebuie să se pună ac
cent pe promovarea creației origi
nale cu caracter militant, revoluțio
nar", cinematografia românească are 
obligația morală să caute în sport 
filoane mai adinei și mai puternice 
de inspirație, înfățișînd frumusețea 
acestuia, tăria fizică și morală 
celor ce-1 populează.

a

echipă a turneului
nostru

Canănău), 3. Pescărușul Constanța 
(prof. C. Bădilă), 4. Vulturul Cluj 
(prof. O. Rusu), 5. Speranța Cea
hlăului Piatra Neamț (prof. C. 
Țapu), 6. Apollo Timișoara (antre
nor P. Beker).

Cu ocazia festivității de înche
iere, primelor trei clasate li s-au 
oferit diferite premii în obiecte. 
Revista „Cutezătorii" i-a dăruit lui 
Ion Dinu (București) un aparat de 
fotografiat, premiu al fair-play-ului 
de care a dat dovadă. Ziarul 
„Sportul" a acordat echipament 
sportiv echipei „Cutezătorii" Vatra 
Dornei, cea mai disciplinată 
mație a turneului.

Micul și talentatul .Marian 
ban, căpitanul Iui Ajax, a 
golgeterul campionatului, cu 31 de 
goluri marcate din cele 53 reali
zate de formația sa.

Această competiție a arătat multe 
lucruri bune, a scos la iveală copii 
(pînă la 12 ani) extrem de talen- 
tați. Vom ■'• eni cu amănunte.

for-

Șer- 
fost

C. ALEXE

și Ma
de film 

pentru 
realizat

SCURT-METRAJE PENTRU 
PUBLIC, SAU PENTRU... 

FESTIVALURI ? !

tehnică (Budapesta — 1970) 
rele premiu al Festivalului 
sportiv de Ia Kranj (1970) 
„LUPTA LA SEMICERC”, 
de Erwin Szekier ;

• Medalia de argint a Comitetu
lui Olimpic Național Italian, decer
nată Ia al III-lea Festival internațio
nal de film sportiv de la Cortina 
d’Ampezzo filmul „ECHIPAJUL” 
(regizor Savel Știopul) ;

• Placheta de argint a Juriului, 
Ia același festival, pentru „LECȚIA 
DE GIMNASTICA" a profesorului 
Nicu Alexe ;

• Premiul pentru imagine (Kranj

treabă bună, contribuind în mod 
nemijlocit la popularizarea marilor 
succes® ale sportivilor români, sus- 
ținînd o excelentă propagandă — 
mal ales în incinta școlilor ~ pen
tru mișcare și exercițiu, pentru a- 
țragerea tineretului către bineface
rile sportului, dar, din păcate, 
drumul acestor scurt-metraje către 
marea masă a 
desea plin de

Filmele apar 
la mult timp 
proiectarea este cei mai adesea pro
gramată în săli de mică capacitate, 
copiile se dovedesc puține și se de-

spectatorilor este a- 
obstacole.
în circuitul D. D. F. 
după terminarea lor,

sală de piteșteni a fost foarte 
bună. ,

După o elipă :
— Noi ne pregătim pentru jocul 

cu Djurgarden. din „Cupa U.E.F.A.”, 
echipa României pentru jocul cu 
Finlanda. Promitem să ne onorăm 
cartea de vizită cu un joc frumos.

Cei mai interesanți sint — întot
deauna — înșiși protagoniștii. îl 
„atacăm" pe Slobodan Sanlraei, 

nouart.il" ospeților :
— Știm că sinteți poet în viata 

particulară, cu un volum de versuri 
publicat de curind. Noi, însă, vă cu
noaștem mai mult ca golgeter.

întrerupe 
cred că

— Dimpotrivă — mă 
tunarul Iul O.F.K. — eu 
mai mult ca poet.

o ; o
— Simplu. Am jucat in România 

la Cluj. Ploiești si București. N-am 
marcat nici un gol. Mă ocoleau min
gile ca orin farmec. în mod sigur, 
cineva dintre spectatori a remarcat : 
„uite poetul 1”

— Dar mîîne, poet sau golgeter ?
— Doresc să înscriu un gol ! 
Portarul Georgevici, cel mai înalt 

dintre oaspeți, are emoții :
— Argeșenii mi-au înscris 3 go

luri în turneul de la Krușevac. A- 
cum îi am în față pe cei mai buni 
Înaintași români. Vă închipuiți...

Mezinul Ninosiav Zcț, cu un bandaj 
mare în jurul capului, precizează :

SELECȚIONATA TABEREI SNAGOV - 
PROGRESUL (juniori)

Azi de la ora 15, pe stadionul 
Republicii, în deschiderea meciu
lui dintre lotul național A și for
mația iugoslavă O.F.K. Beograd, 
se va disputa întllnirea dintre 
selecționata taberei Snagov (copii 
născuți după 1 august 1955) și 
echipa de juniori a clubului Pro
gresul.

Mai ușor de realizat, dar nu mai 
facile, filmele documentare se pre
zintă la această analiză pasageră cu 
un bilanț — cantitativ și calitativ 
— net superior : din 1967 și pină a- 
cum s-au confecționat, în urma co
menzilor C.N.E.F.S., 50 de scurt-
mettaje cu tematică sportivă, dintre 
care multe au cucerit sufragiile pu
blicului și ale diverselor jurii inter
naționale.

Mai susceptibili Ia acest gen, re
gizori ca Savel Știopul, Erwin Szek
ier, Eugenia Gutu, Lucian Bratu, 
Andrei Blaier sau Eugen Popiți — 
ca să cităm numele întâlnite mai 
frecvent — și-au trecut în dreptul 
lor scurt-metraje de mare actuali
tate, lucrate cu pasiune și măies
trie. pelicule care și-au înscris în 
palmares, în ultimii doi ani, dis
tincții de prestigiu la festivalurile in
ternaționale de film sportiv de la 
Grenoble, Kranj (Iugoslavia). Buda
pesta. Cortina d’Ampezzo, Oberhau
sen (R.F.G.) și Moscova.

Ne facem o plăcută datorie din 
a enumera aceste distincții :

• Premiul C.I.D.A.L.C. (Grenoble 
1970), Premiul pentru instruire

FILMUL CU TEMATICĂ SPORTIVĂ
— 1970) și Premiul pentru scenariu 
(Oberhausen — 1970) scurt-metraju- 
lui „20 DE SECUNDE” (scenariști 
Gh. Horvath și M. Narii) ;

• Premiul ziarului „Pionierskaia 
Pravda” pentru „MINIVOLEI” (sce
nariu — Cornelia Ghibu, regie — 
Eugenia Gutui, prezentat la Festi
valul de Ia Moscova, 1971.

Evident, soarta documentarului 
sportiv — cu caracter de retrospec
tivă („50 de ani de sport sub stea
gul partidului”, „File din istoria 
boxului" etc.), didactic („Primii pași 
in sport", „Sportul și școala”, „Vrei 
și tu să joci tenis ?” etc.) sau edu
cativ („Spectatori și spectatori") — 
este mult mai fericită decît cea a 
filmului de lung metraj, dar — se 
va vedea — nu lipsită de primejdii.

Cheltuind anual aproximativ un 
milion de lei pentru turnarea unor 
asemenea pelicule, C.N.E.F.S. face o

gradează repede, ceea ce face ca 
numărul cinefililor care au posibi
litatea urmăririi unor asemenea docu
mentare să fie (sondajele noastre 
vorbesc fără putință de tăgadă) ne- 
permls de mic. în sprijinul acestei 
afirmații ne vom folosi de exemplul 
județului Constanța — pe teritoriul 
căruia citeva filme documentare 
sportive s-au pierdut fără urmă (!?), 
sau ale marilor cinematografe ale 
Capitalei (Patria, Republica etc.) care 
n-au programat, de ani și ani, nici 
un scurt metraj cu tematică spor
tivă...

Credem că este de datoria Direc
ției Difuzării Filmeior și a organis
melor subordonate ei să procedeze 
la o mai activă și mai rațională re
partizare a documentarului sportiv, 
silit nu o dată la o condiție de ano
nimat — cu atît mai nemeritată cu 
cit este vorba de pelicule valoroase

și actuale, ca „Lia Manollu” sau 
„Rachete de argint", film dedicat 
marilor campioni ai tenisului ro
mânesc —, proiectat în săli neindi
cate, din marginea orașelor, înain
tea unor filme de interes minor.

Este cazul, gîndim, ca populari
zarea unor asemenea documentare 
să urmeze o politică mai atentă și 
mai realistă decît pînă acum, între 
coordonatele căreia revista „Cine
ma” și televiziunea — oare n-ar fi 
mai nimerit ca un scurt-metraj spor
tiv cu merite recunoscute " " 
duit într-o emisiune de 
neral șl nu numai în 
școală”, duminică, de la 
— să-și aducă un sprijin

După cum misiunea mișcării noas
tre sportive nu este — înainte de 
toate — aceea de a produce cam
pioni, ci de a oferi patriei un tine
ret sănătos și puternic, la fel misi
unea primordială a documentarului 
sportiv nu este legată de prezenta
rea la diversele concursuri interna
ționale, ci de contribuția la pătrun
derea și popularizarea sportului în 
rîndul celor mai largi mase ale iu
bitorilor lui.

O asemenea misiune nu este — deo
camdată — dusă jrină la capăt.

După cum credem că a lăsat să 
se Înțeleagă, analiza de față nu so
cotește că a epuizat un fond de pro
bleme dificile.

Rîndurile acestea au drept scop 
să prezinte cititorilor o situație tra
versată de neînțelegeri si caracte
rizată de puține reușite, asupra că
reia forurile în drept — C.S.C.A.. 
D.D.F.. C.N.E.F.S., etc. - trebuie să 
reflecteze cu calm și profunzime, 
căulînd cele mal fericite soluții, ca
pabile să impulsioneze o activitate 
al cărei bilanț — cel puțin în do
meniu! filmului de lung metraj — 
nu se aliniază mersului ascendent 
ai sportului românesc.

să fie găz- 
interes ge- 

„Sport și 
ora 8,30 ? 

substanțial.

agro-

de la 
pano

se in-

bine

HOTARE
de întrerupere a 

(înaintea meciului 
citeva echipe

PE MICUL ECRAN
în această săptămînă, televi

ziunea română va- transmite mai 
multe meciuri, după cum ur
mează :

AZI, ora 16,30 (în direct) : Lo
tul A—O.F.K. Beograd, ora 22,35 : 
Ungaria—Iugoslavia (aspecte în
registrate de la Budapesta).

DUMINICA. 5 septembrie, ora 
14 (în direct) : Steaua—Farul 
(meci în cadrul etapei a III-a 
a diviziei A).

■ — M-am accidentat duminică, 
partida cu Sarajevo... Mă simt, insă, 
bine. Sper într-un joc frumos.

între timp, am ajuns la hotelul 
.(Ambasador", reședința oaspeților. 
Urmează clipe do odihnă, antrena
mentul de după-amiază, la ora în
ceperii partidei, plimbare de 
ment prin Capitală.

Santraci ne-a mărturisit că, 
etajul IX al hotelului, privind 
rama Capitalei, va încerca să 
spire pentru prima poezie compusă 
In România...

Jucătorii de la O.F.IC, Beograd „pozează" fotoreporterului nostru 
DragoșțNeagu

SUB SEMNUL DISCIPLINEI!

ECHIPE ROMÂNEȘTI 
PESTE

Lectura rapoartelor observatori
lor federali și a foilor de arbitraj 
ne oferă, săptămîna aceasta, de
plină satisfacție, din punctul de 
vedere al disciplinei pe terenurile 
de joc și al sportivității de care a 
dat dovadă publicul. La acest capi
tol în care de atîtea ori am în- 
tîlnit consemnări negative, am găsit 
acum aprecieri elogioase. Chiar și 
arbitrii care au venit, ca de obicei, 
fortificați sufletește pentru a „lup
ta" cu jucătorii nedisciplinați și 
a rezista presiunilor unor specta
tori pătimași, 
mulțumirea 
„adversarilor" 
rubrica „Mai 
nalat ?“, Vasiie Dumitrescu, arbi
trul partidei Universitatea Craiova 
— C. F. R. Cluj, spune că publicul 
craiovean „merită felicitări pen
tru obiectivitatea pe cate a dove
dit-o". Prezent la meciul Universi
tatea Cluj—Sport Club Bacău, ca ob
servator federal, antrenorul emerit 
C. Braun-Bogdan a fost plăcut 
impresionat de felul' cum S-au com
portat, sub raport disciplinar, ju
cătorii celor două echipe. Drept 
care, ambele formații au primit 
„nota 10 la purtare". Corectă a 
fost și desfășurarea meciului de la 
Arad, în ciuda tensiunii pe care ar 
fi putut s-o creeze în terenul de 
joc evoluția scorului.

Chiar și pentru partida de la Pe
troșani, arbitrul Alexandru Pîrvu 
si observatorul federal Mircea Cru- 
țescu au, în general, aprecieri fa
vorabile. L-am folosit pe „chiar", 
pentru că- totuși, acolo unii spec
tatori au fost necuviincîoși cu ar
bitrul de linie Vasiie Murgășan, 
enervați nu de greșelile acestuia, 
ci de... obiectivitatea lui. de promp
titudinea cu care semnaliza pozi
țiile de ofsaid ale jucătorilor de 
la Jiul. Să sperăm că spectatorii 
obiectivi din acel oraș, care au cu
cerit cu două ediții în urmă Trofeul 
Petscljovschi, își vor face simțită 
prezența și în sensul de a-i împie
dica pe unii inși turbulenți să pă-

renume sportiv al ora-

își manifestă acum 
pentru atitudinea 
lor de altădată. La 
aveți ceva de sem-

teze bunul 
șului lor.

Dacă în 
plina, așa 
celei de a doua etape s-au situat la 
un bun nivel, din punct de vedere 
tehnic, multe dintre ele au lăsat 
de dorit. Chiar și unii jucători 
fruntași, n-au dat randamentul aș
teptat. Referindu-se la jucătorii de 
la Dinamo București, Angelo Nicu- 
iescu se declară pe deplin mulțu
mit numai de Lucescu. Arătînd. în 
continuare, că FI. Dumitrescu a 
fost muncitor. Angelo Niculescu 
apreciază pe ceilalți jucători dina- 
moviști, incluși în diferite loturi, 
că „au fost slabi și foarte slabi".

Trecînd la problemele de arbi
traj ridicate de jocurile din această 
etapă, ne-am oprit la aprecierile pe 
care le-a făcut observatorul federal 
Ion Voica asupra arbitrajului 
prestat de I. Cîmpeanu, la meciul 
U.T.A. — Steaua : „Unele interpre
tări greșite (Ia o echipă sau alta) 
l-au determinat să arbitreze în 
compensație". Evident, o aseme
nea manieră de arbitraj este inac
ceptabilă. Observatorul federal 
conchide, însă, că „fată de impor
tanta meciului, arbitrajul a fost 
satisfăcător". Despre penaltv-urile 
reclamate, întîi de U.T.A. și apoi 
de Steaua, Ion Voica spune că ele 
„n-au fost evidente (clare)".

La București. în schimb, arbitrul 
Otto Anderco a acordat două lovi
turi de la 11 metri, ambele în fa
voarea echipei Dinamo București. 
Angelo Niculescu scrie, însă. în 
observarea sa, că „ambele penaity- 
uri au fost acordate conform re
gulamentului". Este de reținut fer
mitatea cu care arbitrul Anderco a 
aplicat regulamentul, nelăsîndu-se 
cuprins de sentimentalisme... ne
regulamentare și neconsiderînd. 
deci, că o singură lovitură de la 
11 metri... ajunge! Si. nu o dată- 
arbitrii au căzut pe această pantă...

ceea ce privește disci- 
cum spuneam, partidele

Jack BERARIU

Azi, la Constanta

LOTUL DE TINERET DOBRUDJA TOLBUHIN
Azi, pe stadionulAzi, pe stadionul 1 Mai din 

Constanța, lotul reprezentativ de 
tineret susține (de la ora 19) un 
nou meci de verificare în vederea 
partidei cu Finlanda, din campio
natul european. De data aceasta, 
tinerii fotbaliști vor juca în com
pania unui adversar de peste ho
tare, formația bulgară Dobrudja

Tolbuhin. Antrenorii Ola și Cos- 
moc vor folosi în acest joc urmă
toarea formație i Ștefan—Crista- 
che, Sătmăreanu II, Catargiu, Po- 
povici, Tănăsescu, Marian Popescu, 
Moldovan, Pîrvu, Broșovschi, Năs- 
tase. Rezerve: Popa, Niculescu, 
Mustață, Sandu Mircea.

în perioada 
campionatului 
Finlanda-România). ... __
divizionare A vor susține jocuri pes
te hotare. Astfel, între i4 și 24 
septembrie formațiile Petrolul Plo
iești și A. S. Armata Tg. Mureș vor 
evolua în R. P. Bulgaria.

De asemenea. în aceeași perioadă, 
„U“ Cluj va lua parte la un turneu 
care se va desfășura în U.R.S.S., in 
localitatea Erevan.

KAIRAÎ AlMA ATA VA JUCA 
IN TARA NOASTRĂ

în curind ne va vizita țara echi
pa de fotbal Kairat Alma Ata, cars 
activează în campionatul primei di
vizii a U.R.S.S. Fotbaliștii sovietici 
vor susține In România trei Jocuri, 
în perioada 14—24 septembrie.

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES DE TOAMNĂ
Numai pînă sîmbătă 4 septembrie 

a.c., mai puteți participa la trage
rea excepțională Pronoexpres de 
duminică 5 septembrie, care se pre
zintă cu o bogată și atractivă listă 
de cîștiguri în autoturisme, excursii 
peste hotare și bani.

Se vor atribui, în număr NELI
MITAT, autoturisme DACIA 1 300 
și SKODA S.100.

O noutate o semnalăm ia capito
lul excursiilor. Se pot cîștiga ex
cursii (ccă 6 zile) a cîte 2 locuri 
la- Fraga cu petrecerea Revelionu
lui care, de asemenea, se oferă în 
număr NELIMITAT.

Se mai atribuie cîștiguri de va
loare fixă și variabilă, în numerar.

Pentru acordarea tuturor acestor 
cîștiguri se vor efectua 5 extrageri 
de cîte 8 numere din 45. în total 
se vor extrage 40 de numere.

Participarea se face pe variante 
de 3 lei, 6 lei și 15 lei, variantele 
de 15 lei dînd drept de participate 
la toate cele 5 extrageri cu șanse 
mari de cîștig.

Menționăm că se mai pot juca 
variante combinate sau combinații 
„cap de pod".

Tragerea excepțională Pronoex
pres va avea loc duminică 
tembrie, la București în sala 
lui Finanțe Bănci.

PRONOSPORT
CIȘTIGURII.E CONCURSULUI 

DIN 29 AUGUST 1971
CATEGORIA I : (13 rezultate) 1 

riantă 10% a 23.793 lei.
CATEGORIA a Il-n : (12 rezultate) 

variante a 18.451 lei.
CATEGORIA a III-a : 

72,15 variante a 2.340 Iei.
Cîștigul de categoria I, 

93.793 lei a fost obtlnut 
din București.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

5 «ep-
C1 u bli

NR. 35

va-

5.19

(11 rezultate)

Jucat 10%, de 
de ILIE ION

AMsta.se
telefon.de
nouart.il


JOCUL COMBINATIV Șl IN VITEZĂ
VA STIMULA PROGRESUL 

VOLEIULUI MASCULIN u. «
® Din punct de vedere tactic, noutăți puține
® Frământări in ierarhia mondială

Turneul international de volei al României s-a bucurat, nu numai de 
prezenfa unor echipe masculine dintre cele mai bine cotate, ci și de a unor 
tehnicieni reputați : Karel Laznicka (Cehoslovacia), Herbert lenter (R.D.G.), 
Nicolae Sotir (România), Tadeus Szlagor (Polonia), Erno Hennig (Ungaria), 
Dimitar Ghigov (Bulgaria), Den Sak Gin (R.P.D. Coreeană), Akira . Kato 
(Japonia, actualmente antrenor al echipei R.F.G.). Folosind acest prilej i-am 
solicitat pe cîțiva dintre ej să ne răspundă la următoarele întrebări :

1. ÎN NUMEROASELE TURNEE LA CARE AȚI ASISTAT, 
AȚI SESIZAT APARIȚIA UNOR NOUTĂȚI TEHNICO-TACTICE ÎN 

VOLEIUL MASCULIN ?

2. EXISTĂ, DUPĂ PĂREREA DV„ TENDINȚA UNOR SCHIM
BĂRI VALORICE ÎN IERARHIA MONDIALA ?

ERNO HENNIG I 1. După păre
rea mea, nu este vorba de nici o 
noutate. Nici în cîmpul tehnicii, 
nici în cel al tacticii de joc. Nici 
în atac, unde se utilizează variații 
ale sistemelor cunoscute, nici în 
apărare. Poate numai pe planul re
gularității. Observ că toate echi
pele, toți jucătorii știu să facă a- 
proape totul. Mai bine sau mai 

puțin bine, în funcție de pregăti
rea lor. Mi se pare chiar că echi
pele sînt de valori foarte apropiate 
(vorbesc de cele mai bine pregătite), 
iar rezultatele depind de nivelul 
pregătirii la un moment dat, de 
formă, de voință, de factori psi
hologici...

2. Remarc schimbări valorice 
datorate în special căderii echipe
lor clasate pe primele locuri la 
campionatele mondiale din toamna 
trecută : R.D.G. și Bulgaria. Dar 
trebuie ținut cont și de faptul că 
ele nu sînt acum în forma lor cea 
mai bună. La competițiile oficiale 
s-ar putea ca lucrurile să se 
schimbe.

DIMITAR GHIGQV I 1. Se con
stată apariția unor schimbări, a 
unor progrese în tactica de joc. 
Se pare că echipele înclină spre 
aprofundarea jocului combinativ, 
ceea ce duce la apariția unor sche
me tactice noi. Dar acestea se pot 
controla, verifica doar la marile 
întreceri.

2. După campionatele mondiale 
de anul trecut, observ o inversare

DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE
DE CAIAC-CANOE

(Urmare din pag. 1)
— 10 000 m, echipajele noastre 
s-au clasat pe locul 10 I

Așadar, progrese evidente care 
ne bucură și care au permis obți
nerea unor rezultate ce răsplătesc 
munca și strădaniile sportivilor 
și antrenorilor. O mențiune specia
lă se cuvine a fi făcută la adresa 
componenților echipajului de caiac 
4 — 10 000 m (C. Macarenco, C. 
Coșniță, V. Simiocenco, A. Sciot- 
nic), nu numai pentru titlul cuce
rit, ci și pentru puterea de luptă 
și dirzenia pe care au dovedit-o in 
cea mai frumoasă, dar și cea mai 
grea finală a probelor de fond.

Fără pretenția de a fi epuizat 
observațiile privind desfășurarea 
acestor probe, specialiștii noștri 
avînd, cu certitudine, numeroase 
subiecte de analiză, credem că ațit 
la viteză, cit și Ia fond, mai ales, 
există Ia această oră o valoare în 
creștere evidentă față de anul tre
cut și — foarte îmbucurător — po
sibilități reale de îmbunătățire a 
rezultatelor. Spunem aceasta gîn- 
dindu-ne îndeosebi la tinerețea si 
lipsa de experiență a unor caia- 
ciști și canoiști care au debutat la 
această ediție a campionatelor 
mondiale și europene cu rezulta
te mai mult decît promițătoare, 
unii înscriindu-și numele chiar pe 
tabela medaliaților.

☆
In general — incluzînd, deci, și 

probele olimpice — evoluția sporti
vilor români s-a înscris, după pă-

MURELOR-TREKTIN ÎNVINȘI 
IN C. M. DE CICLISM
ROMA, 31 (Agerpres). — Campio

natele mondiale de ciclism au con
tinuat pe pista velodromului orașu
lui italian Varese cu cîteva între
ruperi cauzate de ploaie. Titlul 
mondial în proba de tandem pentru 
amatori a revenit echipei R.D. Ger
mane cu timpul de 10,80. în fi
nală, componenții acestei echipe
— Gesckhe și Werner Otto — au 
învins echipa R. F. a Germaniei 
(Barth-Muller). Medalia de bronz a 
fost atribuită echipei Franței (Mo- 
relon-Trentin). 

în ierarhia valorică stabilită atunci. 
Formația pe cărei o pregătesc (n.n. 
— Bulgaria) și cea a R.D.G. au 
cob' rit pe locuri inferioare. Cau
zele sînt multiple și greu de ana
lizat în cîteva rînduri. Din contră, 
față de evoluțiile anterioare, au 
făcut progrese însemnate echipele 
Cehoslovaciei, României și oarecum 
a Poloniei (n.r. antrenorul bulgar 
face comparații între potențialul 
prezent și cel arătat de aceste e- 
chipe la campionatele mondiale, 
unde formația poloneză s-a com
portat destul de bine). De aceea 
cred că, la campionatele europene, 
aceste formații vor lupta pentru 
locuri fruntașe și pentru califica
rea la Jocurile Olimpice. Cele mai 
îndreptățite concurente la califi
care mi se par totuși echipele Ro
mâniei și Cehoslovaciei. Dar vo
leiul are surprizele sale și, prin 
urmare, prognoza mea nu poate 
fi luată drept infailibilă. în ce 
privește echipa română, ea mi se 
pare mai bună decît în trecut, prin 
organizarea jocului, în care un 
mare rol îl are Stamate, prin blo
caj și prin disciplină.

DEN SAK
GIN : 1. După 
campionatele din 
Bulgaria, nivelul 
tactic al echipe
lor a crescut cu 
o treaptă, iar din 
punct de vedere 
tehnic mai nota
bilă mi se pa
re perfecționarea 
blocajului. Iată 
de ce, mai mult 
ca oricînd, punc
tele se realizează 
prin aplicarea 
unei tehnici spe
ciale la blocaj. 
Din cauza acestei 
perfecționări a 
apărării la fileu 
este necesară și o 
tehnică diferită 
în atac, ce duce 
la apariția unor 
scheme noi.

2. Deși nu am 
văzut finalele competiției mondia
le, consider că, față de rezultatele 
înregistrate anul trecut, o ascen
siune evidentă au realizat echipele 
României și Poloniei, în timp ce 
formațiile R.D. Germane și Bulga
riei au regresat. Căderea campio
nilor nu este însă dezastruoasă, 
cum s-ar putea crede. Deficiențele 
se pot remedia.

rerea noastră, în tradiția unor pre
zențe și reprezentări onorabile, de 
prestigiu. Nu numai bilanțul total 
— două medalii de aur, două de 
argint și cinci de bronz — ne de
termină la o asemenea apreciere, 
ci și faptul că de data aceasta 
sportivii români au trecut cu bine 
examenele preliminare, reușind 
frumoasa performanță de a se ca
lifica în toate cele 18 probe ale 
campionatelor mondiale.

Consemnăm cu plăcere aceste 
succese și adresăm toate felicitările 
celor care le-au obținut și antre
norilor care i-au pregătit: Radu 
Huțan, Nicolae Navasart, Simion 
Ismailciuc.

Desigur, am fi dorit, și în oare
care măsură era posibil, ca aceste 
succese să fie mai mari, să expri
me cu mai multă strălucire valoa
rea caiacului și canoei din țara 
noastră. Mai importantă decît cal
culul strict al punctelor și medalii
lor ni se pare, însă, concluzia prin
cipală pe care ne-a furnizat-o des
fășurarea acestor campionate mon
diale. Este aceea că în sportul ca
iacului și canoei avem o valoare 
constant ridicată și că dispunem 
de serioase resurse prin folosirea 
cărora pot fi obținute noi progrese. 
O analiză complexă, temeinică, pe 
care nu ne îndoim că federația 
de specialitate o va face, în timp 
util, va arăta, desigur, mijloacele 
și căile prin care pot fi îmbunătă
țite performanțele actuale. în ceea 
ce ne privește, credem că pe o a- 
semenea „ordine de zi“ ar trebui 
să figureze, printre altele, discuții 
privind necesitatea unei mai mari 
exigențe față de sportivii care ma
nifestă lipsă de seriozitate în pre
gătire sau se comportă necorespun
zător, întinerirea lotului — deci și 
probleme ale muncii cu juniorii — 
căutarea celor mai eficiente soluții 
de pregătire a sezonului etc.

Tradiția frumoaselor succese rea
lizate de un mare număr de ani, 
fără întrerupere, de către „flotila" 
de la Snagov, talentul sportivilor 
și priceperea antrenorilor, munca 
responsabilă care se desfășoară în 
cadrul lotului, toate acestea îndrep
tățesc speranțe și dorința firească 
de a vedea în viitor noi și cît mai 
multe trofee în vitrina de onoare 
a caiacului și canoei din țara 
noastră.

1972 este anul Jocurilor Olim
pice...

NICOLAE SOTIR i 1. Nu am 
observat nimic nou în tehnica și 
tactica adoptată de echipele par
ticipante la diversele turnee da

Nicolae Sotir (dreapta) într-un 
schimb de opinii cu antrenorul 

Herbert lenter (R.D.G.)
după competiția supremă. Dar, ca 
de obicei, chiar dacă unele forma
ții își pregătesc scheme tactice 
noi, ele nu le deconspiră în cadrul 
turneelor amicale, pentru a nu fi 
preluate și de adversari, ci le uti
lizează la competițiile de mare an
vergură ca elemente surpriză.

2. Echipele clasate pe primele 
locuri la campionatul lumii nu au 
făcut o impresie bună în turneele 
acestui an. Eu cred, însă, că este 
o stare de moment, corespunzînd 
poate structurii planului de pregă
tire a acestor formații. în orice 
caz, mi se pare demnă de relevat 
ascensiunea echipei poloneze, deși 
cred că nu-i va fi ușor să-și men
țină, pînă la campionatul european, 
forma atinsă acum. De asemenea, 
mai bine se prezintă la ora actua
lă formația cehoslovacă, una din
tre adversarele noastre cele mai 
redutabile în lupta pentru califi
care la Olimpiadă.

TADEUS SZLAGOR ! 1. Noutăți 
pure pe plan tehnic și tactic nu 
am constatat nici la campionatul 
mondial de anul trecut, nici acum. 
Demnă de subliniat în acest sens 
mi se pare doar tendința de a 
crea jucători cu misiuni speciale 
în echipă, jucători care încearcă 
ei înșiși să aducă noutăți.

2. Spre deosebire de voleiul fe
minin, unde U.R.S.S și Japonia 
domină autoritar, în cel masculin 
ierarhia este supusă unor perma
nente perturbări. Oricum, echipele 
mai bune sînt apropiate ca valoare, 
putînd pierde sau cîștiga orice 
meci dintre ele. R.D.G. și Bulgaria 
sînt echipe de clasă, însă au mani
festat o formă mai puțin stabilă 
în ultimele turnee. Poate pentru 
că celelalte echipe s-au pregătit 
mult mai atent, întrucît urmăresc 
ca la acest campionat european să 
obțină calificarea pentru Jocurile 
Olimpice.

Aurelian BREBEANU 
Fotografii .• Dan ȚARAN

AOENDA LUNII SEPIEMBIUE
1—12. IX — Forest Hills ! Cam
pionatele internaționale de tenis 
ale S.U.A.

1— 5. IX — Barcelona t C. E. de 
polo-juniori

2— 4. IX — Ludwigshafen (RFG) i 
C. M. de judo

2— 5. IX — Mendrisio (Elveția) i 
C. M. de ciclism pe șosea

3— 6. IX — Zagreb i Balcaniada 
de atletism

4— 5. IX — Poznan i Polonia 
— R.D.G. — România (atletism- 
juniori)

5. IX — Monza Marele pre
miu al Italiei (C M. automobi
lism — F. 1)

6— 12. IX — Budapesta i Concurs 
hipic internațional

7— 9. IX — Miinchen i Adunarea 
generală a Comitetelor naționale 
olimpice

9—11. IX — Miinchen : Reuniunea 
comitetului executiv C.I.O.

10—12. IX — Bruxelles : Finala
Cupei Europei la tenis (echipe
de club)

10—19. IX — Boblingen și Essen 
(R.F.G.); C. E. de baschet-seniori

TINERETUL N-A AVUT COMPLEXE
(Urmare din pag. t)

tare, la eliminări neașteptate. Au 
fost puși cu umerii pe saltea mari 
campioni din țări unde luptele li
bere au o veche tradiție. O serie 
de tineri talentați au răsturnat o 
ierarhie considerată pînă mai ieri 
de nezdruncinat. în acest carusel 
al surprizelor intră, de pildă, eli
minarea unor ași cum sînt A. Riza 
(Turcia), I. Patrikov (Bulgaria), G. 
Strachov (U.R.S.S.), A. Movahed 
(Iran), A. Umeda (Japonia). Lista 
detronaților ar mai putea conti
nua... Ce palmares aveau acești 
luptători ? Doar un singur exem
plu. Iranianul Movahed, de pildă, 
(cat. 68 kg) este actualul campion 
olimpic și a deținut nu mai puțin 
de cinci ori titlul mondial. Acum, 
la Sofia, el a trebuit să se mulțu
mească cu locul IV.

Se pune, deci, întrebarea, cum 
s-au comportat într-o asemenea 
companie valoroasă luptătorii ro
mâni 7 Ei au obținut două medalii 
(de argint și bronz), un loc patru 
și unul cinci, iar pe națiuni s-au 
clasat pe locul șapte. A fost pentru 
prima oară în istoria „mondiale
lor" de lupte libere cînd am pre
zentat concurenți la toate catego
riile de greutate. Putem spune că 
inițiativa federației de specialitate 
de a alinia o echipă completă a

DUPĂ „CUPA EUROPEI"

1MOTĂTGRII ROMÂNI PE LOCUL XI 
1N IERARHIA CONTINENTALĂ

[54,6] — al patrulea sprinter al competițieiMarian Slavic
Disputată simultan pe 6 fronturi 

(în cîte trei orașe, atît la băieți, 
cît și la fete), „Cupa Europei" la 
înot, aflată la cea de a doua edi
ție, a cunoscut un frumos succes, 
la startul ei fiind prezente 22 de 
țări (cu formații complete). Așa
dar, un veritabil campionat conti
nental (prin corespondență), pasio
nant prin sistemul său de desfă
șurare : 29 de probe olimpice în 
două zile, echipele (cu cîte un con
curent de probă) fiind împărțite 
după valoarea lor în 3 grupe.

învingătorii din acest an: U.R.S.S. 
(grupa A), Anglia (B) și Bulgaria 
(C) la bărbați, respectiv R.D. Ger
mană (A), Suedia (B) și Elveția (C) 
la femei. Iar bilanțul — mai mult 
decît satisfăcător: 5 recorduri eu
ropene, 143 de recorduri naționale 
și 4 rezultate ce constituie cele 
mai bane performanțe mondiale 
ale anului.

Ca și în sezonul precedent, echi
pele Uniunii Sovietice și R.D. Ger
mane s-au dovedit cele mai puter
nice, datorită unei aproape perfecte 
omogenități (a se citi înotători de 
valoare egală la toate procedeele 
tehnice), astfel că formațiile R.F. a 
Germaniei, Suediei sau Franței, în 
ciuda faptului că au prezentat în 
componența echipelor cîteva star
turi de primă mărime (Fassnacht, 
Lampe, Larsson. Bellbring, Rous
seau), s-au văzut serios devansate 
în clasamentul general. Marea re
velație a întrecerilor din acest an 
— echipa feminină a Olandei, cla
sată pe locul secund la Bratislava.

Țara noastră a fost reprezentată 
Ia această ediție doar de o forma
ție masculină (cu rezultatele de la 
Balcaniadă, echipa feminină a Ro
mâniei ar fi ocupat tot locul IV 
în grupa B, de la Udine). Cei 10 
sportivi selecționați — a fost lotul 
cel mai redus dintre participantele 
la Torino — au acoperit cu destulă 
greutate probele (29 Ia număr) din 
program, unii fiind supuși la efor
turi duble. Și aceasta, evident, în 
detrimentul performanței.

La finele întrecerilor, selecționa
ta română s-a clasat pe locul IV, 
după echipele Angliei, Olandei și 
Italiei (pe care o învinsesem în 
1969 la Varșovia). într-un clasament 
sui-generis, alcătuit pe baza tutu
ror rezultatelor obținute la fiecare 
probă în toate cele trei grupe, 
echipa țării noastre s-ar afla pe 
locul xj cu 90 p, în urma repre
zentativelor: 1. U.R.S.S. 239 p, 2. 
R.D. Germană 235 p, 3. R.F. a Ger
maniei 222 p, 4. Suediei 190 p, 5. 
Angliei (din B) 184 p, 6. Franței 
179 p, 7. Olandei (din B) 165 p. 8. 
Ungariei 160 p, 9. Italiei 126 p și 10.

8— 9. IX — Madrid i Adunarea 
generală a F I S.U.

11— 12. IX — Madrid ! Concurs a- 
tletic internațional universitar

12— 18. IX — Kirchberg (Luxem
burg) i A 71-a sesiune a C.I.O.

12—19. IX — Belgrad : Balcaniada 
de călărie

16— 26. IX — Franța I Tour de 
FAvenir (ciclism-amator)

17— 19. IX. — Skoplje și Sarajevo I 
C. B de îupte-tineret

18— 24. IX — Ostrava : Turneul in
ternațional de box „Probaszka"

18—20. IX — Bologna i C. M de 
tir-sV 'et

19. IX - Mosport (Canada) : 
Marele premiu al Canadei (i^i 
tom< hilism C. M. F. 1)

18—26. IX — Lima: C. M de bal 
tere

23. IX - 1. X — Italia : C. E. de 
volei (seniori și senioare)

24—26. IX — Bologna i C. M. de 
tir-taiere aruncate din șanț

24— 29. IX — Split și Dubrovnik l 
Cupa Jadran (polo)

25— 26. IX — Barcelona f Spania — 
România (atletism-seniori)

— Varșovia : Polonia — 
România (atletism senioare)

fost binevenită. S-au putut 
trage unele concluzii în privința 
pregătirilor olimpice (se preconizea
ză Ca și la Manchen, la întrecerile 
olimpice de lupte libere, să se par
ticipe cu formație completă). Echi
pa de la Sofia, care a avut in com
ponența sa cinci debutanți, a evo
luat, în general, bine, ceea ce ne 
dă speranțe pentru apropiatele 
Jocuri Olimpice. Dintre concurenți 
Ludovic Ambruș și Vasile lorga au 
avut comportarea cea mai bună. 
Ambruș, de pildă, pe lingă că a 
cucerit medalia de argint la cate
goria 74 kg, s-a prezentat ca un 
concurent cu mult simț tactic, care 
folosește numeroase procedee. știe 
să se orienteze chiar și în momen
tele dificile. Din cele opt partide 
susținute, el a pierdut doar una 
singură Brașoveanul Ambruș a 
dat dovadă de mult curaj în fața 
redutabililor săi adversari. Și tre
buie să mai amintim că printre a- 
ceștia au fost și cîțiva pretendenți 
la medalii, ca de exemplu bulga
rul N. Kuzmanov și sportivul turc 
M. U^un. Nu putem face compa
rație între el șl cîștigătorul titlu
lui întrucît, datorită sorților nu 
s-au întîlnit intre ei în meci direct. 
Arunci'd o privire asupra com
portării brăileanului V. lorga (me
dalie d” btonz la cat. 82 kgi tre
buie să spui em că el a concurat 
foarte bine în primele meciuri, a 

Poloniei 111 p, dar înaintea echi
pelor Cehoslovaciei, Spaniei (din 
A), Bulgariei, Norvegiei, Iugosla
viei. Austriei, Elveției, Greciei, Da
nemarcei, Belgiei și Irlandei.

Am fi putut rea’iza mai mult? 
Cu o echipă completă și cu oameni 
în formă optimă am fi putut de
păși. în acest clasament, echipele 
Italiei și Poloniei (care nu ne sînt 
superioare), avansînd pe poziția a 
IX-a, maximum ce se poate pretin
de înotătorilor români la această 
oră. Dar, exceptînd pe Marian Sla
vic — cu timpul său de 54,6 ocupă 
locul IV în ierarhia sprinterilor 
europeni la această competiție, 
după Rousseau (Franța) 53,2, Bure 
(U.R.S.S.) 53,3 și Fassnacht (R.F.G.) 
54,5 — și, într-o oarecare măsură, 
ceilalți crauliști, la restul probelor 
am prezentat sportivi de valoare 
modestă pe plan continental (Mi-

VEDETA SĂPTĂMiNII

MARK SPITZ
S-a născut în ora

șul Modesto (Cali
fornia) la 10 febru
arie 1950. Are 1,83 m, 
75 kg șl practică 
înotul de la virsta 
de 6 ani. Actual
mente este student 
la Universitatea in
diana și se pregă
tește, alături de 
Gary Hall, Mike 
Stamm și alț! îno
tători de mare va
loare. cu celebrul 
iDoc Counsilman. La 
ultima ediție a J. O. 
a cucerit două me
dalii de aur, una de 
argint și una de 
bronz. Deține trei 
recorduri ale lumii : 
51,9 — 100 m liber, 
1:54,3 — 200 m liber. 
55,0 — 100 m delfin 
ultimul fiind 
stabilit săptămtna 
trecută la Houston, 
unde a cucerit 4 ti
tluri de campion al 
S.U.A.

A apărut în 1967 pe arena 
internațională ca o cometă. re- 
voluționînd pur și simplu îno
tul de performanță. Pe vremea 
aceea, era elevul lui George 
Haynes la Santa Clara (para
disul înotătorilor de peste Ocean) 
și adulatul piscinelor, marea 
speranță a țării sale la J. O. 
din Mexfc. De altfel, plin de 
sine, pariase ' înaintea întreceri
lor din capitala mexicană că 
va întrece recordul (4 medalii 
de aur) stabilit de Don Schol- 
lander la Tokio (1964).

A urmat însă marea deziluzie 
a californianului. îmbătat de 
succesele anterioare, de cifrele 
ce-1 recomandau ca mare favo
rit, Spitz s-a angajat într-o 
cursă nebunească care l-a de
pășit. plecînd din piscina Al- 
berca cu numai două medalii 
de aur, dobîndite împreună cu 
coechipierii ștafetelor de craul, 
un „argint" (100 m delfin) și 
un „bronz" (100 m liber).

Abătut, dar nu resemnat.

NOI DISCUȚII ÎN JURUL

„CUPEI INTERCONTINENTALE" LA FOTBAL
AMSTERDAM 31 (Agerpres). — 

într o declarație făcută reprezentan
ților presei internaționale, un pur
tător de cuvînt al clubului de fot
bal Ajax Amsterdam a arătat că 
echipa olandeză nu vă susține fi
nala „Cupei intercontinentale" în 
compania echipei „National" din 
Montevideo, deoarece jucătorii sînt 
foarte obosiți din cauza numeroase
lor meciuri susținute, iar mulți din
tre ei ar avea de suferit de pe 
urma vaccinului antivariolic.

abordat întîlnirile cu multă ambi
ție și a intrat în turul patru cu 
zero puncte penalizare. în meciuri
le decisive din ziua finalelor, îor- 
ga a avut. însă, unele dificultăți în 
privința orientării tactice. Nu s-a 
concentrat suficient în timpul lup
tei, fapt ce i-a creat dezavantaj. 
Nu este mai puțin adevărat că în
vingătorii săi sînt luptători de cla
să mondială și au ocupat primele 
două locuri în clasamentul catego
riei.

N. Dumitru (cat. 57 kg), P. Cer- 
nău (52 kg) și I. Arapu (48 kg) 
au obținut succese în primele me
ciuri (victorii șl prin tuș) dar spre 
finalul competiției au fost handi
capați de lipsa lor de experiență 
internațională. Totuși, ei rămîn oa
meni de bază ai lotului. Sub posi
bilități au evoluat P. Coman, P. 
Poalelungi (dar numai în meciurile 
din tururile 4 și 5 — pînă atunci 
se afla printre cei evidențiați). 
Grâul nostru Ștefan Stingu a ocu
pat un loc destul de bun (5) care 
reflectă fidel valoarea sa. Ștefan 
Enaeho (90 kg) și Enache Panait 
(100 kg) sînt încă la începutul ca
rierei îor internaționale, deci lip
siți de experiență pentru a putea 
emite pretenții la C.M Ei au fost 
eliminați încă din primele meciuri 
de către sportivi care s-au clasat 
pe primele locuri.

wifi lume

clăuș, Kokai, Copcealău), sau ieșiți 
din formă (Șoptereanu, Lupu, Wet- 
ternek). Al doilea jolly-jocker al 
naționalei noastre, Eugen Aimer, 
cu obișnuita-i emotivitate și lipsă 
de experiență a concursurilor de 
amploare (nu am înțeles de ce an
trenorul său a refuzat să-l însoțeas
că în această deplasare, deși a avut 
posibilitatea s-o facă) s-a apropiat 
de recordurile sale, dar numai atit. 
în general, participarea echipei 
noastre a confirmat (pentru a cîta 
oară ?) că sportivii noștri nu știu 
să concureze în marile competiții, 
pentru că în timp ce înotători .din 
alte țări corectează, cu asemenea 
prilejuri, recorduri după recorduri, 
reprezentanții noștri (în marea 
majoritate) „merg" sub posibilități. 
Iată o problemă la care merită să 
medităm...

Adrian VASILIU

Mark părăsește sudul însorit, 
plecînd în Nord, unde a intrat 
pe mîinile unui mare specialist, 
Counsilman, la Universitatea In
diana. Au urmat doi ani destul 
de grei, de muncă necontenită 
și de restructurare a unui ca
racter foarte dificil. Nervii, sfi
darea adversarilor, supraestima- 
rea valorii sale dispar, încetul 
cu încetul. în noua ambianță 
creată de bătrînul Doc. Și ia- 
tă-1, din nou, pe Spitz, complet 
transformat după o luptă înver
șunată cu sine însuși, triumfînd 
în 1970 și întrecînd una din ma
rile bariere ale înotului i cele 
52 de secunde pe „sută". Anga
jat într-o nouă cursă, modest și 
prietenos. Mark spulberă la 
Houston și recordurile „delfinu
lui". devenind un veritabil cam
pion. întrebat de gazetari ce va 
face la Miinchen, cvadruplul 
campion și recordman s-a do
vedit extrem de reținut I „Nu 
mai fac pariuri și nu mai dau 
pronosticuri 1“ (a.v.)

O comisie medicală a clubului 
Ajax a publicat un comunicat prin 
care se arată că „jucătorii, în con
dițiile de campionat și ale progra
mului competițional încărcat, nu 
pot face o asemenea deplasare care 
ar putea aduce prejudicii clubului'*.

Rasiștii pe stadion — 
acasă și in deplasare

La întoarcerea dintr-o călăto
rie In Republica Sud-AfricanS, 
unde la Începutul verii Însoțise 
reprezentativa de rugby a „co
coșului galic", gazetarul francez 
Jean-Noel Gurgand aducea măr
turii cutremurătoare, publicate 
in revista „l'Express", despre 
modul in care diriguitorii ra
siști din această țară tși pun 
în aplicare — și pe terenurile 
de sport — politica de apart
heid. La meciurile echipei Fran
ței, pe întreg itinerarul par
curs, numai in două localități 
s-a permis accesul in tribune al 
unor spectatori de culoare, dar 
și acolo in număr foarte limi
tat. Ei aveau numai 300 de 
locuri la Bloemfontein, la al 
doilea test-meci, iar la Potchef- 
stroom sectorul rezervat negri
lor era împrejmuit cu un grilaj 
de sîrmă și păzit cu strășnicie 
de polițiști înarmați. Orice „a- 
mestec" al spectatorilor de rase 
diferite ar fi însemnat o infrac
țiune sancționată cu închisoare-

Iată, desigur, motivul pentru 
care atunci cînd rugbyștii sud- 
africani se află la rindul lor în 
turneu, sînt întîmpinați cu osti
litate de cercurile largi ale iu
bitorilor de sport din alte țări. 
Recent, reprezentativa „Spring
boks" a sosit în Australia, pen
tru o serie de meciuri. Chiar de

MARIA CORODI 
ÎNVINGĂTOARE 

ÎN „CUPA CARPAT1“ 
LA TENIS DE MASĂ

BRAȘOV (prin telefon, de te co
respondentul nostru).

în sala de sport a Complexului 
Ruia din Poiana Brașov s-a În
cheiat cea de a IX-a ediție a „Cu
pei Carpați” la tenis de masă Au 
luat parte sportivi representing 'tu
buri și asociații din Austria (P. S. 
Viena), Iugoslavia (S.T.K. S?nta, 
Spartak Subotita. Vojvodina Nwl 
Sad). Ungaria (Statistika Budapes
ta) și România (Voința și Rapid 
Brașov). întrecerile masculine s-au 
încheiat cu victoria Vojvodinel Novi 
Sad si a iugoslavului K. Dazan. La 
aceleași probe, locurile IU au reve
nit Voinței Brașov și lui Lucian 
Teodorescu. La fete a fosi înregis
trată viotorla echipei S.1 K. Santa, 
urmată de Statistika Buiipesta si 
Rapid Brașov. Un frumos succes 
românesc a fost înscris la proba de 
simplu femei : semifinale : Mina 
Corodi (Rapid Brașov) — Angela 
Papp (Statistika Budapesta) 2-L, 
Monica Hariga (Rapid Braș.v) — 
Erszbet Korpa (Senta) 2-1 ț tinala : 
Maria Corodi — Monica Hariga 
2—1. C. GRUIA

TELEX
La campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Iugoslaviei care vor începe 
la 7 noiembrie în orașul Novisad va 
participa și o echipă a R. P. Chineze.

Competiția va mal reuni jucători i.e 
frunte din Suedia, Japonia, România, 
Franța șl alte țări.

In cadrul unui concurs desfășurat la 
Landskrona (Suedia). înotătorul vest- 
german Hans Fassnacht a stabilit un 
nou record mondial în proba de 200 m 
delfin cu performanța de 2:03.3. Vechiul 
record era de 2:03.9 și aparținea de la 
sfîrșitul săptâmînil trecute americanu
lui Mark Spitz.

Pe stadionul „Crystal Palace" din Lon
dra a luat sfîrșit dubla intîlnire inter
națională de atletism dintre echipele 
Angliei șl R.F. a Germaniei. în ambele 
meciuri, victoria a revenit oaspeților : 
118—94 Ia masculin și 81—54 la feminin. 
Rezultate din ultima zl : 400 mg —
Friederich (R.F.G.) 51,1 ; 800 m - Car
ter (Anglia) 1:48,2-, suliță — schlechter 
(R.F.G.) 78,28 m: 3 000 m obsl. — Wag
ner (R.F.G.) 8:35,0; 5 000 m — Bedford 
(Anglia) 13:40,6; 200 m feminin — Gol
den (Anglia) 24,1.■
La Perpignan (Franța) s-a desfășurat 
un turneu internațional de volei rezer
vat echipelor de tineret. Pe primul loc 
s-a clasat selecționata URSS, urmată 
de cele ale Italiei, Franței șl R.F. a Ger
maniei. în finală. URSS a întrecut cu 
3—1 Italia, Iar Franța a dispus cu ace
lași scor de R.F. a Germaniei.■
In finala turneului de tenis de la South 
Orange (S.U.A.), americanul Clark 
Graebner l-a învins cu 8—3. 6—4, 6—4 pe 
francezul Pierre Barthes. în proba fe
minină, victoria a revenit tinerel Chris 
Evert (S.U.A.), In vtrslă de 16 ani. care 
a învins-o în finală cu 6—4. 6—0 oe 
australianca Helen Gourlay. Proba mas
culină de dublu a fost cîștigată de Bob 
Carmichael (Australia) și Tom Leonard 
(S.U.A.). El au dispus in ultimul meci 
cu 6—4, 4—6. 6—4 de americanii Graeb
ner — Van Dillen.■
Pe circuitul de la Brands Hatch (An
glia), s-a disputat tradiționala compe
tiție Internațională automobilistică dota
tă cu „Cupa Rothmans”. Primul a tre
cut linia de sosire suedezul Ronnie Pe
terson, pe ,.March“-Ford. El a realizat 
timpul de 58:41,6, desfășurînd o medie 
orară de 180,800 km. Pe locul doi s-a 
clasat Graham HUI (Anglia) pe Brabham 
Ford, la 14:8.■
Organizatorii de box Japonezi intențio
nează să-l programeze, în cursul lunii 
noiembrie, la Tokio pe fostul campion 
mondial la cat. grea Cassius Clay. In 
prezent se duc tratative ca ex-cam pionul 
Cassius Clay să-1 întllnească în meci 
amical pe actualul campion al lumii la 
cat. semigrea Bob Foster (SUA) sau pe 
canadianul George Cbuvalo.■
Turneul International de baschet de la 
Hagen (R.F.G.) a fost clștlgat de echipa 
Cehoslovacie!, care a clștlgat toate me
ciurile. totallztnd 8 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat Polonia cu 4 p, urmată de 
echipele R.F. a Germaniei (A șl B) cu 
cîte 2 p șl respectiv 0 p. In ultimă zl 
a competiției, Cehoslovacia a Învins cu 
88—86 Polonia, far prima echipă a R.F. 
a Germaniei a Întrecut eu 91-78 for
mația secundă a R.F. a Germaniei.
■
In turneul de șah de la Polianița (Po
lonia). In fruntea clasamentului se află 
acum bulgarul Spiridonov cu 7% pun-te, 
urmat de Pfleger (RFG) sl Zalțev 
(URSS) cu cite 7 p. Troianescu (Roma
nia) ocupă locul 16 cu 3 p.■
La Cherbourg, campionatul mondial de 
yachting, clasa (.420", a fost ciștlgal de 
australienii John Gilder și Doudas tit
les. Un alt echipaj australian, Peter șl 
Steve Sivewright. s-a clasat pe locul 
doi.

ta prima lor escală, la Perth, e< 
au fost primiți cu mari demon
strații de protest. Manifestațiile 
începute în fața hotelului unde 
erau, găzduiți rugbyștii sud afri 
câni, au continuat și pe stadion 
La Adelaide, poliția a Operat 
90 de arestări in rindul demon 
stranților, iar la Melbourne, cu 
prilejul meciului Springboks — 
Selecționata statului Victoria, 
polițiștii au trebuit să intervină 
și mai violent pentru a împrăș 
tia pe cei 3 000 de demonstranți

In fața acestei stări de fapt 
organizatorii australieni au lua’ 
o hotărîre care poate părea ri
dicolă, dar care devenise foarte 
necesară: deplasările echipei 
sud-africane aveau să se efec
tueze în secret 1 „Descinderea" 
celor de la Springboks era o- 
nunțată doar in dimineața me
ciului. în localitățile respective 
iar pe stadioane se asigura o 
pază puternică.

Numai așa au putut să-și în
cheie turneul acești oaspeți In
dezirabili pe stadioanele Austra
liei, unde populația a ținut să 
le demonstreze sentimentele pe 
care le nutreșt,- față de politico 
de apartheid dusă de guvernul 
Republicii Sui Africane.

AI. SIMOC
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