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Interesul legitim cu care a fost 
așteptat meciul—test al lotului re
prezentativ cu liderul campionatu
lui iugoslav avea o dublă explica
ție : a) tricolorii susțineau ultimul 
„colocviu" înaintea examenului de 
la Helsinki; b) sparing-partenerul 
era de incontestabilă valoare, aug
mentată și de dorința declarată de 
a face un joc cît mai bun în com
pania onorantă a echipei noastre 
reprezentative.

Trebuie să recunoaștem că oas
peții au fost pe măsura așteptări
lor noastre și a... promisiunilor lor, 
prezentîndu-se ca un partener pu
ternic, bine pregătit, cu o replică 
nu o dată severă pentru jocul tri
colorilor. Din acest punct de ve
dere, socotim partida extrem de 
utilă, ea avînd, cum se spune, da
rul „să ne deschidă ochii" asupra 
unor slăbiciuni pe care un meci de 
antrenament cu un partener din 
țară nu le-ar fi relevat probabil.

Propunîndu-și să verifice poten
tele cîtorva cupluri, Boc—Vlad 
(fundași centrali), Dumiitru—Vigu 
(mijlocași). Dembrovschi—Tordănes- 
cu (înaintași centrali), precum și 
capacitatea de omogenizare a unor 
..ansambluri" — liniile de fundași, 
de ataranti — meciul-test cu O.F.K. 
Beograd a răspuns negativ sau ne- 
cohcludent la o bună parte din a- 
ceste probleme.

Din capul locului, trebuie să 
spunem că ni s-a părut în orice 
caz lipsită de viitor asocierea îna
intașilor Dembrovschi și Tordănes- 
cu, poate nu atît din incapacitatea 
— vădită — de sincronizare, cît 
mai ales din neputința lui Dem
brovschi (slab pregătit și fizic) de 
a se descurca pe spații mici, cu un 
marcaj strict. Recunoscut și con
sacrat în echipa națională pe po
stul de aripă falsă (oricît am spune 
că fotbalul modern nu ține seama 
de posturi, există 
lecții și aptitudini 
o. zonă sau alta), 
dovedit prin jocul 
nu se află pe locul

Ne întrebăm de ce nu l-au plasat 
antrenorii mai repede (nu în mi
nutul 74) pe Kun II pe postul de 
atacant-central, pe care în prece
denta miercuri evoluase mai mult 
decît promițător ?

Referindu-ne la celelalte două 
cupluri, Vlad—Boc și Dumitru—

anumite predi- 
pentru jocul pe 
Dembrovschi a 
său de ieri că 
lui.

pe stadionul Republicii.

Dubla ipostază a antrenorului:

Tehnician competent 
și pedagog desăvîrșit

Pe marginea cursului de la Tg. Mureș de perfecționare a antrenorilor de scrima

Minutul 22 al partidei dispu tată ieri ; 
prin șutul lui Dembrovschi, care va nimeni bara!

Vigu, vom remarca faptul că în 
evoluția lor au alternat reușitele 
și momentele de slăbiciune. Mai 
nesiguri în prima repriză, fundașii 
centrali și-au revenit în cea de-a 
doua, cuplul lor lăsîndu-ne impre
sia că poate reprezenta în perspec
tiva imediată o soluție.

Mărturisim că ne așteptam la 
mai mult de la promițătorul cuplu 
Dumitru—Vigu. Mijlocași de mare 
randament, amîndoi puternici, am
bițioși, cei doi titulari ai liniei me
diane au fost, pe ansamblu, lipsiți 
de clarviziunea necesară. Iar Vigu, 
șuter de temut, n-a reușit (în cele 
aproximativ 10 tentative) de loc 
să-și regleze tirul. Admițînd că 
lipsa de omogenitate este explica-

Marius POPESCU
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IOTUL DL TINERET-DOBRUDJA TOEBUHIN 3-0 (3-0)
CONSTANȚA, 1 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Aseară pe sta
dionul 1 Mai din localitate, la lumina 
reflectoarelor, lotul de tineret, a sus
ținut o partidă de verificare în com
pania formației bulgare Dobrudja Tol- 
bihin ( J.vi'ia «.). Meciul a început 
înțr-un ritm destul de vioi (timpul a 
fost excelent pentru fotbal) La pri
mul contraatac al echipei noastre, a- 
sistăm la deschiderea scorului: Bro
șovschi l-a lansat pe Năstase, acesta 
a șutat, mingea a fost interceptată 
de Kalcev, care a trimis-o în propria-i 
poartă- (min. 4). In continuare tinerii 
noștri fotbaliști pun stăpînire pe joc 
și pînă la pauză mai înscriu două 
goluri prin Pîrvu (min. 32 — șut im- 
parabil de la 8 m) și Năstase (min. 
42).

Repriza a doua a fost mal echili
brată, dar de o valoare tehnică și 
spectaculară mai scăzută, cu faze de 
poartă puține. Scorul a rămas cel 
stabilit pînă la pauză.

A arbitrat bine Zaharia Drăghlci 
(Constanța).

Antrenorii Ola și Cosmoc au folosit 
următoarea echipă: Ștefan (min. 80

Popa) — Cristache, Sătmăreanu II, 
Catargiu, Popovici (min. 75 Niculescu), 
Marian Popescu. Tănăsescu,
(min. 60 Mustață), Pîrvu
Sandu Mircea), Broșovschi,

Moldovan 
(min. 70 
Năstase.

c. ALEXE

„Cupa Mării Negre 
nou test 

al baschetbalistelor
După turneele întreprinse în vară, 

la Halle și la Poznan, lotul feminin 
de baschet al țării noastre susține, de 
mîine la Constanța, un nou test’ in
ternațional, de data aceasta în cadrul 
tradiționalului turneu „Cupa Mării 
Negre", aflat la ediția a zecea, jubi
liară. Baschetbalistele României, îm
părțite in două echipe — de senioare 
și de tineret — vor avea de înfruntat 
puternicele selecționate ale Bulgariei 
și Poloniei, cotate printre cele mai 
valoroase în Europa.

Tinînd seama de tinerețea compo
nentelor „naționalei" noastre de se
nioare radical remaniată față de anul 
trecut, este greu de presupus că va 
izbuti să cucerească primul loc. 
schimb, așteptăm ca jucătoarele 
evolueze la posibilitățile lor 
să demonstreze că au folosit 
cuvine perioada de pregătire 
mele luni și că se pot pune 
în ele într-un viitor apropiat. ___ ,__
nu trebuie omis că au de apărat pre
stigiul unui palmares frumos, reali
zat, de-a lungul anilor, de fostele re
prezentante ale României care au Cu
cerit primul loc în 1962 
R.S.S. Ucrainene. Iugoslaviei, 
riei) 1964 (Polonia. R. D. 
Iugoslavia), 1965 (Radnicki 
Chemie Halle). 1966 (Polonia, .......
Moldovenească) și 1970 ( Ungaria, Po
lonia, Franța, Cuba).

START IN CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE CANOTAJ

/f

In 
să 

maxime, 
cum se 

din uttl- 
sneranțe 
In plus.

au
(înaintea

Unga- 
Germariâ, 

Belgrad. 
R.S.S.

Astăzi, la Snagov, cei mai buni 
vîslași și rameri din țară se vor 
alinia la startul campionatelor 
republicane de canotaj, ediția 1971. 
întrecerea va avea loc pe pista 
din fața Bazei vechi, la următoa
rele probe: schif 4+1, simplu, 
4+1 vîsle, 2 vîsle, 8+1 (fete), 
schif 4+1, 2 f.c., simplu, 2+1, 
4 f.v., 2 vîsle și 8+1 (băieți). La 
această importantă competiție nau-

tică participă canotori și canotoare 
, Steaua, " ,

Olimpia, Voința 
Arad, 
Timișoara.
zile de concurs i
— serii (băieți), 

fi-

de la Dinamo, 
Metalul, Rapid, 
București, U. T. 
nica și Voința 
gramul celor trei 
joi, de la ora 9,30 
vineri — recalificări (băieți), 
nale (fete), sîmbătă — finale (bă-, 
iețiX

C.N.U.,

Politeh- 
Pro-

Cea mai frumoasă fază a atacului echipei reprezentative se încheie 
Foto : (THEO MACARSCHI

ASTĂZI, ETAPĂ IN CAMPIONATUL
FEMININ DE HANDBAL

les în evidență tntllnirile Universi
tatea 
tapei, 
Mureș.

Mamiaca șutează la poarta lui „U“ buc urești sub privirile lui Bunea. 
Fază din meciul Universitatea-Rapid din etapa a Il-a.

Astăzi, la București, Brașov. Timi
șoara șl Buhuși, se dispută cea de a 
IlI-a etapă a celui de al XlV-lea cam
pionat divizionar feminin de handbal. 
Cele 10 echipe de divizia A vor Juca 
astfel :

• Brașov : Hulmentul-Unversitatea
Cluj
• Timișoara : Unlversitatea-Confecția.
• Buhuși : Textila-Mureșul Tg. Mu

reș.
• București: Rapid-Voința Odorhei

(teren Gluleștl, ora 15,30).
• București : Universitatea- I.E.F.S.

(teren Tineretului, ora 17).

Intr-un cadru deosebit de propi
ce a fost organizat la Tg.-Mureș, 
sub egida federației de specialitate, 
cursul de perfecționare pentru an
trenorii de scrimă. Cu acest prilej 
a fost abordată o gamă largă de 
probleme (selecție, planificarea an
trenamentelor. metode de lucru, re
lațiile, secție-dub etc.), iar antreno
rii care răspund de pregătrea lotu
rilor reprezentative au susținut re
ferate cu privire la modul în care 
asigură creșterea valorii sportivilor 
investiți cu misiunea de a repre
zenta culorile țării și, în legătură 
cu aceasta, cum privesc viitorul fie
cărei probe în contextul marilor 
confruntări. îndeosebi al J.O. de 4a 
Miinchen

înțelegînd să sprijine direct a- 
ceastă acțiune. Corni! ctul județean 
Mureș al P.C.R. a delegat — la ce
rerea federal iei — pe tovarășul con
ferențiar universitar luliu Gali, șe
ful catedrei de socialism științific a 
I.M.F. Tg. Mureș, pentru a prezen
ta unele probleme de stringentă ac
tualitate privind îmbunătățirea mun
cii politico-ideologice în rindul tine
retului, ca și politica internă și ex
ternă a statului nostru. Consemnăm 
satisfacția participanților la curs 
față de această inițiativă destinată 
să asigure antrenorilor nu numai un 
înalt grad de profesionalism, ci și 
o temeinică orientare politico-ideo- 
logică, în dubla lor calitate de teh-' 
nicieni și de educatori ai sportivi
lor.

Considerăm că, la toate capitolele 
cursului, atit organizatorii cit și 
cursanții au dovedit buna intenții, 
dorința de a se realiza un schimb 
de opinii rodnic, de a se spune lu
crurilor pe nume, chiar dacă pe a- 
Iocuri mai există deosebiri da con

cepție, în stilul de muncă. Tendința 
de a se ajunge la o unitate de ve
deri a fost evidentă și aceasta nu 
poate fi decît de bun augur pen
tru continua dezvoltare a unei dis
cipline olimpice in care România 
a avut, din 1956 încoace, multe suc
cese da prestigiu.

Utilitatea acestui curs a fost sub
liniată eu multă căldură de partici
pant), după cum se poate constata 
și din aprecierile notate cu prilejul 
vizitei noastre.

VASILE CHELARU (antrenor fe
deral, directorul cursului) : >.tn 
curs se impunea în mod calegorio 
pentru antrenorii care lucrează in
tr-o disciplină sportivă dificilă, cu 
multe interpretări, cum este scrima. 
Faptul că participanții la curs au 
înțeles semnificația unei asemenea 
acțiuni i'ăcînd eforturi pentru reu
șita ei, căutind să se identifice cu 
sarcinile primite, este dătător de 
speranțe. Așa stînd lucrurile, cursul 
a însemnat o reușită. Au fost, insă, 
și unele neajunsuri. Le semnalez 
din dorința de a fi eliminate la vii
toarele acțiuni de acest fel. I>e pil
dă. referatele expuse n-au fost în 
prealabil cunoscute de către cursan- 
ți. Apoi, ne-au lipsit lectorii meto- 
diști, așa incit predarea și semina
rizarea au fost efectuate de către 
antrenorii loturilor. Poate că și du
rata cursului ar trebui prelungită 
la 7—10 zile. în orice caz, ar fi de. 
dorit ca asemenea cursuri să intre 
în calendarul anual al federației, 
iar prez,ența antrenorilor să fie de 
sută Ia sută, indiferent de catego
ria lor de clasificare sau de func-e

Tiberiu STAMA
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12 BOXERI ROMÂNI IN S.U.A.

București-I.E.F.S., derbyul e- 
șl Textila Buhuși-Mureșul Tg.

Ieri dimineață a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre New York, via 
Bruxelles, echipa națională de box 
care va efectua un turneu de cî- 
teva meciuri în Statele Unite ale 
Americiu

Au făcut deplasarea, Ui ordinea 
Cătegoriildr Aurel MB'ȘjpConslan- 
tin Gruiescu, Adrian Moraru, Ga
briel Pometcu, Antonin Vasile, 
( alistrat Cuțov, Victor Silberman, 
Ion Gyorffi, Alee Năstac, Horst 
Stump, Ion Monea și Ion Alexe. 
După cum se vede, este prezentă 
aproape întreaga echipă participan
tă la campionatele europene de la 
Madrid : absentează doar Aurel 
Dumitrescu (nerestabilit după ope
rația de apendicită și înlocuit cu

PUGILIȘTI ROMANI LA TURNEUL 
MEMORIAL „V PROHASZKA“

UN SUCCES
CE PROBEAZĂ 

MATURITATEA PENTATLONIȘTILOR 
NOȘTRI JUNIORI

■ - j

ORIZONT
OLIMPIC

Marginalii la campionatele mondiale
de pentatlon modern

Confruntarea celor 40 de sportivi 
prezenți la cea de a Vl-a ediție a 
campionatelor mondiale de pentatlon 
modern pentru juniori, desfășurată 
la Uppsala (Suedia), a dat naștere 
la o luptă dîrză și spectaculoasă. In 
timp ce la ediția precedentă (Fon
tainebleau — 1970) au cîștigat echipa 
U-R.S-S. și maghiarul Villanyi. de 
data aceasta victoria pe echipe a re
venit reprezentativei Ungariei (cea 
mai omogenă și mai puternică), iar 
la individual sovieticului B. Molossov.

Realizind un important salt valo
ric, echipa României a reușit să cu
cerească medalia de bronz, ceea _ ce 
reprezintă, pe plan mondial, o poziție 
măi bună cu două locuri față de anul 
trecut. La Uppsala s-a remarcat, în 
special, Dumitru Spirlea, clasat pe 
locul 6 cu 4 800 de puncte (locul lo 
la Fontainebleau). Cu 4 676, Marian 
Cosniescu (locul 9) a realizat încă o 
dată norma de maestru al sportului. 
Participi nd pentru prima oară la un 
concurs dc o «Asemenea amploare, 
sportivul Albert Covaci a trecut cu 
succes acest examen dificil. Ciasin- 
dh-se pe locul 23, cu 4 267 p. el și-a 
aclus contribuția la obținerea rezulta- 
tului final. w .. .lată. în ordinea desfășuram probe- 
lor (călărie, scrimă, tir, inot și cros), 
care au fost punctele și locurile rea
lizate de primele trei echipe :

UNGARIA: 3160 p — 1; 2 877 p 
_  ]. 2692 p — 2 ; 3240 p — 1; 3012

U.R.S-S. : 2 650 p — 5; 2 795 p — 
2 ; 2 736 p — 1 ; 3164 p — 3 ; 3180 
p — 1.

ROMANIA : 2 705 p — 3 ; 2 344 p — 5 ; 2 450 p — 5 ; 3 216 p — 2 ; 2 983 
o_ 5

Și acum cîteva cuvinte despre fle
care probă in parte.

PROBA DE CĂLĂRIE a avut loc 
la Stromsholm, la circa 100 km de 
Uppsala. Prin amenajarea parcursu
lui, în lungime de 1 000 m, și prin 
construcția celor 20 de obstacole, a

căror înălțime a variat între 85 șl 
100 cm, adaptate la aptitudinile cai
lor. s-a urmărit să se elimine, pe cit 
posibil, avantajul „șansei" oferit de 
tragerea la sorți.

Cu toate că programul nostru de 
antrenament la această probă s-a des
fășurat cu dificultăți, din cauza nu
mărului redus și a valorii scăzute a 
cailor puși la dispoziție, prin munca 
antrenorului loan Birloiu și a efor
turilor sportivilor s-a reușit, in gene
ral, să se asigure lotului de juniori o 
pregătire corespunzătoare, ceea ce a 
permis pentatloniștilor noștri să re
zolve destul de bine problemele ri
dicate de efectuarea parcursului in 
acest campionat mondial. Consider 
că participarea pentatloniștilor la 
concursurile de călărie, alături de 
specialiști in probele de obstacole 
cu inălțimea de 120 cm, trebuie să

IOAN MUREȘAN 
președintele comisiei de pentatlon 

modern din F.R.C.P.M.

(Continuare tn pag. a t-a)
Dumitru Spîrlea, unul din componența echipei clasată pe locul III 

la mondiale, atacînd un nou obstacol in proba de călărie

Deoarece pînă la J.O. de la Miinchen a rămas 
mai puțin de un an, și în perspectiva parti
cipării la această mare întrecere, putem con

stata, din compararea rezultatelor, că pentatloniștii 
noștri „tineri seniori" ar putea ține pasul cu așii ve
ritabili în condiții onorabile. Dar, și mai important 
este faptul că experiența Miinchenului ar constitui o 
școală de bază pentru sportivii români în vederea 
participării la J.O. din 1976.

Nu putem trece însă cu vederea și faptul că ac
tualul lot este mult prea redus si că, în consecință, 
antrenorii vor trebui, prin noi selecții, să adauge de 
urgență lotului prezent trei-cinci elemente de pers
pectivă. Pentru atragerea unui număr mai mare de 
tineri care să practice acest sport, pentru crearea unor

pepiniere, exemplul Școlii sportive nr. 1 din Capi
tala, care a creat o secție de pentatlon modern 
pentru elevi, ar trebui să fie urmat și de aite uni
tăți cu același profil. Nu lipsită de interes ar fi și 
atragerea unui număr mai mare dintre foștii penta- 
tloniști în rîndurile antrenorilor, spre a activa în ca
drul secțiilor existente sau a celor ce ar urma să fie 
înființate.

Luînd în considerare perspectiva, federația de spe
cialitate, cluburile și asociațiile sportive care au sec
ții de pentatlon modern vor trebui să asigure cadrul 
organizatoric și condițiile tehnico-materiafe necesare 
dezvoltării acestui sport aplicativ, cît și a progra
mului de pregătire, cu cerințe multiple, decurgînd 
din complexitatea pentatlonului modern.

Intre 16 și 19 septembrie fede
rația de box din Cehoslovacia or
ganizează un mare turneu inter
național la care vor participa ală
turi de sportivii țării gazdă, bo
xeri din Polonia, Ungaria și Ho

mânia. La 
disputa la 
următorii 
Ciocoi (N. 
Mihalcea, 
M. Banu. 
antrenorul

vor, întrecerile ce se 
Ostrava vor lua parte 
boxeri români: 

Cordoș), A. Iacob, 
Gh. Chivăr (S. Ttrîlă), 
Lotul va fi însoțit 
Eugen Dinu,

I. 
D.
de

tînărul Moraru) și ^reapare în for
mație căpitanul echipei, Monea.

Lotul este însoțit de antrenorii 
Ion Popa, Ion Chiriac și Constantin 
Dumitrescu. Delegația es’e conduși 
de secretarul general al Federației 
române de box, Cristea Petroșe- 
neanu. •

Boxerii și-au încheiat ultimele 
pregătiri la Snagov unde, cu for
țele deplin refăcute după efortul 
depus la Madrid, s-au antrenat sîr- 
guincios. Antrenorii au mizat în 
special pe elementele tactice, abso
lut necesare în confruntarea cu pu- 
gilismul american, care are un 
specific foarte marcat (combativi
tate, tempo ridicat, eschive multe, 
lovituri laterale etc.).

In cursul pregătirilor de la Sna
gov, boxerii au participat și la se- 
minarii educative, în cursul cărora 
au luat cunoștință de cîteva date 
generale privind realitățile ameri
cane și și-au însușit noțiuni de 
limba engleză.

După toate probabilitățile, primul 
meci al echipei României împotriva 
echipei S.U.A. (partidă contînd 
drept revanșă a celei de anul tre
cut de la București i 9—2) va avea 
loc în ziua de 4 septembrie în lo
calitatea Lake Geneva.

Trimisul nostru special, Dan GÂRLEȘTEANU, transmite din Zagreb:

EDIȚIA JUBILIARĂ A BALCANIADEI DE ATLETISM
VA STABILI Șl UN RECORD AL ...RECORDURILOR?

Abia s-a încheiat emoționantul 
recital atletic r* la Helsinki, abia 
au apucat statisticienii să-i con
semneze performanțele și... sur
prizele și iată că, după marea con
fruntare a elitei europene, pe a- 
genda competițiilor de amploare 
în sportul-sporlurilor apare în
scrisă o altă întrecere de presti
giu : cea de a \XX-a ediție a 
Jocurilor Balcanice.

Capitala Croației, frumosul oraș 
Zagreb, situat la poalele muntelui 
Zăgrebacka, este gazda — clin 
nou, după Jocurile Balcanice dis
putate în... 1934 — acestor con
fruntări așteptate cu mare interes 
de lumea atletismului. Spunem, 
un mare interes pentru că, de-a- 
lungul anilor, prin frumoasa tra
diție, dar și prin valoarea perfor
manțelor înregistrate, Jocurile 
Balcanice de. atletism și-au cuce
rit o apreciere unanimă.

Ne amintim cu bucurie faptul 
că la aceste mari examene ale va
lorii autentice atletismul românesc 
a fost aproape întotdeauna repre
zentat cu cinste, ultimul succes 
— cel realizat la București, anul 
trecut — fiind pe deplin conclu
dent. In cele patru zile de entu 
.ziaste întreceri de pe stadionul 
Republicii, atleții români, în formă 
excelentă, au dominat ediția a 
29-a a competiției, cucerind locul 
I în ambele clasamente generale, 
un număr de 15 titluri, 17 medalii 
de argint și 12 medalii de bronz 
ale Jocurilor Balcanice.

Lectura atentă a performanțe
lor realizate de sportivii balcanici 
la competițiile anterioare, inclusiv 
la campionatele europene, anunță 
o întrecere extrem de dificilă și 
pornind tocmai de la această con
statare mulți specialiști apreciază 
că ediția de la Zagreb s-ar putea

să stabilească un. record al... re
cordurilor. Mai ales că de la Hel
sinki a trecut atît de puțin timp...

lor, de rezultatele anterioare și — 
în ciuda unor eșecuri pe care le-am 
vrea doar accidente — de pal-

Carol Corbu a plecat la Zagreb decis să ridice recordul balcanic 
17 metri.

Foto: DRAGOȘ NEAGU 
maresul general al echipei noas
tre, de bilanțul care consemnează de 
mai mulți ani prezența sa la ma

Za peste

Oricît de grea ar fi însă com
petiția de la Zagreb, dorim și aș
teptăm ca atleții 
numere printre 
medaliații acestei ediții jubiliare. 
Sînt îndreptățiți talentul și valoarea

români să se 
protagoniștii și

(Continuare !»> pag. a 4-a)
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Handbalul masculin intră In circuitul marilor competiții Interne

MIINI IA ClUJ, 10 ECHIPE ÎNCEP DISPUTA 
ÎN HA EDIȚIE A CAMPIONAEIEIIII DIVIZIEI A

) Mîine după amiază, în Sala Spor- 
jturilor din Cluj, cînd echipele 
'Bînăirio Biteurești șE Dînâmo Brâ- 
0v își vor începe meciul din! pri- 
:ma etapă a primului turneu de 
sală se va inaugura și cea de a 
XlV-a ediție a campionatului mas- 
jculin de handbal, divizia -A. O în
trecere originală în calendarul in- 
jtern al acestui 4port pentru câ 
dispută numai sistem turnee (cîte

trei etape flecare turneu), o com
petiție importantă deoarece prefă- 
țSăzâ $1 djută pfex'SttrtK dTimpîce' 
«le handbaliștilor noșlri. o dispută 
pe care o dorim pasionantă, cu 
înalte atribute tehnice și tactice, 
cu beneficii certe îri contul general 
al handbalului românesc. Iată de 
c# evenimentul este așteptat cu in- 
teTă'Ș. dSr Și (iu mhfî 

îri C®;3rt0 tuffimiltî

Nr. 6801ns

A JUCA—JUCAREUN TEST

sînt programate mllnet, de la
14,30 următoarele partide: Dinamo 
București — Dtnamo Brașov, S- C. 
Bacău — Steaua București, Univer
sitatea București 
Sibiu, 
tehnica Galați 
Gheorghiu-Dej 
mișoara. Turneul continuă sîmbă- 

tot după amiază de

ora

Independența
Universitatea Cluj — Poli- 

și Trotușul Gh. 
Politehnica Ți

și duminică 
ora 14,30.

Sbdfanțe
Ia Cluj

GREU, DAR UTIL
în privința participării echipei 

hochei a României la turneul 
țional de la Minsk, organizat de zia
rul „Sovetskl Sport”, părerile au lost 
Împărțite,

au ■ SHîfSE ț/ort ftv® S-au opus a- 
runcărli lotUltfi nxrttru național, de U 
primul său ffiîrf pi-ste hotare, iutr-o 
întrecere de asemenea valoare, soco- 
tlndu-se că un eșec (altminteri previ- 

■ “ negativ asu-
care se pre- 
greu al par- 
eampionatulul 
martie 1S|2,

fo»t de altă

de
interna-

Anul îftfgnțăTii : 1947
Culorile clubului : roșu-albasfru.
Adresa : București, Calea Plevnei 114, tele'fbn 

14.87.50.
Căpitanul echipei : Gheorghe Gruia
Antrenori : Cornel Oțelea și Otto Telman. 

Lotul : DîricS, Orbâri, Muriteănu (portari), Gru
ia, Gațu, Goran, Marinescu, Birtolom, Coasă, 
Cristian, Popescu, Kiesid, Stockl, Drăgăniță, 
Chiripuci, Njcă, Satu, Ganea, Pantelimon.

Președintele seeției : General maior Emil 
HerescU.

Titluri de campioni : 6.

Anul Înființării : 1948.
Culorile clubului : roșu-alb.
Adresa : București, Șos. Ștefan cel Mare 7-9, 

telefon 12.14.70.
Căpitanul echipei : Valentin Samungi
Antrenor : Oprea Vlase.
Lotul: Penu, Keil (portari) — Licu, Samun

gi, Moldovah, Dan Marin, Papp, Dinea, Bota, 
Smerea, Coman, Preotu, Filipescu, Pongert, 
Gabor, Hornaru, Bejenaru și Dicu.

Președintele secției : General maior Dumitru 
Șerban.

Titluri de campioni : 7

zibil) ar putea influența 
pra moralului jucătorilor 
gătesc pentru examenul 
ticipărli în grupa B a 
mondial, iirogramatâ ln 
ia București.

Colegiul antrenorilor a
părere. Adevarata verificare a poten
țialului uuei echipa nti se poate face 
decii intr-o companie puternică. * 
fel, există primejdia testului 
cludent, care duce, inevitaoil, 
ctuzii false și la măsuri, in 
țâ, neeficiente.

Turneul cie la Minsk se 
pentru echipa Komâniel cu 
cifric nesatisfăcător.
uncie la scor 
cu Lokomotiv 
(Novosibirsk) 
(Minsk).

fn schimb, 
le-am tras sînt foarte prețioase, 
ciuda rezultatului general (6—29), 
poate aprecia Că nivelul actual 
pregătire a echipei este superior 
iui din perioada corespunzătoare 
anului trecut.

Desigur, trebuia puse în _ balanță 
serie de fapte.

Alt- 
necon- 

la con- 
consecin-

soldează 
un bilanț 
inftîngeri, 

1—10 
Sibiri 

Torpedo

Patru
: 1—!) cu Polonia, 
Moscova, 1—5 cu 
și 3—3 cu

învățămintele pe care 
in 
se 
cte 

ce- 
a

ate»

§

Aiiul înființării : 1948
Culorile clubului : albastru-alb.
Adresa : București, Șos. Panduri 90, telefon 

31.40.00/143.
Căpitanul echipei : Radu Voinea.
Antretiofi : Eugen TrOfin Și Virgil Hnat.
Lotul : Bnnciu, Tale, Cornaciu (potfari) — 

Coâtriâ, Roșii, Voiheă, Ștef, Ciria-n, Lîcă, Dan, 
Vlad, Belciug, Tîfnicăru, Vărgălui, Mădescu, 
Vasileseți, Tegzeș, Preda, Szabo.

Președintele seeției : lector univ. Constantin 
Sandu.

Anul Înființării : 1943.
Culorile Clubului: alb-violet.
Adresa : Str. Politehnicii 2, telefon 
Căpitanul ebhipei: Erwin Sauer.
Aritreftbr : Constantin Jude.
Lottil : Demian, Biraescu, Covăsîhțân

- Gurieș, Comănescu, Oprescu, Ivan,
Felker, Țeaeoiu, Paraschiv, Drăgoi, 
Partea, Jude, Moțică, Becca.

Președintele secției: corif. dr. Remus

Anul înființării : 1948.
CtiIOrlle chtbului : alb-negru.
Adresa : Piața Păcii 1-3, telefon 
Căpitanul echipei : Paul Stuparu.
Antrenor : Romeo. Sotiriu,.
Lotul : Iancu, Slavici, Ionescu (portari) 

Capră, Schobell, Stuparu, Tudosie, Serdean 
Farcaș, Udrea, Oros, Sirbu, Burger, Sdișteahii 
Șaigo.

Președintele secției : dr. Viorel CoIdea.

5

îs

Ahtti înființării : 1951.
CulOtllO clubului : âlb-albastru.
Adresa : B-dul Republicii 111, telefon 16.17.3.
CăpitahUl echipei : M. Pădure.
Ahtrchor : Cezar Nicti.
Lotul: Pătrașcu, Miroti și Mărgărit (portari)

— Pădure, Horned, VădtiVa, Nistor, Neagn, 
PătrftȘcu, MurărcScu, Condrea, Eftimie, Carp, 
Dumitrescu și Spătării.

Președintele secției : conf. univ. D. Bogătu.

| L\\\\\\\\\\\\W.vi

Anul înființării: 1961.
Culorile clubului: alb-albastru.
Adresa : Str. 1 Mai nr. 2, telefon
Căpitanul echipei : Silviu Bădău.
Antrenor : Mihai Pintea Și instructor L. Stoica 
Lotul : Toth, Purdel (portari) — Bădău, Pa- 

lascliiv, Kun, Blaj, Cucu, Scarlat, Bucioacă, 
Odae, Bădiță, Lascăr, Iacob, Ghioc, Holerbac, 
Badea, Demușcă, Berbecaru.

Președintele secției : ing. Dan Petre.

18.91.

22.97.1.

(portari)
Sauer,

Fendler,

Pomoje.

I

Anul înființării : 1953.
Culorile clubului : roșu-alb.
Adresa: .Strada Eliberării 39, telefon
Clâpitanui echipei : Claudiu Vervendâ. 
Antrenor : Mihai Horobăț.
Lotul: Borza, Gerhart (portari) — Cervenca, 

Gheorghevici, Bodin, Laub, Ostache, Avrames- 
cU, Btilibășa, Constantinescu, Păcuraru, Leahu, 
loneseu, Voirtea și Apalaghici.

Președintele secției : ing. Nicolae Savin.

șȘ

Aitul înființării : 1949.
Culorile clubului : roșu-alb.
Adresa : Str. Nicopole 34, telefon 23.45.0.
Căpitanul echipei: Ion Bogolea.
Antrenor : Iotl Donca.
Lotul s Bogolea (portar) — Mesmer, Bunes- 

cu, Kroner, Buruc, Hotnog, Lechner, Schmidt, 
pili ță, Vlădescu, Cociz, Gheorghevici, Neudorfer, 
Chirieă.

Președintele secției : colonel A. Guțu.

'>■ nsI INDEPENDENTA Sibiu I

------ ? îieprezentativa xtoma- 
nici a jucat în capitala Bielorusiei a- 
lătuii uc trei formații sovietice de 
club, dintre care două (Lokomotiv și 
Sibiri) evoluează în prima ligă unio
nală, iar Torpedo in cea de a doua, 
și de echipa Poloniei, prezentă ia 
startul competiției după un stagiu cen
tralizat de pregătire de aproape două 
luni. Decalaj ui valoric fâță ue nive
lul adversarilor noștri a iost evident. 
Totuși, atît timp cit pregătirea fizică 
a jucătorilor români a făcut față rit
mului jocurilor, adică, mai exact in 
primele două reprize, pe teren a 
xistat un echilibru.

La toate aceste observații trebuie 
adăugate următoarele :

Lotul a plecat la Minsk des
completat, fără portarul titular, Du- 
mitraș și fundașul Varga.

• in poarta echipei noastre, Crișan 
n-a corespuns, primind goluri facnC, 
de la distanță, iar rezerva sa, tînărul 
Morar, a lost utilizat spre stîrșit, cind 
soarta jocurilor era — practic — pe- 
CCtltffta.

• fundașii Ioniță și Tureanu, care 
alcătuiesc cuplul nostru de rezistență, 
s-att accidentat, evoluind în condiții 
precate.

© In sfîrșît, șl acesta nu constituie 
amănuntul cel mai neînsemnat, mate
rialul folosit de jucători a fost de ca
litate foarte slaba. Echipa a rupt (re
cord absolut) 100 de crose în 4 jocuri. 
Am primit multe goluri în momente 
cînd, cu două 
ne aflam — de 
numerică.

I/btul utilizat 
acela standard. 
Morar — portari^ _____ „
FI. Sglneă-lonlță (P. Sgincă-Al. Con
stantinescu)-fundași, *
mar-G. Szabo, Pană-Huțahu-Bașa, Fo- 
dorea-Bandas-Costea (Axinte, tlerghe- 
legîti)-înaîntași. Dintre linii 16 de atac, 
singura care a corespuns în întregime 
a iost aceea alcătuită din Pană, Hu- 
țattu și B^așa. Kalămar, vîrful de atac 

față de ac- 
de hocheiul 
Fodorea n-a 
cu partenerii 
luptat exem-

e-

sau trei crose rupte, 
fapt — în in/erioritatc 

a fost. în linii mari, 
cunoscut. Crișan Ș* 

Tareanu-Fitgăraș,

____rr!, Ghcorghiu-Kala- 
Szabo, iFană-lI uțahu-Wașa,- ...

Dintre lfnjilc

nr. 1, a fost prea încet 
tualele viteze reclamate 
modern, tn linia a IH-a 
reușit să se sincronizeze 
săi. Bardas șl Costea au __  . ..
plar, compenslncl prin elan și voință 
dificltul tehnic pe care 11 au.

Revenirea in formație a Iul 
traș și Varga 
Szabo (de ' 
teașezare» 
vel ui de 
jucătorilor,- 
a lotului, 
se afirmă.

Dttmi- 
eventual a celuilalt 

la Avintul Miercurea Ciuc), 
liniilor. în luncție de ni- 
pregatire și temperamentul 

împrospătarea permanentă 
deschis oricărui tinăr care 

___ ___  toate acestea — ținlndu-se 
seama de timpul pe care 11 avem in 
față și de condițiile net superioare 
ale bazei materiale a hocheiului — ne 
dau speranța alcătuirii unei echipe 
care să potftă face față, jcu succes e- 
xamenulttl greu al grupei' B a campio
natului mondial, in martie, la Bucu
rești.

CONSTANTIN ȚICO 
preșcdintelo Colegiului ile antrenori 

al F.H.lT.
1

Dubla ipostază
(Urmare din pag, I)

,Ds cd rîdefi î Are foc o dramă — fi vei rL 
deți...' așa mi s-a relatat că s-ar fi adresat fami
liei sale un băiețel de vreo 14 ani, mare stelist, 
duminică, în minutul 89 ol meciului de la Arad, 
cînd U.T.A. a făcut ce a făcut cu ea Rapidul, în 
minutul 85, cu o săptămînă în urmă, la București. 
Am ajuns să speriem copiii cu vocabularul nostru' 
măreț înfr-un fotbal nu mai puțin mălăieț. Copiii 
vorbesc precum cronicarii, tocmai de aceea croni
carii nu mai trebuie să vorbească precum copiii I 
Ar fi o copilărie, deci, să_ tragem concluzii sau 
măcar umbra unor adevăruri, după două etape în 
care golgeterul lor e un jucător ce 
a marcat numai din psnaltiuri și 
după care ceea ce poate spune 
studioul tv, ziua și noaptea — dă, 
noaptea, la microavanpremieră I ■— 
este că începînd ’de săptămînă vi
itoare vom avea meciuri în direct, 
căci se răcește vremea și echipelor 
li s a făcut inima ceva mai bună și 
mai caldă... Va fi, firește, o mare 
cucerire a ochilor noștri că vom ve
dea meciuri al căror rezultat hu ne 
va fi cunoscut.

Rină atunci, totul — cred eu —■ e 
o glumă, bună, rea, nostimă, adora
bilă, cum vreți să-i ziceți, dar glumă 
— o glumă la care trebuie să ne hoiărîm 
nunțăm sau nu, fiindcă dac-o ținem așa 
nîncă gaia și nu e bine să te mănînce

Dacă luăm gluma asta în serios, 
avea un campionat minunat, dar va ieși o dandana 
și mai mare : căci nu vom mai ști ce înseamnă o 
echipă gazdă I O echipă gazdă era, domnule, o 
echipă gazdă — adică o certitudine de neclintit. 
Mari filozofi spuneau că valoarea unei echipe se

I, ce valoare au filozofii 
fotbalului ? Noi știam una și bună : care 
— e gazdă, adică două puncte. Vin acum 
astea neserioase, cu oaspeți care conduc 
minutul 86, cu gazde care se omoară să 
și egalează în minutul 89, ce înseamnă 

ride vom ajunge ? Iotă unde — la altă

ife

dacă re
ne mă- 
nimeni... 

atunci . vom

vede după rezultatele obținute .afară
— îi lăsam să teoretizeze, 
în viața 
e gazdă 
glumele 
pînă în 
egaleze 
asta ? U - -«
jjumă : fiindcă nu se mai știe care-i gazdă și care-i 
oaspete, echipele își împrumută destinele cu mare

veselie t U.T.A. face pe deșteaptă cu Rapidul, Ca 
săptămînă următoare, cu Steaua, să aibă soarta 
Rapidului, Steaua e fraieră cu Craiova, ca să fie 
deșteaptă cu U.T.A., jar Craiova „oață" cu Steaua, 

, „- I* r
co „IJ’ Cluj pentru ca după aceea

fraieră cu C.F.R. Cluj_ (și încă de la 2—0), «Pol 
se chiriuie __ T'_j ,L“ ' , .
„afară" (!) s-o chinuie pe Farul, cars o chinuișe pe 
A.S.A., iar A.S.A. o chinuie pe Jiul, ^cars chinuișe 
Crișul. Ds Dinamo, . ----
pioni, de ei — la urmă. Serioși par a fi doar stu
denții de la Cluj, dar așa-s ei pînă începe școala. 
Singura concluzie e că sîntem puși pe _ g1 

pînă și titlul ăsta că _„Rapid_

nu mai vorbesc. Acestid-s cam-

îlume : 
e în 

*onci lanternei” e On bane. Cum o 
să fie ădevărat ? Adevăraf e însă 

LVg&sl că Rapidul — curh joacă acum — 
I IFiilfu e mai rău ca Progresul, cară a 
I I L 'JE *ost GS_' cIrePf P*"'0 Zona aceea'dar
• numai din greșeală...

^^1 H Nu neg că ăceife glotne mă fn-
H cînfâ — câci eu Pre^er ‘f (i0-

b a .'S cu' ■) sâ am Parte mai de
I L ^‘S încurcături decît de căncluzii. Nu-

I nil niai dacă o luăm așa,. ■ filozofic,
adică începem să știm a jucare(cum 
zice un amic care nu fine cu ni- 

UBRftvșsy menj fiindcă e rugbyst și rugbyștii 
se uită la fotbal ca pasionații. galo

pului la cursele de trap...), dacă învățăm a jucare 
în deplasare și nu mai știm a jucare acasă,, și 
dacă și avantajul terenului propriu se duce naibii 
și ne iese din reflex, nu vom mai avea chef de 
glumă după Napoli, Slovan, Austria și nu știu care 
islandeză... Vom avea un campionat-minune, dar 
știu eu dacă s-o ținem morțiș cu glumele astea ? 
Bine că vine frigul, că se scurtează ziua, și se va 
trece la seriozitate indirect...

Pînă atunci, ca progresist, m-am decis să fiu cu 
Steaua. Nu numai că-s din cartier, dar nici o altă 
echipă nu ne iubește, hu ne prefuiește, nu ne res
pectă talentele și nu ne înfelege duterea precum o 
fac vecinii de Cotroceni. Cine-ar fi visat că Năs4 
tase al nostru, la vîrsta lui fragedă, o să ajungă la 
onoarea de a juca alături de Hălmăgeanu î

BELPHEGOR

REPREZENTANT» NOȘTRI OBȚIN PRESTIGIOASE

SUCCESE ÎN MARILE ÎNTRECERI
Echitațla românească aspiră din 

nou spre afirmare pe plan inter
național. Rezultatele onorante ob
ținute în ultimul timp de călăreții 
noștri în numeroase concursuri in
ternaționale repteziriță o> dovadă in
contestabilă a posibilităților lor de 
progres; Mă refer, îndeosebi, la 
comportarea ciforva dintre com- 
poriehfii echipei naționale de ob
stacole ia concursurile de la Stol- 
berg, Luxemburg, Saărburg, La 
Calamine și Ostende- In între
ceri mai puțin obișnuite la noi, cu 
parcursuri de mare dificultate, 
Oscar Recer și Alexandru Bozan 
au evoluat peste așteptări, situîri- 
dU-se pe locuri fruntașe alături de 
cei mai reputați călăreți. Astfel, 
în condurstil de la Luxemburg, Re- 
cer, cu calul Dorn și Bozan cu 
Fiola au ocupat locurile 2 și, res
pectiv, 3, jar echipa României s-a 
clasat pe poziția a treia. La Saar
burg, Recer eîștigă o probă și două 
locuri 3. iar Bozah un loC 3 și unul 
4. Rezultatele au continuat in ace
lași ritm : la La Calamine, Recer 
cu Wakonda și Bozan cu Fiola au 
cucerit un prestigios loc I la pro
ba de ștafetă, ultimul Situîndu-*se

a antrenorului
să-

INTERNAȚIONALE
pe poziția a doua în „Marele pre
miu".

După aceste succese, românii au 
intrat în atenția organizatorilor 
de concursuri din R-F. a Germa
niei care-i invită la campionatele 
landului Wfirsselen, întrecere la ăl 
cărui start s-ati prezentat 400 de 
cai 1 Din nou ștafetă i'-omână tri
umfă, jaf Recer și BoZătt colecțio
nează o Silită de locuri fruntașe, 

. de la 1 pînă lă 5. în urma acestui 
concurs, Oscar Recer, care a im
presionat în fnod cu totul deosebit 
prin ținuta sa, a luat premiul pen
tru cel mai frumos stil. Călăreț cu 
experiență, care s-a acomodat ușor 
cu genul cailor germani, diferiți 
de ai noștri prin masivitatea lor, 
dinambvistul bucureștean s-a bucu
rat de frumoase aprecieri din par
tea specialiștilor. Majoritatea ru
bricilor de echitâție alo ziarelor 
vest-germane, întte cate „Aleman
nia Aachen”, „Volkș-Zeitung" etc., 
subliniază valoarea înaltă atinsă de 
Recer. Da asemenea, la adresa lui 
Alexandru Bozan s-au făcut apre
cieri elogioase. Deși nu a partici
pat, pînă la aceste concursuri, în 
probe grele, el a avut comportări 
foarte bune, progresînd de la o 
întrecere la alta. L-au ajutat, fi
rește, și sfaturile noastre, la care 
s-a dovedit receptiv, și seriozita
tea cu Care se 
tninat de dorința 
iestria sportivă.

Afirmarea tot 
celor doi călăreți, 
firmată în 
popularitate și 
adus o invitație măgulitoare pen
tru ei la cunoscutul C.H.I.O. de la 
Ostende (26—29 august), alături de 
călăreți din Franța, Anglia, Irlan
da, R. F. a Germaniei și Belgia. 
Este pentru prima oară că echi- 
tația românească participă la a- 
cest mare concurs, considerat pînă 
acum prea greu pentru sportivii 
noștri. Probabil de aceea a și fost 
ocolit de-a lungul anilor.

- - ’ J- ----------
dedică pregătirii, 
de a atinge mii-

loCul 6 din 120 de Coh- 
în proba nenumerotată 
de Durant), Alexandru 
Titan s-a clasat al șap-

în proba de precizie (cu baraj 
de 1,60 hi) a concursului, învingător 
a ieșit Merkel (R.F.G.), urmat de 
Durant (Franța), Kampion (Irlan
da) și Kiîper (Belgia). Reprezen
tantul nostru O. Reeer cu Wakonda 
a ocupat 
curenți. 
(ciștlgată 
Bozan cu 
telea.

Pe linia bunei comportări a re
prezentanților noștri, o evoluție 
demnă de aplaudat a avut Reeer eu 
Wakonda în „Marele premiu" al > 
concursului. După ce s-a clasat 
pe locul șase în calificări (1,60 m), 
el a participat alături de alți 10 
călăreți calificați, la o suită de 5 
baraje. La ultimul baraj, efectuat 
pe^ două obstacole (triplă cu 1,90 
înălțime și 2 m lățime), au rămas 
doar trei ocncurenți printre care 
și O. Recer. Victorios a ieșit ir
landezul Katripion cu 0 p, iar re- 
ptezeptantui nostru a ocupat lo
cui Ii, urmat de belgianul Kilper. 
Rezultatul este excelent. Din 1957 
nu s-a mai obținut un loc așa de 
bun la un „Mare premiu" de nive
lul celui de la Ostende.

De-acum, pe călăreții români li 
așteaptă alte importante concur
suri : C.H.I- de la Amsterdam
(29—31 octombrie), Bruxelles (5—9 
noiembrie), Ziidlaner (16—18 de
cembrie) etc. Și, poate noi și pre
stigioase victorii.

lor de scrimă, a prezenței lot în 
Iile de sport într-o dublă ipostază, 
de tehnicieni pricepuți, dar și de e- 
ducatori ai tineretului, latură de o 
incomparabilă importanță socială”.

‘ (antrenor tfo-
scrimă a 

„Acest 
expri- 
desti- 
dcdl- 

antre- 
rcalis- 

al

mai pregnantă a 
valoarea lor con- 

concursuri de 
dificultate,

VASILE PÎNCIU 
maestru emerit al sportului 
n........ ............ ...................

ți a ce o îndeplinesc in cadrul fede
rației, Urmărind indicațiile cuprin
se în ultimele documente de partid 
— linii directoare de mare impor
tanță șl pentru tehnicienii din do
meniul sportului — se impune să 
desfășurăm o bătălie continuă vizînd 
creșterea responsabilității profesio
nale și politice a acestora. Fiindcă 
antrenorul limitat doar la atribuții 
pur tehnice reprezintă o noțiune pe
rimată”.

Conf. univ. ANDREI KAKUCS 
(șeful catedrei de educație fizică și 
sport a I.M.F. Tg. Mureș, .antreno
rul secției de scrimă a clubului Me
dicina Tg. Mureș) : „Acest curs de 
specializare este o inițiativă valoroa
să, menită să ne ajute in munca 
noastră. El a reușit să elimine unele 
deosebiri de interpretare, după cum 
a pregătit terenul pentru a se re
nunța la altele. Salut, de aceea, ini
țiativa cu convingerea că s-a făcut 
un pas mare pc drumul perfecțio
nării continue a muncii antrenori-

mare
le-auTIBERIU BARTOȘ, 

ordonator al Secției de i 
clubului Medicina Cluj) : 
curs ne-a dat ocazia să ne 
măm părerile în legătură cu 
nele sportului căruia ne-am 
cat. Mi-au plăcut referatele 
norilor de lot, aprecierile Io- 
te cu privire la stadiul actual 
-scrimei noastre. De bună seamă, tre
buie isâ ne gîndim mai mult la flo
retă, la cea masculină mai ales, 
unde — după mine 
de concursuri pe distanțe mici, 
și supraahtrenamentele au dus 
instalarea unei oboseli psihice 
lot. Nu este cazul să dramatizăm lu
crurile ci, uniți, să muncim pentru 
a readuce floretei gloria de Ieri".

PAUL GHINJU (antrenorul sec
ției de scrimă de la Electroputere 
Craiova, antrenor al lotului de spa
dă) : „La început am fost cam scep
tic in privința rezultatelor cursului. 
Prea erau mari deosebirile de ve
deri dintre noi. 
vins că rezerva 
meiată. Evident, 
de vedere diferite, dar putem ajun
ge. treptat, la o interpretare uni
tară. Totul este să privim activi
tatea noastră într-o perspectivă cit 
mai largă, care să vizeze interesele 
țării și nu ale unei secții de club, 
în altă ordine de idei, mă declar 
întrutotul de acord cu principiul ca 
antrenorul să fie nu numai un teh
nician iscusit, ci și un pedagog de- 
săvîrșit. A avea în secție sportivi 
disciplinați, conștient! dc rolul ce și 
l-au asumat, oblșnuiți de a munci 
cinstit, cu pasiune și stăruință și de 
a fi în același timp cetățeni onora
bili, prețuitl nu numai în sălile de 
sport, ci și la locurile de muncă, In 
școală, facultate — iată ceea ce tre
buie să urmărească permanent fie
care antrenor".

Consemnînd aici cîteva dintre 
piniile antrenorilor prezențl 
cursul de perfecționare de la 
Mureș, ne propunem ca, o dată 
reluarea activității în secții, să 
nim în mijlocul sportivilor pentru 
a vedea in ce măsură punctele de 
vedere exprimate sint transpuse în 
realitate.

5tAnul înființării : 1950.
Culorile clubului : roșu-âlbastru.
Adresa: Str. Rari Mark 33, telefon 21.00.6. 
Căpitanul echipei: Rolf Schnepp.
Antrenor : Ioan Schuster.
Lotul : Kubitschka, Băutu, Belu (portari) — 

Roth, Stentzel, Savu, Speck, Schuman, Schmidt, 
Petri, Stoica, Giuman, Oană, Tonsh, Zikely, 
Secoșan, Schnepp.

Președintele secției : Marcel Igrișan.II
Jucătorii subliniați constituie noile achiziții ale echipelor.

Documentar realizat de : Iloria ALEXANDRESCU
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PERIOADA
DE TRANSFERĂRI

De ieri a început pentru jucă
torii de baschet perioada de 
transferări, care se va încheia în 
ziua de 30 septembrie.

i

Duminică, la Moreni

Motocrosiștii din 6 țări

la startul unui interesant

concurs internațional
Orașului Moreni îi revine cin

stea de a găzdui al doilea concurs 
internațional de motocros al anu
lui, din țara noastră. Va fi una 
dintre competițiile cele mai mari 
din ultimii ani, Ia start urmînd 
a se alinia alergători 
din Uniunea Sovietică, 
cia, Anglia, Olanda, 
bineînțeles, România.

Evenimentul a stîrnit, firește, 
un mare interes în micul orășel 
din județul Dîmbovița. Arbitrul 
internațional Andrei Iliașcu, tri
misul federației de specialitate 
pentru a supraveghea pregătirile, 
a arătat că organele sportive lo
cale au luat o serie de măsuri de 

' natură să asigure o bună desfășu- 
’ rare întrecerilor, printre care con- 
} semnăm alegerea 
• decvat pe dealul 
'ți area drumurilor 
fecționarea unui

în program vor

de valoare 
Cehoslova- 
Ghana și,

unui traseu a- 
Sîngeriș, amena- 
de acces și con- 
starter mecanic.

... ___ figura două pro
be : clasa 500 cmc, internațional-* 
și o clasă națională pînă la 500 
cmc. La ambele clase, concurenții 
își vor disputa întiietatea îri două 
manșe, fiecare a cîte 30 de mi
nute, plus două turti primul start 
urmînd a se da duminică 5 sep
tembrie ora 10.

Peste o săptămînă, la Brașov, 
va avea loc revanșa întîlnirii, ur
mînd ca la plutonul motocicliști- 
lor străini să se mai adauge doi 
motocrosiști maghiari.

Intense pregătiri
zile începe campio- 
de box pe echipe.

Peste cîteva 
natul național 
La actuală ediție participă 24 de 
formații, împărțite în șase serii, 
după cum urmează 1 seria I: Meta
lul Tîrgoviște, Farul Constanța, 
Progresul Brăila și Metalul Plopeni; 
seria â Il-a: Constructorul Galați, 
A.S.A. Bacău, Cimentul Medgidia 
șl Nicolina Iași; seria a IlI-â : 
Dinamo Brașov, C.S.M. Sibiu, Mus
celul Cîmpulung, C.S.M. + Voința 
Cluj ; seria a IV-a : Metalul + Ra
pid București, U.M. Timișoara, Cri- 
șul Oradea și Metalul Bocșa Ro
mână ; seria a V-a: Drubeta Tr. 
Severin, C.S.M. Reșița, Constructo
rul Hunedoara și Electroputere Cra
iova ; seria a Vl-a: A.S.A. Cluj, 
C.S.O. Baia Mare, Voința Satu 
Mare și Motorul Arad.

întrecerea se va disputa în trei 
etape, tur și retur: etapa I (tur) 
4—5 septembrie și (retur) 16—17 
octombrie ; etapa a Il-a (tur) 18—19 
septembrie și (retur) 30—31 octom
brie ; etapa a IlI-a (tur) 2—3 oc
tombrie și (retur) 13—14 noiembrie. 
Echipele clasata pe locul I îngerii, 
cărora li se vor adăuga formațiile 
cluburilor Dihămo și Steaua, vor 
participa, la «n turneu eliminatoriu, 
disputat în două grupe a 4 echipe. 
Aceste turnee se vot desfășură în 
două orașe neutre, la data de 27-28 
noiembrie.
turnee își 
pionatului 
București,

în toate
țară se fac pregătiri intense pentru 
debutul boxerilor în actuala ediție 
a campionatului năț na! pe echipe, 
în multe orașe au loc gale de veri
ficare * componențilOr formațiilor

învingătoarele acestor 
vor disputa finala cam- 
național pe echipe, la 

în ziua de 4 decembrie, 
centrele pugilistice din

Acum m-am con- 
mea n-a fost înte- 
există încă puncteCAMPIONATUL PE ECHIPE ÎNAINTEA STARTULUI

la București, Cluj, Sibiu, Timișoara, Bocșa Română
ce 
cea 
a anului.

La București, cluburile Metalul 
și Rapid vor forma o singură echi
pă, cu care vor concura în campio
nat. Reunirea sportivilor celor două 
cluburi va da, cu siguranță, o 
echipă puternică, capabilă de rezul
tate excelente, chiar și în fața 
celor „două mari", Dinamo și Stea
ua. Antrenorii Ion Stoianovicl și 
Luca Romano au organizat gale de 
selecție a boxerilor ce vor fi in
cluși în echipă. La reuniunea de 
zilele trecute, din Ciulești, au avut 
loc cîteva partide de atracție, sol
date cu următoarele rezultate (pri
mii sînt trecuți sportivii de la Meta
lul) : C. Lucian b.p. D. Giugea, 
I. Lungu m.n. cu R. Ivanciu, N. 
Neagu b. k.o. 1 I. Preda, C. Popa 
p.p. I. Mageri, M. Andrei p.p. N. 
Paraschiv, Gh. Bădilă p.p. Gh. Bă- 
doi, C. Petrescu b.p. I. Grigore.

800 de spectatori au asistat lâ Si
biu la gala de verificare a boxerilor 
de la C.S.M. Sibiu și U.M. Timi
șoara, în care gazdele au cîștigat 
cu scorul de 19—4. Cele mai fru
moase partide le-au oferit î P. Con
stantinescu — N. Ispas, N. Tănase 
— I. Stoica și P. Bischim — N. 
Iovănescu.

Combinata C.S.M. 4- Voința Cluj 
se pregătește cu atenție în 
importantului eveniment șl 
ră că la competiția pe 
reprezentanta Clujului să 
componența Sa și cîțiva 
de la Industria sîrmei din 
Turzii, cum sînt Gh. Roșea, I. 
vosi, T. Burada. Din lot mai fac 
parte i R. Cosma (recent cîștigător 
al cat. semimuscă la „Criteriul ti-

vor reprezenta cluburile în 
mai mare competiție pugilistică

neretului" de la Galați), N. Cordoș, 
A. Murg, Gh. Peteanu, O. Anderco, 
L. Mathe și alții.

Și Metalul Bocșa Română dorește 
să se prezinte în întrecere cît mai 
bine. Antrenorul Gh. Stoian, aju
tat de instructorul .sportiv N. Cîm- 
peanu, are la dispoziție un lot, în 
general bun, care cuprinde printre 
alții pe : Achirn Ursulescu, Ion Co
man, Petre Plrvu, Ilie Streche, Ion 
Butan, frații Valeriu și Petre 
Ghercea, Ion Slobodnicluc, Spi- 
rache Stoica, Pavel Kurunczy, Ma
rin Panait, Nicolae Stoenică etc.

(Pe baza corespondențelor primite 
de la : Paul RADVANYI, Petre 
PETRIȘOR, Ion OARGA, Paul 

BOCȘANU).

vederea 
se spe- 
echipe, 

aibă în 
sportivi 
Cîmpia 

ot-

CONCURS DE SELECȚIE
Duminică va avea loc pe rîiil 

Neajlov cel de al patrulea și ul
timul concurs de selecție pentru 
definitivarea echipei de pescuit 
staționar care va r prezenta Capi
tala în concursul republican

Amănunte in ' gătură cu aceas
tă competiție pot fi obținute de 
la Asociația vînătorilor șl pesca
rilor sportivi din sectorul I Bucu
rești, telefon 15.74.57.

vînatoare colectiva
Asociația vînătorilor și pescari

lor sportivi a sectorului V Bucu
rești organizează duminică o vî-

nătoare colectivă la rațe și la ră
pitoare pe terenul Fetești-Baltă.

Înscrierea vînătorilor pe lista 
de participare se poate face la 
sediul asociației (Piața Splaiului 
3) pînă sîmbătă, la ora 14.

ANTRENAMENTE ASIDUE
Recent, la Timișoara, a avut loc 

concursul anual județean de tir 
la talere aruncate din turn (skeet). 
Primii trei clasați — Sabin Popa, 
Dan Gruia și Adalbert Oster — 
formează echipa care va repre
zenta județul Timiș la Campiona
tul republican de talere ; (în pri
ma decadă din octombrie).



DUMITRIU II LA DINAMO?
O vizită pe 6ît de neașteptată, 

pe atît de plăcută la redacție: 
Dumitriu II. Schitiib de vorbe în 
viteză, sub presiunea unui drum 
urgent pe care urma să-l facă la 
Brașov. Ce-am aflat de la el 7 Nu 
va juca în Turcia, va juca în 
țară. La ce echipă 7

Preferințele fostului nostril In
ternațional se îndreaptă, în con
tinuare spre Dinamo.

tAtaru așteaptă
AVIZUL MEDICULUI
Aflăm că atacantului stelist Tă- 

taru i s-a scos ghipsul de la 
mină, el .așteptînd avizul medi
cului, care se va pronunța asupra 
folosirii lui duminică, în meciul 
cu Farul.

DUM1TRACHE (ruptură musculară) 
NU VA JUCA 

DOUĂ SĂPTĂMÂNI
Duminică, în timpul partidei cu 

Steagul Roșu, Dumitrache a sufe
rit o ruptură de mușchi, consta
tată de examenul medical.

Nouarul dinamoviștilor bucureș- 
teni urmează tratamentul prescris 
și, după cum sîntem informați, va 
fi nevoit să stea pe tușă cifca 
două săptămînl.

ȘLEFUITORUL DE TALENTE
DIN PARCUL DINAMO

... Parcul Dlnamo. Nu e o zi prea 
frumoasă. Aș spune, mai curînd, 
că stă să plouă. „Unde poate fi 
găsit nea Fane 7“ — întreb pe ci
neva. „Acolo, în fundul parcului, 
după velodrom" — ml se răspunde.

Peste cîleva clipe stau față în 
față cu cel ce a fost și este părtaș 
la multe dintre performanțele di
namoviștilor bucureșteni, omul de 
al cărui nume se ieagă creșterea 
și promovarea multor jucători, as
tăzi titulari în prima echipă a lui 
Dinamo, ca și în alte formații di
vizionare. Așezat la un birou, în- 
tr-o cămăruță în care, printre plan
șe și tabele, zîmbește de pe perete, 
dintr-o fotografie veche, Baratki —• 
„adevăratul meu profesor", ne spune, 
nu fără mîndrie, Ștefan Stăncu- 
lescu. Parcă a îmbătfînit „nea Fane" I 
N-are decît 48 de ani și, totuși, 
destule generații de fotbaliști i-au 
trecut prin mină. Păstrează, însă, 
în ochi aceeași sclipire, iute, tine
rească, pe care o avea, desigur, și 
acum 15 ani, cînd a venit la Di- 
nămO.

— Nu, n-im plecat încă la masă, 
îmi spune. Nu te mira, vacanțele 
școlare sînt perioadei^ cele mai în
cărcate pentru noiI De, fotbalul e 
ceî mai greu joc... Se învață încet, 
apoi, prin creșterea pînă la 60 de 
jocuri pe an a calendarului compe- 
tițional, e necesară o pregătire fi
zică superioară. Condiții pentru 
suportarea unui astfel de regim 
intens trebuie create începînd cu 
perioada de juniorat. A trecut vre
mea cînd juniorii făceau doar cite 
două antrenamente pe săptămînă... 
Dar, antrenamente zilnice — așa 
cum se cere — nu putem face cu 
elevii decît în vacanțe... Și iată-mă, 
deci, aici, aproape de dimineață 
pînă seara.

— Cîți copil sînt la „Tînărul dl- 
namovist" 7

— Păi, să facem o socoteală... 
Sînt nouă echipe, deci aproape 120 
de copii și 50 de juniori! Pentru 
cele două terenuri — unul de 
zgură și altul, așa-zis de iarbă, pe 
care le avem și pe care se mai 
antrenează și Dinamo Obor —prea

TINERETUL SPORTIV PE ȘANTIE
RELE MUNCII PATRIOTICE.

Slmțlndu-se puternlo mobilizate de 
înflScâratele îndemnuri adresate tine
retului șl organizației sale revoluțio
nare de către secretarul generai al 
partidului nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, peste 50 de Junioare se
lecționate în tabăra de pregătire a 
Federației române de volei, cu sediu! 
la Oradea, au hotărit în unanimitate 
Să participe la munca patriotică de 
pe unul din șantierele locale. Așa se 
explică faptul că voleibalistele din lo
tul republican au putut fi văzute lu- 
crînd cot la cot cu alțl tinsr.i la ri
dicarea și taluzarea malurilor riulul 
Peța. Prin munca depusă, tinerele ju
cătoare și-au manifestat șl pe această 
cale recunoștința față de partidul și 
statul nostru socialist, pentru condi
țiile excelente ce li se creează in ve
derea pregătirii șl perfecționării mă
iestriei lor sportive.

VASILE SERE — coresp.
RECORD DE PARTICIPARE LA 

„CUPA CLUJULUI".
La Cluj, concursurile de orientare 

turistică se bucură de o deosebită popu
laritate, De ani de zile, întrecerile 
„Cupei Clujului" reunesc pe fruntașii 
acestei discipline. Ediția actuală a 
întrecut insă orice așteptări, la startul 
concursului, de patru etape, allnlindu-se 
peste 300 de participant!, din 45 de 
asociații și cluburi sportive.

Recentele întreceri au avut o desfă
șurare Inedită, prin faptul că fiecare 
etapă a fost dotată cu un trofeu spe
cial, oferit de o întreprindere sau aso
ciație clujeană. Alegerea traseelor s-a 
făcut cu o grijă deosebită, concurențil 
avînd la dispoziție hărți bine puse la 
punct. La toate acestea se mal pot

0 INIȚIATIVĂ REMARCABILĂ,
MENITĂ SĂ CONTRIBUIE LA ÎNTĂRIREA 

CLIMATULUI DE SPORTIVITATE 
PE MARILE STADIOANE

O dată cu începerea actualei e- 
diții a campionatului diviziei A, 
iubitorii fotbalului au luat cunoș
tință, cu vădită satisfacție, de o 
nouă și lăudabilă inițiativă menită 
să Contribuie la întărirea clima
tului de sportivitate pe marile noas
tre stadioane. Ea aparține ziarului 
„Scînteia tineretului", care — con
secvent unor mai vechi și remar
cabile preocupări educative — a 
instituit „Trofeul sportivității" și 
„Cupa Fair-Play", distincții ce se 
vor acorda la finele campionatului 
pentru a răsplăti cele mai disci
plinate comportări — atît colectivă, 
cît șl individuală — de-a lungul 
anului competițiohal.

„Trofeul sportivității” — conce
put ca o distincție transmisibilă — 
va fi decernat echipei care, pe lîn- 
gă o evoluție meritorie în campio
nat, vâ demonstra cea mai frumoa
să ținută etică, pe baza unui calcul 
al punctajelor ce vor fi primite din 
partea observatorilor federali după 
fiecare etapă. „Cupa Fair-Play" — 

rnțilți chiar... Sau prea puține te
renuri !

Ieșim. Pe culoar sînt panouri pe 
care citesc: „N-ai pierdut totul 
dințr-o înfrîngere, ai învățat totuși 
ceva său „Victoria să-ți aducă 
întotdeauna bucurie în suflet, dar 
niciodată trufie 1“ De undeva se 
aude vocea Iui Gică Ene — acum 
și el antrenor la copii — „vrăjin- 
du-și* micii ascultători („... și-am 
să vă spun cînd se face o schim
bare de jucător și cum se execută 
o lovitură liberă peste Zici, și multe 
alte secrete ale fotbalului, care nu 
se văd din tribună...“).

— A fost o perioadă, reia Ștefan 
Stănculescu firul discuției, cind pă
rinții își trimiteau copiii la sport: 
„duceți-vă, mă, la fotbal. E un 
sport frumos. Acum, mai mult ca 
oricind, ei trebuie atrași la stadion. 
Noi, aici la Dinamo, ținem o 
strînsă legătură cu citeva școli ge
nerale din cartier. Le susținem cu 
materiale sportive, le organizăm 
competiții interne, avantajoase și 
pentru noi din punct de vedere al 
selecției, încetCind, în același timp, 
să-i aducem pe copii în parcul Di
namo, să-i obișnuim cu clubul și 
atmosfera de aici. Este, cred, sin
gura cale..."

Aproape s-a Inserat. „Nea Fane* 
ar mal avea încă multe de spus. 
Despre Traian Ionescu... noul său 
coleg (... pleacă el de la centrul 
de juniori, dar, deocamdată, mun
cește cot la cot cu toți ceilalți"), 
despre una din problemele esen
țiale ale fotbalului nostru — mă
rirea capacității de efort —, despre 
„nocturna" pe care vrea să o con
struiască (o „nocturnă" simplă, pe 
un colț de teren, dar care va da 
posibilitate copiilor să se antreneze, 
la lumina celor citeva reflectoare, 
și seara, după terminarea orelor de 
școală sau a lecțiilor), ca și despre 
multe altele...

DUMITRU GRAUR

...Șl LA BAIA MAREadăuga excelentele condiții meteorolo
gice. precum șl Ireproșabila organizare 
asigurată competiției de către Consi
liul județean al sindicatelor, C.J.E.F.S., 
asociațiile Metalul roșu. Clujeana șl 
Voința.

Iată învingătorii: etapa I — C. Ias- 
zio (Clujeana) ; etapa a n-a — C. An- 
gheluța (Voința Buc.) : etapa a iu-a 
— I. Muțiu (Voința Sibiu) ; etapa a 
IV-a (probă de ștafetă seniori) — 
Voința Cluj.

PAUL RADVANYI — coresp.
NOI TERENURI DE SPORT LA 

PLOIEȘTI...
Dornici de a practica sporturile pre

ferate, tinerii și vîrstnicli din diferitele 
asociații sportive ploieștene îșl amena
jează în orele lor libere diverse te
renuri simple. Astfel, muncitorii co
operatori, încadrați în asociația Voința, 
au început să lucreze la construcția 
unui complex sportiv, compus din te
renuri de handbal, baschet, volei și 
tenis. Pe Bd. Republicii a apărut un 
„poligon" de tir cu arcul, aparțjnînd 
asociației sportive Fulgerul P.F.T.R. 
Amatorii de popice de la această aso
ciație vor ben 'cia în curind și de o 
frumoasă are cu două piste, iar 
membrii asociatei sportive Daola vor 
avea la dispoziție o modernă sală cu 
patru piste. în stirșlt, la fabrica Do
robanțul s-a dat în folosință un teren 
de handbal, pe care au șl avut loo 
primele partide.

MIHAI SIMA — coresp. 

anunțată ca o distincție netransmt- 
sibilă — va reveni jucătorului de 
fotbal care va reuși să îmbine la 
modul cel mai fructuos criteriul 
unei bune comportări în campionat 
cu acela al disciplinei și sportivi
tății pe terenul de joc și în afara 
lui.

în contextul actual al vieții noas
tre sociale, în care se pune un deo
sebit accent pe îmbunătățirea mun
cii educative, aceste două noi tro
fee se adaugă în chip fericit celor 
existente încă din anii trecuțl 
(printre care și „Trofeul Pctschov- 
schi”, oferit de ziarul nostru pu
blicului cu cea mai frumoasă ati
tudine la meciurile echipelor di
vizionare A), instituite cu scopul 
declarat de a consolida atmosfera 
de sportivitate a soccerulul româ
nesc.

Apreciind, deci, remarcabila Ini
țiativă a ziarului „Scînteia tinere
tului", ne exprimăm convingerea 
că ea va găsi ecoul potrivit în rîn- 
durile componenților echipelor noas
tre fruntașe de fotbal, cărora le 
este direct adresată.

FI. HALAGIAN-
ANTRENOR PRINCIPAL 

LA F.C. ARGEȘ
După o scurtă perioadă de pro

vizorat (nici o săptămînă), Florin 
Halagian a fost numit antrenor 
principal al echipei F.C. Argeș.

La conducerea tehnică a forma
ției piteștene el va fi secundat de 
antrenorul Tănase Dima.

„Cupa Flacăra roșie4* la fotbal feminin

Confecția învinge pe Rapid
Urmașele Evel și-au cîștigat 

mulți adepți în rîndurile iubitori
lor sportului rege, prezenți dumi
nică Și marți în număr destul de 
mare pe stadionul din „Dudești", 
la sferturile de finală ale „Cupei 
Flacăra roșie". Reprezentantele 
„sexului frumos" au oferit par
tide plăcute, cu faze palpitante 
pentru care au fost răsplătite cu 
aplauze la scenă deschisă. Capul 
de afiș l-a deținut meciul dintre 
Confecția și Rapid, reeditarea fi
nalei „Cupei 23 August", Compe
tiție cîștigată de giuleștence. Dor
nice de revanșă, jucătoarele de 
la Confecția au început bine par
tida, au dominat mai mult și, la 
capătul celor 60 de minute de 
joc, au obținut o meritată și a- 
plaudată victorie cu scorul de 
3—1 (2—1). Au înscris Rodica 
Sandu (2) și Virginia Huțan, res
pectiv Mariana Preda.

Avînd în Doina Șerbezeanu șl

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL PRONOSPORT Hr. 3G 

dii 5 septembrie 1971
1. Politehnica lașl-Dinamo 1, X, 2
2. Steaua-Farul 1, X

. 3. Crișul-UTA I, X
4. Sport club Bacău-„U“ Craiova l
5. A.S.A. Tg. Mureș-,,U" Cluj 1, X
6. Steagul roșu-F. C. Argeș 1
7. C.F.R. Cluj-Jlul 1
8. Metalul Tîrgovlște-Ș. N. Oft. 1
9. Chimia Rm. Vilcea-Prog. Br. 1

10. C.F.R. Pașcani-Poiana Cîmpina 1
11. Metalurgistul Cugir-,,Pol!“ Tim. 1
12. Electroputere- Corvinul Hun. 1
13. Vulturii text. Lugoj-Mln. B. M. 1, X

Cu sprijinul conducerii întreprinderii 
respective, harnicii sportivi de la aso
ciația Andezltui Bala Mare șl-au a- 
menajat, la terenul de fotbal, un ves
tiar. Pasionațll tenisului au terminat 
zilele trecute, în cartierul miner Să- 
sar, un teren asfaltat, iar voleibaliștii 
echipei divizionare B de la Explorări 
Baia Mare lucrează în orele lor libere 
la un nou teren pentru antrenament

V. SASARANU — coresp.

SPORTIVII FORESTIERI ÎN ÎN
TRECERE

Orașul Curtea de Argeș a găzduit 
Întrecerile sportivilor forestieri, care 
și-au desemnat, la patru discipline, 
campionii Județeni. Concursul de ci
clism a fost cîștigat de reprezentanți! 
asociație! Foresta Pitești, la popice 
primul loc In clasament a fost ocupat 
de echipa din Stllpenl, tar Întrecerile 
de volei au revenit formației Foresta 
Pitești, asociație sportivă care a fost 
declarată Învingătoare șl în turneul de 
fotbal.

La start au fost prezenți peste 120 
de sportivi din Pitești, Stllpenl, Rueăr 
șl Curtea de Argeș, primul Ioc în cla
samentul general pe echipe fiind cu
cerit de asociația sportivă Foresta Pi
tești.

ALEX, MOMETE — coresp.

COWE
(Urmare din pag. I)

bilă (rareori se tntîmpiă ca In cu
plurile de jucători să se întîlneas- 
că fotbaliști al căror joc să se con
juge perfect de la primele încer
cări), că o echipă nouă — cu un 
joc nou. axat net pe ofensivă — se 
construiește cu reale dificultăți, vom 
sublinia și faptul că nici poten
țialul fizic general n-a fost satis
făcător. Adăugind. în final, și for
ma mai mult decît îngrijorătoare 
a lui Sătmăreanu — pînă acum ti
tular de drept al postului de fun

In acțiune — Iordănescu și echipei O.F.K. Beograd va respinge cu

daș dreapta — ajungem la con
cluzia că antrenorii Angelo Nicu- 
Iescu șî Tîtus Ozon se află în fața 
a numeroase și grele probleme de 
rezolvat, cu atît mai mult cu cit 
pînă la meciul cu Finlanda au mai 
rămas doar trei săptămmi.

Pentru încheiere, foarte succint, 
cîteva secvențe din filmul jocului. 
Partida debutează alert. în min. 7, 
Sătmăreanu face o primă gafă, dar 
Răducanu șt apoi Vlad (din fața 
porții goale) resping, faza fiind 
încheiată de Santraci cu un șut P-

Florica Stegaru două bune coor
donatoare de joc și în aceeași 
măsură două excelente realizatoa
re, Flacăra roșie a cîștigat meciul 
cu F.R.B. cu scorul de 6—I (5—0).

Partida dintre Unirea Tricolor 
și , C.P.B. a dat cîștig de cauză 
primei formații cu scorul de 4—0 
(1—0). Electronica s-a I'etraS din 
competiție așa că echipa „Țesă- 
toriile reunite" s-a calificat di
rect în semifinale.

Azi, pe terenul din Dudești, sînt 
programate meciurile din cadrul 
semifinalelor; de la ora 16,30 
Flacăra roșie—Țesătoriile reunite 

și în continuare, Confecția—Uni
rea Tricolor.

Aurel PĂPĂDIE 
Florin SANDU

IAR LEGITIMAȚIILE...
Duminică, In divizia C, din cele 

83 de meciuri programate nu s-au 
disputat două — la Aiud (Meta
lul cu Progresul Năsăud.) și la 
Drezoi (Lotrul cu Rapid Piatra 
Olt). Cele patru echipe s-au pre
zentat pe teren, dar cînd arbitrii,' 
conform regulamentului, au cerut 
legitimațiile jucătorilor, conducă
torii formațiilor Progresul din 
Năsăud și Rapid din Piatra Oil 
(ultima nou promovată în divizie), 
au dat din colț în colț... Nu aveau 
legitimațiile jucătorilor la ei. Cei 
de la Năsăud au uitat carnetele 
acasă, iar confrații lor din Piatra

O LĂUDABILA INIȚIATIVA

Din inițiativa comisiei de specialitate 
a C.J.E.F.S. Arad s-a desfășurat un 
reușit concurs moto de regularitate șl 
rezistentă, la care au participat 68 de 
alergători pe diferite motociclete. Între
cerile s-au desfășurat pe un traseu ales 
Intre Arad și Ineu, pe care au fost 
Instalate 4 puncte de control.

învingătorii : motorete Mobra — E. 
Schmidt ; Cl. 125 cmc — M. Faur : 175 
cmc — S. Orz ; 250 cmc — A. Rădu(i ; 
350 emo — St. lmre ; — motociclete 
Simson — Gb. Sandor ; ataș — N. Rim- 
nlceanu.

în fotografia trimisă de Gh. Pu- 
terlty — un aspect de la startul mo
tocicletelor cu ataș.

V, URSOVICI — coresp.

CAMPIONAT SĂTESC DE FOT
BAL

Organizat de Comitetul ludețean U.T.C. 
In colaborare cu C.JE.F.S. Harghita, 
campionatul sătesc de fotbal se bucură 
de o largă participare. Numeroasele 
echipe angalate în întrecere lșl dispută 
î..t!letatea pe zone geografice. Pînă îh 
prezent s-au remarcat printr-o fru
moasă comportare formațiile din Clrța, 
Luca, Sintlmbru Fellcenl, S&rmaș, Gă- 
lăuțaș. Joseni șl Mugenl, care ocupă 
locuri fruntașe în grupele respective.

ALEX. HANDREA — coresp.

ÎOIJORÂIOARE A LOTULUI
lîngă bară, din apropiere. în min. 
16 și 18, Lucescu șl, respectiv, Lu- 
kiej șutează frumos, de la distanță. 
Șutul lui Turudija nimerește In min. 
19 bara. Peste un minut, Iordănescu 
pătrunde decis în careu, șutează 
puternic și înscrie: 1—0. în min. 22, 
cea mai frumoasă combinație a în
tregului rtostru atac se încheie prin 
șutul lui Dembrovschi — complet 
liber — în bară. în min. 31, a doua 
mare gafă a lui Sătmăreanu este 
exploatată de înaintașul-poet San
traci, care egalează: 1—1. Finalul 
reprizei aparține oaspeților. în par
tea a doua a partidei, jocului avîn-

Lucescu, dar apărarea 
ușurință pericolul.

CINCI MINUTE DUPĂ MECI
SANTRACT — căpitanul echipei 

O.F.K.: „Echipa română a jucat 
mai slab decît in ultimele partide 
în care am văzut-o la lucru. A 
greșit foarte mult tactic, apărarea 
închide defectuos culoarele impor
tante și greșește la dublaj. Foarte 
slabi cei doi fundași dreapta folo
siți. Probabil că absența unor ve
dete pe care le-am admirat cîndva, 
în echipa națională sau la echi
pele lor de club s-a resimțit in jo
cul formației române. Noi' nu am 
beneficiat de aportul lui Petcovici 
și Stepanovici — două piese im
portante. Cu ei în formație, am fi 
învins echipa României, azi în zi 
slabă".

I.UCESCU — căpitanul echipei 
române: „S-a observat că am ju
cat pentru prima dmă împreună. 
Cine cunoaște fotbalul, știe ce în
seamnă să reconstruiești o echipă. 
Oaspeții au jucat pentru rezultat, 
s-a văzut, cred, destul de bine!"

VLAD — debutant în prima re
prezentativă : „îmi pare rău că am 
debutat cu acest rezultat! Faptul 
că am fost mai mulți debutanti în 
formație (iordănescu, Nun II și eu) 
a constituit, după părerea mea o 
cauză a jocului nostru. în primul 
rînd, însă, linsa de pregătire fizică 
d reprezentat, cred, marea carență 
a evoluției noastre. M-a impresio
nat plăcut atmosfera din cadrul lo
tului. Există o coeziune sufletească, 
o seriozitate de lucru, lată ceea ce 
mă face să fiu optimist în privința 
jocului cu Finlanda. Piuă la 22

Olt la restaurantul din Brezot, 
unde echipa luase masa. Cineva 
din conducerea delegației s-a re
pezit înapoi la restaurant, unde 
a și găsit pachetul cu legitimații, 
dar pînă cînd a ajuns din nou la 
stadion arbitrul consemnase ne- 
prezen tarea.

Deci, o neglijență gravă a unor 
persoane puse să însoțească pe 
fotbaliști la competiție. Echipele, 
fără să aibă vreo vină, vor primi 
o sancțiune grea, cum se obișnu
iește în asemenea cazuri, pierde
rea partidei cu 0—3, prin nepre- 
zentare. Dar cum rămîne cu ade- 
vărații responsabili, din vina că- 

® rora jucătorii au bătut drumul de 
geaba, iar asociațiile și-au irosit 
fondurile bănești pe o deplasare 
inutilă 7 (L r.)

ȘCOALA SPORTIVĂ ENERGIA BUC. -
SEL. DE JUNIORI A ORAȘULUI TOLBUHIN

(R.P.B.) 3-1 (0-0)
La Sighișoara, unde zece școli 

sportive din învățămîntul profe
sional s-au aflat, pentru o scurtă 
perioadă, într-o tabără de pregă
tire, Șc. sportivă Energia Bucu
rești a întîlnit o selecționată de 
juniori a orașului Tolbuhin, în 
fata căreia a cîștigat cu 3—1 (0—0).

Meciul, de o bună factură, a 
fost urmărit de aproximativ 3.000 
de spectatori.

AZ/, ÎN GIULEȘTI

Stadionul Ciulești din Capi
tală , va găzdui joi după-amiază 
un cuplaj fotbalistic. De la ora 
16,30, Rapid va întîini pe T. M. 
București, iar în deschidere, de la 
ora 14,30, echipa de tineret—re
zerve va primi replica Unirii Tri
color București (divizia C). 

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICA oe administrare 
A BAZELOR SPORTIVE

din București, bd. Muncii nr. 37-39, fecior 3, telefon xi 66 85

ANGAJEAZĂ DE URGENJĂ
— tîmplarl manuali; IScătuji; zidari; zugravi; fierari betonișli} 

sudor; instalator sanitar j dul<_ ieri; muncitori necalificați.

tat — dar neorganizat — al selec- 
ționabililor noștri 1 se opune o țe
sătură de pase Impecabile, dublatâ 
de contraatacuri incisive și peri
culoase. Au Jucat! LOTUL A l Ră
ducanu (min. 46 Adamache) — Săt
măreanu (min- 46 N. Ionescu), Boc, 
Vlad, Mocanu, Dumitru (min, 80 
Ancă), Vigu, Lucescu, Dembrovschi 
(min. 74 Pantea), Iordănescu, Kunll

O.F.K.BEOGRAD : Georgevici — 
Vukasinovici, Mitrovici, Kugleta, 
Jokici, Mesanovici, Lukici, Turu- 
dija, Zeț, Santraci, Tricikovici. A 
arbitrat V. Pădureanu, ajutat de 
N. Petriceanu și O. Anderco.

Foto: M. FELIX

septembrie mai este totuși destul 
timp pentru remedierea greșelilor 
semnalate astăzi."

ANGELO NICULESCU — antre
norul principal al reprezentativei 
române: „Constatarea mea de
bază este că nu lipsa de omogeni
tate a reprezentat principala lipsă 
a echipei noastre, ci slaba ei pre
gătire fizică. Adeversarul nostru a 
fost un sparring-pârtener demn de 
rolul ce trebuie să-l joace, iar rit
mul în care s-a disputat partida a 
fost peste posibilitățile echipei ro
mâne. Din echipa noastră mi-a plă
cut Vlad, cel mai bun din forma
ție. Au corespuns Boc, Vigu și Ior
dănescu. Slab randamentul lui Săt
măreanu, Dembrovschi, Dumitru șt 
LuceScu. Altceva, ce-aș mai putea 
spune? Nu am demonstrat o pre
gătire fizică pentru nivelul jocu
rilor internaționale!"

Declarații consemnate de 
I. MIRCEA

ARBITRII ETAFEIAIV a A D1VIZL0 B
SERIA-I

Dunărea Giurgiu—Știința Ba
cău : P. Sotir—București

Metalul Tîrgoviște—S. N. Olte
nița : C. Bărbulescu—București

Portul Constanța—„Poli" Ga
lați : Gh. Limona—București

Progresul- ? -.Bușurești-^Ceahlăul 
P. Neamț : N. Cursaru—Ploiești

Chimia Rm. Vîlcea—Progresul 
Brăila : C. Manușaride—București

Sportul studențesc—Metalul
București i Tr. Moarcăș—Brașov

F. C. Galați—Metalul Plopenî l 
C. Petrea—București

C.F.R. Pașcani—Poiana CJmpîna I 
Gh. Ștefănescu—Galați

SERIA A II-A
C.S.M. Sibiu—Olimpia Satu

Mare : AI. Pîrvu—București

DE LA CLUBUL RAPID
Clubul sportiv Rapid București anunță 

pe membrii săi susținători, posesori de 
carnete, cît șl pe slmpatizanții șl su
porterii (neposesori de carnete) care 
doresc să devină membri susținători, că 
își pot preschimba sau obține noile 
carnete prezentîndu-se la casieria clu
bului, care funcționează zilnic Intre 
orele 13—15, iar marțea și vinerea și 
după-amlaza, între orele 18—21.

Deținătorii noilor carnete, cu cotizația 
achitată la zl, vor beneficia de anumite 
drepturi, printre care șl acela de a 
asista (în mod gratuit) Ia antrenamen
tele șl Jocurile de verificare ale echipei 
de fotbal.

în curînd va avea loc o întîlnlre a 
conducerii clubului, antrenorilor șl ju
cătorilor din echipa de fotbal cu mem
brii susținători. Participarea la această 
manifestare se va face numai pe baza 
noilor carnete.

A

In atenția particîpanților la Pronosport
întrucît F.R.F. a aprobat ca me

ciurile U.T.A. — A-S.A. Tg. Mure? 
și Jiul — Steaua incluse în progr:»- 
mul concursului Pronosport nr. 37 — 
etapa din 12 septembrie 1971, să se 
dispute sîmbătă 11 septembrie 1971, 
au fost înlocuite cu meciurile I : S-N. 
Oltenița — F.C. Galați și III : Olim
pia Oradea — Minerul Anina.

Deci programul concursului Prono
sport nr. 37 de duminică 12 septem
brie este următorul : I : Ș.N. Olteni
ța — F.C. Galați ; II : Petrolul — 
S.C. Bacău ; III : Olimpia Oradea — 
Minerul Anina ; IV : „U“ Craiova — 
Politehnica Iași ; V : Farul — Steagul 
roșu ; VI : „U“ Cluj — Crișul ; VII: 
Politehnica Galați — Progresul Brăi
la ; VIII : Dunărea Giurgiu — Pro
gresul București ; IX: Chimia Rm. 
Vilcea — Metalul București ; X: 
Ceahlăul — Metalul Tîrgoviște ; XI : 
Minerul Baia Mare — C-S-M. Sibiu : 
XII: Gloria Bistrița — C.F.R. Timi
șoara ; XIII : Vulturii textila Lugoj 
— Electroputere Craiova.

„CUPA 
ROMÂNIEI"
Duminică 5 septembrie se va dis

puta o nouă etapă In „Cupa Româ
niei”. Iată programul :

A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc “ 
Minobrad Vatra Dornel, Minerul Gura 
Humorului — Chimia Suceava, Fores
ta Fălticeni — Fulgerul Dorohoi, 
Textila Botoșani — Nicolina Iași, 
Siderurglstul Iași—Victoria Roman,
I.T.A. Pașcani — Cimentul Bleaz, Tex
tila Buhuși—Minerul Comăneștl, Vi
itorul Vaslui — Rulmentul Bîr'adi 
Letea Bacău — Petrolul Moinești, 
A.S.M. Tecuci — Automobilul Foc
șani, Olimpia Rm. Sărat — Șoimii 
Buzău, Atlcora Galați—Constructorul 
I.C.M.S. Galați, Dunărea Brăila — 
Viitorul Brăila. Dunărea Tulcea — 
Unirea Tricolor Brăila, Cimentul 
Medgidia — Delta Tulcea, Marina 
Mangalia — Electrica Constanța, A- 
zotul Slobozia — I.M.U. Medgidia, 
Celuloza Călărași — Unirea Tricolor 
București. Prefabricate București — 
Electronica București, Vulcan Bucu
rești — T. M. București, Petro
lul Berea — Gloria Buzău, Chimia 
Brazi — I.R.A. Cimpina, Carpați Si
naia — Flacăra Morenl, Petrolistul 
Boldești — Victoria Florești, Viitorul 
Oltenița — Voința București, C.A P. 
Ciorogîrla — Sirena București. Chi
mia Găeștl — Dacia Pitești, Comer
țul Alexandria — Chimia Tr. Măgu
rele, Mașini unelte București — Pe
trolul Tîrgoviște, Autobuzul Bu'U- 
rești — Petrolul Videle, Oltul Sla
tina — F.C. Carâcal. Unirea Dră- 
găsanl — Lotrul Brezol, Uiilrea Tri
color Dăbuleni — Progresul Corabia, 
Meva Tr. Sevefln — Metalul Tr. 
Severin. Progresul Strehaia — Du
nărea Calafat, Pandurii Tg. Jiu — 
Minerul Motru. Preparatorul Petrila— 
Minerul Lupeni, Minerul Teliuc — 
Știința Petroșani. Electrica Reșița — 
Minerul Moldova Nouă, Victoria Ca
ransebeș — Minerul Bocșa, Lami
norul Nădrag — U. M. Timisoara, 
Unirea Tomnatic — Progresul Timi
șoara. Olimpia Arad — Aurul Brad, 
Crișana Sebiș — Minerul Ghelar, 
Crișana Ținea — Victoria Cărei. Con
structorul Hunedoara — Minaur 
Zlatnâ, Minerul Voivozi — Unirea 
Zâlău. Energia Negrești — T.apito- 
rul Baia Mare. Gloria Baia Mare — 
Minerul Baia Sprie. Minerul Strîmbu 
Băiuț — Bradul Vișeul de sus, Der- 
mata Cluj — C.I.L. Gherla, Minerul 
Rodna — Minerul Cavnic, Unirea 
Dej — Arieșul Cimpia Turzii, Soda 
Ocna Mures — Arieșul Turda. Oțelul 
Reghin — Ind. sîrmei Cimpia Turzii, 
Unirea Cristurul Secuiesc — Textila 
Odorhei. Viitorul Gheorghieni — Mi
nerul Bălan. Forestierul Tg. Secu
iesc — Oltul Sf. Gheorghe, Partiza
nul roșu Malnaș Sat — Tractorul Bra
șov, C.F.R. Brașov — Carpați Brașov, 
Vitrometan Mediaș — Independenta 
Sibiu, Metalul I.O.S. Sibiu — A.S A. 
Sibiu, Metalul Copșa Mică — Chimica 
Tîrnâveni. C. F. R. Sighișoara — 
Metrom Brașov.

Jocurile vor începe la ora 11, cu 
excepția meciurilor Electrica Reșița— 
Minerul Moldova Nouă Si Metalul 
I.O.S. Sibiu — A.S.A. Sibiu, care 
vor avea loc de la ora 9.

în caz de rezultat egal după 90 
de minute, jocul se prelungește eu 
două refrrize a rite 15 minute fie
care. Dacă si după prelungiri ega
litatea Se menține, se va califica 
gentru etapa Următoare echipa aflată 
In deplasare. Dacă echipele sînt din 
aceeași localitate, dar de categorii 
diferite, se va califica echipa de ca
tegorie inferioară, iar dacă sînt de 
aceeași categorie, se va recurge la 
executarea loviturilor de la 11 m.

C.S.M. Reșița—Chimia Făgăraș l
M. Bărbulescu—Oradea

Minerul Anina—Gloria Bistrița? 
M. Biolan—Tr. Severin

Metalurgistul Cugir—„Poli” Ti
mișoara : I. Oprița—Arad

g C.F.R, Timișoara—Olimpia Ora- 
Jdea: I, Panait—Petroșani

Electroputere Craiova—Corvinul
Hunedoara 1 D Munteanu—Reșița

Vulturii textila Lugoj—Minerul 
Baia Mare i V. Cîoc—Sibiu

C.F.R. Arad—Gaz metan Mediaș I 
I. Boroș—Timișoara

Azi, pe stadionul Municipal din Cluj

C.F.R.- A.O. Kavala (Grecia)
C.F.R. Cluj întîlnește azi, într-o 

partidă amicală internațională, 
formația A.O. Kavala (Grecia). 
Meciul se va disputa pe Stadionul 
municipal din Cluj, cu începere 
de la ora 16,45.

AMICAL ÎN STR. Dr. STAKOVICI

Astăzi, pe stadionul din str. dr. 
Staicovici, echipa Progresul va 
întîini într-un „amical" diviziona
ra C Electronica. Partida începe 
la ora 16,30, avînd în deschidere 
un meci de juniori (Progresul— 
Școala sportivă).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 35 DIN 1 SEPTEM

BRIE 1971
Fond general de cîștigurl: 2.404.211 

lei din care 1.410.331 lei report
EXTRAGEREA I : 6 19 22 27 32 36. 
FOND DE CÎȘTIGURI : 1.726 886

lei din care 1.211.054 lei report Ia 
categ. 1.

EXTRAGEREA a TT-a : 2 7 8 12 3. 
FOND DE CÎȘTIGURI : 677.325 lei 

din care 199.277 Iei report categ. A.
Plata cîștlgurilor de la acest con

curs se va face astfel :
In Capitală de la 9 septembrie 

pînă la 16 octombrie 1971. inclusiv • 
în tară de la 12 septembrie pînă le 
16 octombrie 1971, inclusiv.

LOTO 
CI$TIGURILE TRAGERII DIN 

2? AUGUST 1971 
EXTRAGEREA I : Categ. 1:1 va

riantă a 100.000 lei ] categ. 2: 4,63 
a 18.359 lei ’ categ. 3 : 22 85 a 3.736 
lei; categ. 4 : 24,90 a 3.429 lei ; categ. 
5 : 95,60 a 693 lei | categ. 6: I9O,?5 
a 448 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 44 777 
lei.

EXTRAGEREA e II a Cai»,. Ri 
3,25 variante a 2? 42« lei cat*tf : 
5 a 14.379 lei | cwteg IJ I* a 1 V» 
lei ț categ F. I865 a 3 •< » i-l ■ f 
40,35 a 1.807 leii rates. Z: IUI 4 i 
100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 72.89S 
lei.

Premiul de categoria 1 a fnșf ibtî- 
nut de IOANA IONESCU din PI i»?n 
care dștigă 100.000 lei sau un auto
turism la alegere șl diferența în nu
merar.

Rubricâ redactată 
<I« LOIO-PRONOSPORT
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CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE VELODROM

PENTRU JUNIORI
naționale de veio- 
ieri s-au înregis-

' Tn campionatele 
dfom desfășurate 
tfat următoarele rezultate : urmărire 
individuală JUNIORI MARI : 1. C. 
Cîrje (Șc. sp. 1 — antrenor C. Baciu) 
campion național 5:14,2, 2. M. Ferfe- 
lea (Steaua). 3. V. Murineanu (Șa. 
sp. 3), 4. Cr. Camer (C.S. Brăila). 
Urmărire pe echipe JUNIORI MICI: 
Dinamo (V. Roșu. N. Tănăsescu, C. 
Ștefan, G. Andoiu — antrenor M 
Mihăilîscu), campioană națională 
2:33,8 I 2. Șc. sp. 3 (A) | 3. Șc. sp. 1 ! 
4. Șc. sp. 3 (B). Azi se încheie cam
pionatele (ora 16,30), jar o bună par
te dintre juniori se vor prezenta la 
Cluj pentru „Cupa orașelor", progra- 
mată in zilele de 6 și 7 septembrie.

TENISMENII ROMANIAST AZI, LA SOFIA

GONGUL INAUGURAL AL CAMPIONATELOR
MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROMANE

CONCURS INTERNATIONAL O întrecerile se anunță foarte dificile ® La fiecare categorie, numeroși

INVITAȚI IN INDIA
DELHI. 1 (Agerpres) — Viitoa

rele campionate internaționale de 
tenis ale Indiei vor avea loc Intre 
3 și 9 ianuarie 1972 în orașul 
Poona, situat în vestul țării. Or
ganizatorii au anunțat că printre 
țările invitate la această compe
tiție se numără România, U.R.S.S. 
și Italia.

■/

PE VELODROM: concurenți aspiră la medalii © Luptătorii romăni au efectuat miercuri ultimul

„CUPA STEAUA"
antrenament

la trimisul

FELICITĂRI
TENISULUI ROMÂNESC
A trecut mai bine de o săplă- 

mînâ de la finala inter-zone a 
„Cupei Daws“, cîștigată în mod 
strălucit de tenismenii României, 
dar ecourile pasionantei întreceri 
de pe arena „Pinheiros" din Sao 
Paulo nu contenesc.

La redacția noastră, continuă să 
sosească scrisori de felicitare a- 
dresate învingătorilor de către

lor din țară și din 
Cele mai prețioase 
acelea care provin 
învinșii lui Nâstose 

brazilienii, lată, mai

admiratorii 
străinătate, 
sînt desigur 
chiar.de la 
și Țirîac —
jos, o scrisoare către forul nostru 
de specialitate, semnată de pre
ședintele federafiei de tenis din 
Brazilia :

1 Amatorii de întreceri cicliste pe 
velodrom vor avea prilejul să ur
mărească sîmbătă și duminică două 
interesante reuniuni. Este vorba de 
concursul pe care îl organizează 
clubul Steaua și care va avea ca
racter internațional, la start alini- 
indu-se pistarzi 
din Cehoslovacia 
. Concursul este 
Steaua" și se va

de certă valoare 
și Bulgaria, 
dotat cu „Cupa 
desfășura pe ve

lodromul Dinamo, după următorul 
program :

— sîmbătă 4 septembrie, cu în
cepere de la ora 16 : cursă de vi
teză, urmărire pe echipe și probă 
eliminatorie ;

— duminică 5 septembrie, ora 9 : 
3600 m cu start de pe loc, probă 
italiană, urmărire individuală și — 
în încheiere — o spectaculoasă 
cursă cu adițiune de 
100 ture.

Un program variat, 
căruia o selecționată 
români va da replica valoroșilor 
cicliști oaspeți.

„Cupa Steaua" este un binevenit 
prilej de verificare a protagoniști
lor velodromului : Ștefan Laibner, 
frații Florian și George Negoescu, 
Neagoe Anton și alții, printre care 
și o serie de elemente tinere care 
aspiră la consacrare.

puncte pe

de-a lungul 
de pistarzi

SOFIA, 1 (prin telex, de 
nostru special).

Podiumul instalat la
„Vasil Levski' 

gariei va fi, 
mineață, asaltat de alți luptători, 
cei de la greco-romane, care își 
vor disputa pînă duminică seara, 
întîietatea în ierarhia mondială.

Din informațiile pe care le 
avem înaintea zilei inaugurale, 
putem menționa că pînă 
s-au înscris luptători din 
țări, printre care Uniunea Sovie
tică, Ungaria, Japonia, România, 
R. D. Germană. Iugoslavia, Tur
cia, Iran, Suedia, Finlanda. Polo
nia, Cehoslovacia și Bulgaria.

Miercuri seara, la secretariatul 
competiției încă nu erau comple
te listele cu numele participanți- 
lor, dar, văzîndu-i pe cei înscriși 
pînă atunci, ne-am dat seama eă 
și „mondialele" de greco-romane. 
asemenea celor de lupte libere în
cheiate luni seara, 
dificile pentru toți 
La fiecare categorie 
luptători care emit 
tificate la medaliile acestei ediții.

Iată, de altfel, o scurtă trecere 
în revistă, a unor categorii. La

stadionul 
i“ din capitala Bul- 
începînd de joi di-

acum
41 de

vor fi foarte 
concurenții. 
sînt multi 

pretenții jus-

«

laprima, 48 kg, sînt înscriși, pînă 
ora eînd relatez, 17 luptători, 
în absența campionului mondial, 
Gheorghe Berceanu, accidentat cu 
puține z.ile înaintea campionate
lor, lupta pentru medalia de aur, 
se va 
între 
clasat, 
anul 
Henrick, iranianul Rahim 
badi, medaliat eu argint la C. M. 
din 1969, japonezul Y. Matida și 
polonezul V. Jarosek. Deși a ob
ținut un loc modest la ultima edi
ție, 8, luptătorul bulgar Ștefan 
Angelov aspiră la un loc pe po
dium. Tînărul nostru reprezen
tant, Ion Gibu, 
pe Berceanu, va avea evident, 
misiune foarte dificilă dar, 
răm, totuși, că se va strădui să 
obțină un rezultat cît mai bun.

Favoritul numărul unu la cate
goria următoare, 52 kg, este, in
discutabil, campionul olimpic și 
mondial Petar Kirov (Bulgaria). 
Se anunță, însă, foarte interesant 
duelul acestuia cu sovieticul Ivan 
Kocerghin, cel care l-a învins re
cent, cu prilejul Spartachiadei po
poarelor din Uniunea Sovietică, pe

da după 
sovieticul 

pe locul 
trecut,

părerea noastră, 
Vladimir Zupkov, 
2 la ediția de 
maghiarul Gal 

Alia-

nostru
care l-a înlocuit

0 
spe-

vicecampionul Vladimir Bakulin. 
Alți concurenți îl vor asalta pe 
Kirov pentru a-i bara cursa spre 
prima treaptă a podiumului s Ma- 
rinko Bosko (Iugoslavia), Y. 
raiama (Japonia), Gheorghe 
ciu (România).

Luptătorul nostru de la 
57 kg, - “ •
dial în 
misiune 
fruntat 
roși participanți la 
de Ia Sofia: campionul olimpic și 
mondial Ianoș Varga (Ungaria), 
sovieticul Rustem Kazakov, cam
pion mondial în 1969 și medaliat 
cu bronz la ediția de anul tre
cut. Hristo Trăikov 
campion european în 1968. 
Hazewincle (S.U.A.), 
argint la C.M. 1970, și luptătorul 
polonez K. Lpien, în fața căruia 
Baciu a pierdut anul trecut cu 
prilejul unui turneu internațional.

Hem- 
Stoi-

cat. 
mon-Ion Baciu, campion

1967, are, de astă dată, o 
dificilă. El va avea de in
imii dintre cei mai valo- 

mondialele

Congresul ictlcrafici 
internaționale de Judo

MONCHEN 1 (Agerpres)- — In 
cadrul congresului federației inter
naționale de judo, care are loc la 
Ludwigshafen (R. F. a Germaniei), 
s-a stabilit ca viitoarele campiona- 
-te mondiale să aibă loc in anu' 
1973 la Lausanne.

Ca președinte al acestui for a fost 
reales Charles Palmer (Anglia).

CONFEOERACAO 8RASIteîR?"0ErTeM( I
«»• 4. c.

«. «««o.

DE LA BRAȘOV A
(prin
17-a

telefon).
ediție a „Turului

(Bulgaria), 
Dave 

medaliat cu

Costin CHIRIAC

National vrea să joate.-.
MONTEVIDEO, 

Președintele 
Nacional 
tucia, a 
agențiilor 
că dacă 
nu va reveni asupra hotărîrii de 
a nu susține finala „Cupei inter
continentale", atunci va trebui ca 
o echipă europeană să înlocuiască 
formația olandeză. „In acest caz, 
a continuat Miguel Restucia — 
va trebui să plec în Europa pen
tru a începe tratativele".

1 (Agerpres). — 
clubului de fotbal 

Montevideo, Miguel Res- 
declarat corespondenților 
internaționale de presă 

echipa Ajax Amsterdam

Max Euwe: „FISCHER ARE ȘANSE MAI MARL.“
1 (Agerpres). — Pre-

EDIȚIA JUBILIARĂ
BALCANIADEI DE ATLETISM

HAGA, 
ședințele Federației internaționale 
de șah, - • ■ - ■ -
dr. Max Euwe, a declarat repre
zentanților presei că meciul final 
al turneului pretendenților la tit
lul mondial de șah dintre marii 
maeștri Robert Fischer (S.U.A.) și 
Tigran Petrosian (U.R.S.S.) se a- 
nunță deosebit de pasionant i

fostul campion al lumii

„Fischer are șanse mai mari — a 
spus Euwe — deoarece a ciștigat 
meciurile preliminarii la scoruri 
categorice, fapt care demonstrează 
că în prezent se află în formă 
excelentă. La rindul său, Petro
sian este un jucător de mare forță 
care va ști să facă tot posibilul 
pentru a ciștiga".

Mr.le President i. ' 
reld^ration Rounialnc 
Pncarest. Rcumanl» A

Săo paulo,,24 Acut, j.gn

l» de Tennis ?

Monsieur le President ,

S.T: 
jȘȘț

BRAȘOV, 
Cea de a

ciclist al județului Brașov", competi
ție Internațională de mare amploare, 
încheiată recent, s-a bucurat de mtut 
succes. Mai ales că etapa I s-a 
disputat pe circuit chiar in centrul 
orașului de la poalele Timpei. Tra
seul de 1700 m a fost străbătut de 25 
de ori de către 55 concurenți din Bul
garia, Cehoslovacia, Italia și, firește, 
de fruntașii ciclismului românesc. 
Mii de localnici, tineri și vlrstnici, 
inșiruiți de-a lungul traseului, au ur
mărit cu satisfacție o întrecere pasio
nantă, plină de faze dinamice. Orga
nizarea cursei pe circuit de la Bra
șov, realizată cu sprijinul larg al 
organelor locale (președinte de onoa
re însuși primarul orașului — toc. 
Constantin Cirțină). constituie un suc
ces al aiestui gen de întreceri. Cre
dem că exemplul brașovenilor nu tre
buie. să rămină izolat și că poate fi 
extins și în celelalte centre puterni
ce, cu tradiție in ciclismul românesc: 
Cluj, Brăila, Tg. Mureș etc. Șl mal 
ales in Capitală. Prin intermediu! 
ziarului nostru, sportivii participant! 
la „Turul ciclist al județului Brașov" 
mulțumesc organelor locale și îndeo
sebi miliției pentru sprijinul acordat.

(Urinare din pag I)

atletice intern a-rile competiții 
ționale.

Să sperăm că a trecut și umbra 
de amărăciune 
momente de 
de unii dintre atleții noștri pe sta
dionul din Helsinki. Este acum 
ora unui nou examen și el trebuie 
trecut cu succes! 
parc Maksimir, 
își așteaptă oaspeții — 
țările balcanice — gata 
pine pe participanți și 
torească pe învingători, 
desigur, cu înțeles și ca 
pentru atleții noștri...

Sosită miercuri la Zagreb, echipa 
României s-a instalat la hotelul 
Sport și antrenorii au și început 
planificarea ultimelor 
mente înaintea startului jubiliar 
a! Jocurilor Balcanice. Am solici
tat prof. Victor Firea, secretar ge
neral al federației noastre de spe
cialitate, să ne spună părerea sa 
despre Jocurile care încep vineri.

— Mai mult decît la oricare

după acele cîteva 
insatisfacție trăite

Tn splendidul 
stadionul Dinamo 

atleți din 
să-i întîm- 
să-i sărbă- 
O spunem, 
un îndemn

antrena-

dintre edițiile precedente ale com
petiției. Balcaniada din acest an 
se anunță foarte echilibrată. des
chisă oricărui rezultat. Primele 
șanse Ie au atleții bulgari, iugos
lavi ți români. dar nu trebuie 
omiși grecii ți turcii care pre
zintă cîteva individualități valo
roase. în mod teoretic, formațiile 
Greciei și Turciei nu emit velei
tăți pentru unul dintre primele 3 
locuri ale clasamentului pe echipe, 
pe care 
fluența, 
niei au 
an. dar
și atletele vor lupta din răsputeri 
pentru reeditarea succesului de 
anul trecut.

Am vorbit, 
dintre atleți 
optimismul, 
nu numai să înregistreze 
în probele lor, ci și performanțe 
de valoare, deși fiecare știe foarte 
bine gradul sporit de pretenție 
al concursurilor balcanice 
acest an.

însă îl pot totuși... in- 
Keprezentativele Româ- 

o sarcină dificilă în acest 
nutrim speranța că atleții

de asemenea, 
care nu-și
arătfndu-se

cu unii 
ascund 
hotărîți 
victorii

t

victoire ootenue par lp? ' 
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»
„Vă prezentăm toate felicitările noastre pentru splendida victorie 

obținută de excelenții tenismeni llie Năstase și Ion Țiriac, și vă mul
țumim că ne-a|i dat un adevărat exemplu de bravură și capacitate 
tehnică. întreaga echipă a României merită, din partea noastră, cele 
mai calde aprecieri pentru conduita sa exemplară, care a servit la 
întărirea legăturilor de prietenie între popoarele noastre. Va fi întot
deauna o mare onoare pentru tenisul brazilian de a 
tenismenilor români.

Reinnoindu-vă felicitările noastre, vă rugăm să primiți 
tre cele mai bune.

primi vizita

urările noas-

GABRIEL CARLOS DE FIGUEIREDO, președinte."

TELEX
de pentatlon modern

(Urmare din pag. 1)

devină un fapt obișnuit, o practică 
curentă.

PROBA DE SCRIMA s-a desfășu
rat pe opt planșe, timp de 8 ore. 
Față de ediția precedentă, diferența 
valorică dintre sportivii români și 
primii clasați s-a redus apreciabil- A- 
cest inceput de salt calitativ se da- 
torește și prezenței în cadrul pregă
tirii pentatloniștilor, jncepînd din 
toamna anului 1970, a noului antre
nor de scrimă Nicolae Marinescu, 
care a reușit să mobilizeze sportivii 
în munca de antrenament și să-i'de
termine să înțeleagă importanța pro
bei în complexul acestui sport. Dacă

tn cadrul unul concurs atletic des
fășurat la Bruxelles, belgianul Emile 
Puttemans a stabilit un nou record 
european pe distanța de 3 000 m cu tim
pul de 7:39,R. Vechiul record era de 
7:45,0 și aparținea vest-germanulul H. 
Norpoth. Reamintim că recordul mon
dial al probei este deținut da atletul 
kenyan Kipehoge Keino cu 7:39,*.la antrenamente pentatloniștii noștri 

au arătat că au. in general, un ba
gaj de cunoștințe tehnico-tactice des
tul de bun și o pregătire fizică sa
tisfăcătoare, in competiție, de-a lun
gul celor 39 de asalturi pe care le-au 
susținut fiecare, cbmponenții echipei 
au avut comportări inegale de la un 
asalt la altul, lăsindu-se fie surprinzi 
de adversari, fie executînd unele ac
țiuni fără o pregătire corespunzătoa
re. fără adresă, forță și fără o anu
mită viclenie-

Experiența noastră îndelungată de 
aproape 18 ani în acest sport, cit șl 
cea internațională, impune, cu ca
racter de necesitate, ca pentatloniștii 
să participe obligatoriu în concursu
rile de spadă organizate de federația 
de specialitate.

PROBA DE TIR a fost găzduită de 
sala de atletism a complexului spor
tiv Fyris, amenajată ad-hoc în poli
gon. Condițiile noi, neobișnuite (spa
țiu închis, iluminatul electric, absen
ta vîntulul etc.) nu au speriat pe ti
nerii pentailoniștt, șapte dintre el 
reâlizind peste 900 de puncte, Iar 15 
peste 850 de puncte. Printre aceștia 
s-au situat, spre satisfacția noastră, 
sl doi români. Spîrlea șt Cosmescu. 
La obținerea acestui rezultat bun o 
contribuție a adus șl antrenorul loan 
Trtpja, secundat de antrenorul coor
donator Gheorghe Tomiuc in perioa
dele eînd primul, ca sportiv, a fost 
angrenat în competiții,

fTtOBA DE ÎNOT s-a desfășurat 
în aceeași zi. cu tirul, dar, după- 
amiază. înotind în seria a ÎII-a, 
Covaci a parcurs distanța de 300 m 
tn 3 :28,5, un timp foarte bun, care 
1-s situat pe locul întîl in clasamen
tul probei. Eforturile lui au fost 
dublate cu succes de Spirtea (3:50,6) 
șl de Cosmescu (3:56,2), echipa reu
șind să-și mărească avansul la 150 
de puncte fată de formația poloneză, 
urmărttoarea noastră directă- Spre 
mulțumirea antrenorului ștefan Io-

trecută cu 
noștri, ei 

depusă cu 
către antre- 
de atletism

In runda a ÎS-a 
țional „Memorialul 
la Polianița, șahlstul român 
Troianescu (cu piesele negre) 
tlnut o victorie Importantă în 
marelui maestru sovietic Zalțev. 
clasament conduc Sntridonov (2_. 
rla) șl Pfleger (R.F.G) cu cite *t/, p. 
urmați de Espig (R.D.G.).
(Iugoslavia), Szmidt (Polonia) — 7V, P; 
Adorjan (Ungaria), Kozma (Cehoslo
vacia), Zalțev (U.R.S.S.), Pytei (Po
lonia) — 7 p etc. Troianescu ocupă lo
cul îs, cu 4 puncte. ț

a turneului intema- 
A. Rubinstein1: de 

Oetav 
a ob- 

iața 
. tn 
(Bulga-

Nicevskl

ncscu. in clasamentul pe echipe s-a 
obținut locul al doilea, la o diferen
ță de numai 24 de puncte față de 
cea a Ungariei, cîștigătoarea pro
bei.

PROBA DE CROS, ultimul examen 
al mondialelor, a fost 
succes de pentatloniștii 
răsplătind astfel munca 
pasiune și pricepere de 
norul coordonator și
Gheorghe Tomiuc. Dintre români, Co
vaci a realizat cel mai bun rezultat 
(10:20,5). contirmînd posibilitățile lui 
și in această probă

Cei trei medaliați cu bronz la mon
diale, D. Spîrlea, M. Cosmescu și 
A. Covaci, și-au încheiat activitatea 
sportivă competițională ca juniori. 
Din anul 1972, in primul an de senlo- 
rat, ei vor participa în competițiile 
rezervate acestei categorii, ceea ce 
impune noi cerințe calitative în or
ganizarea și desfășurarea procesului 
de antrenament. In acest sens rezul
tatele realizate de echipa noastră, 
confruntate cu cele obținute de pri
mele trei clasate în campionatele 
mondiale de seniori din 1970 scot in 
evidență nivelul la care »e situează .. .. ----------- ut|i țn

fost pune-

mulț) ași

FINIȘ ÎN C.M. DE CICLISM
Verschueren, Loeveseijn șl echipa

neexplo- 
vremea

tenis ale unui mare 
Kî'ln (R. F. a Ger-

de R. D. 
F. a 
Intre-

Italiei—ultimii laureațî
a realizat pa ultimii 200 m timpul 
11,53.

2 793 p —
- 2 ; 8 183

1 ; 2 9S4 p 
— 1 ; 3 294

ÎENIS

BOMBOANE Șl CONFETTI

se-
Echipa de tenis de masă a iugoslaviei, 
care se află în turneu în Anglia, a ta- 
tilnlt la Londra reprezentativa tării. 
Net superiori, Jucătorii iugoslavi au Ob
ținut victoria cu scorul de 9—0, Echipa 
iugoslava a avut în componență pe 
Korpa, Surbek și Karakasevid.

„GIMNASTICA PENTRU LENEȘI"

Cea «e-a ț.a partidă dintre mawireia 
•ovietloe Alta Kușnir și Tatiana satu- 
lovskala. c*re-»l dispută la Minsk tina 
din semifinalele turneului pretendentelor 
la titlul mondial feminin da șan. s-a 
încheiat la mutarea 48-a eu Actoria 
Allel Kușnlr. In prezent scorul meciu
lui este de 41/,—2»/-» puncte ta favoarea 
Allel Kușnlr.

Eohipa de natațls a S.U.A. tșl va începe 
turneul tn Europa evoluînd ta zilele de 
3 și 4 septembrie ia Minsk, tar apoi vor 
întîlnl tntre 9 și ii septembrie la Leip
zig o selecționată a B. D. Germane. 
Echipa americana cuprinde, printre al- 
tU, pe Mark Spitz, Mike Burton. Met 
Nash, Ross Wales, Susie Atvood, Linda 
Johansson, Ellie Daniel, Cathy Calhon, 
Ann Simmons etc.

EXPLOZIV

La Miskolc a început un turneu In
ternational masculin de handbal. tn 
primul Joc s-au întîlnit echipele Un
gariei șl Cehoslovaciei, handbatiștil 
maghiari obtlntnd victoria cu scorul 
de 24—23 (13—10). Cel mai bun Jucător' 
de pe teren a fost cehoslovacul Lafko 
(8 goluri). Din formația învingătoare, 
Marosi, a înscris 5 goluri, tn aî doilea 
meci, reprezentativa Iugoslaviei a dis
pus cu 18—15 (12—5) de echipa R. D. 
Germane.

E grtfu de spus care este cel mai 
Vechi joc sportiv din lume și rt 
devenit fapt curent ca multe spor
turi sâ-și caute analogii cu jocuri 
Străvechi, unele, chiar din perioa
dele cele mai îndepărtate ale anti
chității. Totuși, se pare cS nici unul 
din sporturile moderne tiu poate 
Concura popicele, în ceed ce pri
vește virsta înaintată. Intr-adevăr, 
arheologii au declarat — pe baza 
Utțor materiale găsite fn săpăturile 
recent efectuate fn Egipt — că mi
cile sfert de marmură. Șt belele 
destul de groase din lemn fosili- 
sat. găsite act, aparțin unui joc 
străvechi, care după unele inscrip
ții hieroglifice găsite pare a fi stră
moșul popicelor din zilele noastre. 
Să menționăm, totuși, că regula
mentul actual al jocului a fost sta
bilit abia in 1895

Terenurile de 
club din orașul 
maniei) necesitau urgente reparații. 
Cinci, s-au început lucrările s-a 
descoperit că la numai un metru 
adincime sub terenul principal se 
afla o bombă de avion 
dală, rămasă acolo din 
războiului.

Pe acest teren jucaseră 
ni tenisului mondial *1 se poate 
spune, fără teamă de contrazicere, 
că la Kftln partidele de tenis au 
avut loc pe un... vulcan.

TARZAN NU ÎNOATA

tinerii noștri pentatloniști, 
ordinea probelor, care au 
tele și locurile ocupate :

UNGARIA î 3 055 p — 
— 1 ; 2 «68 p - 2 ; 3 312 p 
p — 2.

VMS,: 2 76S p - 8 : 
2 ; 2 978 p — 1 ; 3 264 p 
p — 3,

R.F. A GERMANIEI : 2 745 p — 8 ț
2 51?p-4;2846p-3; 3 044 p —
3 ; 3 162 p - 3.

Principala concluzie ce se dasprin. 
de din compararea rezultatelor este 
aceea că tn anii următori ve trebui 
să se realizeze un nivel superior de 
pregătire pe ansamblul probelor, eu 
accent deosebit pe scrimă șl tir (unde 
diferențele valorice sînt cele mal 
mari).

tn decurs de o lună, selecționata de 
rugby a Australiei va susține mai multe 
țntiinirt tn Franța, tn zilele de 28 »l 
27 noiembrie, aumrelfenîi vor tuea tn 
compania echipei Franței la Toulous* 
și Paris, in cadrul -acestui turneu, rug- 
byștit australieni vor mat evolua ța 
Lille, Limoges, Strasbourg, Grenoble, 
Toulon și Bayonne,
■

18 țări st-au anunțat participarea i» 
campionatul european de volei pentru 
Juniori care toeep* astăzi la Barcelona, 
Printrp favoritele competiției se numără 
echipele U.R.S.S,, Bulgariei, Poloniei al 
Cehoslovaciei. La întreceri mu partiri- 
Să selecționatele Greciei, R. D. Germane, 

. F. e Germaniei, Olandei, Franței; 
Italiei, Iugoslaviei, Danemarcei șj «pa- 
luSie

■4
După ce a obținut, Ia finele 

zonului trecut, titlul de campion al 
Franței, clubul de fotbal „Olimpi- 
que Marseille" a organizat o trium
fală paradă, de-a lungul bulevar
delor înțesate de privitori, pînă la 
stadionul „Velodrom", în portul 
vechi. Pe tot acest parcurs, din zeci 
de automobile se aruncau asupra 
publicului bomboane, confetti și 
serpentine. După ce alaiul a stră
bătut în urale și aplauze întreg 
orașul, organelor de salubritate li 
s-a prezentat prozaica sarcină de a 
mătura resturile triumfului de pe 
20 km de străzi. Tone de hîrții de 
toate dimensiunile au trebuit să 
fie îndepărtate. Nu știm dacă en
tuziasmul marseillez a durat pînă 
la sfîrșitul acelei zile de sărbă
toare.

Campionului olimpic la decatlon, 
americanul Billi Toomey, i s-a pro
pus să interpreteze rolul lui Tar
zan intr-o nouă producție desfășu
rată in nenumărate serii a casei de 
filme „Twenty Century-Fox“. Spor
tivul a refuzat politicos, aducind 
următoarea motivare: „Eu sînt o- 
bișnuit să am un finiș bun, iar 
predecesorii mei și în special 
Johnny Weissmuller nu prea se 
pot lăuda cu sfîrșitul carierei lor 
la Hollywood. Și în al doilea rînd, 
eu, deși mă descurc bine în mul
te sporturi, de abia mă pot ține 
pe apă. Ce fel de Tarzan ar fi 
aceia care nu știe să înoate ?"

ROMA, t (Agerpres). — Campiona
tele mondiale de ciclism au luat sfir- 
șit pe velodromul orașului italian Va- 

Proba de semifond cu antrena- 
rezervată profesiontști- 
belgianului Theo Ver- 
a parcurs 100 km în

(profesioniști)

rese. 
ment mecanic 
lor a revenit 
sehueren, care 
lh 19:24,82.

Proba de viteză (profesioniști) a 
fost dominată de olandezul Loeveseijn 
care l-a învins în finală pe belgianul 

Lancker. Intr-una din „manșe"

ei 
de

Echipa Italiei a obținut medalia de 
aur In proba de urmărire rezervată 
amatorilor. Formația italiană în com
ponentă cu Bazzan, Algerl, Morbiato 
și Borgognoni a realizat timpul 
4:30,73, invingînd tn finală echipa 
Germane — 4:37,71. Echipa R. 
Germaniei a ocupat locul trei; 
eînd echipa U.R.S.S.

SECRETUL FORȚEI

Englezul Joe Robinson, campion 
mondial de judo, după fiecare an
trenament, odată înapoiat la do
miciliu se ocupă intens de... spăla
tul rufelor. Totul ar fi părut o ciu
dățenie a campionului sau o do
vadă de spirit casnic, dacă un re
porter nu l-ar fi întrebat:

— Ef oare vorba de un hobby 
sau pur și simplu vă liniștiți ast
fel nervii după un antrenament in
tensiv ?

— Nici

Astfel și-a numit Adrew Jones, 
reputat constructor britanic, un 
aparat ingenios inventat de el. 
Atașat la pat și pus în funcțiune 
de un curent electric de mică in
tensitate, aparatul execută un ma
saj intensiv menit să readucă la 
acțiune și energie chiar și persoa
nele cele mai apatice. Cu privire 
la calitățile aparatului, gimnaști 
din cei mai experimentați declară 
că după o singură ședință se simț 
ca după un exercițiu complet la 
cinci aparate.

X Instantaneu neobișnuit pe terenurile de tenis... In cursul 
unei partide de dublu mixt, la Indianapolis (S.U.A.), jucătoa- 
rea franceză Gail Chanfreau și-a pierdut cunoștința, 
stupefacția partenerului ei de întrecere, iugoslavul 
Franulovici (stînga). Medicul, sosit în grabă la fața 

încearcă să stabilească motivul accidentului.

spre 
Zeliko 

locului,

PROMISIUNE ONORATA

___ una, nici alta, răspunse 
Robinson, dar nu există metodă 
mai bună pentru dezvoltarea muș-

DIN NOU

•Peste 25 000 de spectatori au ur
mărit pe stadionul 
din Milano 
ganizat în 
activitatea 
noscutului 
Iașin, opunînd o selecționată 
„foste glorii" ale Italiei și o 
prezentativă mondială, Iașin

Unul din cei mai buni compo- 
nenți ai naționalei cehoslovace de 
hochei este Richard Farda. Cu oca
zia unui turneu desfășurat 
U.R.S.S., făcîndu-se remarcat 
mod deosebit, tînărul hocheist

IAȘIN L.
alături de nume cunoscute
Gento, Tostao, Coluna, Baxter, 
Garrincha. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 4—2 (2—2) în favoa
rea echipei italiene prin punctele 
înscrise
Ubariso
Pentru 
marcat

în 
in
a

„San Siro" 
un al doilea meci or- 
onoarea retragerii 
competițională a 

fotbalist sovietic

din 
cu- 

Lev 
de 
re

fl 
evoluat în poarta „echipei lumii".

ca

de
Șl

selecționata 
brazilianul Tostao (2).

Firm ani, 
Peacock

Pascuttl, 
(autogol), 

mondială a

fost întrebat de ziariști ce
l-a atras către acest sport. Răspun
sul a fost neașteptat și emoționant: 
„E vorba de o promisiune făcută 
cu zece ani în urmă, atunci eînd, 
în urma unui accident de automo
bil, am avut nefericirea de a-ml 
pierde tatăl. El era antrenorul 
echipei unde joo astăzi (nn. Z K.b. 
Brno) și fusese un hocheist de 
clasă, în tinerețe. De la dînsul am 
învățat să patinez și toi el mi-a 
pus, la 14 ani, prima tresă în 
mînă. Sub impresia profundei du
reri resimțite, am promis atunci că 
voi face totul ca numele lui să nu 
dispară din hocheiul cehoslovac*.

Promisiunea a fost onorată.

anume

HIBERNIAN VA FI ADVERSARA 
STELEI ÎN ,,CUPA CUPELOR"

In al doilea meci pentru calificarea 
tn „Cupa cupelor14 la fotbal. Ieri, în lo
calitatea La Valetta (Malta), echipa lo
cală Hibernian a fost Învinsă de Fram 
Reykjavik cu 2—0 (0—0). Cum, insă, 
în primul joc, fotbaliștii maltezi cîș- 
tigaserâ cu 3—0, Hibernian se califică 
pentru jocul următor, in care 
tîlni pe Steaua București.

UNGARIA—IUGOSLAVIA
Aseară, pe „Nepstadion" din

va in-

.   Bu
dapesta, s-a disputat în nocturnă tn- 
tîlnlrea internațională de fotbal din
tre reprezentativele Ungariei șl Iu
goslaviei. După ce la pauză oaspeții 
luaseră conducerea prin punctul mar
cat de Oblak in min. 15, după relua
re gazdele s-au impus înscriind de 
două ori { Vldats (min. 63) șl Szoke 
(min. 83). Rezultat final : 2—1 (0—1)
pentru echipa Ungariei.

La Subotița s-a desfășurat fnttlnirea 
dintre selecționatele de tineret. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—I (1—0). Jocul a fost condus 
de arbitrul român Aurel Bentu.

RUGBYȘTII DE LA FARUL
CONSTANȚA, 1 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru). — Ieri după-amiază, 
pe stadionul „1 Mai" din localitate, e- 
chipa de rugby Farul a tntilnit for
mația franceză A. S. Mauleon. Inițial, 
gazdele mizau pe o victorie, care a re
venit în cele din urmă rugbyștilor fran
cezi, a căror pregătire fizică, in spe
cial, a fost superioară celei manifestate 
In meciul anterior, cu Dinamo. Constăn- 
țenil — deși In ultima Jumătate de oră 
și-au dominat adversarii sub toate as
pectele — au trebuit să părăsească te
renul învinși și datorită unor flagrante 
greșeli (decizii, ofsaid în grămadă ne
sancționat etc.) ale arbitrului Francois 
Barras, care a acordat, de altfel, gra
tuit șl prima Încercare înscrisă de oas
peți In min. 38 prin Pourralllet. După

ÎNVINȘI DE A. S. MAULEON

pauză ei măresc scorul prin lovitura de 
pedeapsă a Iul Aguerre (min. 45) șl în
cercarea lui Larrandaburu (min. 52). Fa
rul a redus din handicap in urma u- 
nel tncercări realizate în mln. 64 de 
Constantin și transformată de Tomescu. 
Deci, scor final : Farul — a. s. Mau
leon 6—11 (0—4).

T. BRADEȚEANU

in urma □-
I de

KODES ELIMINĂ 
PE NEWCOMBE!

SPANIA — ROMANIA 7—5 
LA POLO (JUNIORI)

Ieri, în prima zi a campionatelor eu
ropene de polo pentru Juniori, care se 
desfășoară la Barcelona, echipa Ro
mâniei a întîlnit reprezentativa Spaniei. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 7—3.

La Forest Hills, au început între
cerile tradiționalelor campionate in
ternaționale de tenis als S.U.A. Pri
ma zl a fost marcată de o mare sur
priză : capul de serie nr. 1, faimosul 
tenisman australian iobn Newcombe, 
a fost eliminat de campionul 
slovac Jan Kodes: 2—6, 7-*,
8-3.

Din cauza diferenței de fus 
pînă la închiderea ediției, nu ____
parvenit rezultatul partidei dintre Iile 
Nâstase șl mexicanul Loyo Mayo. Par
tida Ion Țirlac — Tom Gorman este 
programată pentru astăzi.

ceho-
7-8,

orar, 
ne-a
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