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JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

ILEANA SILAI A iNTRECUT-0 LA 800 m 
PE CAMPIOANA EUROPEANĂ VERA NIKOLICI 
Valeria Bufanu, Argentina Menis și Șerban loan invingători in prima zi

„CUPA MARII NEGRE** LA BASCHET

FINAL DRAMATIC IN MECIUL
POLONIA - BULGARIA: 70-68

CONSTANTA, 3 (prin telefon, de 
!a trimisul nostru). La tradiționalul 
turneu de sezon al baschetbalistelor 
sînt prezente, în aoest an, patru 
echipe. Tinerețea și vigoarea, predo
mină. ceea ce dovedește că antreno
rii vizează ceva mai departe, expe- 
rimentînd continuu tot ce are mai 
valoros tn perspectivă baschetul din 
Bulgaria. Polonia și România.

Uvertura programului de vineri 
seară au asigurat-o .oele două for
mații ale României, rezultate dintr-o 
împărțire, subiectivă deocamdată, a 
celor 20 de tinere fete din lot. De o 
parte selecționata A, ale cărei com
ponente au făcut tot posibilul pen
tru a justifica încrederea acordată 
de antrenorul emerit Sigismund Fe- 
rencz la această primă selecție; în 
cealaltă tabără (B) un mănunchi de 
jucătoare ambițioase, dornice să în
tre cît mai repede în posesia tricou
lui naționalei. Din confruntarea lor 
a rezultat o partidă plăcută, fără a- 
părări ermetice, cu un ritm viu. A 
învins echipa A care a dominat lup-

ta la panouri și a folosit mal insis
tent și mai ingenios contraatacul.

Scorul de 87—57 (43-26) a fost 
fixat de Iftimie 6, Deack I. Szabo 
8, Popov 6, Nicola 11, Opriciu 13, 
Bălai 10, Tita 9, t>. Rădulescu 8, Ga
giu 15 pentru „A“, respectiv Gross- 
kopf 4, Vigh 6, Tal 3, Mihalic 4. Pe- 
trio 12, T. Rădulescu 13, Salcu 15.

In a doua întîlnire, reprezentati
vele Bulgariei și Poloniei au furnizat 
o întrecere foarte echilibrată, înche
iată cu victoria sportivelor poloneze 
la scorul de 70—68 (33—35). începu
tul meciului a fost favorabil baschet
balistelor poloneze, dar teăm-ul bul
gar a fost mai bun la sfîrșitul pri
mei reprize și începutul celei de a 
doua. în final, înfrîngerea formației 
bulgare a fost decisă în mare măsură 
de eliminarea celei mai bune jucă
toare, Krasteva, și de presingul apli
cat de selecționata poloneză.

Sîmbătă, de la ora 18, au loc parti
dele România B—Bulgaria și Româ
nia A—Polonia.

Adrian VASILIU

C.N. DE SĂRITURI

MELANIA DECUSEARA Șl ION GANEA
ÎNVINGĂTORI LA J m

PROBLEME MULTIPLE
RIDICATE DE EVOLUȚIA
LOTULUI REPREZENTATIV

DE FOTBAL

Melania Decuseară și Xcn Ganea au 
răsturnat toate pronosticurile care pre
vedeau o dispută echilibrată .. (mai cu 
seamă la fete) și au cucerit detașat

MELANIA DECU SEARĂ
titlurile de campioni naționali la să
rituri de la trambulina de 1 m. Ei au 
condus încă de la salturile obligatorii 
și, pe parcurs, executînd mal bine, In 
special săriturile cu coeficient de di
ficultate ridicat, s-au distanțat șl au În
vins la diferențe apreciabile. Cel mai 
mult ne bucură revenirea maestre! spor
tului Melania Decuseară care, după o 
absență îndelungată (cauzată de acci
dentarea suferită anul trecut) șl după 
o reintrare timidă, a reușit, tn sflrșit, 
să revină la valoarea care a consacrat-o.

înainte de a publica rezultatele, 
putem să nu amintim de Impresia 
plăcută creată de subiectivitatea 
trilor (concretizată In diferențe aprecia
bile tn acordarea notelor). De fapt, nici 
nu este de mirare că se petrece 
ceva, deoarece arbitrii sint chiar... an
trenorii concurenților. 
solut imposibil să fie 
cît de cît neutri 1

Rezultate, seniori : 
(Independența Sibiu) 
pion național ; 2. ' 
Buc.) 394,86 p ; 3. 
Sibiu) 393.99 p ’ 
Buc.) 381,39 p ; 
371,22 p; 6. _____ ______
343.53 p ; senioare S 1. MELANIA 
CUSEAHA (Progresul) 413,25 p — 
pioană națională ; 2. Sorana Prelipcea- 
nu (Crișul Oradea) 358,13 p ; 3. Ecate- 
rina Dumitrii! (Școlarul) 347,40 p ; 4. 
Irfnel Popescu (Școlarul) 324,25 p ; S. 
Angela Popescțt (Șc. sp. SIBîu) 301,4» p: 
6. Mariana Voinea (Școlarul) 289 p.

Azi, tot la bazinul .7,3 August" din 
Capitală, de la ora 10 și de la ora 17, 
salturile de la trambulina de 3 m (se
niori) șl de la platformă (senioare).

nu 
ne- 

arbi-

așa

Oare este 
desemnați arbitri

1, ION GANEA 
, 473,67 p — cam-
I. llieș (Progresai 
G. Fabich (Șc. sp.

4. V. Nedelcu (Școlarul 
5. D. Nedelcu (Școlarul) 

Fr. Laszlo (C.S.M. Sibiu) ----- -------- DE_ 
cam-

Ultimul test oficial din cadrul 
pregătirilor lotului A a provocat, 
prin slaba evoluție a jucătorilor, 
numeroase discuții și 
noaștem deschis — i 
măgiri. Credem, totuși, că este 
mai bine că aceste probleme 
fost ridicate acum, cînd ele 
pot fi soluționate, decit după 
ciul oficial 
landei...

Examenul 
deci, privit ca extrem de util (și 
aici se pare că toți factorii sînt 
de acord), pentru că el a scos în 
relief toate carențele din jocul unei 
echipe pe care, forțați de împre
jurări, ani reconstruit-o aproape in 
întregime. împrejurările care au 
determinat o atare acțiune sînt în
deajuns de cunoscute: accidentări, 
acte de indisciplină sau ieșiri din 
formă, care au creat dificultăți mari 
constituirii lotului, obligîndu-ne să 
prezentăm un „11“ mult diferit de 
cel consacrat la Guadalajara.

Considerăm, iarăși, că nu există 
nici o opinie separată asupra bunei 
alegeri , a sparing-partenerululs 
O.F.K. Beograd s-a dovedit un 
versar perfect indicat pentru 
verificare serioasă, care să ne 
posibilitatea să trecem cît mai 
întârziat la înlăturarea racilelor 
dite în angrenajul noii noastre 
ționale.

Și-acum, să răspundem tuturor o- 
biecțiilor — rostite prin scris și 
prin viu grai-,

S-a afirmat că formația prezen
tată miercuri pe stadionul Republi
cii ar fi putut să aibă o altă com
ponență. Se uită însă un fapt e- 
sențial: datorită cauzelor enume
rate mai sus, echipa alcătuită pen
tru confruntarea cu O.F.K. Beo
grad era singura posibilă în aces
te zile.

S-a mai adăugat î „unii jucători 
n-au fost încadrați pe posturile în 
care au dat randament și în echi
pele lor de club’*. Dacă am făcut 
apel la ei, este numai pentru că 
lipseau oamenii cei mai indicați,

— s-o recu- 
destule deza- 

mult 
au 

mai 
me- 
Fin-cu reprezentativa

de miercuri trebuie,

ad- 
o 

dea 
ne- 
vă- 
na-

D. NAGHI
SI GABRIELA CONSTANTIN
>

AU LUAT 0 PRIMA OPJIUNE
ASUPRA ..TROFEULUI OVIDIU'Î
MAMAIA, 3 (prin telefon, Ia 

trimisul nostru).
Numeroși tineri temerari, spăr

gători de valuri în adevăratul 
eens al cuvîntului, au luat startul, 
pe un traseu de aproximativ S km 
jalonat în apele Siutghiolulul, în 
cea mai dificilă întrecere nautică.

Mureșeanul D. Naghi, decanul de 
vîrstă al înotătorilor români (30 
ani), a luat un start rapid, prin- 
zînd firul bărcii conducătoare. El 
a trecut primul la cel dintîi punct 
de control după 17 minute și, mă
rind tot timpul ritmul, a ajuns la 
cel de-al doilea după 38 de minu
te, cu un avans de 100 m înaintea 
unui pluton de cinci urmăritori. In 
aplauzele spectatorilor de pe pon
tonul de sosire, mureșeanul a cîști- 
gat prima manșă în 52:45 (un timp 
excelent), fiind urmat de mai ti
nerii săi adversari A. Horvath 
58:13, C. Păun 59:03, S. Crăciun 
59:32 etc.

Cursa fetelor a măsurat aproape 
3 km și a fost net dominată de 
tînăra bucureșteancă Gabriela 
Constantin (41:40). în urma ei au 
sosit, la diferențe apreciabile, Lia- 
dore Covaci 42:32, Minola Vasi- 
liade 45:02 și Cristina Boboc 45:43. 
De notat că în prima manșă 
nu s-a înregistrat nici un abandon. 
Duminică, cursele se vor repeta și 
abia la sfîrșitul lor vom cunoaște 
pe ciștigători.

— O. V. —-

au 
Să

(așa cum s-a întâmplat cu jucăto
rul Kun II, utilizat ca extremă 
stângă, pentru că acolo aveam ne
voie și nu în altă parte).

Chiar jucători de bază, titulari și 
în turneul final din Mexic 70, n-au 
corespuns. Aceasta se datorește și 
unor cauze de ordin special, dar și 
altora de ordin general, care 
dereglat jocul întregii echipe.

. precizăm cu nume prima categorie : 
Sătmăreanu, Dembrovschi și Dumi
tru nu s-au ridicat la nivelul 
de joc cu care ne obișnuiseră, 
cauza insuficientei pregătiri 
echipele lor de club. Lucescu, 
celent pînă acum a acuzat.
babil, oboseala meciurilor susținute 
în campionat, cărora el le-a, adus 
o contribuție dintre cele mai pre
țioase.

Cauzele de ordin general care 
au dus la slaba comportare a în
tregii echipe sînt esențiale. Ele 
ar putea fi rezumate în următoa
rele puncte :

— în primul rînd, nivelul oare-

bun 
din 

la 
ex- 

pro-

ANGELO NICULESCU 
antrenor al reprezentativei naționale

(Continuare in pag. a 3-a)

Două prietene, mereu S00 m, Vera Nikolici fi 
a fost mai bună !

adversare in cursa de 
Campionatelor Balcanice, campioana noastră

start, Vera Nikolici se instalează la 
conducerea plutonului de alergătoa
re și impune cursei alura căre-i 
convine. Campioana noastră, Ileana 
Silai, s-a postat în imediata apro
piere a sportivei iugoslave, iar cea
laltă reprezentantă a noastră este 
pe undeva pe la coadă. Primul tur 
de pistă este parcurs rapid, Nikolici 
și Silai avînd un avans de cîțiva 
metri față de celelalte concurente. 
Este clar că între ele se va da lupta 
pentru întâietate. La ieșirea din 
turnantă, folosindu-se exact de tac
tica atît de dragă Verei, Ileana

Ileana Silai. La ediția jubiliară a

ZAGREB, 3 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru special).

Vreme admirabilă, ideală pentru 
atletism ; stadionul Dinamo, bine 
pus la punct; atmosferă sărbăto
rească, tradițională pentru această 
competiție balcanică aflată în acest 
an la cea de a XXX-a ediție a sa.

„Clou-“ul zilei a fost, desigur, cursa 
feminină de 800 m, Ia startul căreia 
erau prezente cele două vechi ri
vale, Vera Nikolici și Ileana Silai. 
Prilej pentru privitorii din tribune 
s-o aclame pe Vera Nikolici, con
sacrată ca cea mai bună alergătoa
re europeană la recentele campiona
te continentale de la Helsinki. Ga
leria e asurzitoare 1 Favorita zîm- 
bește și cochetează cu tribunele. 
Imediat după pocnetul pistolului de

Silui sprintează și trece în frunte. 
Se încinge o cursă extraordinară, 
cu un finiș de 300 de metri. Silai 
forțează și rezistă atacului campioa
nei europene. întrebarea pe care 
ne-o punem rapid : va avea oare 
rezistența necesară pentru a face 
față impetuozității recunoscute a 
Verei Nikolici ? Ultima linie dreaptă 
ridică pur și simplu tribunele în 
picioare. Nikolici aruncă în luptă

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Juniorul Marin Iordan

leri, la Cluj, gong inaugural
in campionatul masculin de handbal

SURPRIZA ZILEI: TROTUȘUL 
ÎNVINGE POLITEHNICA TIMIȘOARA!

CLUJ, 3 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

5 jocuri în general echilibrate, 
un handbal bun cu reale atribute 
spectaculare, o surpriză de propor
ții — iată, pe scurt, ce a caracte
rizat prima etapă a campionatului 
masculin de handbal divizia A, dis-

LA CAMPIONATELE EUROPENEVoleibalistele junioare au confirmat speranțele
sa
un

frumos succes. Ea

campiona- 
pentru ju- 
Italia, re- 
a realizat 
a cucerit

tracandidată la poziția întâi) 
prezentat bine pregătită, fiind 
adversar greu de depășit. Superio
ritatea echipei noastre și-a spus 
în cele din urmă cuvîntul. ea cu-

toate partidele, junioarele noastre 
au desfășurat un joc bun în an
samblu, cu un blocaj care — în 
special în partida cu Cehoslova
cia — a constituit arma princi-

La actuala ediție a 
telor europene de volei 
nioare, desfășurată în 
prezentativa României 
un

Vlceonmpioane ale Europei la volei, Junioarele țării noastre ztmbesc fericite obiectivului fotografic la citeva minute da 1a 
sosire : tn rinduj de sus : C. Florescu (vicepreședinte al F.R.V.), Maria Antonescu, Emilia Cernega, Angela Moroianu, Paula 
Cazangiu, Victoria Garanția, (căpitana echipei), Leonid Sorbală (antrenor principal), Maria Matei, Cornelia CIrstoiu ; in rîndul 
de Jos : Ion Cristian (antrenor secund), Leontina Mateș, Rodlca Cillbiu, Nadla Brumă, Liliana Pașca, N. Mateeseu (con
ducătorul lotului). Foto i Theo MAC'ARSCHI

j*utat ieri după amiază in Sala 
Sporturilor din localitate.

DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO BRAȘOV 29—10 (9—6). După 
cum a început partida, diferența 
înregistrată in final nu era de bă
nuit. Mai curajoși decît în edițiile 
trecute ale campionatului, brașo
venii au ținut piept în mod onora
bil valoroasei formații bucurește- 
ne. Piuă în min. 19 scorul s-a men
ținut egal, pentru ca în min. 21 
Dinamo București să conducă cu 
trei goluri diferență: 8—5. In re
priza secundă, aspectul jocului s-a 
schimbat, vicecampionii naționali 
dominînd categoric și obținînd o 
victorie netă. Principalii marca
tori : Moldovan (4), Bota (3) și Dan 
Marin (3) pentru bucureșteni, res
pectiv Messmer (4) și Radu (2). Au 
arbitrat P- Radvany (Cluj) și M. 
Grebenișan (Tg. Mureș).

STEAUA — S. C. BACĂU 17—12 
(9—3). Campionii au început jocul 
într-un ritm extrem de rapid și au 
îngenunchiat pur și simplu expe
rimentata echipă băcăuană. Către 
sfirșitul primei reprize ei au în
cetinit. alura, pentru ca în repriza 
secundă să comită, în plus, nume
roase greșeli de apărare, ceea ce a 
făcut ca diferența de scor să se 
micșoreze. Astfel, de la 11—4 (min.- 
34), scorul a ajuns la 11—8 (min. 
40). Cele mai multe goluri au în
scris : Kicsid (4). Gruia (3), Goran 
(3) — Steaua, Constantinescu (4), 
Păcuraru (3), Cervenca (3) — S.C.

Călin ANTONESCU

(Gontinuare <k pap. a 4-a)

ln tabăra de la

Costești—Orâștioara de Sus

17,52 m la greutate
Opt noi recorduri republicane de 

juniori au fost înregistrate zilele 
trecute în cadrul unui concurs des
fășurat la Predeal. Cel mai valo- 
|ros dintre acestea este, cel stabilit 
la aruncarea greutății de Marin 
Iordan (S.S.A. Buc.) cu 17,52 m! 
Iată-le pe celelalte : junioare I : 
pentatlon i Anca Hoinărescu (Lie.

N. Bălcescu Cluj) 4149 p; juniori 
III: 500 mi Vasile Cristian (Se. 
Sp, Focșani) 1 :10,8 ; 600 m : Cris
tian 1:28,8; înălțime: Doru Oprea 
(C.S. Brăila) 1,91 m ; junioare III:
80 mgi Mihaela Stoica (S.S.A.) 
12,1; 80 mi Aurica Nedelea (SSA) 
10,2 ; 100 m g : Mihaela Stoica 15,9.

CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE TIR CU ARCUL

Margareta Lazăr performera primei zile

Pe stadionul Olimpia din Capitală 
au început Ieri Întrecerile finale ale celei 
de a IlI-a edilii a campionatului repu
blican de seniori la tir cu arcul. Primii 
care au luat startul au fost țlntașll cu 
arcuri speciale, care s-au întrecut Ia

clasicele distanțe din programul FIT A
— 90 m, 70 m (B), 70 m și 60 m (F) — 
probe care figurează pentru prima dată 
la campionate.

Performerii primei zile sint : Margareta 
Lazăr și Zoltan Benedek (ambii de la 
C.S. Mureșul Tlrgu Mureș), care au cu
cerit cite două titluri de campioni, cu 
cifre promițătoare, în special Margareta 
Lazăr la distanța de 60 m, probă in 
care cu 269 p, a întrecut cu 17 p vechiul 
record național.

Rezultatele tehnice : Arcuri 
distanța 90 tn, BARBAJI ! 1 
nedek ~~~ ~ 
■1. T.
3.
4.
5.
Distanța 70 m bărbați : 
232 p. — campion republican, 
Gyorfi 224 p, 3. I. Heltmart 222 p, 4. 
Kasoni 216 p, 5. E. Vass (P.T.T.R. Tg. 
M.) 211 p. FEMEI : 1. M. Lazăr 23« P
— campioană republicană. 2. Rozalia 
Orosz (P.T.T.R. Tg. M.) 161 p. ; 3. Su-

, zana Szabo (Mureșul Tg. M) 153 p.
4. Maria Deszi (Mureșul Tg. M) 104 p. ;
5. Magdalena Nagy (P.T.T.R. Tg. M.) 
102 p. Distanța 60 m. : 1. M. Lazăr 269 p 
(nou record — v.r. 252 p) — campioană 
republicană. 2. M. Nagy 179 p, 3. S. 
Szabo 176 p, 4. R. Orosz 172 p, S. Ana 
Tarar (Mureșul Tg. M.) 169 p.

întrecerile continuă astăzi, pe stadio
nul Olimpia din șos. Vitan (autobuz 35), 
începlnd de la ora 8.30 la arcuri spe
ciale și ora 14.30 la arcuri standard, 
pe distanțele scurte : 50 m șl 30 m.

P. GORETI

A. 
I.
A.

speciale.
... . . . J. Z. Be-

174 p. — campion republican —. 
KaSoni (P.T.T.R.
Gyorfy (P.T.T.R. 
Heitman (Voința
Sitnion (Voința

Tg. 
Tg. 
Tg. 
Tg.

M.)
M.) 
M) 
M) 

1. z. ■

163
163
160
145 .

Benedek
2. A. 

T.

P. 
P.
P, 
P-

ZILE DE NEUITAT 
PENTRU TOȚI CEI 400 DE PIONIERI

medalia de argint, ceea ce repre
zintă cea mai bună performantă 
obținută la o Întrecere interna
ționala de mare amploare. Intr-a
devăr, luptînd în compania unor 
adversare de valoare recunoscută 
pe plan earopean — U.R.S.S., Ceho
slovacia, Bulgaria, Polonia — 
echipa noastră a trecut cu bine 
un greu examen. In ce privește 
organizarea competiției, trebuie 
să consemnăm, de la bun început, 
alcătuirea inechitabilă a celor 
două serii. în timp ce din prima 
au făcut parte Italia, R.F.G., Polo
nia și Olanda, în cea de a doua 
au fost repartizate U.R.S.S., Româ
nia, Bulgaria și Cehoslovacia. In 
această situație, a fost foarte ușor 
pentru Polonia să ocupe primul 
loc în seria sa, neavînd de în
fruntat nici un adversar de temut 
în schimb, echipa noastră a tre
buit să-și valorifice la maximum 
potențialul pentru a se califica 
în turneul final al locurilor 1—4, 
dispunînd atît de Cehoslovacia, 
cît și de Bulgaria.

Demn de reținut este că în

pală de stăvilire a atacurilor ad
verse. Voleibalistele românce au 
pus în valoare toată gama cunoș
tințelor, au atacat variat și au 
avut o foarte bună mișcare în te
ren, fapt care le-a permis să 
candideze la un loc în fruntea 
seriei. Cealaltă pretendentă la 
locul secund — Bulgaria — (echi
pa Uniunii Sovietice neavînd con-

cerind victoria finală cu 3—1. 
Trebuie menționat că nici ulti
mele două adversare întîlnite n-âu 
constituit obstacole ușoare. Echipa 
R. F. a Germaniei a luptat cu

N. MATEESCU

(Gontinuare tn pag. a 2-a)

COSTEȘTI, 17 august 1971. Intr-o 
poiană de pe Valea Grădiștei, din 
munții Orăștiei, au venit, în acea
stă zi, 400 de pionieri din întreaga 
țară. In jurnalele personale de ta
bără, aproape fiecare dintre ei a- 
veau să consemneze că se află pe 
locul unde — pe vremuri de de
mult intrate tn istorie — se înăl
țau cele mai puternice cetăți ale 
dacilor.

Mă aflu pe o stincă abruptă șt 
colțuroasă — aceeași care avea să

folosească drept... piatră, de încer
care a calităților de alpiniști ale 
copiilor — de pe înălțimea căreia 
privesc tabăra de corturi. De aici, 
poți aprecia și mai bine ingenio
zitatea șt priceperea acestor copii i 
corturile lor sînt așezate intr-un 
aliniament atît de reușit, „bucătă
riile" de câmpanie ale fiecărui e- 
chipaj sînt atît de bine dotate, ve
trele rezervate aprinderii focului 
pentru prepararea mîncării sînt

GIMNASTE ROMÂNCE LA EREVAN
Ieri, a plecat, cu avionul, la Ere

van echipa de gimnastică a Liceu
lui cu program de educație fizică 
din Orașul Gh. Gefijgljiil-Qej- Spor-

tivele românce, între care Carolina 
Marin, Vanda Ispravnicu, Maria 
Stoica, Petruța Paciurcă, vor susține 
o întîlnire amicală cu selecționata 
orașului Erevan,

BĂRCILE DE LA C.N.U. S-AU REÎNTORS 
LA BAZĂ CU 3 TITLURI DE CAMPIOANE

Echipajul C.N.U. — campion republican in proba de schif 4&1 rame — sur
prins ieri, pe lacul Snagov, de fotoreporterul nostru N. Dragoș. în pagina a 3-a, 

cronica și rezultatele acestor 5 pasionante curse finale ale canotajului feminin.

atît de bine amplasate — Incit ai 
impresia că ai întilnit tabăra unor 
versați exploratori. De fapt, intr-un 
fel, ei sînt niște mici exploratori. 
Ne aflăm doar în tabăra care găz
duiește echipaje de cite zece mem
bri, penițe din toate județele țării. 
In ultimele zile ale șederii lor aici, 
vor trebui să dea adevărate exa
mene avînd ca obiect: amplasarea 
în locul cel mai potrivit și cît mai 
perfectă a cortului, prepararea u- 
nei mîncări cît mai gustoase — o- 
perațiune executată contra-crono- 
mețru, prezentarea unui program 
cultural-sportiv, o probă dificilă 
de ștafetă combinată pe o distan
ță de 800 de metri...

29 august. După 13 zile —timp 
in care pionierii au fost lăsați să 
se acomodeze, arbitrii au intrat în 
acțiune. Se dă startul tn prima 
probă, ștafeta. Se pleacă dintr-un 
punct aflat la intrarea în tabără, 
se aruncă, din mers, cite trei pie
tre într-o țintă fixă, se sare peste 
un obstacol, se merge tîrlș cițiva 
metri, se escaladează o stincă, apoi, 
in viteza cea mai mare, se aleargă 
spre locul de sosire. Cronometrele 
sint necruțătoare. De aceea mai 
toți pionierii nu lasă să le scape 
nici un moment din timpul ștafetei 
nefolosit cu chibzuință. Primul a 
venit echipajul Terra al Școlii ge
nerale nr. 5 din Tg Neamț. Juriu! 
a comunicat apoi șt numele cîștt- 
gătorilor celorlalte probe: echipa-

Ion GAVRILESCU

^ntfntzare tn pag. a 2-a.
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„CUPA DIANA" in organizarea C.M.E.F.S. București și a ziarului Sportul

ÎN ACEASTĂ LUNĂ

Bilanț promițător al lunii august
CONCURSUL

Astăzi si mîine, 
pa velodrom 

INTERNATIONAL
STEAUA*-

SUSȚINUTA ACTIVITATE
INTERNA Șl INTERNAȚIONALA

Nr. 6805

Luna septembrie este marcată 
susținută activitate internă și

de 
in*

♦ Minifotbalul și tirul cu arcul-sporturile ce'e rrai apreciate 2»' Au inceput 
asociații • Pene de... neglijență in procurarea penelorîntreceri intre

pentru săgeți

instantaneu surprins la unul 
din antrenamentele echipei fe
minine de fotbal de la Țesăto- 
riile reunite. Instructor: Gh

Simțion

„CUPA
Astăzi, la ora 16, începe pe ve

lodromul Dinamo concursul inter
național dotat cu „Cupa Steaua", 
la stat tul căruia se 'vor prezenla 
cicliști de valoare din Cehoslova
cia, Bulgaria și România. Concursul 

■constituie, desigur, un interesant 
examen pentru pistarzii noștri, în 
frunte cu ștefan Laibner, frații 
Negoescu, Paul Soare, Anton Nea- 
goe, C. Gonțea, P. Dolofan, M. 10- 
niță, T. Puterity ș.a.

în prima zi se vor disputa urmă
toarele probe: viteză-eliminatorie, 
urmărire pC echipe, 1000 m cu Start 
de pe loc și cursă de eliminare. A 
doua zi, duminică 5 septembrie, cu 
începere de la ora 9, vor avea loc 
următoarele întreceri: viteză — 
turneu, urmărire individuală, cursă 
italiană și probă cu adițiune de 
puncte pe 100 ture. în cadrul aces
tui concurs vor lua startul și ti
neri de la școlile sportive nr. 1 și 
3, pentru care întrecerile constituie 
o prețioasă experiență.

o
ternațională. Iată o scurtă prezen
tare a principalelor evenimente.

• Ia Cluj se va consuma, în zi
lele de 6 și 7 septembrie, a V-a 
etapă a tradiționalei competiții 
„Cupa oi’âșelor"-1971 ; în continu
are, va avea loc între. 9 și 12 sep
tembrie „Turul. județului Cluj", 
organizat în colaborare cu ziarul 
„SPORTUL".

• In zilele de 10, 11 și 12 sep
tembrie, echipa de fondiști a clu
bului Voința București va concura 
în Ungaria, în cadrul „Cupei Mec- 
sek“.

formație de tineri cicliști de 
S, Brăila va participa la 
prieteniei", care se dispută

• O
Ia C.
„Cupa
intre 12 și 15 septembrie. Traseul 
cuprinde etape în Polonia și Ceho
slovacia.

• Ziua de 15 septembrie este re
zervată tentativelor de record pe 
velodromul Dinamo.

urmă — mai precis 
a fost declanșată o

Cu o lună în 
la 1 august — 
mare acțiune sportivă de masă re
zervată în exclusivitate femeilor: 
„Cupa Diana". în accepțiunea or
ganizatorilor (Consiliul municipal 
București pentru educație fizică și 
sport și ziarul Sportul), ea urma 
să atragă în practicarea exerciții- 
lor fizice femeile care lucrează în 
producție și pentru care destinderea 
prin mișcare în aer liber este esen
țială în menținerea sănătății. S-a 
reușit acest lucru. Răspunsul este, 
cu mici excepții, pozitiv.

în sectorul I ăl Capitalei, dintre 
cele patru discipline prevăzute de 
regulament, minifotbalul și tirul 
cu arcul (de altfel aceasta este o 
.constatare generală) s-au bucurat 
de cea mai mare apreciere.

„La uzinele Tehnica textilă —, 
la I.P.C.M., la P.T.T. și la „Casa 
Scînteii" — ne spunea tovarășul 
prof. Gh. Artin, vicepreședinte al 
C.E.F.S. al sectorului I, există una 
sau cîte două echipe de mînifot- 
bal. S-a stabilit un program de 
cîte două antrenamente pe săptă- 
mînă, program care se respectă ri
guros. Ing. Valerian Popescu, care 
antrenează fotbalistele de la 
I.P.C.M., îmi spunea — a continuat 
interlocutorul — că dacă progra
mul de instruire ar fi și mai mare 
ca durată, tinerele ar fi în stare 
să-și petreacă pe stadion o și 
mai mare parte a timpului liber".

sens și numeroasele solici- 
ale tinerelor din sectorul I

Dovadă a faptului că femeile nu 
resping ideea de a practica spor
tul. De altfel, stau mărturie în a- 
cest 
țări
(dar, cum se va vedea, și ale celor 
din sectoarele II și V) de a prac
tica tirul cu arcul. Numai că — 
după cum ne-au confirmat vice
președinții consiliilor de educație 
fizică cărora le-am solicitat să ne 
fie interlocutori (Gh. Artin, Mihai 
Bogorodiță — sect. II Și Ilie Ni- 

nu prea se 
: arcul, în- 

penelel? Fără ele 
inutilizabile. Așa 
este inexplicabil

(Gh.
sect. II și 

culcscu — sect. V) — 
poate practica tirul cu 
trucît lipsesc...
săgețile devin 
stând lucrurile,
— deși sesizările se fac auzite în 
fiecare zi — cum nu s-au luat în
că măsuri de către consiliul mu
nicipal pentru procurarea de pene. 
A trecut mai mult de o lună din
tre cele trei rezervate „Cupei Dia
na" și ar fi condamnabil ca din 
cauza unor miei neglijențe să fie 
ratată o acțiune atît de bine pri
mită de salariate.

în sectorul II a fost organizată, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, o 
reușită duminică sportivă (pe sta
dionul Electronica) cuprinzînd în
treceri de minifotbal și tir cu ar
cul. Au . participat tinere de la 
Electronica și Suveica.

La Casa de cultură a sectorului 
luat extindere tenisul de 

într-o sală de dimen-

siuni corespunzătoare, a fost am
plasat centrul de învățare. La cele 
4 mese pot fi văzute făcind sport 
salariate de la Flamura roșie, Țe- 
sătoriile reunite, Dîmbovița și al
tele.

După cum se vede, bilanțul pri
mei luni, rezervate ' ’
este mulțumitor, 
t are urmează se cer depuse 
multe eforturi avîndu-se în 
că vor începe întrecerile 
desemnarea câștigătoarelor 
sociâții, sectoare și pe 
C.M.E.F.S. 
ruia au fost fixate 
jientru reușita 
va 
de 
ții 
că

„Cupei Diana" 
în săptămînile 

și mai 
vedere 
pentru 
pe a- 

Capitală. 
prin metodiștii că- 

răspunderi 
„Cupei Diana" — 

trebui să se ocupe mai mult 
problemele ridicate de asocia- 
și consiliile de educație fizi- 
alc sectoarelor.

V a 
masă. Aici,

START ÎN
începînd de azi, pugiliștii seniori 

de pe întreg cuprinsul țării iau star
tul in campionatul național pe echi
pe in care, iri acest an, sînt anga
jate in lupta pentru cucerirea titlu
lui de campioană un număr de 26 dc 
formații. Dintre acestea. în întrece
rile din cele șase serii (tur«-retur), 
care încep azi, participă 24 de echi
pe, luptând pentru .ocuparea primu
lui loc în seria respectivă și, deci, 
pentru calificarea în turneul final, 
alături de puternicele formații Dina
mo și Steaua.

In 12 localități din țară (Tirgo- 
Viște, Brăila, Galați, Medgidia, Brașov, 
Cimpulung-Muscel, București. Oradea, 
Turnu-Severin, Hunedoara, Cluj și

CAMPIONATUL PE ECHIPE
Satu Mare) azi și mîine se dispută 
întâlnirile din prima etapă. Dintre 
cele 12 meciuri cite programează eta
pa citeva se. anunță echilibrate ■“ 
foarte interesante, de rezultatul 
depinzind calificarea in. turneul final 
al uneia sau rlteia dintre echipe. 
Dintre acestea desprindem : A.S.A. 
Cluj—C.S.O. Baia Mare. Cîmpulung 
Muscel-C.K.M. Voința Cluj, Dru- 
beta Tr. Severin-C.S.M. Reșița. Con- 
tructorul Galați-A.S.A. Bacău etc.

Azi. în Capitală, de la ora 19. pe 
stadionul Ciulești se dispută partida 
dintre selecționata bucureșteană Me- 
talul+Rapdd și U. M. Timișoara în 
care gazdele porensc favorite.

ZILE DE NEUITAT
(Urmare din pag. 1)

jul Vlăstarii Moldovei al Casei 
pionierilor din Fălticeni — care a 
prezentat cel mai reușit program 
cultural-sportiv; echipajul Școlii 
generale din comuna Bilta Runcu. 
județul Gorj — pentru cea mai 
bună montare a corturilor; echi
pajul Spic de grîu al Școlii gene
rale nr. 7 din Fetești, județul Ialo
mița — pentru prepararea celei 
mai gustoase mincări.

Dificilă a fost misiunea corpu
lui de arbitri I Echipajul județului 
Timiș a montat și ornamentat ta
băra de corturi cu atîta bun gust 
și ingeniozitate, incit nu ne-am pu
tut abține să remarcăm că avem 
de a face cu un mic muzeu etno
grafic. Dar, cum spuneam, juriul 
a. avut criteriile sale. A preferat, 
pentru 
tabăra 
Școlii 
care, pentru mai 
tate, a legat un 
turi.

Chiar dacă nu
eminamente sportiv, In tabără s-a 
făcut mult sport. Tonul l-au dat 
membrii echipajului Haiducii din 
Timișoara, care au venit de la O- 
răștie la Costești pe biciclete. Ei 
mai parcurseseră în prealabil 600

a-i acorda 
echipajului 
generale

mențiune. 
Bradul al 

Păușești-Vîlcea 
multă... originali- 
cîine intre cor-

a avut caracter

RĂSPUNSUL CLUBULUI 
STEAGUL ROȘU

la 
de

Miine pe traseul Brașov —Poiana Brașov
CURSA DE VITEZĂ ÎN COASTĂ

Eveniment sportiv deosebit 
poalele Tîmpei. începînd încă
astăzi, în Brașov domnește o mare 
animație în jurul automobilelor de 
curse prezente în 
întrucît sînt reuniți 
buni automobiliști 
participă cu mașinile 
trenament oficial (orele 12—15) 
revizia tehnică (ora 17). Iar mîi
ne între orele 10—13, zgomotul 
motoarelor ambalate la maximum

oraș. Firesc, 
aici cei mai 
ai țării care 
lor la un an-

Și

31 lor

de kilometri prin Transilvania, ca. 
un omagiu adus memoriei poetuluui 
Petoji Sandor. Apoi azi fost mem
brii echipajului Șoimii Carpaților 
al liceului „Ion Neculce* din Capi
tală, care a prezentat un reușit 
program sportiv compus dintr-o 
suită de piramide. Și, in sfîrșit, au 
fost jocuri de fotbal, volei, între
ceri de atletism care nu au lipsit 
din programul de... voie bună al 
pionierilor.

In penultima zi, cu trenulețul 
forestier care i-a luat chiar din 
tabără, copiii eu vizitat ruinele ce
tății dacice de la Grădiștea Mun- 
celului, unde a fost amplasată Sar- 
mizegetusa, capitala Daciei. Timp 
de citeva ore, ei au ascultat cu 
răsuflarea oprită explicațiile tînă
rului profesor-cercetător Viorel Ma- 
nolescu, explicații de o competență 
academică în detalii istorice și ar
heologice. A fost o admirabilă lec
ție de patriotism această autentică 
prelegere a tînărului profesor!

Prin programul judicios, prin 
amplasarea ei, prin selectarea aten
tă Și riguroasă a cadrelor didacti
ce care au condus programul, ta
bără de la Costești-Orăștioara-de- 
Sus (director, prof. Nicolae Pănoiu) 
organizată de C.N.O.P. poate fi un 
exemplu de asemenea acțiuni.

pe 
au

în urmă cu citva timp, 
străzile orașului Sighișoara 
apărut afișe în care se anunța 
un meci internațional de fotbal 
dintre formația maghiară Voros 
Meteor și Steagul roșu Brașov. 
Mare a fost mirarea spectatori
lor sighișoreni în ziua anunțată, 
cînd, pe stadionul C.F.R., în lo
cul cunoscutei formații divizio
nare brașovene, s-a aliniat o e- 
chipă alcătuită din juniorii și re
zervele Steagului roșu. Cei peste 
2 000 de spectatori au fost in
duși, deci, în eroare.

Dar iată cum scuză cele în
tâmplate conducerea clubului 
Steagul roșu, organizatorul me
ciului : „In urma unei perioade 
de pregătire foarte intensă a a- 
părut o stare de oboseală la în
treaga echipă, rezultată din pro
bele de control efectuate de me
dicul echipei, dr. Laurian Tăus. 
In același timp, au apărut și o 
scrie de indisponibilități, ca de 
pildă : Ghergheli — convalescent 
după operație, Pescaru — nepre
gătit pentru meci internațional, 
Balint suspect de o leziune 
de menise, Furnică — ruptură 
musculară, Jenei — enterocolită 
acută, M. Olteanu — la balca
niada de tineret". Deci, indispo-

nibilități nu glumă. Dar cînd s-a 
perfectat meciul respectiv nu se 
cunoșteau aceste cazuri ? Spec
tatorii sighișoreni nu rămin de- 
cît cu consolarea finalului din. 
răspunsul clubului, trimis ilaru
lui nostru : „Regretăm cel® în
tâmplate, dar asigurăm suporte
rii din Sighișoara că echipa 
Steagul roșu va susține un meci

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 3 
ÎN „CUPA DUNĂRII" LA MOTOCROS

Orașul Liptovsky Mikulaș din 
Cehoslovacia a găzduit etapa a 
IH-a a competiției internaționale 
de inotocros, dotată cu trofeul 
„Cupa Dunării". Și-au disputat în
tâietatea echipele reprezentative ale 
Uniunii Sovietice, Iugoslaviei, Bul
gariei, Ungariei, României și Ceho
slovaciei.

Participînd cu prima garnitură, 
selecționata U.R.S.S. (alcătuită din 
cunoscuții alergători V. Kavinov, 
A. Mandricenko, G. Moiseev și P. 
Rulev) a reușit să termine cursa 
pe primul loc, totalizînd 26 de 
puncte, fiind urmată, în ordine, de 
echipele Cehoslovaciei B cu 41 p, 
României (St. .Chițu, A. Crisbai, M. 
Banu și C. Dovids) 95 p, Bulgariei

FARUL-DINAMO
„CAPUL DE AFIȘ" AL ETAPEI A ll-a

Duminică, din nou- meciuri inte
resante în campionatul diviziei A 
de rugby. „Capul de afiș“ îl con
stituie partida de la Constanța 
dintre Farul și Dinamo. Echipa con- 
stănțeajiă a făcut dovada unei ex
celente pregătiri, reușind să-și 
apropie victoria în prima etapă, cu 
Agronomia Cluj, după cum a avut 
o evoluție foarte bună în întâlnirea 
de miercuri, cu A. S. Mauleon. Ea 
se anunță un partener deosebit de 
dificil pentru XV-le dinamovist, 
care va evolua fără Dragomirescu, 
accidentat, și Fugigi, suspendat.

Un meet de certă atracție se 
anunță și ia Petroșani, între Știin
ța și Politehnica Iași. Rugbyștii 
inginerului Drobotă se arată a fi 
specialiști în meciurile disputate în 
deplasare. Dovadă comportarea bu
nă din prima etapă, cu Grivița Ro
șie.

Campioana țării, Steaua, joacă 
acasă, pe stadionul Gencea, da ia 
ora 9,30, cu Agronomia Cluj. în 
perspectivă, încă o victorie foarte 
necesară pentru acumularea unui 
avantaj cît mai substanțial înain
tea apropiatelor derbyuri, cu Di
namo și Grivița Roșie.

Grivița Roșie vă susține It Sibiu 
meciul ei cu C.S.M. Evident, XV-le 
bucureștean păstrează prima șan
să, deși gazdele au început să știe 
să joace în compania team-urilor 
redutabile.

în celelalte jocuri ale etapei a 
IL-a, „U“ Timișoara — Gloria Bucu
rești și Rulmentul Bîrlad *— Spor
tul studențesc,. gazdele vor căuta să 
valorifice cît mai mult avantajul 
terenului...

rul școlar județean și cu condu
cerea unității în cauză, ne asi
gură că : „Direcțiunea Grupului 
școlar construcții, respectiv tov. 
director Bonica, are în preocu
pare rezolvarea problemei 
eliberării bazinului. Urmează ca 
după începerea noului an școlar 
să se caute un alt local pentru 
magazia de materiale". Numai să

LA SEMNALELE ZIARULUI
in orașul lor în compania echi
pei locale in această toamnă". 
Semnează președintele clubului 
și antrenorul echipei.

nu dureze prea mult această o- 
perațiune...

Ungariei 115 p și lugosla-104 P> . .viei 156 p.
Clasamentul individual: 1. V. Ka- 

vi.nov (U.R.S.S.) 4 p,... 11. Șt. Chițu 
26 p, ... 14. A. Crisbai 29 p, ... 
20. M. Banu 40, ... 23. C. Dovids 
44 p. După declarațiile secretarului 
general al F.R.M., G. Mormocea, 
conducătorul delegației, Mihai Banu 
și Cristian Dovids au evoluat sub 
posibilitățile lor reale.

INTERNAJIONAL OE LA MORENI
Al doilea concurs internațional 

de motocros care sb va desfășura 
la noi, se bucură de o participare 
valoroasă. La start vor fi prezenți 
alergătorii: J. Egorov, L. Stănifclav 
(Uniunea Sovietică), P. Bartko, J. 
Kavan (Cehoslovacia), J. Hoit (An
glia), Ph. Bret (Ghana), J. Roelofs 
(Olanda), precum și cei mai buni 
motocrosiști români, în frunte cu 
Șt. Chițu, C. Dovids, 'Aurel lonescu, 
O. Ștefani, FI. Davideseu, Tr. Moașa 
și M. Banu.

întrecerile vor avea loc mîine pe 
traseul de pe. dealul Singeriș de 
lingă Moreni. tn program figurează 
două probe: clasa 500 cmc — in
ternațională și o clasă națională 
pînă la 500 cmc. Primul start se 
va da la ora 10.

BAZINUL DE ÎNOT 
VA FI REDAT SPORTULUI

O MAI BUNA ORGANIZARE 
LA TELECABINA DIN SINAIA

în ziarul nostru a fost relatat 
faptul că la Liceul „S. Bțassai" 
■din Cluj un bazin de înot are 
cu totul o altă destinație de a- 
proape 20 de ani: magazie de. 
materiale (!!!). Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport 
Cluj, care a luat legătura cu fo-

într-unul din numerele recen
te ale ziarului nostru, în artico
lul intitulat „O excursie de du
minică in Bucegi", se critica, 
printre aitele, și felul necores
punzător în care sînt deserviți 
turiștii la stația inferioară a te
lecabinei. întreprinderea de tu
rism ș; odihnă Sinaia ne-a tri
mis un răspuns în care se arată 
că în urma articolului apărut în,

va copleși excelenta șosea Bra
șov — Poiana Brașov.

Dar, să vă prezâhiăm competi
ția : duminică, pe traseul amintit, 
clubul universtiar „Politehnica" 
Brașov în colaborare cu A. C. R. 
organizează cea de a treia, etapă 
a campionatului național de vi
teză în coastă pentru automobile. 
Cei aflați mîine în diferite puncte 
ale traseului pentru a urmări 
cursele vor putea vedea la vola
nul mașinilor aflate în concurs atît 
pe consăcrați — deosebit de inte
resantă este lupta favoriților Puiu 
Aurel, Eugen lonescu-Cristea, Horst 
Graef și Florin Popescu aflați pe 
primele locuri după etapele ante
rioare desfășurate la Mateiaș 
Sinaia — cît și pe începători, 
care concurent va face două 
câri, iar pentru clasament va 
ta cursa cu cel măi bun timp.

Lăudabilă inițiativa tânărului 
club brașovean de a oferi parti ci- 
panților la această etapă de cam
pionat condiții optime de concurs, 
cazare gratuită, cupa challenge „Po
litehnica Brașov" și un dineu cu 
ocazia împărțirii premiilor.

• La competiția internațională 
pentru tinerii rutieri (pînă la 19 
ani), care se va desfășura la Ga
brovo (Bulgaria) în zilele de 18 și 
19 septembrie, va fi prezentă o se
lecționată română alcătuită din cei 
maj buni juniori la ora actuală.

• „Cupa F.R.C.", programată pe 
velodrom în zilele de 18 și 19 sep
tembrie, este . 
campionatelor 
ori.

• în R. D-
între 19 și 26 septembrie o com
petiție denumită „Săptămîna inter
națională ciclistă", la care 
concura echipa Metalul Plopeni.

• Campionatele municipale 
velodrom pentru seniori se vor 
consuma în zilele de 21, 23 și 25 
septembrie.

• In ziua dc 23 septembrie în
cepe „Turul Bulgariei" 
și-au anunțat 
din numeroase 
ficilă întrecere ___ __ _  _ _____
la 3 octombrie) va concura și o re
prezentativă din țara noastră avîn- 
du-i în frunte pe frațij Ștefan și 
Andrei Suciu -și Nicolae Andro- 
nac^ie.

• Etapa â Vl-a a „Cupei orașe
lor" va fi găzduită de Tg. Mureș 
în zilele de 25 și 26 septembrie.

• O reprezentativă a clubului 
sportiv Mureșul-Tg. Mureș va con
cura spre sfîrșitul lunii septembrie 
la ,,Premiul Kosice"-Cehoslovacia.

• Campionatele naționale de ve
lodrom rezervate seniorilor încep 
in ziua de 30 septembrie și se ter
mină la 3 octombrie.

de fapt o revanșă a 
naționale de juni-

Germană va avea loc

va

de

la care 
participarea cicliști 
țări. La această di- 
(care se va încheia

DE PERFECȚIONARE 
A ANTRENORILOR

în (re 6 și 11 septembrie Federa
ția română de judo organizează 
un curs pentru perfecționarea an
trenorilor din principalele centre 
din țară. La lecțiile teoretice și 
practice ce vor avea loc cu acest 
prilej vor participa un număr de 
60 de antrenori.

Principala problemă pe care fe
derația intenționează să o rezolve 
cu prilejul acestui curs este uni
formizarea metodologiei procesului 
instructiv-educativ în toate secți
ile din (ară- Dintre temele teoreti
ce ce vor fi predate distingem urmă
toarele : „Elemente tehnice de bază 
caracteristice sportivilor români” 
(apreciate pe plan internațional). 
„Pregătrea fizică multilaterală și 
specifică în procesul de antrena
ment1 . ‘

în cadrul lecțiilor practice,con
duse 
ghe 
vor 
vățare și perfecționare a 
mai moderne acțiuni 
tice. Cursurile vor avea loc lu cen
trul de cercetare științifică și do
cumentare al C.N.E.F.S.

Lecțiile teoretice vor fi con
duse de asist. univ. Constantin 
Drăgan, prof. Anton Muraru, se
cretar general al F.R. Judo, prof. 
Vasile

6 și 11 septembrie Federa-

„Educația sportivilor”.

de antrenorii lotului Gheor- 
Donciu și Nicolae Bucur, se 
exemplifica metodele de în- 

celor 
tehnico*tac-

Dumitrescu ș.a.

PRIMII MAEȘTRI Al SPORTULUI
Zilele trecute au fost confirmați 

primii maeștri ai sportului la judo. 
Este vorba despre sportivii Dan 
Georgescu, Gheorghe Vasile, Gheor- 
ghe Boșcu și Ion Herman, care s-au 
evidențiat în întrecerile interne și in
ternaționale din ultima vreme.

CUPA

Fie- 
ur- 

con-

M. Fr.

Ieri a inceput pe poligonul Tunari din 
Capitala o importantă Întrecere de tir 
rezervată tinerel generații, dotata cu
„Cupa speranțelor-*. Pe standurile de
tragere sint prezenți aproape 300 de ti
neri țintași (pină la 26 de ani) 
București, Brașov, Iași, Oradea, 
Alexandria, Giurgiu, Focșani, Baia 
Ploiești și Deva. încă din prima zi 
trăgători au realizat rezultate 
dintre care se detașează punctajul di- 
namovlstului D. Barbu — 377 ia pușcă 
eu aer comprimat 40 I. — care egalează 
recordul național de juniori. De remar
cat și victoria la armă standard 60 f. 
poz. culcat a VasiUcăi Manea — 583 p 
— de la Viitorul Focșani. Este pentru 
a doua oară anul acesta cînd la un con
curs cu caracter republican sportivii din 
Focșani se evidențiază in mod deosebit.

Iată rezultatele primei zile : pistol li
ber 60 t : 1. T. Mihai (Steaua) 539 p, 
2. A. Tudorică (Dinamo) 530 p, 3. D. Ma-

din 
Cluj, 

Mare, 
cițiva 
bune,

SPERANȚELOR^
rinescu (Olimpia) 529 p. 4. Al. Ghered 
(Steaua) 526 p, 5. N. Ciotloș (Steaua) 
524 p (In afară de concurs C. Feciorescu 
— Steaua — a punctat 546). Armă stan
dard 60 f culcat fete : 1. Vaslllca Manea 
(Viitorul Focșani) 583 p, 2. Anca luga 
(Dinamo) 582 p, 3. Mariana Feudal 
(C.S.U. Oradea) 577 p, 5. Florica Roma
no (Olimpia) 573 p. Armă standard 3x30 t. băieți : 1. I. Codreanu (Steaua) 565 p 
(pe poziții : 198—182—185), 2. L. Szatmarl 
(C.F.R. Arad) 560 p, 3. C. Manole (Stea
ua) 551 p, 4, I. Trăscăveanp (Steaua) 
519 p, 5. D. Hrib (Olimpia) 548 p. Pușcă 
cu aer comprimai 40 f. băieți : 1. D. 
Barbu (Dinamo) 377 p — record de ju
niori egalat, 2. I. Trăscăveanu 361 p, 3.
I. Codreanu 361 p, 4. S. Cucu (Dinamo) - 
358 p, 5. L. Stolau (Dinamo) 352 p.

Azi, Începînd de ia ora 9. se dispută 
probele de pistol viteză, skeel, pistol 
și pușcă cu aer comprimai și armă 
standard. (T. R.).

i

Concursul inter-județean de parașutism
O UTILĂ VERIFICARE

• Emil Dumitrafcu învingător scontat 9 Marg arefa Kașa o surpriză
între 25 și 31 august pc aero

dromul București—Clinceni s-au 
desfășurat întrecerile inter-juds- 
țene ale parașutlștilor reprezentând 
aerocluburile : Brașov, Cluj. Plo
iești și „Aurel Vlaieu" București.

Constând din două probe (prima, 
Salt de la 1 000 m cu deschiderea 
întîrziată a parașutei și ateriza
rea l'a punct fix, a doua, salt de 
la 2 000 m, cu pilotarea corpului 
în Cădere liberă), concursul, Care 
a reunit 25 de participant!, a fost 
o utilă și ultimă verificare înain
tea campionatelor naționale.

Totodată, întrecerile au 
un bun prilej de afirmare 
tinerii sportivi aflați la 
consacrării. Astfel, reale 
au demonstrat în cadrul probei de 
salt de la 1090 m cu aterizare la

fost și 
pentru 
porțile 
calități

punct fix Margareta Kașa și Ște
fan Șepîecan, elevi ai instructo
rului Iosif Teschler, de la Aero
clubul Cluj, prima reușind să se 
claseze înaintea lui Emil Dumi
trașcu, parașutist cu 
de serviciu". I— —
m cu toate că rezultatele 
fost spectaculoase au ieșit în evi
dență Gheorghe Iliescu și Alexan
dru Caracudă, elevi ai instructo
rului Constantin Trîmbițașu, de la 
Aeroclubul Ploiești, evoluția lor 
pe mai departe urmind să con
firme această primă impresie.

Reprezentanții Aeroclubului
■ ’ '‘ > către

„văduviți" 
rîndurile lor a

vechi state
La salt de la 2 000 

n-au

unor 
drul 
vor 
din 
loluli

■ întreceri echilibrate în ca- 
campionatelor naționale, cînd 
intra în concurs și sportivii 
prima garnitură, componenții 

ui republican.
REZULTATE TEHNICE i proba 

I, salt de la 2 000 m cu pilotarea 
corpului în cădere liberă 
o gamă de exerciții 
punctajul acordîndu-se 
cu viteza de execuție) s 
Dumitrașcu (Aeroclubul 
Vlaieu" Buc.)- 10,6; 2.

Junioarele au confirmat speranțele
la(Urmare din pag. I)

deosebită ambiție pentru a ceda 
la un scor cît mai onorabil, iar 
Polonia (întâlnită în turneul final) 
a desfășurat cel maj bun joc 
al ei, obligînd reprezentativa 
noastră să facă apel la toate cu
noștințele ei tehnico-tactice și ia 
resursele fizice, ambele formații 
fiind însă depășite: 3—0 și, res
pectiv, 3—1. Analizînd cele cinei 
partide susținute de echipa Ro
mâniei, putem afirma că meciul 
desfășurat în compania Cehoslo
vaciei a fost cel mai spectaculos 
și de nivelul cel mai bun, victoria 
revenindu-ne în final cu 3—1. Ju
nioarele noastre s-au comportat 
excelent și în fața gchipei 
U.R.S.S., deși au pierdut cii 1—3, 
ratând de puțin posibilitatea de a 
mai cîștigă încă un set. Forța de

»iar s-au luat o serie de măsuri, 
ca de pildă: s-au montat ba
lustrade metalice atît la intra
rea pe peronul telecabinei cit și 
la casa de bilete, pentru păstra
rea ordinei la urcare în tele- 
cabină ; s-au luat măsuri de a- 
provizionare a gheretelor din in
teriorul stației cu articole de 
artizanat, ilustrate, timbre etc; 
curățenia în jurul cabanelor se 
face zilnic (cu excepția zilelor 
de sărbătoare cînd tot persona
lul este preocupat de servirea 
excursioniștilor veniți în număr 
mare...)

ABONAMENTUL 
VA SOSI LA TIMP

Cititorul Stelian Cornescu din 
București ne-a sesizat că sînt 
zile cînd primește cu întârziere 
abonamentul la ziarul „Sportul1’. 
Direcția de poștă a municipiului 
București ne-a răspuns printr-o 
adresă că de vină pentru distri
buirea defectuoasă a abonamen
tului s-au făcut vinovați unii 
salariați de la Oficiu] P.T.T.R. 
nr. 57, care au fost sancționați. 
„Cele sesizate de dv — ni se 
arată în adresă ~ au constituit 
obiectul unei prelucrări cu toți 
salariații oficiului respectiv in 
vederea remedierii lipsurilor".

atac a sovieticelor, apărarea 
fileu și în linia a doua au con
stituit însă atuuri decisive, da
torită cărora ele au reușit să ter
mină, de altfel, competiția neîn
vinse și să cucerească titlul de 
campioane europene.

Revenind la echipa României; 
trebuie să arătăm că toate 
11 jucătoare folosite (Emilia 
nega, Maria Antonescu, 
.Matei, Patria Cazangiu. 
Uaranda, Liliana Pașca, 
Moroianu, Leonti na Mateș, 
dica Cilibiu, Nadia Brumă, Corne
lia Cîrstoiu) șLau adus din plin 
contribuția la obținerea acestui 
frumos succes, luptând cu deose
bită însuflețire și respectând cu 
strictețe indicațiile date de antre
nori. Nu este lipsit de importanță 
să subliniem că ele au susținut în 
acest ari 22 de meciuri interna
ționale. Pregătirea tehnică, tac
tică și moral-volitivă eu care s-a 
prezentat echipa, disciplina desă- 
vîrșită, atît pe terenul de joc cît 
și in afara lui (fapt remarcat de 
toate delegațiile) este fără îndo- 
ia.ă și rezultatul 
rate de antrenorii, 
și Ion Cristian pe 
patru ani de cînd 
ducerea tehnică a

Clasamentul primelor trei locuri 
reprezintă fidel valoarea e- 
elilpelor: U.R.S.S., România, Po
lonia. Deoarece însă atît Cehoslo
vacia, cît și Bulgaria s-au dove
dit mult mai bine pregătite decît 
echipa R.F.G., credem că acestea 
ar fi meritat să se afle pe o po
ziție superioară. La recent înche
iatele campionate europene s-a 
putut constata că toate formațiile 
prezente au pus accentul pe folo
sirea unor jucătoare cu talie cît 
mai înaltă și că țâri cu un volei 
nu prea dezvoltat (R.F.G., Italia, 
Olanda) au arătat un vizibil pro
gres în comparație cu anii trecuți.

Vom mai spune că organizarea 
a fost bună, iar la calitatea par
tidelor și-au adus contribuția și 
arbitrajele corecte, în general pe 
linia trasată de Federația interna
țională în ceea ce privește încu
rajarea jocului în apărare.

Se poate afirma, fără a greși, 
că în momentul de față dispunem 
de un eșalon de junioare valo
roase, cu calități foarte bună, cară 
atent pregătite, pot constitui în 
viitor o rezervă certă pentru echi
pă națională de senioare.,

*

cele
Cer- 

Maria 
Victoria 
Angela 

Ro-

muncii desfășu-
Leonid Svrbală 

parcursul celor 
se află la con- 
lotului.

bucureștean, îndrumați de 
Gheorghe Pîivan, deși 
de absența din 
membrilor lotului (aflați în aceste 
zile în pregătire la Brașov) au 
reușit să-și adjudece primele locuri 
în clasamentul general dato
rită comportării constant bune a 
rutinatului Emil Dumitrașcu și a 
mai tînărului său coechipier, Va
lentin Rednic.

Rezultatele obținute, în special 
la proba de salt de la 1000 m cu 
aterizarea la punct fix, confirmă 
buna pregătire a celei mai tinere 
generații de parașutiști și, Tn ace
lași timp, ne conferă perspectiva

(după 
ordonate, 

în raport 
Emil 

„Aurel 
Gheorghe 

Iliescu (Aeroclubul Ploiești) 11,9} 
3. Alexandru Caracudă (Aeroclu-.e 
bul Ploiești) 13,0; proba a Il-a, 
salt de la 1000 m, cu deschidere 
întîrziată (pînă la 10 sec.) și ate
rizarea la punct fix (punctajul 
acordîndu-se după media a trei 
lansări) î 1. Margareta Kașa (Ae
roclubul Cluj) 0,89 ; 2. Emil Dumi
trașcu 1,35; 3. Ștefan Șepîecan 
(Aeroclubul Cluj) 1,38.

CLASAMENTUL GENERAL: 1. 
Emil Dumitrașoa (Aeroclubul 
„Aurel Vlaieu" Buc.) 6,65; 2. Va
lentin Rednic (Aeroclubul „Aurel 
Vlaieu" Buc.) 8,50; 3. Margareta 
Kașa (Aeroclubul Cluj) 8,89.

1.

Dini» COSTESCU
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SIMBATĂ

JUCĂTORUL SĂPTĂMÎNII

ADAMACHE

BOX: Stadionul Giulești, 
de la ora 19: campionatul 
pe echipe (combinata Meta- 
lul+Rapid—U.M. Timișoara)

CANOTAJ : Lacul Snagov, 
de la ora 9,30 : finalele cam
pionatelor republicane rezer
vate schifiștilor

FOTBAL: Stadionul Poli
tehnica. ora 16,30: Sportul 
studențesc—Metalul Bucu
rești (divizia B) :

Terenul Betonul
giului), oră 16: 
cate—Electronica 
României")

Terenul Vulcan, 
Vulcan — 
României")

SĂRITURI :
August" 
la ora 
naționale 
oare

(șos. Giur- 
Prefabri- 

(„Cupa

Bazinul „23 
ora 10 și de 
campionatele

de la
17 :
de seniori și seni-

Terenurile Cen- 
antrenament nr. 2 : 

15 : Steaua—

TENIS :
Irului de 
de la ora
C.S.U. Construcții (partide în 
cadrul campionatului divizi
onar pe echipe)

TIR: Poligonul Tunari, de 
la ora 9: întreceri în 
drul competiției dotate 
..Cupa speranțelor".

TIR CU ARCUL: Terenul 
Olimpia, 
pionatul 
niori.

ca- 
-cu

de la ora 8 : cam- 
republicăn de se-

DUMINICA

FOTBAL: Stadionul „23 
August", ora 14: Steaua— 
Farul (divizia A): ora 16,30 t 
Rapid—Petrolul (divizia A);

Stadionul Giulești, ora 101 
Rapid—Petrolul (tineret—
rezerve);

Terenul Gliencca : ora 111 
Steaua—Farul (tineret—re
zerve) ;

Stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul—Ceahlăul P. 
Neamț (divizia B) ;

Terenul F.R.B.. ora 111 
Mașini unelte—Petrolul Tîr- 
goviște („Cupa României");

Terenul Autobuzul ora 
11 : Autobuzul—Petrolul Vi
dele („Cupa României").

HANDBAL I Teren Pro
gresul, ora 9 s Progresul— 
Voința Rădăuți (div. B. f.) ; 
teren Voința, ora 9! Vo
ința Buc. — Constructorul 
Buc. (div. B. f.); ora 10 î 
Voința Buc.—Chimia Făgă
raș (div, B. m.); ora 11,151 
ISEM Buc.—Spartac Ploiești 
(div. B. f.); teren Tineretu
lui : ora 161 Confecția Buc. 
—Textila Buhuși (div. A. f.); 
ora 17 i IEFS Buc.—Rulmen
tul Brașov (div. A. f.)

SĂRITURI I Bazinul „23 
August", de lâ orele 10 șî 
16 i campionatele naționale 
de seniori șl senioare.

TENIS t Terenurile Cen
trului de antrenament nr. 2, 
de la orele 8,30—12,30 și 
15—19 Steaua—C.S.U. Con
strucții (partide în cadrul 
campionatului divizionar pe 
echipe)

TIRi Poligonul Tunari, de 
la ora 91 întreceri în cadrul 
competiției dotate cu „Cupa 
speranțelor".

TIR CU ARCUL t Terenul 
Olimpia de la ora 8,30 ș cam
pionatul republican de se
niori.

MIINE, ETAPA A IlI-a

A DIVIZIEI A DERBYUL SE JOACA LA IAȘI
Oblemenco și Stoenescu — indisponibili

Pi

® La Tg. Mureș se Intilnesc două foste glorii ale C.C.A.-ului: Bone și Onisie <1 Antrenorul Eugen Iordache 
împotriva fostei sale echipe • Reintră Tătaru • Dumitrache,

Etapa de mîine a campionatului 
diviziei naționale A este dominată 
de meciul de la Iași, dintre Poli
tehnica și Dinamo. Interesant de 
remarcat că ambele formații s-au 
întîlnit în ediția trecută a campio
natului tot în etapa a IlI-a, prima 
partidă dintre ele — disputată la 
București, pe stadionul Dinamo — 
soldîndu-se cu o surpriză de pro
porții : 3-1 pentru studenți...

Dar mai bine să trecem, telegra
fic, În revistă veștile primite ia 
redacție despre pregătirile efectuate 
în această săptămînă.

O parte din jucătorii STEAGULUI 
ROȘU au trecut prin „focurile e- 
xamenelor” : Olteanu (la liceu), 
Ivăncescu, Rusu și Cadar (la școala 
de maiștri). Miercuri, echipă a 
susținut un „amical" cu divizionara 
C Carpați Brașov, pe care a învin
s-o cu 2-1, prin golurile marcate 
de Pescat-u. Dorința unanimă a iu
bitorilor de fotbal din Brașov : 
menținerea Steagului roșu în postu
ră de lider și după etapa de mîine. 
Cu alte cuvinte, victorie în meciul 
cu F.C. Argeș I

Două hume noi în LOTUL
TEȘTENILOR : Frățiiă (revenit din 
Turcia) și Ciornoavă (fostul 
echipier de la Sportul studențesc al 
antrenorului Halagian). Miercuri și 
joi, F.C. Argeș a jucat cu Musce
lul Gîmpulung și. respectiv. Dacia 
Pitești. Posibilă reapariția în forma
ție a „veteranului" Barbu.

A.S.A. TG. MUREȘ — „U“ CLUJ 
sau Bone contra Onisie I Stadionul 
va fi, așa cum se anunță din Tg. 
Mureș, arhiplin ; clujenii au solici
tat rezervarea unui stoc de 3 000 
de bilete !

A.S.A. a susținut joi obișnuitul 
meci de verificare al săptămînii. 
Parteneră i-a fost Viitorul Tg. Mu
reș (div. C.), de câre a dispus cu 
6-0. Au marcat: Czako (2), Faze
kaș (2), Mureșean și Varadi.

„ȘEPCILE ROȘII" au efectuat șa
se antrenamente, iar joi s-au depla
sat la Dej, unde au întîlnit într-un 
„amical” pe Unirea din localitate 
(scor: 0—0). „U“ Cluj prezintă 
Tg. Mureș echipa standard.

După meciul de antrenament 
POLITEHNICII, de miercuri, 
I.T.A. Pașcani (scor: 2-1, ambele 
goluri ale studenților fiind înscrise 
de Moldoveanu) antrenorul Măr- 
dărescu a declarat că echipa sa es
te în progres și că începe să-și in
tre în forma care a consacrat-o a- 
nul trecut.

în delegația echipei DINAMO — 
care a plecat ieri, cu trenul, la 
Iași — doi absenți : Stoenescu, că-

co-

la

al 
cu

FORMAȚIILE
STEAGUL ROȘU : Adamache — Ivăn- 

ccscu, Jenei, Olteanu, Rusu, Radar, Pes
carii, Necula, GhcrgheU, Florescu, 
Gydrfl.

F.C. ARGEȘ : Stan (Arlclu) — Pigulea, 
Olteanu (Barbu), Vlad, Ivan II. Prepur- 
gcl (Roșu), Marian Popescu, Dobrcscu, 
Radu, Dobrin, Jercan.

A.S.A. TG. MUREȘ : Nagel — SdlISSst, 
Toth, Ispir, Czako, Nagy, Bdlâny, Va- 
radl, Mureșan, Fazekaș, Ilajnal.

,U“ CLUJ : Ștefan — Crețu, Pexa, So
lomon, Mlbăilă, Anca, Sudy, UifMeanu, 
Munteanu I, Adam, Lică.

POLITEHNICA : Costaș — Romtlă, la
nul, Alccu, Greerosu, Mărdărescu n, 
Simionaș, Incze, Lupulescu, Cuperman, 
Moldoveanu.

DINAMO : Andrei — Chcran, Nunweil
ler III, Sătmăreanu II, Deleanu, Dinu, 
Mustățea, LnccScu, Săiceanu, Dorn Po
pescu, Florian Dumitrescu.

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, Clu- 
garin, Negrea, Cristache, Naom, Vigu, 
Pantea, Tătaru, lordănescu, Năstase.

FARUL : Ștefănescu (Vișan) — Stoica, 
Bălosu, Mare?, Ghlrca, Tănase, Ion Con
stantinescu, Ologu, Tufan, Caraman, 
Oprea.

Tn cadrul etapei a treia a campionatului 
diviziei A se vor disputa următoarele partide :

Brașov : STEAGUL ROȘU — F. C. ARGEȘ 
Tg. Mureș : A. S. ARMATA — „U" CLUJ 
lași : POLITEHNICA — DINAMO
Cluj : C.F.R. — JIUL
Oradea : CRIȘUL — U.T.A.
Bacău : SPORT CLUB — UNIV. CRAIOVA
București : STEAUA — FARUL
(stadionul 23 August, de la ora 14)
RAPID — PETROLUL
(stadionul 23 August, de la oro 16,30).

ruia medicii l-au interzis pc o pe
rioadă limitată participarea la an
trenamente, și Duniitraclie, acci
dentat în meciul cu Steagul roșu. 
Radu Nunweiller și-a reluat pre
gătirile, dar nu se găsește momen
tan în plenitudinea forțelor. Antre
norul Nicușor ne-a comunicat

12—13.

14—15.

16.

4.
5—11

1. :
2-3. „I

CLASAMENT

STEAGUL ROȘU 2 1 1 0 5—2 3
,U" CLUJ 2 1 1 0 6-4 3
DINAMO 2 1 1 0 5—3 3
SPORT CLUB 2 1 0 1 5-4 2
POLITEHNICA 2 0 2 0 5—5 2
STEAUA 2 0 2 0 3-3 2
UNIV. CRAIOVA 2 0 2 0 3—3 2
U.T.A. 2 0 | 0 3—3 2
FARUL 1 0 2 0 2—2 2
JIUL 2 0 2 0 0—0 2
A.S. ARMATA 2 0 2 0 0-0 2
F.C. ARGEȘ 2 1 0 1 3—5 2
PETROLUL' 2 1 0 1 1-3 2
RAPID 2 0 1 1 2—3 1
CRIȘUL 2 0 1 1 0-1 1
C.F.R. 2 1 1 1 3—5 1

anunță pentrude regrete... Steaua 
meciul cu Farul o linie de atac de 
zile mari : Pantea, Tătaru, lordă- 
nescu, Năslasc.

FARUL a reușit (în sfirșit !) să-l 
legitimeze pe portarul Vișan (fost 
la Petrolul Ploiești), care va debu- 

probabil, chiar în meciul

să fie indisponibili.

Secvență de la unul din antrenamentele 
mână de echipa clujeană Universitatea.

Radu Nunweiller va juca, proba
bil, duminică la tineret-rezerve.,

O reintrare mult așteptată în 
FORMAȚIA STEAUA — Tătaru, 
care va debuta mîine în actuala e- 
diție a campionatului. în această 
situație, antrenorul Valentin Stănes- 
cu se vede nevoit să-l aducă lîngă 
el. pe banca rezervelor^ pe Acienei. 
Și o va face, sîntem siguri, însoțit

efectuate in această săptă- 
Fotot CREȚU N. CALIN 

cu Steaua. Sigură este pre- 
lui Ion Constantinescu în

PROBABILE
C.F.R. CLUJ : Totolanu — Cojocarii, 

Șoptereanu, Dragomir. Penzeș, Roman, 
vișan, Soo. Sorin Bretan, Petre Gheor- 
ghe. Tegean.

■JIUL : Suciu — Al. Georgescu, Geor- 
gevici, Stocker, M. Popescu, Urmeș, 
Dodu (Grigore), Peronescu, Cotormani, 
Llbardl, Naidîn.

CRIȘUL : Bologan — P. NIcolac, 
Lucacj, Neșu, Balogh. Moldovan, Dără- 
ban, Cefan, Suciu (Șchiopii), Arnoțchi, 
Cociș.

U.T.A. : Vidac — Biriiu, Lereter, Po
loni, Popovict, Petescu, Domide, Sima, 
Broșovschi, Kun II, Both.

S.C. BACAU : Ghită — Mioc, Catargiu, 
Velicu, Kiss, Vătafu, Du(an (Hrițcu), 
Pană, Dembrovschi, Rugiubel, Sorin A- 
vram (Băluță).

UNIV. CRAIOVA : Pilcă — Niculescu, 
Deselnicu, Tacol, Bîtlan, Strimbeanu, 
Ivati, Niță, Neagu (Donose), Pirvu, Țâră- 
Iungă.

RAPID : Răducanu. — Pop. Boc, Lu- 
pescu, Codrea, Dumitru, Angeiescu, Năs- 
turescu. Daniel Enc, Neagu, Codreanu.

PETROLUL : Mărculescu — Grnber, 
Bădin, Mocanu, N. Ionescu, Dincuță 
(Cozarec), Mierluț, Harapii, Moldovan, 
Tăporea (Ciupltu). Grozea.

mîine, 
zența 
linia mediană, alături de Tănașe. 
Joi, Farul a învins cu 12-0 pe S.N. 
Constanța. Au marcat I. Constanti
nescu (4), Oprea (3), Caraman (3) 
și Turcu (2).

Două indisponibilități în tabăra 
FEROVIARILOR CLUJENI. Ștraț 
(accidentat Ia CraiOVa) și Marius 
Bretan (bolnav), care au lipsit din 
formație joi ia „amicalul" cU Â.O. 
Navala.

JIUL a plecat de miercuri spre 
Cluj., în drum, a făcut o „escală" 
la Alba Iulia, unde a jucat cu se
lecționata orașului. Scor : 0—0. An
trenorul Eugen Iordache îl are 
acum la dispoziție și pe mijloca
șul Sandu, căruia i-a fost scos 
ghipsul de la picior.

LA ORADEA — neliniști, incer
titudini și speranțe. Antrenorul 
Ștefan Coidum s-a declarat îngri
jorat de ineficacitatea liniei ofen- ■ 
sive ! Crișul a întîlnit joi, într-un 
meci de verificare, pe divizionara 
C Victoria Cărei, cu care a termi
nat la egalitate : 0—0 ! Bule și Să-

rac continuă
Schiopu acuză dureri abdominale 
și prezența lui în „ll“-le pentru 
meciul cu U.T.A. este problematică. 
La Oradea toată himea — jucători, 
antrenori și „microbiști" — așteap
tă și speră în victoria Crișului.

U.T.A. s-a pregătit în liniște și 
conștiincios, așa cum a făcut-o în
totdeauna. Antrenorul N. Dumitres
cu a pus accentul la antrenamen
tele din această săptămînă pe îm
bunătățirea pregătirii fizice și pe 
omogenizarea 
ofensiv.

Ieri dimineață, 
supuși testului 
după-amiază au plecat, cu autoca
rul, spre Oradea

Reintrări importante în ,.ll"-!e 
formației S.C. BĂGAU. Ghiță își 
reia locul în poartă, iar Kiss (Co- 
mănbscu este accidentat) îmbracă 
tricoul cu nr. 4. Băcăuanii au sus
ținut miercuri o partidă-școală în 
compania echipei de tineret-rezer- 
vc. Scor : 6—1 (2—0).

UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
jucat alaltăieri lâ Slatină, cu Glo
ria (div. C), pe care a învins-o cu 
2—1. Au marcat Martinovicî și Ța- 
rălungă. Oblemenco și Velea nu 
figurează în „ll“-Ie anunțat de 
antrenorul Cernăianu pentru întîl- 
nirea de la Bacău. Primul are pi
ciorul în ghips, iar ăl doilea are... 
nuntă !

Antrenamente zilnice, intense, la 
RAPID. Antrenorii au lucrat pen- 
.tru remedierea deficiențelor sem
nalate în primele etape. în „âtni- 
ca:ul“ dc joi, cu T.M.B., echipa a 
jucat foarte bine (scor: 12—1), dar 
adversarul a opus o replică lipsită 
de vigoare. Neagu — lovit la mină 
duminică, lâ Fitâști — este apt de 
joe. Octâvian Ionescu continuă să 
fie Victima aceidentelbr: sâptâMÎna 
aceasta i-a recidivat, o entorsă...

PETROLUL a susținut joi după- 
amiază un joc de verificare cu 
Prahova Ploiești, pe care a învins-o 
cu 8—0 (4—0), aracii) în frunte cu 
Grozeâ dovedind poftă de joc și- 
de gol. Ilie Oâtiă pare dispus să-și 
continue acțiunea de primenire -și 
reconstrucție a echipei. El ne-a a- 
nunțat că la București, alături de 
Ilarapu, Motdovân și Țâporeă, vor 

- juca Mierluț și Cozarec, proveniți 
de la tineret.

In săptămînă aceasta, alegerea 
a fost foarte dificilă! Pescami, 
Simionaș, GyBrfi, Biilony, Ada
mache și Hajnal — jucători de 
nota 9... Iordănescu, Broșovschi 
Lucescu sau Pexa — jucători in 
formă constant bună... Poarte 
greu să desemnezi pe titularul 
rubricii. Ziua de miercuri, eu 
lestul tricolorilor. la București, 
și al „tineretului", in briza mă
rii, urma să decidă fruntașul 
ultimelor șapte zile. Dintre toți, 
miercuri a învins Adamache 
Deși a fost rezerva de-o repriză 
a iotului, iar in cele 45 de mi
nute cît a stat în poarta trico
lorilor n-a primit măcar O min
ge în spațiul dat în st.ăpînire I 
Și totuși, Adamache a cucerit 
cununa săptămînii în prima re
priză, cînd a stat pe banca aceea 
grea a rezervelor, la doi pași în 
spatele lui Răducanu. Atunci, 
poate Florian Dumitrescu, poa
te altcineva a spus ceva despre 
Răducanu, ceva de bine, dar nu 
suficient de expresiv. Adama
che, titularul de la Guadalajara, 
acum rezerva goalkeeperulul giu- 
leștean. a ținut să precizeze, cu 
glas tare : „Răducanu e un por
tar excelent, de superclasă !“ 
Admirabilă dovadă de sportivi
tate din partea unui mare spor
tiv !

...Cum spuneam. însă. Stere 
Adamache, jucător de nota 9 și 
portar in „echipa etapei", și-a 
pus candidatura la titlul de ju
cător al săptămânii, duminică, 
pe stadionul Dinamo., Și dumi
nică el a fost stînca de care

Desen de AL CBENGIU

s-au spart alitea valuri adverse. 
La drept vorbind, duminică. A- 
damache a fost cel puțin egal 
cu sine însuși. Pentru că nu știu 
dacă ați socotit în ultimele două 
campionate de cile ori cronica
rii l-au desemnat, fără rezerve, 
„eroul" meciurilor în care a ju
cat Steagul roșu, și, mai ales, 
de cite ori primul portar din 
Țara Bîrsei s-a opus cu curaj 
și intuiție „diabolică" oricărei 
înfrîngCri. De cel puțin trei ani 
încoace, punctele Steagului roșu 
se făuresc. în primul rînd acolo, 
în inima porții, acolo unde șu
turi ca fulgerul se Opresc in 
mâinile bravului apărător de 30 
de ani. La Brașov, spunea tm 
localnic, Adamache este o me
taforă 
dinspre 
mai la

frumoasă ca liniștea 
Tîmp'a. Credeți că nu- 

Brașov ?
Mircea M. IONESCU

compartimentului

jucătorii au fost 
fizic Cooper, iar

(Avancronică realizată cu con
cursul corespondenților noștri).

(Urmare din pag. I)

TRAGEREA
IN CUPELE

etapă (cu cele două .tu- 
cupelor europene ediția

Prima 
ruri) a 
197P72 se va desfășura, după cum 
se știe, la 15 și 29 septembrie. A 
doua este prevăzută pentru datele 
de 20 octombrie și 3 noiembrie. 
Jocurile acestei ă doua etape (bp-

LA SORȚI
EUROPENE
timile de finală) vor fi stabilite 
prin tragere lâ sorți ta I octom
brie. Comisiile de organizare a 
celor trei competiții , („Cupa cam
pionilor". „Cupa cupelor" și „Cupa 
U.E.F.A.") au hotărît să se întru
nească la 1 octombrie la Belgrad.

„Cupa Flacăra roșie“ la fotbal feminin
Duminica finala : Confecția — Flacăra roșie

Joi. pe stadionul din Dudești, 
s-ău desfășurat semifinalele „Cupei 
Flacăra roșie” lâ fotbal feminin. 
Cele patru protagoniste s-au străduit 
și, în linii mari, au reușit să ofere 
numerosului public partide frumoa
se, de un bun nivel tehnic și spec
tacular. Capul de afiș al semifina
lelor l-a deținut, desigur, confrun
tarea dintre formațiile Confecția și 
Unirea Tricolor. Conform așteptări
lor meciul a oferit faze frumoase, 
interesante. Victoria Confecției a 
fost decisă abia îh ultimele minute 
ale partidei, cînd fundașul central 
Nicoleta Costache (U.T,), a comis 
henț în careu și arbitrul a acordat 
lovitură de Ia 11 m. Penal tyul, e- 
xecutat de Virginia Huțari, a fost 
respins de portarul Ioana Savu dar... 
Ia aceeași Huțan care a înscris, 
stabilind scorul final la 2-1 (1-0) 
pentru Confecția. Celelalte goluri ay 
fost înscrise de Maria Ozon pen
tru învingătoare, respectiv, Livia 
Bucur (autogol). în cealaltă semi
finală, Flacăra roșie a dispus mal 
ușor decît arată scorul 3-0 (2-0) de 
Țesătoriile reunite, prin golurile 
marcate de Florica Stegaru (2) și 
Doina Șerbezeanu. Duminică, înce-

pînd de la ora 10,30. tot pe stadio
nul Dudeștj se va disputa finala 
competiției între Confecția și Fla
căra roșie. în deschidere, de la ora 
9.30, va avea loc jocul 
rile 3-4 dintre Unirea 
Țesătoriile reunite.

pentru locu- 
Tricolor și

Aurel
Florin SANDU

PĂPĂDIE

P.S Un lucru regretabil : asocia
ția organizatoare, Flacăra roșie, a 
înscris din oficiu în această com
petiție echipa Electronica, care în 
prealabil nici nu a fost anunțată...

Spartak Tmava - filmată 
de dinamoviștî

Dinamoviștii pregătesc întîlni- 
rea cu redutabila formație ceho
slovacă Șpartak Trnaya pe teren 
și în... laborator. Prof. R. Drăgu- 
șin, din cabinetul metodic al clu
bului Dinamo, a asistat la două 
recente partide ale campioanei 
cehoslovace, cu Dukla la Praga și 
cu Slovan Bratislava la Trnava, 
lâ care a filmat perioade lungi 
din joc. O dată terminat filmul 
(acum în laborator), el va fi pre
zentat jucătorilor dinâmoviști. 
după înapoierea de la Iași, pentru 
a-și studia viitorii adversari.canotaj

S-AU REÎNTORS la bază cu trei titluri de campioane

BĂRCILE SCHIFISTELOR DE LA C.N.U.

Pe lacul Snagov au continuat, 
ieri, întreeferile din cadrul campio
natelor republicane de canotaj. 
Programul acestui frumos matineu 
nautic a alternat cu disputele din 
recalificări ale băieților și finale
le rezervate fetelor. Vom insista, 
firește, asupra celor cinci curse 
la capătul cărora au fost desemna
te echipajele feminine campioane 
pe anul 1971.

Primele care au luat startul In 
aceste pasionante finale republica
ne âu foăt schifistele din echipa
jele de 4 + 1 rame. Evoluînd în 
nota obișnuită, medaliatele cu ar
gint la ultima ediție a C.E. din Da
nemarca s-au impus pe tot traseul 
celor 1 000 m, cîștigînd fără emoții. 
Barca a reprezentat Clubul nau
tic universitar București și a cu
prins următoarele sportive: Doina 
Bălașa, Marioara Singeorzan, Ele
na Necula, Teodora Untaru + Ma
ria Gheafă. Rezultate : 1. C.N.U. 
3:32,0 ; 2. Olimpia 3:42,0 ; 3. Meta
lul 3:46,5 ; 4. Voința 4:14,5.

Maestra emerită a sportului Eli
sabeta Lazăr, de la clubul U.T. A- 
rad, a trecut prima linia de sosi
re în proba de schif simplu (3:51,3).

Ea a fost urmată în această intere
santă dispută de dinamovista Ioa
nă Tudoran (3:56,5), Elisabeta Bo- 
gățeanu (U.T.A. — 4:29,0) și Flo- 
rîca Sofronie (Metalul — 4:37,9).

O cursă mult așteptată i finala 
probei de schif 4 + 1 vîsle. în 
start, printre alte echipaje, „barca 
profesoarelor" de la C.N.U. (care de 
data aceasta a schimbat ramele, 
cu vîslele) și puternicul cvintet al 
clubului Voința București (cu trei 
schifiste medaliate cu aur și bronz 
la „europenele* de la Bagsvâerd). 
Plecarea este puternică, conduc la 
început sportivele de la Voința, 
C.N.U. însă forțează, preia întî- 
ietatea, atacă curajos în continuare 
și se detașează, cucerind și cel 
de al doilea titlu. Rezultate 1 1. 
C.N.U. (Teodora Untaru, Marioara 
Singeorzan, Elena Necula, Doina 
Bălașa + Rodica Iordache) 3:20,8; 
2. Voința București (Doina Bardaș, 
Gabriela Toader, Mitana Botez, E- 
caterina Trancioveanu + Agneta 
Sieburg) 3:32,0 ; 3. Voință Timișoa
ra (Florica Pirtea, Angelica Pas- 
cu, Cristei Wiener, Georgetâ Pîr- 
vu 4? Sigrid Lidald) 3:41.01 4.

Politehnica Timișoara 3:52,0; 5.
Metalul Buc. 3:53.5.

Penultima cursă — schif 2 vîsle 
— a plăcut prin dinamismul ei, 
prin finișul impus, îndeosebi, de 
reprezentantele clubului U.T. A., 
care și-au adjudecat titlul de cam
pioane la această probă. Rezultate: 
1. U.T.A. (Elisabeta Lazăr, Ileana 
Korondoszi) 3:34,6, 2. C.N.U. (Cris
ta Kloss, Eugenia Ionescu) 3 :38,7, 
3. Voința București (Gabriela Toa
der, Mitana Botez) 3 :44,4, 4. C.F.R. 
Timișoara (Elena Bereny, Maria 
Micșa) 3 :45.0.

Ediția a 39-a a campionatelor 
publicane feminine de canotaj 
încheiat cu atrăgătoarea probă 
8 + 1. într-o apreciată formă 
concurs, schifistele de Ia C.N.U.
reușit să-și întreacă adversarele . și 
în această finală, cucerind astfel 
cel de al treilea titlu republican. 
Rezultate : 1. C.N.U. 3 :18,2, 2. Me
talul Buc. 3:22,0, 3. Voința Buc. 
3 î 25,5, 4. Politehnica Timișoara 
3 :39,0.

Astăzi, de la ora 9,30 — fina
lele rezervate băieților.

Vasile TOFAN

re- 
s-a 
de 
de 
au

cum bun de joc, demonstrat în 
campionatul intern, a devenit to
tal necorespunzător pentru con
fruntările internaționale. Tată o ta
ră măi veche, atenuată la Guada
lajara, dar reapărută cu pregnan
ță în meciurile susținute în toam
na trecută de echipele noastre de 
club în competițiile europene. Acest 
decalaj valoric a fost evident și în 
jocul de miercuri al selecționabili- 
lor care, de predilecție. în partide
le susținute „acasă" sînt mult mâi 
inhibați decît în meciurile din 
deplasare.

— în al doilea rînd, parametrii 
fizici de susținere a unor meciuri 
în regim „duminică-miercuri" se 
dovedesc insuficienți aproape pen
tru toți Jucătorii noștri, care nu-și 
pot alunga efectele oboselii în trei 
zile.

Pentru înlăturarea acestor carențe 
— decalajul valoric față de echi
pele străine și rezistența fizică re
dusă — F.R.F. a fixat programul 
de pregătire (testul Cooper) și a 
trasat noua concepție de joc care 
tinde să afirme o dinamică nouă șî 
un spirit net ofensiv.

Dar și aici am avut de înregis
trat o mare deficiență. Neobișnuiți 
cu accelerarea. ritmului de joc, ju
cătorii naționalei au executat pase 
precipitate, imprecise, ușor de inter
ceptat de un adversar pe cît de 
vigilent, pe atît de rapid și âe ho
tărît în intervenții. Dorința de a im
prima o mai mare viteză acțiunilor 
a dus la neglijarea mijlocului te
renului, lâ pase în ădîncime ce

nu mâi erau ajunse de coechipieri, 
forțîndu-i pe aceștia să între în 
luptă directă cu adversarii, într-un 
„corp Ia corp" în care s-au găsit 
totdeauna în inferioritate.

De asemenea, trecerea din apăra
re în atac a întregii echipe a lă
sat de dorit, dînd posibilitatea ad
versarilor să se regrupeze.

Defeigur, schimbarea ideii de 
nu poate fi însușită cît ai bate din 
palme. Dar intensificarea ritmului, 
prin execuții în viteză, în . care 
predomină pasele prin simplă de
viere, nu poate fi respinsă de 
jucătorii noștri de performanță pe 
argumentul că ei nu pot să alerge 
mai mult.

îmbucurătoare, în contextul noii 
concepții, sînț: sincronizarea rea
lizată destul de repșde între . fun
dașii centrali (Boc și Vlad), dîrze- 
nia de luptă a lui Mocanu (absent 
însă în jocul la intercepție), evo
luția lui Vigu (piston lâ mijlocul 
terenului), calitățile afirmate, deo
camdată, cu timiditatea inerentă 
debutantului, de către Kun II, in
cisivitatea lui Pantea (introdus în
să prea tîrziu), precum și roltil 
de coordonator lucid al lui Iordă- 
iiescu și calmul cu care el a în
scris singurul gol. al echipei. Răilu- 
cânu și Adamache au fost încer
cați, pe rînd, pentru că metoda de 
lucru la orice verificare impune 
ca pregătirea ambilor portari să a- 
tingă un hiVOÎ egal.

Intenții pentru viitorul apropiat ? 
Ele Vor îi coflfcretizate în consul
tările ce Ie vom avea cu tehnici
enii cluburilor care dau sfelfecțib- 
nabili și cu Colegiul de antrenori,

joc

cu care vom cerceta toate posibi
litățile de îmbunătățire a lotului 
și a formației pentru meciul cu 
Finlanda.

Sperăm, în special, că mulți din
tre titulârî își vor reveni lâ forma 
dinainte, iar jucători de bază ca 
Tătaru, Radu Nunweiller, Domide 
(accidentați), ca și Dinu (cârâ. va 
reveni în lot, sperăm, cu gînderi 
noi, sănătoase) să poată fi recu
perați pentru lupta cu mare miză 
de la Helsinki.

BUH MARIAH—OBSERVATOR 
LA MECIUL VERONA-F. C. NAPOLI

Bazil Marian, antrenorul principal 
al echipei Rapid, va urmări 
miercuri, 8 sept., la Verona, me
ciul dintre formația locală, Verona 
și F.C. Napoli, viitoarea adversară a 
giuleștenilor în „Cupa U.E.F.A.". Jo
cul se dispută în cadrul etapei a 
Il-a a „Cupei Italiei".

. ..........-
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Ciștiguri mari
Concursul Pronosport nr. 35 

din 29 august 1971, a marcat un 
deosebit succes.

Astfel, cîștigătorul Ilie Ion din 
București jucînd un bilet de 10V» 
a realizat o suită de cîștiguri în 
valoare totală de 115.061 lei după 
cum urmează i

1 cîștig de categoria !• 93.793 
lei, 8 de categoria a II-a=14.960 
lei și 27 cîștiguri de categoria a 
III-a e 6.318 lei.

Un alt performer este șî Ton 
Viddlman din corn. Peciea județul 
Arâd care la concursul Pronosport 
nr. 34 din 22 august a.c. jucînd ^2 
variante pe un buletin de 
a obținut 65.151 lei.

Remarcabile performanțe

la Pronosport

îoor»

tembrie 1971 oricare jucător ins
pirat poate deveni performer.

Astăzi, ULTIMA ZI pentru de
punerea buletinelor.

LOTO
numerele extrase la tragerea 

DIN 3 SEPTEMBRIE 1971

FOND GENERAL DE CÎȘTIG URI : 
1.090.602 lei din care 117.672 Iei report.

EXTRAGEREA 1 : 30 83 84 41 82 18 31 
61 63

Fond de elștigurl : 517.813 leî 
44.777 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a II-a 7 83 21 
73 0

Fond de cîștlguri : 573.289 lei 
72.893 Iei report cat. A.

Plata câștigurilor de la această tragere 
se va face astfel : în Capitală de la 11 
septembrie pînă la 13 octombrie )97t in
clusiv ; în țară de !a 14 septembrie pîfiă 
Ia 18 octombrie 1971 inclusiv.

din care

90 44 36

din care

Remarcabile performanțe care 
situează Pronosportul pe o linie 

priveșteascendentă îh ceea ee 
marile cîștiguri.

Participînd Ia concursul Pro
nosport de mîine duminică 5 sep-

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES DE TOAMNA
5 SEPTEMBRIE 1971

Puteți participa cu bilete de 3 lei, 6 șt 15 lei varianta

Cu variantele de 15 lei participați ia toate extragerile cu șanse mari de cîștig!

Azi, ultima zi pentru procurarea biletelor!



MECIUL VOINȚA ODORHEI - 
J“ BUCUREȘTI. DERBYUL 

ETAPEI A IV-a
A CAMPIONATULUI FEMININ 

DE HANDBAL
Serialul handbalistic feminin continuă. 

Duminică, 10 divizionare A vor susține 
meciurile etapei a IV-a. Deși la început, 
campionatul este — așa după cum se 
poate observa din lectura rezultatelor 
primelor trei etape — un nesfîrșit re
zervor de... surprize. Toate echipele au 
gustat din cupa înfrîngerli, în fruntea 
clasamentului aflîndu-se 6 formații (mal 
mult de jumătate !) Ia egalitate de punc
te. Etapa de mîine programează un meci 
important la ODORHEI (Voința din lo
calitate întilnește campioana țării, Uni
versitatea București) și altul da mare 
luptă la BUCUREȘTI ; Confecția — Tex
tila Buhuși (team-ul din Buhuși a între
cut în acest campionat pe I.E.F.S. și 
Mureșul Tg. Mureș).

CLASAMENTUL

1. U. Timișoara
2. U. București
3. Mureșul Tg. M.
4. I.E.F.S.
5. Textila Buhuși
6. Voința Odorhei
7. Rulmentul Bv.
8. Confecția
9. Rapid Buc.

10. U. Cluj

3 2 0 1 48—30 4
3 2 0 1 45-30 4
3 2 0 1 38—29 4
3 2 0 1 35—23 4
3 2 0 1 27—27 4
3 2 0 1 31—34 4
3 111 41—47 3
3 111 34—43 3
3 0 0 3 26—35 0
3 0 0 3 24—46 0

Iată programul complet al etapei a 
IV-a care se dispută mîine :
• ODORHEI : Voința — Universitatea 

București.
• TG. MUREȘ : Mureșul — Rapid 

București.
e CLUJ : Universitatea — Universi

tatea Timișoara.
• BUCUREȘTI : Confecția — Textila 

Buhuși (teren Tineretului, ora 16).
• BUCUREȘTI : I.E.F.S. — Rulmentul 

Brașov (teren Tineretului, ora 17).

TROTUȘUL ÎNVINGE 
POLITEHNICA TIMIȘOARA

(Urmare din pag. 1}

Bacău. Au condus O. Lcichep (Si
biu) și C. Șenchea (Ploiești).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
INDEPENDENȚA SIBIU 19—11 
(12—4) ! Victoria și comportarea 
studenților bucureșteni au consti
tuit o mare și plăcută surpriză. 
Practicînd un joc extrem de rapid, 
cu combinații spectaculoase, în ca
re angajările pivoților și pătrunde
rile de pe extremă au constituit 
punctele forte, Universitatea Bucu
rești și-a surclasat pur și simplu 
adversara care, în ciuda numelor 
sonore, a dezamăgit in special în 
prima repriză. Meciul a avut un 
debut neobișnuit. Nu se înscrisese 
nici un gol și „U“ București avea 
doar 4 jucători de cîmp în teren 
deoarece Ștef (min. 3) și Cîrlan 
(min. 4), fuseseră eliminați. Și to
tuși, cei care au deschis scorul au 
fost tot bucureștenii: Anton a in
terceptat o minge și s-a dus pe 
contraatac, înscriind primul goi al 
întîlnirii. La scorul de 2—1, deși 
doar cu 5 jucători de cîmp în te
ren (Roșu — eliminat), studenții 
au reușit să majoreze diferența la 
3—1. prin același Anton. In con
tinuare, această diferență a cres
cut vertiginos 6—2 (min. 11), 8—3 
(min. 14), 10—4 (min. 25). După 
pauză jocul a fost ceva mai echili
brat, datorită faptului că sibienii 
au acționat cu mai mult nerv, dar 
și pentru că antrenorul E. Tro- 
fin a trimis mai mult în teren 
„schimbul doi", din rândurile că
ruia am remarcat comportarea tî- 
nărului Tirnîceru. Cele mai multe 
goluri au fost înscrise de : Cosma 
(7), Cîrlan (4) — Universitatea, 

Stentzel (3) și Schmidt (3) — Inde
pendența. Au arbitrat VI. Cojocarii 
și I. Mihăiescu (ambii din Craiova).

„U“ CLUJ—POLITEHNICA GA
LAȚI 11—11 (8—9). Meciul a avut 
o desfășurare palpitantă. Semnifica
tiv este faptul că scorul final a fost 
stabilit cu 7 minute înainte de în
cheierea partidei I

POLITEHNICA TIMIȘOARA- 
TROTUȘUL OR. GII, GHEOR- 
GIIIU-DEJ 13—20 (9—8) 1 Una din 
surprizele de proporții ale campi
onatului masculin. învingătorii, 
avînd în Badea (8) și Odae (5) doi 
realizatori în mare vervă, au cîș
tigat pe merit, depășindu-și net 
adversarii, mai ales în repriza se
cundă.

DE MÎINE, START 
Șl IN DIVIZIILE B

\ Mîine se va da startul tn cea 
de a XlV-a ediție a campionatului 
republican de handbal, divizia B. 
Ca în fiecare an, 40 de formații 
— 20 feminine și 20 masculine îm
părțite în cîte două serii — se an
gajează în disputa pentru promova
rea în divizia A. Amintind de pal
pitantul duel dintre team-urile 
masculine Independența Sibiu și 
Minaur Baia Mare, care a dat se
riei a Il-a din campionatul tre
cut aspectul unei întreceri de di
vizia A, sau subliniind performanța 
rară a feroviarelor bucureștence — 
care au cîștigat toate cele 18 jocuri 
susținute în divizia B — credem că 
interesul pentru întrecerea forma
țiilor din plutonul secund al țării 
este aproape la fel de mare ca și 
cel arătat „primilor zece'!

Campionatul se va desfășura în 
formula obișnuită, tur-retur, fieca
re „jumătate' cuprinzînd cîte 9 
etape.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Au fost stabilite datele întâlnirii In
ternationale de atletism dintre echipele 
R. F. a Germaniei șl U.R.S.S. Me
ciul se va disputa în zilele de 1B sl 
19 septembrie la Kiev.

Boxerul venezuelean Antonio Gomez 
este noul campion al lumii la cat. 
pană (versiunea WBA). tn reuniunea 
desfășurată la Tokio, el l-a Învins 
prin K.O. in repriza a 5-a pe japone
zul Shozo Saljo.

Fostul campion mondial de box la 
cat. grea Cassius Clay a acceptat sa 
evolueze la 29 noiembrie pe ^84 
unei arene din Tokio. Clay 11 va întflni 
Intr-un med amical pe distanta de 
15 reprize pe Mac Foster, una din 
speranțele boxului american, care din 
35 de întâlniri susținute a pierdut nu
mai una.
1? Kiel se desfășoară tn prezent vn 
concurs preollmplc de yachting la 
care participă sportivi din mal multe 
țări ale lumii. După disputarea a 5 re
gate, la clasa „Dragon", conduce ame
ricanul Cohan cu 23 p, urmat de sue
dezul Kellgren — SO p șl Below (R. D. 
Germană) — 34 p.

LA CM. DE LUPTE GRECO-ROMANE

V. Dolipschi—surpriza mondialelor-egal cu dublul campion mondial A. Roscin 
SOFIA, 3 (prin telefon, de la tri

misul nostru special). ’
Pe stadionul Vasil Levsk! din ca

pitala bulgară, 
lor mondiale 
mane, au 
dimineața 
care aveau 
competiție 
Printre cei 
îi menționăm pe luptătorii H. Hir- 
honen (Finlanda) clasat pe locul VI 
(categoria 48 kg) la C.M. de anul 
trecut, Y Tabur (Turcia) — cat. 
52 kg și A. Ballery (Franța), concu
rent} care emiteau pretenții la locuri 
fruntașe.

în gala de dimineață au avut loc 
meciurile de la primele trei catego
rii. Ion Gibu (cat. 43 kg) și Ion 
Baciu (cat. 57 kg) și-au susținut 
concomitent (pe două saltele) par
tidele lor din acest tur. Gibu l-a 
întâlnit pe italianul A. Guistili. Me
ciul a fost echilibrat în prima parte, 
cînd nici unul dintre cei doi com
petitori n-a reușit să finalizeze vreun 
procedeu tehnic. In următoarele 
două runduri. insă Gibu s-a dis
tanțat de adversar fixindu-l pe a- 
cesta în parter cu un reușit „șurub” 
pe care l-a continuat cu o centurare 
laterală obținînd astfel pe tabela 
arbitrilor punctajul de ,3—0. Mulțu
mit de avantajul luat, luptătorul nos
tru a trecut în retragere, primind 
un avertisment pentru pasivitate în 
cea de a treia repriză, avertisment 
care nu a mai putut influența insă • 
rezultatul final. Decizia -unanimă 
a arbitrilor a fost în favoarea lui 
Gibu— victorie la puncte. în același 
timp, I. Baciu s-a întilnit cu tuni
sianul Y Mezti. Fostului campion 
mondial, I. Baciu, i-au fost sufi
ciente -90 de secunde pentru a obți
ne o frumoasă victorie Ia tuș, în 
urma unui tur de braț executat cu 
rapiditate și căruia luptătorul tuni
sian nu i-a putut rezista, în „pod” 
decit 15 secunde. Tot înainte de li
mită a terminat și Gheorghe Stoi- 
ciu (cat. 57 kg) partida sa cu da
nezul O. Sprensen. în min. 5,43, 
cînd Stoiciu conducea la o dife
rență apreciabilă de puncte (9—0), 
el și-a fixat adversarul cu umerii 
pe saltea în urma unui spectaculos 
supîeu.

înainte de a relata reuniunea de 
aseră, trebuie să revin asupra celui 
mai important meci de joi noaptea 
dintre greii Victor Dolipschi (Ro
mânia) și Anatoli Roscin (U.R.S.S.) 
care s-a desfășurat după convorbi
rea telefonică avută cu redacția. 
Deși ora era tîrzie, aproape de mie
zul nopții, numeroși spectatori au 
rămas în tribune pentru a urmări 
acest meci în care favoritul nr. 1 
a fost Roscin, dublu campion mon
dial și de două ori medaliat cu ar
gint la J.O. După gongul de înce
pere a partidei, toată lumea aștepta 
ca tînărul Dolipschi (este cel mai 
tînăr component al echipei române, 
el n-a împlinit încă 21 de ani) să 
fie învins la tuș. dintr-un moment 
în altul. Dar minutele treceau fără 
ca reputatul luptător sovietic să a- 
cumuieze măcar un punct tehnic, 
în acele momente, numerosul pu
blic, aflat in tribunele stadionului, 
a început să-l încurajeze frenetic

arena campionate- 
de lupte greco-io- 

fost programate vineri 
partidele din turul doi, 
să decidă eliminarea din 
a multor concurenți. 
înlăturați de pînă acum

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
(Urmare din pag. l>

ultimele resurse de energie, dar a- 
cestea o găsesc însă pe atleta noas
tră pregătită ca să nu cedeze nimic. 
Și... victorie I O victore remarcabi
lă pentru care i se cwvin sincere 
felicitări.

Cu ochii la acest aprig duel, pri
virile au scăpat-o, pur și simplu, pe 
Rafira Fița, care — grație unui 
final excepțional — a refăcut tere
nul și a trecut a treia linia de so
sire cu un timp excelent pentru ea.

Rezultate I 1. SILAI (R) 2:02,0, 2. 
Nikoiici (I) 2:02.8, 3. Fița (R) 2:04,8, 
4. Amzina (I) 2:05,9, 5. Petrova (B) 
2:08,2,

A doua victorie a echipei noastre 
a fost realizată de Valeria Bufanu, 
care și-a depășit clar, cu manifestă 
ușurință, adversarele de la 100 m 
plat. In această cursă Mariana Goth 
s-a clasat a doua, ceea ce însem
nează 11 puncte pentru reprezen
tativa română.

Rezultate: 1. Bufanu (R) 11,7, — 
Goth (R) 12,0. 3. Valkova (B) 12,0, 
4. Venkova (B) 12,0, 5. Tabori (I) 
12,1, 6. Pavlicici (I) 12,1.

O cursă cu un final extraordinar 
a fost cea de 800 m rezervată băr
baților. S-a alergat, majoritatea 
timpului, în grup compact, sosirea 
fiind vrednică de o cursă de... vi
teză, obligînd pe arbitrii să se fo- 
losească de ajutorul fotografiei. 
Rezultate i 1. Medzimureț (I) 1:49,1,
2. Koprivița (I) 1:49,7, 3. Damas- 
chin (R) 1:49,7, 4. Dunkan (T)
1:49,9, 5. Zaharopoulos (G) 1:50,2,
6. Tit (R) 1:5.0,2. 7. Atanasov (B) 
1:50,4.

Campion balcanic încă anul tre
cut la București, hurdlerul grec 
Tziortzis și-a onorat succesul an
terior printr-o nouă victorie la 
400 mg.

Rezultate I 1. Tziortzis (G) 51,5, 
2. Birbilis (G) 51,5, 3. Rățoi (R) 
51,9, 4. Voinov (I) 52,5, 5. Tomov 
(B) 52,7, 6. Bratanov (B) 53,2, 7. 
Petronius (R) 53,3.

A doua victorie a grecilor a fost 
înregistrată în cursa de viteză pe

La clasa r,Soling*, pe primul too tn 
clasamentul general se află campio
nul danez Paul Evtrom.■
In ziua a doua a concursului atletic de 
la Torino, proba masculină de 200 m a 
fost dștlgată de Melte (Coasta de Fildeș), 
In 20,7 (nou record național). Cursa 
de 1 500 m s-a încheiat cu victoria 
italianului Trambalolo, In 3:51,1, urmat 
de Rosoanivo — 3:51,3 (nou record
malgaș). Ptoba feminină de 40 m a 
revenit atletei Italience Gregorettl cu 
53,9, Iar cea de 400 m garduri iul 
Debrlmou (Coasta de Fildeș), cu 52,9.■
Turneul masculin de handbal de la 
Miskolc a fost cîștigat de selecționata 
iugoslaviei, care a terminat compe
tiția neînvinsă totallzlnd 5 puncte. Pe 
locul doi s-a clasat echipa Ungariei 
cu s p, urmată de formațiile Ceho
slovaciei — î p șl B. D. Germane — 
1 p. tn ultima a a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Iugoslavla-Cehoslovada 23—23 (14—fi) ; 
Ungaria-R. D Germană 19—19 (11—9).

Selecționata de rugby a Italie! șl-a 
lneeput turneul In Tara Galilor, ju- 
clnd la Llanelli tn compania repre

să dic- 
pasivi- 

fi adus 
Gongul 
minute

a-

LA FOREST HILLS

SI TIRIAC A DEBUTAT VICTORIOS
de polo pentru juniori

0 nouă victorie a echipei României

Tenacitatea cu care a luptat Ion Țiriac în meciul cu Tom Gorman este 
redată elocvent de această fotografie. „Țiri“ a plonjat spectaculos-dar și 
riscant — pentru a scoate o minge din coltul terenului.

Telefoto I A.P—AGERPRES

pe tînărul nostru concurent. Meciul 
— transmis în direct și în întregime 
de televiziunea bulgară — a con
tinuat sub semnul egalității, iar spre 
final Dolipschi a atacat In continuu 
țâră insă să finalizeze vreo acțiune. 
Totuși, și-a sufocat aproape adver
sarul, determinîndu-1 pe acesta să 
se apere disperat, evitînd chiar lupta. 
Și n-a lipsit mult ca arbitrii 
teze un avertisment pentru 
tate lui Roscin. ceea ce ar 
victoria ia puncte românului. 
Insă anunța sfirșitul celor 9 
și decizia. în unanimitate, de ega
litate. Astfel, Victor Dolipschi a 
obținut un rezultat remarcabil, 
preciat de către tehnicieni si de către 
toți ziariștii acreditați la C.M. de 
la Sofia ca cea mai mare surpriză 
de pină acum a competiției. La co- 

borirea de pe treptele podiumului de 
concurs, Victor Dolipschi a fost a- 
plaudat de public, aplauzele conti- 
tuînd pînă Ia intrarea lui in ves
tiar.

în reuniunea de vineri seara au 
intrat în concurs alți sportivi români. 
Simion Popescu, la cat. 68 kg, a 
reușit să-1 învingă prin descalificare 
(min. 8.20) pe Y. Bahamu (Maroc), 
care pentru pasivitate a primit 3 
avertismente. Ion Enache (74 kg) a 
cedat la puncte, la limită 2—3, în 
fața vicecampionului mondial W. 
Schorder (R.D.G.), Marcel Vlad (82 
kg) a terminat la egalitate (7—7) un 
meci epuizant în compania ceho
slovacului M. Jar.ota. Nicolae Marti- 
neseu a dispus prin tuș în mai puțin 
de 2 min. de S. Aschury (Israel) — 
la cat. 100 kg. în sfîrșit, greul nos
tru Victor Dolipschi a avut din nou 
o comportare foarte bună, reușind 
în min. 1 să-I fixeze cu umerii pe 
saltea pe uriașul S. Marcucl (Italia), 
unul dintre cei mai grei concurenți 
ai mondialelor (143 kg).

Vineri, Cornel Vîrtosu (62 kg) și 
Nicolae Negat (90 kg) 'au avut tur 
liber, conform tragerii la sorți.

Deci, după două zile de concurs 
toți cej 1° concurenți români se află 
în competiție, netotalizînd nici unul 
dintre ei 6 puncte de penalizare. 
Sîmbătă au loc întrecerile din tururile 
3, 4 și 5 jar duminică vor fi desem
nați campionii mondiali pe 1971.

Cosfin CHIRIAC

FINALA C.C.E. LA HOCHEI PE GHEATĂ
MOSCOVA, 3 (Agerpres). — La Mos

cova s-a disputat prima manșă a fi- 
na!e! .Cupei campionilor europeni" Ia 
hochei pe gheață Intre echipa locală 
ȚSKA ș! formația cehoslovacă Dukla 
Jihlava. Victoria a revenit hochelștllor

100 m. Recordmanul elen Papa- 
gheorgopoulos s-a impus cu auto
ritate. Rezultatele înregistrate, mai 
cu seamă în ceea ce-i privește pe 
sprinterii noștri, nu sînt însă de 
cea mai bună calitate: 1. Papa-
gheorgopoulos (G) 10,4, 2. Karasi 
(I) 10,5, 3. Krijan (1) 10,7, 4. Mun- 
teanu (R) 10,7, 5. Goncev (B) 10,8, 
6. Zamfirescu (R) 10,8.

Valeria Bufanu, ciștigătoare la 
100 m. zilele următoare ea va par
ticipa la 100 mg, 200 m și la 
4 X 100 m.

Săritura în lungime rezervată 
femeilor a fost proba marii sur
prize a zilei, victoria revenindu-i 
atletei iugoslave Franzotti cu un 
rezultat de 6,38 m, obținut în nlti-

zentative! locale. Net superioare, gaz
dele au obținut victoria cu 55—9 (22—0).

La Barcelona a început a 3-a ediție 
a campionatelor europene de volei 
pentru echipele de juniori. In prima 
partidă s-au întâlnit selecționatele 
U.R.S.S. (deținătoarea titlului) și Spa
niei. Tinerii voleibaliști sovietici au 
obținut victoria cu 3—0 (15—12, 15—8, 
15—fi). Alte rezultate: Greda-H. F. a 
Germaniei 3—0 (15—3, 15—8, 13—11) ;
Olanda-Danemarca 3—0 (13—1, 15—fi,

15-0).

Disputată Ia Fraga, întâlnirea amicală 
de hochei pe gheață dintre reprezen
tativele de juniori ale Cehoslovaciei șl 
Suediei s-a încheiat cu scorul de 
3—1 (3-1, 0—0, 1—0) în favoarea gaz
delor.
■
In cadrul medului de natație dintre 
echipele R. D. Germane și S.U.A., care 
se desfășoară la Leipzig, multiplul cam
pion și recordman al R.D.G., Roland 
Matthes, a obținut două performanțe 
excelente : 2:03,6 la 200 m spate (nou 
record mondial) și 55,7 la 100 m flu
ture (nou record european).

4-1 cu
telefon), 
o nouă 
doua a 
juniori, 

au 
un

BARCELONA, 3 (prin 
Poloiștii români au obținut 
victorie în cadrul ediției a 
campionatului european de 
Intîlnind echipa Olandei, ej 
luat bine și au cîs'igat la 
categoric: 4—1 1 —0, 1—0.
1—0). Meciul ti !«■; dominat de

evo- 
scor 
1-1. for-

A început Dinamoviada 
de inoî. polo și sărituri
La Sofia au început întrecerile 

Dinamoviadei de înot, polo și sări
turi.

In cadrul turneului de polo pe 
apă. dinamoviștil bucureșteni' 
debutat cu o victorie întrecîțld for
mația Gwârdia Polonia cjj 8—5 
(0—2. 3—0. 2—2, 3—1). ân cel de al 
doilea meci t Dinamo U.R S.S.— 
Ruda Hvezda 8-3 (2—0. 2-0, 2—1.
2—2).

au

sovietic! cu scorul de 1—0 (1—0, 
4—0) prin punctele înscrise de 
(2), Harlamov, Vikulov, Kuzkin, 
și Petrov.

Returul finalei se va desfășura la 
6 septembrie la Jihlava.

2—0, 
Gusev 
Firsov

Congresul balcanic desfășu
rat la Zagreb a stabilit, între 
altele, datele competițiilor 
următoare: Balcaniada pen
tru juniori se va desfășura în 
Turcia, la Izmir la 24 și 25 
iulie 1972, J.B.A. pentru se
niori vor avea Ioc tot la Izmir 
între 4 și 6 august 1972.

»na sa încercare. Pînă atunci, pe 
primul loc s-a aflat Viorica Visco- 
poleanu. Rezultate: 1. Franzotti 
(I) 6,38 m. 2. Viscopoleanu (R) 6,34 
m, 3. Iorgova (B) 6,33 m, 4. Vin- 
tilâ (R) 6,31 m, 5. Ântonovici (I)
6.11 m, 6. Angnelova (B) 5,84 m.

Debutul Argentinei Menis la 
Jocurile Balcanice a coincis cu un 
frumos succes, campioana noastră 
impunîndu-se clar in fața adversa
relor sale. Olimpia Cataramă, cam
pioana balcanică a anului trecut, a 
încheiat întrecerea pe locul trei. 
Rezultate: 1. Menis (R) 59,18 m, 
2. Stoieva (B) 55,26 m, .3. Cataramă 
(R) 55,02 m, 4. Boskova (B) 49,96 
m, 5. Kafenidou (G) 49.20 m, 6. 
Kokoseli (G) 42,52 m.

La pentatlon femei, după desfă
șurarea primelor trei probe ale 
concursului, situația era următoa
rea : 1. Anghelova (B) 3024 p, 2. 
Focici (T) 2943 p, 3. Popescu (R) 
2878 p (100 mg — 15,2, greutate — 
11,62 m, înălțime — 1,81 ni), 4. 
Jurukova (B) 2757 p, 5, Leskovac 
(I) 2706 p, 6. Biduleac (R) 2376 p. 
Concursul pentatlonistelor se în
cheie sîmbătă, ca și cel al deca- 
tloniștilor, al căror punctaj total, 
după cinci probe, nu a sosit la 
centrul de presă pînă la ora efec
tuării convorbirii noastre telefo
nice.

Dacă la 10 000 ni victoria a re
venit, conform așteptărilor, iugo
slavului Dane Korița (al patrulea 
clasat în acea cursă de neuitat a 
..europenelor" de la Helsinki), în 
schimb, prin prisma rezultatelor de 
Ia aceleași campionate, săritura în 
înălțime s-a încheiat cu o surpriză: 
Csaba Dosa a fost învins 1 Din fe
ricire pentru echipa noastră, în
vingător a fost celălalt săritor ro
mân, Șerban loan.

Iată și rezultatele acestor pro
be i 10 000 mi 1. Korița (I) 29:07,8,
2. Jelev (B) 29:18,0, 3. Mustață (R)
29:26,0, 4. Zuntar (I) 29:32,4, 5.
Iordanov (B) 29:39,8, 6. Cioca (R)
29:53,0.

înălțime: 1. Ioan (R) 2,14 m, 2. 
Dosa (R) 2,14 tn, 3. Kousulas (G)
2.11 m. 4. Bogdanov (B) 2,08 m, 5. 
Vivod (I) 2,05 tn, 6. Papadimitriou 
(G) 2,05 m.

Un nota record iugoslav a fost în
registrat în proba de aruncare a 
ciocanului. Rezultate: 1. Stiglici (I)
69.20 m; 2. Manolov (B) 68,94 m;
3. Gromilovici (I) 65,62 m; 4. Ba- 
baniotis (G) 65,26 ra ; 5. Mindov (B)
64.20 m ; 6. Davidoglu (G> 63,00 m ;
7. Schneider (R) 63.00 m.

Clasamente pe echipe după prima 
zi: FEMININ — România 39 p, 
Iugoslavia 25 p, Bulgaria 17 p, Gre
cia 3 p; MASCULIN — Iugoslavia 
44 p. România 29 p. Grecia 28 p 
Bulgaria 22 p, Turcia 3 p.

Olanda
mația României care a înotat mai 
mult, mal repede și a manifestat o 
netă superioritate tehnică și tac
tică.

Cele mi'i goluri au fost înscrise 
de Frînuu ? Pop și Rus pentru 
România, respectiv Reedjlik. A con
dus N. Newbold (Marea Britanie).

Alte rezultate, grupa A : Olanda— 
Iugoslavia 4—3 (0—2. 0—0. 1—0, 3—1). 
R. F. a Germaniei—Iugoslavia 
(1—0. 2—(1 2—I, 2—0) ; grupa 
U.R.S.S.—Belgia 9—0 (2—0.

Ungaria—Italia
I_0, 3-0). U.R.S.S.—• ------ 3_2

(4-0. 
Bri- 

2—0).
1—1.
mai

7- 1
B : 

2-0,
8- 23—0, 2—0)

(1—1. 3—1, i—u, o—u7, u.n. 
Marea Britani e 9—3 (2—0. 1—0.
3— 1), Ungaria—Belgia 14—1
4— 0, 3—1. 3—0). Italia—Marea
tanie 8—3 (3-0. 1-2. 2—1.
Grecia—Belgia 13—2 (4—0,
5— 0, 3—1).:

Tn cadrul grupei. România 
are de jucat cu Iugoslavia.

Implicațiile crizei dolarului
Saptămînaliil francez „SPORT" 

consemnează în cadrul panorami
cului său mondial cîteva implica
ții ale crizei dolarului în dome
niul sportului din S.U.A. și Ja
ponia.

„In nici o altă țară, sportul 
profesionist nu cunoaște o mai 
mare înflorire ca tn Statele Unite", 
avertizează revista pentru a re
leva în continuare consecințele 
pe care le are. marasmul dolaru
lui asupra acestui sector de acti
vitate : „Nu ne va surprinde, așa
dar, faptul că hotărîrea președin
telui Nixon de a „îngheța" sala
riile și prețurile a pus în dificul
tate numeroși sportivi și nume
roși organizatori care au făcut 
din sport o profesie

Principalul sport de vară, base- 
ballul, nu a fost prea afectat, 
Sezonul se apropie de sfîrșit pen
tru jucătorii celor două ligi pro
fesioniste. In schimb, fotbalul a- 
merican, baschetul și hocheiul 
sînt foarte puternic atinse de a- 
ceastă blocare a prețurilor. Aceste 
trei sporturi se află în preajma

BORZOV-SINGURUL SPRINTER EUROPEAN
DE VALOARE OLIMPICA

CorrkreMoSporl
Fosta glorie a atletismului ita

lian, „hurdlerul" Eddy Ottoz, a a- 
bandonat acum doi ani activitatea 
competitions lă, îmbrățișînd profe
siunea de ziarist sportiv. Trimis 
special al cotidianului „Corriere 
dello Sport" la campionatele euro
pene de la Helsinki, el publică în 
paginile acestui ziar interesante 
observații asupra atletismului con
tinental. Iată cîteva din opiniile 
lui Ottoz asupra nivelului actual 
al sprintului european i

„Fără îndoială, generația de azi 
a sprinterilor din Europa este — 
cu o singură excepție, sovieticul 
Valeri Borzov —, inferioară celei 
de acum cîțiva ani. Mă refer, în
deosebi, ta specialiștii probei de 
100 pi- Diferența dintre rezultatele 
cu care erau creditați cei 29 de 
participanți la Helsinki și perfor
manțele înregistrate la „europene", 
este de 0,437 sec. Admițînd un 
decalaj de 0.2 sec (n.n. decalaj ve
rificat practic), între cronometrarea

o uițzmete
ECHIPA DE BOX A ROMÂNIEI 
A AJUNS LA LAKE GENEVA
După o lungă călătorie, cu o întreru

pere de o noapte la New York, echipa 
reprezentativă de box a României a a- 
juns cu bine la Lake Geneva, statul 
Wisconsin, locul de disputare a me
ciului revanșă dintre selecționatele ce
lor două (ări. Partida ce va avea Ioc 
sîmbătă după amiază, la Convention 
Center din Lake Geneva, este așteptată 
cu un deosebit interes în statul ame
rican, dovadă fiind locul important pe 
care acest meci II ocupă tn coloanele 
ziarelor americane.

NEW YORK, 3 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale de te
nis ale S.U.A. au continuat la Fo
rest Hills cu disputarea partidelor 
din primul tur al probelor de sim
plu.

Jucătorul român Ion Țiriac l-a 
învins cu 7—5, 4—6, 5—5 (abandon) 
pe tenismanul american Tom Gor
man care, fiind accidentat la pi
cior, nu a mai putut continua par
tida. Campionul olandez Tom Okker
l-a  eliminat cu 6—2, 6—4, 3—6,
5— 7, 6—1 pe suedezul Ove Bengt
son, americanul Stan Smith a dis
pus cu 6—0, 6—2, 7—6 de mexica
nul Raul Ramirez, iar iugoslavul 
Nikola Pilic! I-a întrecut cu 6—1,
6— 3, 7—5 pe francezul Georges 
Goven.

Alte rezultate : Franulovici (Iu
goslavia) — Menon (India) 6—4, 
6—0, 6—3 ; Fairlie (Noua Zeelandă) 
— Lara (Mexic) 6—4, 7—5, 6—7 
(abandon); Ralston (S.U.A.) —
Walthall (S.U.A.) 6—2, 6—1, 6—2; 
Riessen (S.U.A.) — Gottfried (SUA) 
6—7, 6—2, 6—4, 2—6, 6—3; Gard
ner (Australia) — Spear (Iugos
lavia) 6—4, 3—6, 7—6, 1—6, 6—2 ț»

SPOKT
începerii sezonului și marea ma
joritate a practicanților . purtau 
discuții pentru semnarea noilor 
contracte. Cit despre proprietarii 
de echipe profesioniste și orga
nizatorii de manifestări sportive, 
ei se întreabă dacă vor fi obli
gați să mențină vechile prețuri de 
intrare în timp ce costul vieții va 
cunoaște o creștere importantă".

Referindu-se la implicațiile a- 
vute în țările din sistemul capi
talist, aflate sub influența dola
rului, revista franceză citează 
exemplul Japoniei, căreia contrac
tele încheiate cu rețelele de tele
viziune din S.U.A, Canada și 
Europa Occidentală pentru trans
miterea în direct a Jocurilor O- 
limpice de iarnă de la Sapporo 
îi vor aduce o pagubă de 555.000 
dolari, în condițiile reevaluării 
yenului.

manuală șl cea electrică (singura 
reală), diferența rămîne totuși 
mare — aproape 3 zecimi de secun
dă. Singurul atlet care și-a confir
mat rezultatele anterioare și are 
valoare de finalist olimpic este Va
leri Borzov. El a cîștigat proba la 
Helsinki, realizînd 10,3 s împotriva 
unui vînt de 1,3 mJs, toți ceilalți 
finaliști obținînd cele mai bune 
rezultate de la Helsinki în semifi
nale, fără vînt. Să nu uităm, fina
la olimpică de la Ciudad de Mexi
co s-a cîștigat cu 10,0 — timp elec
tric — și mal mulți atleți au fost 
cronometrați atunci cu 10,1. La 
Helsinki, atleți creditați cu 10.1 
și 10.2 — Brieger și Klotz din 
R F.G., Kokot din R.D G. (n. n. 
chiar și Munteanu al nostru) — au 
obținut rezultate de 10,3 sau chiar 
11,0.

Două concluzii se impun. Mai 
întîi, aceea că sprintul european 
nu a progresat, iar rezultatele bune, 
acordate de o cronometrare ma
nuală prea largă escamotează acest 
lucru. Apoi aceea, la fel de tristă, 
că la viitoarea Olimpiadă, Europa 
va avea probabil un singur repre
zentant de valoare t Valeri Bor
zov”.

i1 fă/#*7

SURPRIZA LA „NAȚIONALELE" POLOIȘTILOR JUNIORI: 
RAPID — DINAMO 6—4 I

Campionatul național de poto juniori 
cat. a Il-a a continuat ieri, la bazinul 
Dlnamo, cu destășurarea etapelor a 
doua șl a treia, tn general, meciurile 
au fost viu disputate. lnregistrtndu-se li
nele scoruri strinss, precum șl surprize. 
In această ultimă categorie se include 
partida Rapid — Dinamo, In care ra- 
pldlștil, evoluind foarte bine, au învins 
pe favorita competiției cu scorul de 
6-4 (2—0, 3—3, 0-0, 1-1). De menționat 
câ Rapid învinsese in cursul dimine
ții pe Crișul cu 3—2 (0—0. 0—1, 2—1,
1—0), după o întrecere de mare luptă. 
Alte rezultate s Școlarul Buc. — C.S.M. 

>

Taylor (Anglia) — Addison (A- 
ustralia) 2—6, 6—1, 6—4, 6—2 ; 
Dent (Australia) — Chanfreau 
(Franța) 7—6, 6—1, 6—3 ; Bow- 
rey (Australia) — Faulk (S.U.A.)
3—6, 6—7, 7—5, 6—3, 6—4.

în turneul feminin, principale
le favorite au obținut victorii scon
tate : Billie Jean King (S.U.A.) — 
Jeanne Arth (S.U.A.) 6—0, 6—1 ;
Franccise Durr (Franța) — Carole 
Aucamp (S.U.A.) 6—4, 6—0 ; Kerry 
Melville (Australia) — Adda Bak
ker (Olanda) 6—3, 6—0; Helen 
Gourlay (Australia) — Kathy 
Kraft (S.U.A.) 6—3, 6-4.

„SPORT 
PENTRU 
TOȚI"

La sfîrșilul acestei săptămîni 
va avea loc în Elveția „ziua 
orientării turistice". Nu este vor
ba de o manifestare festivă, cu 
pompă, discursuri și — eventual 
— o demonstrație, ci de o largă 
acțiune de atragere a cetățenilor 
de orice vîrstă, cu orice ocupa
ție, în mijlocul naturii, punin- 
du-le (în mod rezonabil) la în
cercare simțul de orientare și. 
rezistența la mers. Am precizat 
„în mod rezonabil" pentru că 
participanților nu li se cere să 
obțină performanțe, ci doar să 
atingă un minimum de 10 pos
turi de control în decurs de 
două ore.

Ceea ce vor realiza — după 
cum se scontează — cîteva zeci 
de mii de elvețieni constituie 
doar un test pentru „piramida 
formei", organizată începînd din 
această vară de mișcarea „Sport 
pentru toți" Ce este această pi
ramidă a formei ? Un complex 
de exerciții și probe elaborat de 
specialiști, urmărind să asigure 
un triptic vital în existența o- 
mului: rezistență — forță — 
mobilitate. Cel ce aderă la a- 
ceastă idee are de ales intre 30 
de activități în fiecare grupă, 
conform dorinței sau posibilită
ților sale.

Firește, organizarea unei ase
menea mișcări a necesitat și a- 
sigurarea unei baze materiale 
adecvate. Pentru început, cetă
țenii elvețieni au avut la dispo
ziție 400 de centre de antrena
ment și gimnastică 80 de trasee 
VITA precum și piste finlande
ze, poligoane de orientare turis
tică, săli de educație fizică.

Mișcarea „Sport pentru toți" 
se preocupă, totodată, și de alte 
modalități pentru a introduce 
exercițiul fizic, sportul în de
prinderile populației elevețiene. 
Se organizează lecții de gimnas
tică „mama și copilul", compe
tiții de tenis sau tenis de masă 
rezervate gospodinelor, crosuri 
și marșuri populare, vacanțe 
sportive (sub ingenioasa titula
tură ,,Dolce-far-sport“) cu viață 
de tabără în care sint incluse 
excursii pedestre (și nu cu auto
carul !), cursuri de echitație sau 
înot ș.a. Pentru cei ce vor să 
desfășoare o activitate individu
ală. s-a organizat — cu sprijinul 
federațiilor, al asociațiilor și 
cluburilor sportive — o rețea 
de stadioane cu porți deschise.

Nu a fost neglijată nici latura 
propagandistică, acțiunea fiind 
popularizată și explicată prin 
afișe, broșuri, pliante care îl 
întîmpină pe cetățean tn săli de 
așteptare, pe străzi, în magazi
nele de articole sportive, farma
cii și drogherii.

Ne aflăm, așadar, în fața u- 
nei acțiuni de mare amploare, 
judicios organizată, menită să 
dea o ripostă eficientă noxelor 
civilizației.

Sebastian BONIFACIU

Cluj 8—1 (1-0, 1-1, 2—0, 2—0), Șc. sp. 
Cluj — Progresul Buc. 2—9 (0—2, o—0, 
0—4, 2—3), Dlnamo — Petrolul Ploiești 
9-4 (4-0, 3-2, 1-1, 1-1), Vagonul Arad 
— C.S.M, Cluj 3—0 (1—0, 0—0, 1—0,
1—0), Progresul — Școlarul 2—1 (1—o, 
0—0, 0—1, 1—0), Progresul — Vagonul 
12—1 (3—0, 5—0, 1—1, 3—0). Din cauza 
neglijenței conducerii tehnice a echipei 
C.S.M. Cluj, jucătorii acestei formații 
s-au prezentat cu intirziere Ia tntllnl- 
rea cu CrișU' Oradea și, ca atare, ar
bitrul a consemnat forfalt-ul clujenilor 
șl scorul de 12—1 (cel mai mare al e- 
tapei) în favoarea orădenilor.


