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JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

• Valentina Cioltan, Maria Linca și Gheorghe Cefan

duelurile din semifinale și fi- 
Cum era și de așteptat, in 

două reuniuni ale zilei luptă- 
rămași în competiție au fost

SOFIA, 4 (prin telefon, 
misul nostru special).

In cea de a treia zi a 
telor mondiale de lupte 
mane — sîmbătă — au 
confruntările decisive pentru selec
tarea celor care vor susține dumi
nică 
nale. 
cele 
torii 
nevoiți să susțină partide deosebit 
de dificile. Mulți dintre ei au pă
răsit saltelele de concurs învinși sau 
eliminați definitiv. De astfel de ver
dicte n-au scăpat nici unii dintre 
luptătorii români.

Dar să relatăm mal Intii despre 
comportarea lor din prima gală, de 
dimineață, in ordinea categoriilor, 
așa cum au intrat, de altfel și în 
concurs. înlocuitorul lui Gheorghe 
Berceanu la cat. 48 kg, Ion Gibu, a 
avut marea neșansă de a-1 intîlni 
pe iranianul R. Aliabadi, medaliat 
cu argint la ediția 1969 a C.M. Mai 
înalt cu un cap decît Gibu, sporti
vul iranian l-a prins în primul mi
nut intr-un tur de cap pe sportivul 
nostru, dar acesta a opus rezisten
tă și adversarul n-a reușit să fina
lizeze acțiunea, să obțină puncte 
tehnice. In continuare însă valoro
sul luptător iranian, care căuta tot 
timpul tușul, s-a detașat la mare 
diferență de puncte (3—17) trecîn- 
du-1 pe Gibu nu mai, puțin de opt 
cri prin ..pod", în urma unor cen- 
turări laterale. Cu toată această in- 
frîngete severă- Gibu a rămas în 
concurs avînd 5,5 puncte penali
zare.

• O neplăcută surpriză ne-a oferit 
Ton Baciu (57 kg) în meciul său cu 
iugoslavul K. Covic, un luptător a 
cărui carte de vizită nu suportă 
comparații cu cea a lui Baciu. Cu 
toate acestea, fostul campion mon
dial a pierdut la puncte (2—3). în- 
fiîngerea luptătorului nostru a fost

de la tri-

campiona- 
greco-ro- 
avut loc

Nicolae Neguț (cat. 90 kg.) executind un tur de braf in meciul cu norvegia
nul Haku. Reprezentantul nostru a ciștigat această partidă la tuș 

(Telefoto 1 B.T.A. — Agerpres)

ZIAR AII.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Trei victorii românești în ziua a/doua
(VALERIA BUFANU, CONSTANTIN STAICU, VASILE,BOGDAN)

au înregistrat noi recorduri republicane

pecetluită In repriza secundă, cînd 
Covic a acumulat 2 puncte tehnice. 
In ultima parte a fntîlnirii, Covic 
a evitat lupta, primind avertisment 
de la arbitri, dar nici în aceste 
condiții Baciu n-a reușit să întoarcă

„NAȚIONALELE" DE SĂRITURI
Foarte frumos spectacol au oferit, 

ieri, cei mai buni dintre participan- 
ții la campionatele naționale de sări
turi pentru seniori și senioare. A p'ă- 
dut, mai cu seamă, maestrul sportu
lui Ion Ganea care, la salturile cu 
șurub, a smuls ropote de aplauze 
din partea publicului. Gănea a evo
luat in stil de mare campion și, ceea 
ce ne bucură cel mai mult, este fa>- 
tu] că. s-a dovedit sigur pe el tn 
execuțiile cu coeficient de dificultate 
ridicat. O surpriză notabilă a furn:- 
zat-o juniorul Gerhard Fabich, cla
sat pe locul secund în urma unei 
comportări cu totul meritorii. La fe
te, Melania Decuseară a stăpînit toa
te salturile, dar Ecaterina Dumitriu 
a talonat-o permanent, dovedind din 
nou predilecția pentru platformă.

Rezultate, seniori : 1. ION GANEA 
(Independența Sibiu) 518,91 p — cam
pion național • 2. G. Fabich (Șc. sp. 
Sibiu) 426,90 p | 3. I. Ilieș (Progresul

Buc.) 409,05 pî 4. D. Nedelcu (Șco
larul Buc.) 403,47 p> 5. O. Lăzău 
(Crișul Oradea) 379,08 p ; 6. T. Lasz- 
lp (C.S.M. Cluj) 375,33 p ; 7. V. Nedel
cu (Școlarul) 371,34 p ; 8. Fr. Lasz.io 
(C.S.M.) 368,82 p ; senioare : 1. ME
LANIA DECUSEARA (Progresul 
Buc.) 340 p — campioană națională ; 
2. Ecaterina Dumitriu (Școlarul) 324 
P; .3. Florentina Socol (Școlarul) 
205,90 p ; 4. Angela Popescu (Șc. sp. 
Sibiu) 195,05 p.

' Azi, în ultima zi a campionatelor, 
au loc la bazinul .,23 Augjst", de la 
Ora 10 și de la ora 16. săriturile de 
la platformă (seniori) și trambulină 
(senioare).

in favoarea sa rezultatul, neinsistind 
în acțiuni.

Primul dintre reprezentanții noș
tri eliminat din competiție a fost 
Cornel Vîrtosu (62 kg). El s-a în- 
tilnit cu campionul mondial și ocu
pantul locului 2 la J.O. din Mexic, 
S. Fugimoto (Japonia), în fata căruia 
a cedat categoric la puncte. La ca
tegoria următoare, 68 kg. Slmion 
Popescu a intrat decis să refacă te
renul pierdut în primul tur (cînd 
a fost învins la puncte de către iu
goslavul Damianovici). cîștigînd acum 
înainte de limită, tuș în min. 4,43.

H. Weirum (Danemarca). Cel de 
doilea concurent român 

fost Ion Enache (cat. 74 I 
pierdut prin tuș (min. 

fața unui sportiv cu un 
impresionant, sovieticul V. 
nov, de patru ori campion i

★
de a doua 

români au 
rezultate :

kg) a pierdut

la 
al 
a 
a

eliminat 
kg), cate 
7.19) in 
palmares 

Igume- 
al lumii.

— d. st. -

DINAMO ■ PROGRESII
6-2, ÎN CAMPIONATUL

DE POLO JUNIORI
desfășurate ieri, la bazinul Dinamo, 

etapele a patra șl a cincea clin cadrul tur
neului final de polo al juniorilor mici, 
au; consemnat următoarele rezultate : 
Școlarul București — Șc. sp. Cluj 32—2 
(3-0, 4—0, 2—1, 3—1), Rapid — Petrolul 
6—1 (0—0, 2—0, 2—1, 2—0), Dinamo — 
C.S,M. Cluj 13—1 (2—0, 4—0, 5—0, 2—1), 
Progresul Buc. — Crișul Oradea 2—0 
(0—9, 0—0, 1—0, 1—0), Vagonul Arad — 
Șc.fsp. Cluj 8—2 (3—0, 1—1, 3—1, 1—0), 
Dinamo — Progresul 6—2 (1—1, 1—0, 
2—I 2—1), Crișul — Șc. sp. Cluj 10—2 
(3-*0, 8—1, 1—1, 3-0).

Partidele au fost, in general, fru
moase, pasionante prin desfășurarea lor, 
o ăună impresie lăslnd Dinamo, care, 
după tnfringerea suferită tn fața ra- 
pidlștllor, a ciștigat In urma unul meci 
de mare luptă, Întîlnirea cu Progresul. 
Arbitrajele au fost bune, fiind prestate 
de .1 dr. Ion Drăgan, Gh. Cociuban, Gh. 
Durhitru, G. Blajec și Fr. Crișan.

Astăzi au loc etapele a Vl-a și a 
Vll-a, cu începere de la orele 9 șl 16.

C. VIȘAN

Seara, în cea 
ne, luptătorii 
următoarele

■ Vlad (cat. 82

reuniu- 
obținut 
Marcel 
la tuș

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)

ZAGREB, 4 (prin telefon, de Io tri
misul nostru special).

Ziua a doua a Balcaniadei atleti
ce a adus in tribunele stadionului 
Dinamo un număr sporit de specta
tori, stimulați de faptul că echipa 
„plavilor" albaștri) conduce în cla
samentul general masculin și are 
perspectiva ca să încheie întrecerea, 
duminică seara, pe primul loc. De 
la J.B.A. din 1961, de la Belgrad, 
atleții iugoslavi n-au mai avut o 
comportare atît de bună ca acum. In 
întrecerea feminină reprezentativa 
României își menține avantajul și 
este aproape sigur că ea va cîștiga 
din nou campionatul balcanic.

In această zi de concurs am aplau
dat succesele realizate de Valeria 
Bufanu la 200 m (al doilea pînă 
aiurii), de Constantin Staicu in cursa 
de 20 km marș, și Vasile Bogdan 
la deeatlon, noile recorduri înregis
trate de reprezentantele tinerei ge
nerații, Valentina Cioltan la arun
carea greutății și Maria Linca la 
1 500 rri. Gheorghe Cefan la 3 000. rri 
obstacole, ca și comportarea mulțu
mitoare a altor 
fruntașe.

Mărșăluitorul 
preluat ștafeta 
iosiloglu, cîștigător consecutiv a șase

titluri de campion și a adus României 
o nouă victorie în această dificilă 
cursă de 20 km. El a avut o foarte 
bună orientare tactică, întrecîndu-și 
detașat adversarii.

Rezultate : 1. Staicu (R) 1.36:17,0,2. 
Zukev (B) 
1.37:56,6, 4.
Maxim (R) 
1.43:09,8.

Cursa de 
rare identică cu cea

1. 37 : 55,6, 3. Covici (I) 
Stoikov 
1.42:51,4,

(B) 1.42:42,8, 5. 
6. Fakolas (G)

200 m a avut o desfășu- 
de o sută metri,

CLASAMENTELE PE ECHIPE

FEMEI
1. ROMANIA 77 p
2. Bulgaria 59 p
3. Iugoslavia 48 p
4. Grecia 5 p
5. Turcia 0 p

BARBAȚI
1. IUGOSLAVIA 94 p
2. România 84 p
3. Bulgaria 73 p
4. Grecia 55 p
5. Turcia 5 p

atleți clasați pe locuri

Constantin Staicu a 
de la Leo.nida Cara-

în etapa a doua din campionatul masculin de handbal

CLUJ, 4 (prin telefon, la trimisul nostru).
Previziunile legate de dîrzenia cu care formațiile participante la 

campionatul masculin de handbal al diviziei A își apără șansele, s-au 
conturat mai precis după a doua etapă, disputată ieri în Sala Sporturilor 
din localitate. Din păcate, însă, uneori s-au depășit limitele, ajungîndu-se 
Ia suite interminabile de eliminări, sau la brutalități continuate, spre 
rușinea celor implicați (exemplu Sorin, Georgevici — Dinamo Brașov), 
pînă la vestiare I Despre toate aceste lucruri ne propunem însă să 
revenim după încheierea turneului. Deocamdată ’ “

Tactica lor se dovedește bună, iar 
faptul că Laub s-a comportat ne-

Călin ANTONESCU

sprinterele noastre impunîndu-se clar 
și ocupînd astfel primele două locuri 
ale clasamentului. Pînă acum, doar 
la 100 și 200 m au fost realizate. în 
intrecerile feminine, victorii duble 
de către reprezentantele aceleiași 
țări. In acest caz, Valeria Bufanu și 
Mariana Gotn. Rezultate : 1. Bufanu 
(R) 23,8, 2. Goth (R) 24,3, 3. Tabori 
(I) 24,6, 4. Pavlicici (1) 24,6, 5. Venkova 
(B) 24,8, 6. Panaiotova (B) 24,9.

Aruncarea greutății la femei conta 
ca o probă în care îrjvingătoarea era 
practic cunoscută încă înaintea înce
perii concursului. Ivanka Hristova 
deține de cîțiva ani o valoare atît de 
netă, încît doar un accident ar fi 
putut-o împiedica să-și 
titlul. Și cum accidentul 
dus, vom 
marcabilă 
pentru a

sublinia totuși 
a Valentinei 
doua oară în

adjudece 
nu s-a pro- 
evoluția re- 

Cioltan care 
acest sezon

Dan GARLEȘTEANU

Valentina Cioltan recordmană napi onală la aruncarea greutății.

iată rezultatele :

(Continuare în pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 4-a)

PE VELODROMUL DINAMO
POLITEHNICA GALAȚI-TROTU- 

ȘUL 12—12 (5—3). Partidă foarte 
echilibrată, în care ambele formații 
au excelat în apărare, evidențiin- 
du-se în mod deosebit ambii por
tari : Pătrașcu (Politehnica) și 
Toth (Trotușul). Din acest motiv 
s-au marcat foarte puține goluri, 
acțiunile ofensive prelungindu-se 
peste limita obișnuită (primul gol 
s-a înscris în min. 8 1). După im
presia bună din ajun, handbaliștii 
de la Trotușul au început meciul 
prea încrezători în forțele lor și

au ajuns 
min. 24. 
deosebite 
timele 10 minute cele două for
mații au mers „cap la cap" : 8—8,

Principalii 
Văduva 

(4), Bă- 
Trotușul. 
P. Țîrcu

să fie conduși cu 5—1 în 
Ei au făcut apoi eforturi 
pentru a egala și în ul-

9—9, 11—11, 12—12.
realizatori : Pădure (5), 
(4) — Politehnica, Ghioc 
dău (3) și 
Au arbitrat 
(București).

Odae (3) —
T. Curelea și

BRAȘOV—S.C. BACAU

Campionatele republicane de canotaj

SCHIFISTII DINAMOVISTI7 ’
A

DIN CELE 1 FINALE

CICLIȘTII ROMÂNI DOMINĂ
IN CONCURSUL INTERNATIONAL

ILONA GUSENBAUER -1,92 m 
nou record mondial la înălțime!

vor găsi din nou tn fața aceleiași 
ștachete de concurs la campionatele 
internaționale ale României, din 18 
și 19 septembrie.

DINAMO
14—15 (8—9). A fost una dintre cele 
mai îndîrjite dispute de pînă a- 
cum, ambele echipe luptînd din 
răsputeri pentru obținerea victo
riei. Băcăuanii, mai calmi și mai 
lucizi, au început bine întîlnirea 
ajungînd să 
min. 18. în 
dinamoviștii 
ționat ceva
iar în atac au pus mai mult accent 
pe pivoți. După pauză băcăuanii 
își schimbă complet sistemul de 
joc, acționînd cu doi pivoți și re- 
nunțînd la Ostache și Cervenca.

conducă cu 8—3 în 
finalul primei reprize 
și-au revenit, au ac- 
mai atent in apărare,

CUPA

Ieri, la Viena, campioana euro
peană a săritoarelor in înălțime, 
Ilona Gusenbauer, a întrecut cu un 
centimetru recordul mondial al Io
landei Balaș, trecînd peste ștacheta 
înălțată la 1,92 m. Noua recordmană 
a lumii a început concursul la 1,70 
m, trecînd din prima încercare înăl
țimile de 1,74 m, 1,77 m și 1,80 m. 
La 1,83 m și 1,86 m i-au fost nece
sare cite două încercări, pentru ca 
la 1,89 m și 1,92 m să sară din pri
ma încercare. încurajată călduros de 
cîteva mii de spectatori, Ilona Gu
senbauer a încercat apoi la... 1.94 m.

Zi de toamnă frumoasă ieri, pe 
Snagov, cu soare blind, cu intere
sante întreceri desfășurate în cadrul 
celor șapte finale masculine ale 
campionatelor republicane de cano
taj. Bine pregătiți, schifiștii dinamo- 
viști au dominat cursele, ciștigind 5 
titluri de campioni.

Respectînd programul marilor în
treceri internaționale, starterul con
cursului a dat plecarea în ti', echi
pajelor de schif 4+1 rame. Scontat, 
după o cursă fără emoții, sportivii 
de la clubul Steaua au trecut pri
mii linia de sosire, înregistrind un 
timp remarcabil. Rezultate : 1. Stea
ua (A. Agh, Gr. Ivanov, C. Geor
gescu, M. Naumenco-|-Gh. Ovidiu) 
6:16,5; 2. Dinamo 6:20,9 ; 3. Dinamo 
II 6:29,2 i 4. C.N.U. 6:41,0 j 5. Steaua 
II 6:58,5.

In proba următoare — schi/ 2 f.c.

Cacenco-Francisc 
tinut să infirme, 
ocupat în finala 
conducînd de la 

de 
1. Dinamo (Ca- 

6:52,0 ; 2. Steaua
; 3. Dinamo Ii 6:58,2 ț 4. C.N.U. 
; 5. Steaua II 7:34,2. 
cursă

— dubloul Ivan 
Papp (Dinamo) au 
oarecum, locul 6 
de la Bagsvaerd, 
un capăt la celălalt al pistei 
2 000 m. Clasament 
cenco-Papp) 
6:54,2 " “
7:06,2.

O cursă mereu urmărită pentru 
frumusețea ei : proba de schif sim
plu. Actualmente fără rival, A. Apos
teanu de la Steaua a evoluat în nota 
obișnuită, cu 
sincronizată - 
principalii urmăritori.
Frimul loc 

:07,2 ; 2.

Ieri, pe velodromul Dinamo, s-au 
desfășurat intrecerile din prima zi a 
competiției internaționale dotată eu 
„Cupa Steaua", la care participă o 
selecționată de tineri pistarzi (19—21 
ani) din Slovacia. Replica le-a fost 
dată oaspeților. de către un grup de 
valoroși cicliști români.

In proba de viteză, după consu
marea preliminariilor, G. Negoescu 
(Steaua) a învins în prima semifina
lă pe colegul său, P. Cîrneanu. iar 
în a doua semifinală, Florian 
goescu (Steaua) a dispus 
Miroslav Prymus (Slovacia), 
re, finala a avut loc „in 
Florian Negoescu depășind 
G. Negoescu. Pe looul 3 M.

11 1

Ne
clar de 
Ca ata- 
familie", 
clar pe 
Prymus,

AZI, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL
Etapa 

desfășura
a treia a campionatului 
astăzi,

o alunecare degajată, 
în avans față de 
” " Așadar, pe 

A. Aposteanu (Steaua) 
A. Szilasi (U. T. Aradj

Brașov :
Tg. Mureș : 
lași :
Cluj :
Oradea : 
Bacău :
București :

diviziei 
programează următoarele

STEAGUL ROȘU
A. S. ARMATĂ 
POLITEHNICA 
C.F.R.
CRISUL 
SPORT CLUB 
STEAUA

A la fotbal, care se va 
meciuri :

— F. C. ARGEȘ
— „U" CLUJ
— DINAMO
— JIUL
— U.T.A.
- UNIV. CRAIOVA
— FARUL

(Continuare in pag. a 3-a)

(stadionul „23 August", de la ora 14) și RAPID — PETROLUL (stadionul 
23 August", de la ora 16,30).

Vasile TOFAN

Sportivii dinamoviști Tușa, Geapura, Tudor, Ivanov, Oanță, Grumezescu. Cacenco, Papp, Gheorghiu au ciștigat titlul de campioni in proba 
de schif 8 jdț. 1. Futo i N. DRAGOȘ

★
După cum s-a mai anunțat, Ilona 

Gusenbauer și Cornelia Popescu se
lei de a doua reuniuni 
pa Steaua".

STEAUA"
★

O ARIE DIVERSIFICATA DE CUPRINDERE A MASELOR

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

iar pe locul 4 P. Cîrneanu. Cursa pe 
1 000 m cu start de pe loc a reve
nit, am putea spune potrivit așteptă
rilor lui Șt. Laibner (Dinamo), care 
a fost cronometrat cu 1:11,7. Pe locu
rile următoare : 2. P. Dolofan (Steaua) 
1:12,8, 3. M. Prymus 1.13,6, 4. G. Ne
goescu 1:14,0, 5. Jan Petrovicj (Slo
vacia) 1:14,2, 6. Igor Toth (Slovacia) 
1:15.2. Cursa de eliminare a fost deo
sebit de dinamică, primele 5 locuri 
fiind ocupate de cicliștii români : 1. 
G. Negoescu, 2. P. Dolofan, 3. C. 
Gonțea (Steaua), 4. I. Gavrilă (Steaua), 
5. Șt. Ene (Steaua). în proba de ur
mărire pe echipe, la care au con
curat numai formații române, victo
ria a revenit reprezentativei Dinamo 
(T. Vasile, A. Sofronie, M. Ioniță, 
A. Nșagoe) cu timpul de 4:47,6 ur
mată de Steaua (4:52,2). Școala spor
tivă nr. 1 (5:01,5) și Metalul Plopeni 
(5:08.9).

Astăzi, cu începere de la ora 9. 
șe desfășoară probele din cadrul ce- 

pentru „Cu-

Imediat ce am aflat știrea l-am 
telefonat Iolandei Balaș...

— Știu ce vrei să-mi spui. Am 
aflat de Ia radio. Acum tocmai re
dactam o telegramă de felicitare că
tre 
ca < 
alt 
De 
nu 
rind 
tehnica și puterea de luptă in con
curs și o felicit pentru reușita ei. 
Ca să fiu sinceră, am totuși și un 
of : acela că nu Cornelia Popescu a 
fost prima care să-l fi doborît. Păs
trez însă convingerea că, într-o bună 
zi. Cornelia va fi totuși în stare să 
readucă în țară acest record mon
dial

IJona Gusenbauer... Mă așteptam 
acest record al meu, ca oricare 
record mondial, să fie intrecut. 
aceea vestea doboririi lui 1,91 m 
m-a surprins. Am văzut-o să- 

I pe Gusenbauer, i-am admirat

SAPTAMINA SPORTIVA INTERNA
PERMANENTA MUNCII DE EDUCAȚIE

în-O acțiune de anvergură, 
cepută cu săptămîni în urmă 
traversînd țara cu popasuri 
fiecare reședință de județ — se 
apropie de sfîrșit în aceste zile : 
ședințele, de lucru, în cadrul că
rora activul de boză al Consiliilor 
județene pentru educație fizică 
și sport dezbat sarcinile ce le 
revin pentru îmbunătățirea mun
cii politico-ideologice și educa
tive în rîndul sportivilor, activiș
tilor și tehnicienilor din acest do
meniu. Acestea prilejuiesc o abor
dare analitică a răspunderilor 
concrete ce revin tuturor celor 
ce populează amplul perimetru al 
sportului, încadrat organic în 
peisajul social al țării și tocmai 
de aceea revenindu-i mari obliga
ții în ceea ce privește creșterea 
sănătoasă a tinerei generații, 
prospețimea biologică a maselor 
de oameni ai muncii, armarea ce
tățenească, etică, a performerilor, 
pe lîngă maturizarea și afirmarea 
prin muncă a talentului lor. în 
spiritul Documentelor de partid, 
al indicațiilor pline de miez.perț- 
tru orice domeniu de activitate, 
pe care secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, le elaborează din 
contactul dialectic, permanent cu 
masele, aceste dezbateri — care

in

în această săptămînă au avut loc 
în județele Sibiu, Gorj, Galați, 
Vrancea, Vîlcea, lași, Caraș-Seve- 
rin, Dîmbovița, Constanța, Sălaj, 
Botoșani și Neamț — se încheie 
prin adoptarea unor planuri con
crete de acțiune. Și indiferent de 
termenele și tematicile unei pe
rioade sau alteia, acestea trebuie 
să aibă în vedere esențialul: 
munca de educare și formare po-

Răspunzînd unor necesități reale 
de cuprindere a maselor în acti
vitatea sportivă și recreativă, di
ferențiat după vîrstă, preferințe 
și specific, forurile cu atribuțiuni 
în acest sens au pe agenda lor 
de lucru preocupări de sezon. 
Astfel, la Brașov, timp de două 
.zile, cadrele de bază ale U.T.C., 
care se ocupă nemijlocit de 
problemele sportului, turismului și 
pregătirii tineretului pentru apăra
rea patriei au trecut în revistă 
stadiul actual de îndeplinire și 
perspectivele calendarului com- 
petițiortal al elevilor (anul școlar 
bate la ușă I), ale competițiilor 
de masă dedicate tineretului (ca 
de exemplu : „Cercurile olimpice" 
și „Cupa tineretului de la sate"), 
și programelor de pregătire a ti-

litico-ideologică nu constituie o 
preocupare temporară, de campa
nie, a antrenorilor cluburilor, aso
ciațiilor, organelor teritoriale de 
resort, ci ea are un făgaș perma
nent, care necesită principialitate 
partinică, exigență și combativi
tate față de orice abatere de la 
morala și conduita comunistă 
printre sportivi, indiferent dacă 
sînt pe teren, arenă, la locul de 
muncă sau in viața particulară.

neretului pentru apărarea patriei. 
De subliniat convergența puncte
lor de vedere exprimate de re
prezentanții organelor și organi
zațiilor chemate prin lege să cola
boreze pe tărîmul sportului, în 
această consfătuire ce a jalonat 
activitatea în mijlocul unei largi 
categorii, îndrăgostite de sport și 
mișcare : tineretul.

O validare în practică a acestei 
aserțiuni a constituit-o și recenta 
finală a „Cupei tineretului de la 
sate" dedicată oinei, desfășurată 
la București. Reunind cele mai 
bune formații dintre cele pornite
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? A. A fspor Adevăruri
De formarea gustului pen

tru exercițiul fizic al tinarei 
generații nu răspunde doar 
profesorul de educație fizică, 
ci învățătorii și profesorii de 
toate specialitățile.

Indiferența și comoditatea 
față de exercițiul fizic nu poa
te fi topită decît de focul 
concentrat al tuturor educato
rilor. Dar pentru a se ajun
ge aici, 
educați 
fizice.

Schifâ umoristică do VLADIMIR KAȘAEV
Tntîmplâtor am intrat tn posesia unei scrisori trimise de un arbitru 

prietenului sâu. Ne-am hotârît s-o publicăm, considerînd că prezintă 
interes pentru cititorii noștri.

CINCI ANI DE MUNCĂ RODNICĂ
SUB SOARELE TUNISIEI

r- ■ *
Zilele trecute,, pe atlresa consi-j 

liului Național de Educație Fizi-i 
că și Sport, a sosit un plic oficial 
cu antetul Ambasadei ~ 
Socialiste România din

înăuntru, o scrisoare 
grafiată :

„Vă informăm că în 
gust 1971 a luat sfîrșit 
iov. Firan Haralambie, 
de cinci ani a funcționat 
în calitate de antrenor 
naționale de handbal și profesor de 
sport, pe baza acordului de coope
rare tehnico-științifică dintre Ro
mania și Tunisia.

Munca plină de abnegație și se
riozitate pe care a depus-o tovară
șul Firan Haralambie în toată a- 
ceastă perioadă a avut ca efect, pa 
lingă perfecționarea sa în calitatd 
de antrenor și profesor, și obține! 
rea unor frumoase rezultate pe plait 
național și internațional de către 
echipa reprezentativă, rezultate a-< 
tribuite cooperantului român atît 
de către responsabilii tunisieni cit 
și de presa de specialitate.

Din modul în care a știut tov. t 
I IRAN HARALAMBIE să-și desfă-ft 
șoare activitatea, școala sportivă ro- > 
mânească este cunoscută din ce ini 
ce mai bine în Tunisia și in țările ! 
în care a susținut diverse meciuri" t

Am căutat, apoi, într-un elegant .

Republicii 
Tunis. j 

dactilo-ț
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album, plin de fotografii și tăieturi 
din ziare, temeiurile acestei caldei,

1971, ziarul „La Pressey 
comentariul 
său special,

recomandări oficiale.
La 5 mai 1 

din Tunis înregistra 
din Alger al trimisului 
Kamel Ghattas: „Echipa de hand
bal a Tunisiei a cîștigat pentru ai 
doua oară (primul in 1969) titlul 
de campioană a celor trei țări (Ma
roc, Tunisia și Algeria) chiar în cen
trul Marelui Maghreb. Ea recom
pensează luni și luni de răbdă
toare pregătiri și încoronează ac
tivitatea antrenorului 
Firan, care se află de 
conducerea tehnică a 
ționale."

„La Republique" din 
ta următoarea impresionantă 
nă :

„La sfîrșitul meciului, cu 
crimi de bucurie în ochi, jucătorii 
tunisieni s-au precipitat cu strigă-

V

român H. 
cinci ani la 
echipei na-

5 mai rel a- 
sce-

la-

Merți 
carea

la ple-Firan ! — titlul unui articol apărut in presa din Tunisia, 
antrenorului român, care a pregătit echipa de handbal a acelei 

țări maghrebiene.

„Vive Ia Roumanie" 
lor. românul

asupra
Fi ran, .

altă

să fie primiți la noi, pentru a 
urma studii superioare sportive1' 
— încheie adresa Ambasadei Re
publicii Socialiste România din 
Tunis.

★
Recordurile există ca 

fie bătute, chiar și 
pentru a afirma voința 
neînfrânt a omului de a 
depăși mereu și de a progre
sa în toate domeniile activi
tății umane. De aceea nu este 
cazul să se întrebe de utili
tatea unor sărituri de 9 me
tri, sau a ridicării unor hal
tere de 700 kg.

• Cînd un jucător de 
n-are spirit, de echipă și 
numai pentru el, ar trebui 
înțeles și lăsat să se... joace sin
gur.

O Lucruri oprite în viața obiș
nuită, sini îngăduite în sport : 
sărirea gardurilor, călcarea gazo
nului, depășirea vitezei legale etc. 
etc.

@ Jucătorul care crede că me
ciul se termină în minutul 89 și 
59 de secunde nu știe încă ce-i 
fotbalul.

© E ușor să intri pe teren cu 
încrederea pe care o are Pele în 
măiestria lui, dar e greu să con
vingi și pe alții că o ai !
• O mie de driblinguri și de 

combinații nu fac cît un simplu 
șut la poartă.

Barbu ALEXANDRU

te de 
antrenorului 
și l-au purtat în triumf".

în salutul de despărțire, 
gazetă, „L’Action", își intitula ar
ticolul: „Mergi Firan!" Acest 
„mulțumesc" era adresat ,,entre- 
norului care a insuflat naționalei 
.Tunisiei entuziasm și încredere în 
forțele ei, care a fost iubit și res
pectat de jucători și a făcut ca 
sportul nostru să-și cucerească ti
tlurile de noblețe și să reușească 
un palmares extrem de elogios."

La plecarea antrenorului român, 
federațiile sportive din Tunisia au 
hotărît să 
mai mulți antrenori și profesori 
de educație fizică, cerînd ca un 
număr de studenți din Tunisia

solicite țării noastre

„Nu cumva suporterii trăiesc mult mai intens 
' 1 Pilvictoria sau infrînyerea deci t înșiși fotbaliștii ?
•‘K .1

x x

Rinduri emoționante de la

ll

o suportcră dinamovista

D. MORARU-SLIVN^.

FRACUL ALB
1O finală a Cupei Angliei, poate fi so

cotită prin tracii^iile ei și atmosfera 
specifică, ceva demn de marile eveni
mente ale țării, în care s-a născut cel 
mai popular Joc din lume. Unul din 
obiceiurile cu sfințenie respectate este 
acela de a se oferi cluburilor partici
pante cîte 30.000 
noasele galerii ce 
în ziua meciului, 
organizate, dotate 
de imnuri, chemări, 
puse sub conducerea unul om îmbrăcat 
în frac alb,

Cînd după finala Arsenal — Liverpool, 
uratele s-au sfîrșit, arbitrul meciului, 
maghiarul Istvan Jolt, l-a întrebat pe 
omul în frac alb, rămas singur după 
ce condusese eforturile sonore a mii de 
oameni, acesta i-a spus : „Conduc ga
leria de 26 de ani, dar nu mă întrebați 
care meci mi-a plăcut mai mult în acest 
răstimp, căci fiind atît de ocupat, n-am 
văzut prea bine nici unul“.

bilete pentru turt’i- 
urmează a se înfrunta 
Acestea sînt perfect 
eu repertorii speciale 

., coruri, etc., toate

„Dragă Senla, A;

îmi scrii că te roade la inimă in
vidia pentru rolul meu de arbitru, 
care îmi dă posibilitatea să alerg 
mult pe teren, ajutîndu-mă astfel 
la menținerea sănătății. Greșeală ! 
Sînt mult mai predispus la un in
farct, deoarece, pe lingă alergătură, 
trec prin toate chinurile iadului și 
trebuie să fac tot felul de calcule 
complicate. Ca să pricepi mai bine 
afirmația mea, îți trimit o dare de 
seamă asupra meciului dintre echi
pele Zorile și Aurora, arbitrat de 
mine. Minutele 1 pină la 5. Me
ciul se desfășoară in liniște. Nici 
una din porți nu e ■ amenințată- 
De-ar continua tot așa...

Minutul 6. Oaspeții — zoriștii — 
le-au marcat un gol gazdelor. Asta 
i-a necăjit rău de tot pe auroriști! 
Cumpănesc ce să fac. Să acord go
lul ? I-ar nemulțumi pe spectatori. 
Duminica trecută, arbitrul Petrov 
a acordat un gol împotriva gazde
lor și s-a întors acasă cu un ca
mion, deoarece n-a mai găsit bilet 
la tren. Să nu acord golul ? Ce mă 
fac dacă-mi vine rindul să arbitrez 
pe terenul Zorilor ? N-or să-mi ierte 
așa ceva... Cumplită încurcătură!. 
Nu puteau trage pe lingă poartă! 
îmi calc pe1 inimă și arăt spre... ar
bitrul de margine. Trebuie^ să mă 
consult cu el, întrucît e vorba de 
o hotărire gravă. Toți jucătorii mă 
conduc pină la ajutorul meu.

Minutul 10. Continui să examinez 
situația, cu ajutorul meu. Cintărim 
toate argumentele pro și contra, ii 
consultăm pe cei interesați.

Minutul 15. Luăm decizia să nu 
ne punem rău cu spectatorii și nu 
validăm golul. Acord ofsaid. Bine
înțeles că zoriștii sint nemulțumiți. 
In semn de protest, unul din ei 
scuipă stegulețul arbitrului de tușă, 
îmi ies din sărite și dau să-l elimin 
de pe teren, dar apoi mă răzgindesc. 
Dacă Zorile pierd meciul fără el ? ! 
O să ies eu vinovat. Nu, trebuie să 
fiu imparțial. Ii arăt cartonașul gal
ben. Să nu uit să le dau și celor
lalți un avertisment, ca să nu fie 
cu supărare.

Minutul 23. Iar am necazuri! A- 
părătorii de la ZQrile l-au faultat 
în careu pe un atacant advers, pro- 
iectîndu-l în poartă, unde a ateri
zat in nas. Fără minge. Penalty clar. 
Insă cum n-am acordat golul la 
poarta cealaltă e echitabil să nu 
acord nici acum lovitura de pedeap-

să. Astfel, toată lumea va ft mul
țumită, iar eu nu voi influența re
zultatul meciului. Mă uit la arbif 
trul de linie. El arată fault. După 
cum ne-am înțeles înaintea meciu
lui, scutur din cap. Ajutorul meu 
își schimbă imediat părerea și in
dică aut. Scutur din nou capul, 
Ajutorul meu arată spre cer.

Minutul 28. Dau decizia : atao cu 
nasul asupra portarului. Degajare 
de la poartă. Acum sînt chit cu 
ambele echipe. Să nu uit de aver
tizarea unui jucător de la Zorile, 
pentru ca obiectivitatea să fie de
plină. Fiindcă arbitrul Popov a dat 
in cursul unui meci avertisment 
unui singur jucător și pe urmă i-au 
ieșit tot felul de vorbe. Să pățesc! 
ți eu la fel ?

Minutul 34. La optsprezece metri 
de poartă, un apărător zorist i-a 
pus piedică unui atacant advers, 
ba l-a și înghiontit zdravăn. O 
foarte bună ocazie să-i dau un a- 
vertisment. Dar cei de la Aurora 
execută foarte precis asemenea lo
vituri. Dacă marchează 7 Mă uit 
la arbitrul de tușă. Acesta se scăr
pina indiferent cu stegulețul în ure
che. Le fac semn jucătorilor să con
tinue jocul.

Minutul 39. Atacantul trintit con
tinuă să zacă pe jos. Pare că l-au 
atins binișor. Mă fac că nu-l văd, 
dar treaba începe să mă îngrijo
reze.

Minutul 44. Mi s-a luat o piatră 
de pe inimă. Atacantul s-a ridicat 
și părăsește șchiopătînd terenul. 
Pentru orice eventualitate, îl bai 
in zeflemea pe umăr.

Minutul 45. Prima repriză s-a în
cheiat. Deocamdată, mențin scorul 
egal. De-aș reuși să-l păstrez așa 
pînă la capăt. Zero la zero e un 
scor ideal! Cel mai bun remediu 
împotriva infarctului.

Minutul 48. Un jucător zorist și-â 
ținut adversarul de chiloți. Nu-l 
pot fluiera, fiindcă acum e rindul 
unei lovituri de pedeapsă la poarta

cealaltă. Fac semn să st continui 
jocul.

Minutul 55. încep să mă neliniș
tesc. Nu mi se ivește prilejul să 
dau avertismentul de compensație.

Minutul 67. Același apărător zo
rist îl faultează din nou pe același 
atacant aurorist. Dar acum, chiar la 
marginea careului mic. Nu e rău, 
pentru că am ocazia să scot carto
nașul galben. Dar e penalty curat. 
Iarăși mă duc ta ajutorul meu. Ne 
consultăm. Atacantul lovit zace în 
careul mic. Mă îndrept spre el îm
preună cu arbitrul de margine, îl 
apucăm de mlini și de picioare, it 
scoatem de pe teren și-l culcăm pe 
iarbă. Jocul .continuă.

Minutul 82. Trebuie să fiu ex
trem de vigilent în ultimele mânută 
ca mingea să nu nimerească întîm- 
plător în vreo poartă. Nu mai acord 
nici o lovitură de pedeapsă. Un a- 
părător lovește cu capul un ata
cant. Fac semn cu mtna să se con
tinue jocul

Minutul 85. Un apărător loveștă 
cu piciorul un atacant. Faa semrî 
cu mina.

Minutul 89. Un apărător loveștâ 
balonul cu mina. Eu fac semn cu 
mina.

Minutul 90. Ura I Zero la zero t 
M-am ținut bine. îmi poate facă 
sineva vreun reproș 7

Uite așa stau lucrurile, frate Se
nia ! Iar tu mă invidiezi pentru 
viața mea sănătoasă. Nu, dragul 
meu, e foarte greu să arbitrezi oA 
biectiv. I

Te salută al tău priețen j
Serghei" 1

Din partea autorului. Public 
căm această scrisoare, numai din’- 
considerente umanitariste. Adre-l 
săm tuturor participanților la 
consfătuirea arbitrilor, care va 
avea loc peste cîteva zile, rugă-i 
mintea fierbinte: „Tovarăși, stăl 
tn puterea voastră să cruțați să-< 
nătatea acestui om pe care pro-* 
babil îl cunoașteți. Feriți-1 dd 
fotbal. Faceți-i semn cu mină 
să iasă !“ ;

în românește
de DRAGOȘ VACARIUd

CĂSNICIA IDEALĂ..

LA JACK JOHNSON LA

Bogata corespondență pe care ui 
primim zilnic din partea cititori
lor ziarului nostru ne relevă, nu de 
puține ori, puternice sentimente 
de dragoste și afecțiune față de un 
sportiv sau de o echipă. Dar una 
din scrisorile sosite la redacție, 
zilele trecute, .de la Iași, întrece 
parcă, din acest punct de vedere, 
tot ceea ce ne-a fost dat să lectu- 
răm pînă acum.

In fraze deosebit de calde șl de 
..vibrante, epistola conține, pe patru 
pagini frumos caligrafiate, o ade
vărată profesiune de credință la a- 
dresa echipei de fotbal Dinamo 
București. Și, ceea ce ni se pare 
cu atit mai remarcabil, frazele sînt 
așternute pe hîrtie de o reprezen
tantă a sexului frumos, Claudia 
Dinulescu.

„Vă scriu aceste \ rinduri — își 
începe 
nea — 
voință 
stările 
ori de 
află. în 
minică — 
roșu). Nici nu tni-am putut închi
pui prin ce voi trece... La scorul 
de 1—2 am refulat să-l mai ascult 
pe Ion Ghițulescu la radio, prefe
rind să văd (la televizor) o repriză 
al cărei rezultat ll știam, decit să 
aud ce se intîrnplă mai departe".

Recunoscînd, ,deci. stricta depen
dență existentă între rezultatele e- 
chipei fayorite și propriile sale 
stări sufletești, cititoarea ieșeancă 
ajunge să se înttțebe : „Nu cumva 
suporterii trăiesc mult mai intens 
victoria sau infrîngerea decît în
șiși fotbaliștii 7" Reflecția tovară
șei Dinulescu ni se pare întemeia
tă, căci cunoaștem și noi destule 
cazuri de jucători care rămîn ne
păsători la ceea ce se întîmplă cu 
echipele lor.

Lăsînd, însă, deoparte chestiunea 
reacțiilor pe care le au sau nu ju
cătorii în fața succeselor ți a 
eșecurilor, cititoarea noastră ține 
să conchidă : „Chiar dacă in etapa 
trecută n-a fost decît 2—2 și ni
meni nu i-a prea lăudat pentru

pe favoriții mei, aș vrea să 
și ei că voi continua să am

suportera din Iași confesiu- 
mai puțin din propria mea 
și mai mult determinată de 
sufletești ce mă încearcă 
cite ori echipa preferată se 
momente ca acelea de du- 
(n^i. în meciul cu Steagul

joc 
știe , 
o nesfîrșită încredere în posibilită
țile lor, că voi fi duminică în tri
bună, orice s-ar întimpla, că sînt 
hotărîtă să fiu, la meciul cu „Poli“, 
al 12-lea jucător al echipei... Voi 
fi, poate, singura suporteră de pe 
stadion 
reșteni, 
doare, 
grele".

Reproducînd, pe 
din scrisoarea primită, n-o 
numai pentru motivul că ne-a im
presionat sinceritatea și înflăcăra
rea semnatarei (sentimente ce sînt, 
firește, proprii marii majorități a 
suporterilor echipelor noastre de 
fotbal, chiar dacă ele nu sînt așter
nute totdeauna pe hîrtie), ci mai 
mult în ideea de a reaminti tuturor 
jucătorilor noștri fruntași cît de 
puternic se poate manifesta aceas
tă afecțiune față de ei, și cît de 
mari le sînt obligațiile (adeseori 
uitate sau ignorate) vis-a-vis de 
imensa masă a celor ce cred în 
ei și îi îndrăgesc. Un nou îndemn, 
așadar, la reflecție din partea lor.

Constantin FIRANESCU

care a
Toma. 
inter- 
trecut 
stabi-

RON IYLE *
mina în semifinale ne Ion Monea. în 
1968, la Ciudad de Mexico, înainte de 
a deveni campion olimpic la categoria 
grea. George Foreman învingea în 
sferturile de finală pe Ion Alexe. A- 
celași Alexe care l-a învins la puncte, 
anul trecut, la București, pe Bon 
Lyle. ultima speranță a boxului pro
fesionist american, „stînca din Colo
rado". Numai jocul sorților a îm
piedicat pe Gheorghe Negrea să-l în
tâlnească pe Cassius Clay în sferturile 
de finală de la Roma (1960), sau pe 
Vasile Mariuțan să încrucișeze mă
nușile cu Joe Frazier la Tokio, tot 
în sferturi.

Recapitulînd, vedem că de fapt am 
trecut, în revistă majoritatea favori- 
ților lui Nat Fleisher în clasamen
tele mondiale ale celor mai buni 
profesioniști la categoria grea.

Au mai fost, firește, și alte întîlnirl 
olimpice româno-americane. Musca 
Mircea Dobrescu, de pildă, a dat de 
două ori la rînd peste concurentul yan
keu: în 1952, la Helsinki, el a fost eli
minat în sferturile de finală de cam
pionul olimpic N. Brooks, iar peste 
4 ani, la Melbourne, s-a revanșat 
eliminîndu-1, la rîndu-i, tot în sferturi, 
pe americanul R. Perez. Să mai a- 
mintim, printre celelalte întilniri : în 
1952, pana E. Brown b.p. G. Iiie în 
turul H ; în 1964, la Tokio, în ace
lași tur, regretatul N. Puiu învinge 
la puncte pe cocoșul L. Johnson ; în 
1968, la Mexico, cocoșul N. Giju b.p. 
Goss in turul doi, în timp ce semi- 
ușorul C. Cuțov este învins în semi
finale de campionul olimpic R. Harris.

Evocarea’ aceasta nu poate fi în
cheiată fără a se aminti că anul tre
cut. la București, echipa României 
învingea echipa Statelor Unite cu 9-2 
și că rezultatul acesta nu va fi prea 
ușor de repetat în noua confruntare, 
de astă dată peste Ocean.

(vib)

Meciurile de 
box româno-ameri-j 
cane nu au o tra-i 
dițle prea bogată, 
chiar dacă am facă 
un efort arhivistid 
pentru a scoate la 
Iveală turneul de 
început de secol 
al lui Jack John
son la București, 
sau romanticele a- 
pariții pe ringu
rile yankee ale 
pugiliatului-vicț’o- 

nist Milică (zis 
„Milou") Theodo- 
rescu, sau expedi
țiile crîncene pes
te Ocean ale ma
relui boxer 
fast Aurel 

întîlnirea 
țări de anul 
încerca să
lească un capăt de 
obișnuință în rela
țiile dintre pugi- 
liștii amatori ro
mâni și americani. 
Turneul echipei 
României în State
le Unite, zilele a- 
cestea, consolidea
ză acest început.

Dar fără a avea 
un caracter de per
manență, contacte
le întîmplătoare a- 
le boxerilor din 
cele două țări 
marchează palma
resul fiecărei edi
ții a Jocurilor O- 
limpica începînd 
din 1952. Mai mult 
decît atît, dacă as
tăzi cineva ar vrea 
să desemneze pe 
cel mai bun boxer 
rican la toate categoriile, ar putea 
s-o facă trecîndu-i pe pretendent! 
prin testul confruntărilor cu... boxerii 
români ! Firește că aceasta 
glumă, dar nu lipsită de 
temei.

Să ne explicăm. în 1952, la Hel-

bucu-dinamoviștilor
încuraja cu ar
in momentele

a
dar li voi 
mai ales

larg, pasaje 
facem

„învingător... Ion Alexe!" 
mul meci de box dintre 
disputat anul trecut, in 

va sosiS.U.A. ne

profesionist ame-

este o 
oarecare

pri-Iată o imagine, de la 
echipele României și S.U.A., 
București. Sperăm că și din 
o fotografie identică...

Foto i N. DRAGOȘ
Patterson devenea cam- 
la categoria mijlocie în- 
finală pe Vasile Tijă.

sink!, Floyd 
pion olimpic 
vingînd în —__
Peste 4 ani, la Melbourne, George 
Boyd- ciștiga laurii olimpici la cate
goria semigrea dispunînd, tot în fi
nală, de Gheorghe Negrea. în 1960, 
la Roma, mijlociul E. Crook îl eli-

Știați 7 Virginia Bonei și Șerban loan s-au căsătorit.
Printre planurile lor de viitor figurează, desigur, și realizarea 

unor performanțe cît mai bune la săritura în înălțime, probă în 
care s-au specializat atît unul, cît și celălalt.

Vineri, la Zagreb, sărind 2,14 m, Șerban loan s-a clasat pe pri
mul loc la această probă, devenind deci campion balcanic. Evident, 
Virginia Bonei are o misiune mai grea, în cadrul întrecerilor balca
nice, dar, desigur, va face totul pentru a obține un rezultat meri
toriu, care să dovedească și sub acest aspect armonia tinerei căsnicii...

Foto l N. DRAGOȘ

Dtn nou «Înjur pe coastă. Plecase tn 
lori să mal vadă o dată spinarea alun
gită a Vtnătorlt Iul Buteanu. Se des
părțea cu greu. Pășea Ingtndurat, cu 
ochii pironiți pe firul potecii. Sprijinit 
In alpenstock, măsura adtncimea văilor. 
Saluta, cu mina la pălăria plină de in
signe, zborul Un al vulturilor sau ne
mișcarea vreunei ciute.

Trectnd brtna Lălțelor se opri ca sl 
altădată. De mult escaladase Dolomițll. 
Acum, la zenitul vieții... Lăițele, avtnd 
partener de coardă un tlnăr brazilian. Se 
aplecă ușor tn gol. Recunoștea flecare 
fisură. I se părea că zărește încă locul 
unde bătuse ultimul piton. Ișl potrivi 
rucksacul. Mingile fără să vrea firul 
scurt al ierbii. înlătură tulburarea ivită 
pe neașteptate prin gestul său de tot
deauna. Sus, tn poarta Călțunului, se 
lăsă ajuns.

— Spre Negolul ?
— Da.
— Prin Strunga Doamnei f
— Nu, a Dracului.
m Păcat 1
— De ce f

— Noi mergem prm strunga Cioba
nului. Mai lung dar mai sigur.

— Cum doriți, și padre Herbert ztmbi, 
apoi urcă cu nădejde. Cablul era rupt 
pe porțiuni mari șl dificile.

IN STRUNGA
DRACULUI

atras ciudata denumiri. Undeva, pe la 
mijlocul strungii, auzi un zgomot ușor. 
Se opri. Vine cineva. Om sau ciută l 1 
Ridică ochii... și padre Herbert se spri
jini uimit de peretele hornului. Fără să 
vrea începu un scurt rozariu impercep
tibil care se pierdea In frlnturi nerostue. 
Picături izvorlte brusc brobonau frun
tea cutată adine. Mina sprijinită de sttn- 
că tremura, apoi se crispa înciudat.

— Buni ziua l
— Diavolul t
— Nu l
In fața tul «• opri un tlnăr in frac 

și pantofi de lac. închise umbrela nea
gră pe care o ținuse deschisă ca o 
parașută. Iși scoase jobenul și mănu
șile de un alb îndoielnic. Apoi din bu
zunar o agendă și un stilou.

— Scuzați, domnule, vă inoportunei f

„Poate au făcut bine că nu au ve
nit", murmuri sprijlnlndu-se de sttnci. 
Atent, cu toate simțurile încordate, se 
strecura prin stîncăraîa din horn. în
vălmășeala bolovanilor așezați la tntim- 
plare In culoarul îngust șl vertical i-a

am trecut
aminti ne
tar ciutele

domnule.

— Dumneata nu crezi t
— încă o data iertare. Vă rămln în

datorat dacă aș putea avea adresa șl 
numele dumneavoastră.

— La ce țl-ar folosi ?
•a Un simplu control că 

pe aici.
— Mai este nevoie t Ișl vor 

greșit și pietrele și hăurile, 
se vor mira o viață-ntreagă,

— Nu asta urmăresc.
— Nu-mi pasă ce țintă ai.
— Vă rog să mă-nțelegețl

Nu sînt o arătare sau duh rău. Vin de 
la nunta unui prieten. Pariul că voi 
trece creasta Făgărașului In costumul 
acesta trebuie să-l ciștig.

— Ești sigur că așa stau lucrurile, 
fiule ?

— Eu nu mă îndoiesc. Uttați-vă la 
pantofii mei cum au ajuns.

— Văd. Nebuniile tinereții l Dă-mț 
tocul să-ți scriu.

S-au despărțit prlvindu-se în ochi. 
Și-au strins mina rizind ca de o glumă 
făcută împreună. Șl padre Herbert urcă 
acum mai sprinten. Ajuns sus, privirea-i 
alunecă in adtncimea hornului. Sărind 
din piatră în piatră la adăpostul umbre
lei deschise, tinărul cobora. Silueta nea
gră, duh al luminii, ișl împlinea făgă- 
duiala,

înveselit, padre Herbert salută cu ges
tul său obișnuit, dar nimeni nu-i răs
punse.

Ce poznă reușită I
A. GHEORGHIU
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teptăm împreună. Vom publica, 
Insă, Intre timp, aid șl în celelalte 
pagini ale ziarului nostru, o serie de 
material^ — reportaje șl documentare 
— legate de Cupa Davls.

MEMBRELE ECHIPEI DE HANDBAL 
„TINEREȚEA", COMUNA FIERBINȚI, 
SELARU, JUDEȚUL DÎMBOVIȚA. 
Am citit cu viu interes cele S pagini 
ale scrisorii dv. Șase, fiindcă așa cum

v-ați propus, ați Intrat direct în su
biect 1 Ne-a impresionat dragostea 
dv. pentru sport și ne-au bucu
rat succesele repurtate pină acum. 
Primele necazuri, primele decepții 
nu trebuie să vă spulbere elanul. E- 
vldent, un arbitraj părtinitor nu poa
te decît să umple de amărăciune su
fletele unor sportive, mal ales dacă 
sînt șl foarte tinere. „Noi, datorită 
distanței, a lipsei de fonduri, nu a- 
vem posibilitatea să participăm la 
toate competițiile, iar atunci cind a- 
jungem, ba nu se respectă regulamen
tul, ba n-avem adversari, ba... ce să 
mai vorbim. Să nc lăsăm de sport / 
ar fi un necaz și mai mare /, sau să 
ne ambiționăm șl mai mult Nu 
mai Încape îndoială că ați și ales a 
doua alternativă I

ION FABIAN, GALAȚI. „M-ar In
teresa cit mai multe amănunte in 
legătură cu finala Cupel Davis, ce se 
va disputa in octombrie, la Charlotte". 
Eu cred că v-ați mulțumi cu un sin
gur amănut, dacă acesta ar fi rezul
tatul meciului I Dar, trebuie să-l aș-

doar

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un 
catren pentru Năstase șl Țlrlac, 
care ne-au adus calificarea tn finala 
Cupei Davls :

Cind jucațl atît de bine,
Doar atlt pot să vă spun :
La „serviciul" vostru bun,
Vă lipsește-o... Salatleră !
GHEORGHE BALTALUNGA, CO

MUNA RADOMIREȘTI. Inalnțp de a 
veni la Rapid, Angelescu a juoat la 
Universitatea Cluj.

V. ȚEPELUȘ, BUCUREȘTI. Aveți 
umor. Ce-ar fi însă, să puneți capăt 
duelurilor eplgramlstlee, îndreptln-

du-vă versul șl poanta spre teme de 
un Interes general ? In speranța că 
o veți face, vă urez succes I

marin CAZACU, COMUNA BO
GATE Nu sînteți de acord cu cele 
citite intr-un material documentar, 
și anume că In meciul cit Portugalia,

din preliminariile campionatului mon
dial, disputat la Lisabona șl Încheiat 
eu scorul de 3—0 pentru portughezi, 
poarta noastră a fost apărată

de Coman. împotrivirea dv. este jus
tificată, Întrucît, la scorul de 0—2, 
Coman a fost schimbat cu Gornea. 
Autorul documentarului, Ioan Chlrl- 
14, vă cere scuze pentru omisiunea 
făcută, în fuga condeiului. Poanta 
este că Ioan Chlrilă, spre deosebire 
de dv., a șl asistat la acest meci. Cu 
atit mai meritorie este... victoria dv I

C. NASIE, IAȘI. Nu știu dacă v-am 
descifrat exact numele. Dar, mal im
portante sînt răspunsurile pe care le 
așteptați. 1. N. Cursaru este un bun 
arbitru. Cînd a greșit, a... plătit, cum 
s-a întâmplat după meciul Steaua — 
Politehnica Iași. Dv. ca ieșean, încă 
îi purtațl pică pentru greșelile comise 
atunci. In dauna echipei dv. favo
rite. Dar, cine n-a greșit tn dome
niul lui de activitate ? Dv., nu 7 2. 
„S-a creat impresia că, dacă nu Joci 
la o echipă din București, nu vezi 
naționala". Dacă ar fi o simplă im
presie, încă ar fi bine. Dar, din pă
cate, este și mult adevăr în ceea ce 
spuneți dv. Există explicații pentru 
această stare de lucruri, dar ele nu 
constituie, în același timp și scuze.

T. FILIPIDESCU, BUCUREȘTI. O 
epigramă, adresată unor fotbaliști 
care ratează, pînă șl loviturile de la 
11 metri :

M-am gindlt : e poarta mică
(Șaple metri. Puțin, zău !)
Lor le-ar trebui o poartă
Ca dc-aici pină la... Buzău î

Ilustrații : N. CLAUDIU
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DUMINICA
chemarea la întrecere lansată

de

Întreceri spectaculoase-rezultate valoroase

tară au fost primite 
numeroase răspunsuri 
Ele sînt semnate de 
unităților de pionieri

de ase- 
la che- 
coman- 

ale șco-

spatiilor de practicare 
fizice.
Ia Școala generală nr. 
a angajat în primul

armă standard 80 focuri culcat băieți, 
unde patru trăgători se află în fruntea 
clasamentului cu același punctaj — 586 p. 
Pe primele două locuri sint arădenii 
L. Szatmarl șl I. Șorițeu.

In întrecerile feminine câștigătoarele au 
obținut cifre valoroase tnvlngind deta
șat. Pe această listă a evidențiatelor se 
află Liliana Tomescu-OIlmpla (pistol cu

cravatele roșii de la Școala 

generală nr. 56 din Capitală

însuflețită!
Numeroase unități de pionieri răspund 

la

wsswmaw^Ksrrarwer-'-ir»

VIRGIL ECONOMU

Speranțele șl posIblUtâfile
FARULUI

MARGARETA LAZAR A CUCERIT 5 TITLURI

Se în- 
fle atît 

structurat 
potentate

spe- 
1. Z. 
cam-

nefavorablle, echîpa 
a fost unul din „tancu- 
ale competiției, avînd 
mijlocul returului șanseTn ziua a doua a campionatului re

publican de tir cu arcul au luat sfîrșit 
întrecerile cu arcurile speciale. Este de 
menționat excelentul rezultat obținut de 
Margareta Lazăr (Mureșul Tg. Mureș) — 
1013 p, la proba clasică simplu F.I.T.A. 

............... - — con-

Să generalizăm jocul ofensivFOTBAL I Stadionul
August", ora 141 Steaua— 
Farul (divizia A); ora 16,30 i 
Rapid—Petrolul (divizia A))

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

Terenul Ghencea : ora 11 i 
Steaua—Farul (tineret—re
zerve) :

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

Terenul F.R.B., ora 11 i 
Mașini unelte—Petrolul Tîr- 
goviște („Cupa României"):

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

HANDBAL t Teren Pro
gresul, ora 91 Progresul— 
Voința Rădăuți (div. B. f.); 
teren Voința, ora 91 Vo
ința Buc. — Constructorul 
Buc. (div. B. f.); ora 10 i 
Voința Buc.—Chimia Făgă
raș (div. B. m.); ora 11,15 i 
ISEM Buc.—Spartac Ploiești 
(div. B. f.): teren Tineretu
lui : ora 16 1 Confecția Buc. 
—Textila Buhuși (div. A. f.); 
ora 17 : IEFS Buc.—Rulmen
tul Brașov (div. A. f.)

SĂRITURI i Bazinul „23 
August", de la orele 10 și 
16: campionatele naționale
de seniori șî senioare.

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

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

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

(echivalentă cu medalia specială 
ferită de forul internațional).

REZULTATE TEHNICE : arcuri 
ciale, distanța 50 m, BĂRBAȚI : 
Bcnedec (Mureșul Tg. M.) 221 p — 
pion republican ; 2. I. Moldovan (A.S.A. 
Cluj) 210 p ; 3. A. Gyorfi (P.T.T.R. Tg. 
M.) 192 p ; FEMEI : 1. Margareta Lazăr 
222 p — campioană republicană ; 2.
Suzana Szabo (Mureșul Tg. M.) 151 p ; 
3. Magdalena Naghl (P.T.T.R. Tg. M.) 
749 p : distanța 30 m, BĂRBAȚI : 1.
I. Moldovan 289 p — campion republi
can ; 2. I. Matei (Voința Tg. M.) 288
p ; 3. I. Matyas (Voința Tg. M.) 282 p;

ECOURI LA O LĂUDABILA INIȚIATIVA

în toate școlile, muncă
9 3

Pentru foarte multi dintre cetățenii 
patriei noastre este cunoscută ini
țiativa lăudabilă a pionierilor de la 
Școala generală nr. 56 din Capitală, 
care au chemat la întrecere toate 
organizațiile cravatelor roșii din tară, 
pe toți elevi! care la 15 septembrie 
vor fi prezent! la startul unui nou an 
de învățămînt. Chemarea viza efec
tuarea unei munci gospodărești com
plexe de către fiecare pionier șl șco
lar, !n perioada de Ia 6—14 septem
brie, destinată să asigure condiții 
optime de desfășurare a cursurilor, 
pornind de la clase, laboratoare și 
săli de gimnastică, reconditlonarea 
materialului didactic (inclusiv a echi
pamentului și inventarului sportiv), 
reamenajarea 
a exercițiilor

Evident că 
56 chemarea 
rînd colectivul pionierilor si elevilor 
Înscriși aici. Zilnic, de la 2 septem
brie, copiii pot fi întîlniti muncind 
de zor la realizarea obiectivelor a- 
mintite. Sub Îndrumarea conducerii 
școlii, a organizației de partid, în
vățătorii $1 profesorii, printre care 
amintim pe tov. Elena Popescu, An
gela Merior, Ecaterina Georgescu, 
Viorica Iacobescu, Tiberiu Munteanu 
se îngrijesc de organizarea echipelor 
de lucru, fac clădirea școlii din zi în

zi mai frumoasă. Deosebit de activi 
sînt In această frumoasă acțiune și 
profesorii de educație fizică Veronica 
Hristu și Gheorghe Nlcolau. împre
ună cu elevii ei caută să realizeze 
la „56“ un microcomplex sportiv mo
del pe sectorul 3. pe teritoriul căruia 
este situată școala.

Important însă este de semnalat 
un alt 
nerale 
fiecare 
și din 
nieri 
torul ! 
gajat i 
roșii 
tuziasmui specific vîrstei Ia buna gos
podărire a școlilor respective. Uni
tățile de pionieri ale școlilor gene
rale nr. 38, 83, 90, 91, 158 din Capitală 
își înscriu răspunsul la chemare în 
același context.

fapt : la chemarea Școlii ge- 
nr. 56 răspund aproape in 
zi multe altele din Capitală 
tară. Astfel unitățile de pio- 

aie școlilor generale din sec- 
3, în totalitatea lor, s-au an
să urmeze exemplul cravatelor 

de la „56”, să contribuie cu en-

Din 
menea 
mare, 
danții _______ _  . .
Iilor generale nr. 6 Cîmpina, nr. 23 
Ploiești, nr. 1 Slănic Prahova etc și 
de conducerea Liceului nr. 3 „Mihai 
Viteazul" din Ploiești. în aceste răs
punsuri colectivele de pionieri și 
elevi se angajează să participe cu 
însuflețire la înfrumusețarea institu
țiilor de lnvătămînt pe care le re
prezintă. să valorifice cît mai bine 
fiecare spațiu liber din curtea școli
lor pentru a-1 transforma în terenuri 
pentru practicarea educației fizice, 
sportului.

Ecoul stirnit de chemarea Ia între
cere a pionierilor de la Școala ge
nerală nr. 56 din Capitală este de
osebit de semnificativ. El dovedește 
atașamentul copiilor noștri fată de 
inițiativele frumoase, pasiunea lor 
pentru muncă, dorința de a fi la 
înălțime și in acțiunile cu caracter 
obștesc. Sînt trăsături de caracter 
cultivate copiilor, tinerei generații 
de către partid, prin intermediul în
vățătorilor și profesorilor, oameni de 
un fel deosebit, care dovedesc că 
știu să modeleze conștiințe si să for
meze viitori cetățeni de nădejde.

Tiberiu STAMA

Cupa speranțelor

t

/
Ieri, tn cea de a doua zi a „Cupei 

speranțelor", competiție organizată 
de F.R.T. pentru tineret (participă țln- 
tași pină la 26 de ani), au avut loc 
probe multe, la aproape toate genurile 
de arme șl la unele dintre ele s-au 
obținut rezultate remarcabile. Astfel la 
pistol viteză (60 focuri) Al. Gbered 
(Steaua) a realizat un punctai valoros — 
592 p. Ghered s-a remarcat în mod deo
sebit In manșa a n-a cînd din 300 punc
te posibile a izbutit 299, plerzînd doar 
un singur punct la serii „scurte" de 8 
sec. Tot la această probă, un alt concu
rent de la Steaua a realizat un nou re
cord național de juniori — I. Cornellu — 
590 p.

O luptă deosebit de strinsă s-a dat la

5S0 p. Pistol cu aer comprimat 40 
FETE : 1. Liliana Tomescu (Olimpia) 
344 p, 2. Virginia Demetriad (Dinamo) 
335 p. 3. Viorica Mlhalcea (Metalul) 333 p; 
BĂIEȚI : 1. Gh. Neacșu (Dinamo) 370 p, 
2. A. Tudorică (Dinamo) 357 p, 3. A. 
Cristea (Olimpia) 356 p. Armă standard 
3x20 f. ............ " - - - ■ —
namo)

I. Mariana Feodot (Di- 
(194—175—191), Anca

Fofbalul de astăzi — pe care cu drept cuvînî II 
numim modern — se diferențiază de cel din tre
cut prin două mari atuuri : a) plusul de viteză im
pus tuturor execuțiilor tehnice; b) sudura perfectă 
realizată între cei 11 componenți "ai unei echipe.

Virtuozitatea adevăraților ași este acum tot atît 
de necesară ca și altădată, dar cu un singur co
rectiv : ea trebuie să se integreze cît mai perfect 
în angrenajul jocului de echipă, spre a-i conferi a- 

cît mai Înaltcestuia o deosebită eficiență și un 
nivel spectacular.

în Mexic '70 s-a văzut că perso; 
nalitafea puternică a unor jucători 
gen Pele, Mazzola, Beckenbauer, 
Bobby Charlton, Muntian sau Espa- 
rago strălucește cu atît mai muli cu 
cît fiecare își punea mai bine marile-i 
însușiri tn serviciul exclusiv al echi
pei.

Un adevărat iucător contribuie totdeauna la obți
nerea ritmului din ce tn ce mai accelerat cu care 
sînt purtate acțiunile spre poarta adversă, pentru ca 
apoi, printr-un dribling decisiv să puncteze toate e- 
forfuriie echipei, jutînd imparabil la gol. Așa ne-au 
apărut în Mexic locurile reprezentativelor Braziliei, 
Italiei, R.F. a Germaniei, Angliei, U.R.S.S., Urugua- 
yului și chiar ale „11 "-lui nostru, tn special în fața 
echipelor conduse de Jan Marko și Zagalo. Victoria 
asupra Cehoslovaciei și replica viguroasă dată Bra
ziliei nu erau decît consecința aplombului dobîndit 
de jucătorii noștri, îndată ce s-au văzut conduși, ca 
urmare a spiritului ofensiv care î-a dezlănțuit în re
priza secundă asupra buturilor apărate de Vencel și 
Felix.

Pe această jșîatră unghiulară pusă la Guadalajara 
încearcă astăzi antrenării loturilor noastre naționale 
— A și tineret — să fortifice și să dinamizeze jocul 
formațiilor care vor da, în curînd, lupta decisivă pen
tru afirmarea în competițiile europene.

Dar, după cît se pare, parametrii evidențiat! tn 
Mexic, în loc să crească, sînt astăzi obturați din ce 
în ce mai mult și aceasta numai din cauză că în 
pregătirea și jocurile selecționabililor noștri, Ia for-

mafiile lor de club, accentul n-a mai fost pus pe 
obținerea ritmului accelerat tn atac, nici pe crearea 
monolitului echipei, în apărare. Titularii fostei echipe 
naționale și-au pierdut parcă și ei „caratele* dove
dite tn C.M. 1970. însăși coeziunea din meciurile 
memorabile de atunci s-a destrămat pe parcurs. Ve
dem cum unii dintre ei (urmarea oboselii sau a auto- 
mulțumirii ?) evoluează slab chiar tn partidele sus
ținute cu echipele lor — Dinamo și Rapid. Nu mai 
departe decît în ultimele două etape ale campiona
tului intern, ca și tn trialul cu O.F.K. Beograd, do

rința de a acționa în viteză s-a re
flectat negativ tn imprecizia pase
lor, tn lipsa Jocului de anticipație, 
în tendința de a rezolva, de unul 
singur, acțiunile de atac, ca și tn 
imposibilitatea de a lega iocul.

... Dar, tot miercuri, la cîteva ore 
de pe „Republicii”, am urmărit pe mi-după meciul de pe „Republicii”, am urmărit pe mi

cul ecran o repriză din partida Ungaria-lugosla- 
via, de la Budapesta. Era un alt fotbal decît acela 
arâtat de reprezentativa noastră în fața lui O.F.K. 
Beograd. Spre ambele porfi se realiza, alternativ, 
un adevărat iureș, în care mingea circula cu o 
viteză uluitoare, iar Jucătorii se demarcau cu o 
precizie de ceasornic.

Ca să ajungem și noi la acest stadiu superior de 
joc este necesar ca noua concepfie bazată pe ’spi
ritul ofensiv să nu constituie numai floarea rară a 
echipelor reprezentative. Spiritul ofensiv trebuie 
însușit, printr-o pregătire asiduă, perseverentă, la 
tofi parametrii și de către echipele de club, pentru 
a ajunge un bun comun tuturor eșaloanelor fotba
lului nostru.

Numai așa vom putea fi reprezenta}! cu tot pres
tigiul necesar otît la nivelul „naționalelor”, cît și la 
acela al echipelor de club, tn toate competițiile 
europene care ne așteaptă.

FEMEI : 1. Margareta Lazăr 285 p — 
campioană republicană ț 2. Rozalia Oros 
(P.T.T.R. Tg. Mureș) 258 p : 3. Magda
lena Naghl 254 p. Simplu F.I.T.A., BĂR
BAȚI (90+70+50 + 30 m) : 1. Z. Benedec 
873 p — campion republican ; 2. A. 
Gydrfl 852 p ; 3. I. Heitman (Voința 
Tg. M.) 828 p. Echipe : 1. P.T.T.R. Tg. 
Mureș 2 462 p— campioană republicana; 
2. Voința Tg. Mureș 2 382 p : 3. A.S A. 
Cluj 2 266 p. Simplu F.I.T.A., FEMEI 
(70+60+50+30 m) : 1. Margareta Lazăr
1 012 p — campioană republicană ; 2.
Rozalia Oros 739 p ; 3. Suzana Szabo 
720 p. Echipe : 1. Mureșul Tg. Mureș
2 282 p — campioană republicană ; 2. 
P.T.T.R. Tg. Mureș 1 910 p.

Astăzi se desfășoară manșa a doua 
(50 + 30 m) la arcuri standard, tnceptnd 
de la orele 8.30, pe stadionul Olimpia.

P GORETI

BOGATĂ ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ

aer comprimat), Angela Tudorică-DInamo 
(pușcă cu aer comprimat) șl Mariana 
Feodot-Dlnamo (armă standard). La pri
ma probă cu armă de vinătoare-skeet 
(talere aruncate din turn) cel mal bine 
s-a comportat D. Buduru (Steaua), 
care din 100 de „farfurioare zburătoare" 
a reușit să doboare 96.

REZULTATE ! Pistol viteză 60 f :
1. Al. Ghered (Steaua) 592 p (293+299),
2. I. Corneliu (Steaua) 590 p — record 
național de junior1 (v.r. 585), 3. R. Vi- 
drașcu (Dinamo) 585 p, 4. M. Stan 
(Steaua) 583 p, 5. I. Sțanciu (Steaua)

ILIE CODREANU (Steaua)
Iuga (Dlnamo) 551 p, 3. Angela Tudorică 
(Dlnamo) 549 p. bAieți 60 f. culcat : 
1. L. Szatmarl (C.F.R. Arad) 586 p (baraj 
100—99), 2. I. Șorițeu (C.F.R. Arad) 586 p 
(100—97), 3. I. Trăscăveanu (Steaua)

586 p (99—99), 4. I. Codreanu (Steaua) 
586 p (99—98), 5. C. Manole (steaua) 
584 p. Skeet (100 talere) ; 1. D. Buduru 
(Steaua) 96 t, 2. N. Vlădan (Steaua) 94 t, 
3. C. Lochlade 
cenco (Șc, sp.
(Olimpia) 91 t. 

întrecerile se
Tunari, (t.r.).

(Steaua) 94 t, 4. Fi. Iur-
1) 94 t, 5. Al. Sencovicl 
încheie azi, pe poligonul

I
I
I
I

Luna septembrie poate fi conside
rată un moment de vlrf al activității 
șahiste feminine din acest an, cele 
mai bune jucătoare fiind angajate în 
cîteva competiții de deosebită impor
tantă. Pe primul plan se situează 
cele două meciuri pe care reprezen- 

’ tativa națională le va susține cu Un
garia (între 8—15 septembrie la Cluj) 
și cu Polonia (intre 22—30 septembrie 
la Brașov).

Ambele întîlniri se vor 
sistem Scheveningen, adică 
jucătoare a unei echipe va 
rînd cu jucătoarele echipei
Meciul cu echipa Ungariei, primul de 
acest fel la șahul feminin, va fi de
osebit da disputat. După cum se știe, 
echipa maghiară s-a clasat pe locul 
II la ultimul campionat mondial și 
numără în rîndurile sale cîteva ju
cătoare de certă valoare internațio
nală : Maria Ivanka (clasată pe locu
rile 4—5 ia ultimul interzonal), Zsuz- 
sa VerBci, Edith Bilek, Eva Karakas, 
și altele. Echipa Poloniei, deși ceva 
mal slabă, are și ea jucătoare de

Uneori vezi jucînd de mal multe 
ori o echipă, fără să descoperi pre
cis cjt anume din capacitatea ei a- 
parțfne laturii tehnice, tactice sau 
fizice. Fiindcă, de regulă, o echipă 
bine antrenată conține toate atribu
tele jucătorilor, topite, sudate, în
gemănate între ele, reprezentînd o 
sinteză a acestora ' Și oferind privi
torului realitatea rezultată, 
tîmplă ca mecanismul să 
de bine gîndit. articulat, 
incit punctele forte sînt 
și sprijină întreaga construcție, iar 
slăbiciunile sînt atenuate, 
sate, mascate cu grijă și 
gență.

Una dintre echipele vizate 
temativa de mai sus este 
Am văzut-o anul trecut de 
ori. Vă amintiți că în afară 
naiul campionatului, cînd s-a deze
chilibrat datorită unor complexe

compen- 
Intell-

în al-
Farul. 
cîteva 

de fi-

. X
acelor tehnicieni, putini la număr) 
în mina cărora o echipă devine mal 
mult decît suma aritmetică a valori
lor individuale. Prin diverse arti
ficii profesionale, antrenorii pot, deci) 
să potențeze capacitatea Interpreta
tivă a orchestrei, fără ca instrumen
tiștii să fie in sine niște vedete.’ 
Iată un test de profesionalitate la 
care fiecare antrenor ar trebui să-si 
raporteze activitatea. Acesta ar fi 
aspectul general al problemei.

A doua subliniere privește echipa 
constănteană, situația ei actuală si 
șansele ne care le are în acest cam
pionat. Deocamdată, echina arată cam 
rău. Asta înseamnă că antrenorii 
vor trebui să renunțe Ia ideea de a 
împinge pentru moment echina într-un 
plan superior. LiDsește încă suportul 
tehnic al jucătorilor si de aceea este 
necesară restabilirea echilibrului din
tre tactică, tehnică si pregătirea fi
zică, revenirea la 
trecut. Ei au și 
că nu-1 pot forța, 
ne acești fotbaliști 
tactică superioară. .. .
rînd. intervenția noastră îi vizează 
Pe jucători, care au datoria să se 
evalueze exact. Dacă vor face acest 
lucru, atunci vor înțelege să reinte
grarea Farului în jumătatea supe
rioară a clasamentului nu poate fi 
decît rezultanta revenirii la modes
tie, a supunerii la un proces de 
muncă exemplar. Asezînd cap la cap 
tot ce știe șî ce poate fiecare, dă
ruind echipei elanul tuturor, consi
derabil în 
fotbaliștii 
redevină 
sigur de 
tați.

circumstanțe 
constănțeană 
rile" grele 
chiar pe la 
autentice pentru smulgerea titlului. 
Farul demonstra în perioada aceea 
o forță de joc deosebită, reușind să 
înfrîngă adversari puternici.

Am revăzut Farul duminica tre
cută, In meciul cu Politehnica lași- 
Comnusă din aproximativ aceiași 
jucători, mai puțin Badea (plecat), 
Antonescu (accidentat) șl Tufan (ie
șit din formă. Acum mi-a anărut ca 
o echipă slabă, în sensul că majo
ritatea jucătorilor ei au o tehnică 
modestă. Dintr-o dată parcă imagi
nea globală a echipei s-a sfărîmat 
și au început să se vadă părțile el 
componente. Sfărâmarea se dato- 
reste. probabil, faptului că antreno
rii Cosmoc si Rdsofi au încercat să 
modifice strategia formației, vrîrvd 
s-o facă mai flexibilă, mai subtilă, 
să o treacă peste nivelul anului tre
cut. axînd-o mai mult pe inteligenta 
Si capacitatea creatoare a jucători
lor. decît pe schemă, no consemne 
precise, pe lucru prestabilit. Și a- 
tunci s-a văzut limpede ceea ce în 
trecutul anroniat fusese înglobat, 
atenuat, mascat și anume că Farul 
este o echină cu nutin echipament 
tehnic Carența aceasta fusese înve
lită abil într-un joc colectiv sim
plu, bazat ne execuții nepretențioa
se, ne multă vigoare, alergare și 
forță, ne manevre tactice ușor me
morabile. Constatarea determină 
două sublinieri. Mai întîi, scoate în 
relief capacitatea antrenorilor Cos
moc și Hașoti, care au știut să edi
fice o formație în stare să obțină 
rezultate bune dintr-un material o- 
blșnuit. El fac parte din categoria

formula sezonului 
priceput probabil 
nu-1 pot împinse 
sore o exprimare 
Dar. în primulONISIE: „intilniriie 

cu Bone nu-s plăcute 
| decît intre patru ochi"
I

SÂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂclasă, cum este Krystina Radzikowska, 
Joianla Szota, Mira Litmanowicz.

Ambele întîlniri vor constitui o 
foarte bună verificare a echipei noas
tre reprezentative, compusă din ma- 
estrele internaționale Alexandra Nl
colau. Elisabeta Polihroniade. Suzana 
Makai. Gertrude Baumstark. Marga
reta Teodorescu, Rodica Reichcr, tî- 
năra maestră Margareta Juncu și 
Veturia Simu.

Paralei eu meciul eu Ungaria, două 
din jucătoarele noastre foarte bune, 
maestrele internaționale Margareta 
Perevoznic și Maria Pogorevici. iau 
parte la tradiționalul turneu de la 
Piotrkow (Polonia).

în domeniul șahului masculin — 
două turnee internaționale în Bul
garia. Marele maestru Florin Gheor
ghiu combate la Varna, iar tînărul 
maestru Dumitru Ghizdavu la Al- 
bena.

După cum se vede, o activitate 
competitlonală internațională bogată, 
pe care o dorim și Încununată de 
succese. (S. Sm.)

(Urmare din pag. 1) Parcul pionierilor, realizat prin 
muncă patriotică a elevilor tomi- 
tani — 16 echipe de copii fotba
liști, cele mai bune dintre cele 
1 000 de participante care au par
curs eliminatoriu întrecerile inier- 
străzi, cartiere, municipiu și ju
dețe, s-au aliniat la turneul final 
al „Cupei Cravatelor roșii", or
ganizat de C.N.O.P. și F.R.F. A- 
ceastă competiție a încununat 
o vacanță bogată a elevilor, 
care sportul le-a fost un bun 
varăș.

Emoțiile dublei întîlniri „A.S.A. — 
„U“, „Bone — Onisie" îl încearcă pe 
proaspătul antrenor al „U“-ulul, care 
ne mărturisea după un antrenament:

— Intilniriie cu Bone nu-s plăcute 
decît între patru ochi- Pentru că, în te
ren, n-avem nici un punct de con
tact, ci numai de... contrazicere. Anul 
acesta va fi — prevăd — și cei mai 
aspru pentru relația noastră, pentru 
că eu voi căuta să progresez, iar el
— în virtutea legii noilor promovate
— să se impună.

— Apropo de progresul lui „U“ : ce 
materializare caută să aibă el în ie
rarhia celor 16 ?

— Un Ioc între treptele 3 și 6-
— Cum răspund jucătorii acestei 

intenții ?
— Cu o adeziune și o Încredere 

totală, pentru că toți sînt convinși 
că rostul nostru nu este să plutim 
în campionat.

— Considerați cele 3 puncte ca o 
expresie imediată a acestei angajări ?

— Cu siguranță, da. Mai departe, 
însă, doresc ca punctele să fie și re
zultatul unor subtilități tehnice și al 
unei concepții tactice bine statornici
tă. elemente care vor concura, în a- 
ceîași timp, șî Ia profilarea unei per
sonalități distincte a „U"-ului. Pen
tru că „U“ trebuie și are cum să de- 

personalitate a fotbalului
Nușa DEMIAN

SPORTUL STUDENȚESC-METALUL BUCUREȘTI
IN PERSPECTIVA OLIMPICA

1-1 (1-1)

ci au fost

disputa 
fiecare 

juca pe 
adverse.

edițiile imediat anterioare, 
de la Farul vor reuși să 
în curînd un ansamblu 
sine. Altfel sînt pericli-

în care echipa 
juca pe teren pro- 

complet 
dominau,

Romulus BALABAN

tflmploaatnl pe ccnipc DINAM0V1ȘTI ÎNVINGĂTORI CAMPIONATUL MASCULINSCHIFIȘTII
(Urmare din pag t) (Urmare din pag. 1)

6—4,
8—6,

în competijie cu multe luni în 
urmă, acest veritabil festival al 
sportului nostru național a dove
dit perenitatea oineî, în primul 
rînd prin masivul contingent de 
tineri săteni (sub 17 ani), care 
au îndrăgit acest sport antrenant, 
de loc pretențios, cu tradiție pe 
meleagurile noastre. Iar la Con
stanța — într-un decor adecvat,

Sâptămîna pe care o consem
năm a prilejuit sportivilor români 
cîteva confruntări de prim rang 
în cadrul campionatelor mondiale 
de caiac-canoe, luple libere și 
greco-romane (Sofia), a europe
nelor de tir (Suhl), a balcaniadei 
de atletism (Zagreb). Și dincolo 
de rezultate — unele din ele 
prestigioase, tncununînd efortul 
susținut, dăruirea și clasa inter
națională a unor tricolori — se 
impune trăsătura de unire a 
acestor evoluții cu perioada pre
gătitoare, decisivă, a J. O. de

la Munchen ’72, perspectivele 
care le au aceste discipline olim
pice, care la trecutele ediții s-au 
situat pe poziții fruntașe. Cre
ditul acordat tineretului în toate 
aceste ramuri trebuie dublat cu 
o muncă responsabilă și exigentă 
a sportivilor și antrenorilor lor, 
pentru ca evoluția la Munchen ’72 
a reprezentanților României so
cialiste sâ corespundă resurselor 
de talent șî energie, condițiilor 
excelente de pregătire de care 
dispun sportivii țârii noastre.

La acest meci, 
studențească 
priu, rolurile au fost 
inversate ! Cei care 
creau ocazii, și apoi le ratau (nu 
o dată, nu de două ori, 
5—6 de astfel de momente rari
sime) erau metalurgiștii, în vreme 
ce echipa gazdă dădea din colț 
în colț. Cele două goluri înscrise 
au fost, într-un fel, o oglindă . a 
jocului. Metalul înscrie, în min.

2, un gol superb, la păianjen, prin 
Stan Gabriel, iar studenții ega
lează prin Jamaischi (min. 25), ca 
urmare a unei lovituri Indirecte 
din careu, acordată de arbitrul 
Tr. Moarcăș din Brașov, care, tre
buie spus, a condus slab, izbu
tind să încurce și să nemulțu
mească ambele echipe (printre 
altele el are pe conștiință și ne- 
acordarea a două penaltyuri — cîtef 
unul în fiecare careu).

D. GRAUR

IN MAGAZINELE DE

CUMPĂRAȚI

CONFECȚII GĂSIȚI UN BOGAT SORTIMENT

ȘCOLARE PENTRU TOATE CICLURILE

DE PE ACUM COPIILOR UNIFORME,1

PENTRU A EVITA AGLOMERAȚIA

DINAMO-PROGRESUL 12-12
T. 0VIC1 L-A ÎNVINS PE S. DRON!
Balanța victoriei nu a putut 

fl înclinată nici de Dinamo nici 
de Progresul, cu toate că timp de 
trei zile aceasta a oscilat In per
manență. Punctele cele mai preți
oase pentru Progresul le-au reali
zat Ecaterina Roșianu, C. Curcă 
și R. Bădin. Rezultatul surpriză 
al întîlnirli l-a realizat T. Ovicl 
care l-a învins fără drept de apel 
pe S. Dron (Dinamo) cu 6—3, 3—6, 
6—1.

Rezultate i S. Dron—S. Mureșan 
2_6, 6—4, 6—3, V. Marcu—T.
Ovicl 6—2, 5—7, 6—1, ludit D1- 
bar—Ecaterina Roșianu 8—10, 
7—5, 3—6, Manana Nunweiller—
Aneta Verone 6—2, 6—3, V.
Marcu—S. Mureșan 
Tudit Dibar—Aneta 
6—2, 6—3, Manana 
Ecaterina Roșianu
3— 6, M. Breazu—C. 
5—7, 3—6, Virginia 
Takacs 6—2, 2'—6, 
bărbați : S. Dron.
Mureșan. T. Ovici 6—2, 1—6, 6—4, 
F. Manea, M. Breazu—C. Curcă, 
R. Bădin 7—5, 4—6, 3—6; dublu- 
femei: Manana Nunweiller, ludit 
Dibar—Ecaterina Roșianu, Elena 
Takacs 6—3, 4—6, 4—6, dublu-
mixt: ludit Dibar, S. Dron—E- 
caterina Roșianu, S. Mureșan
4— 6, 4—6.

6—2,
fi_2, 6—1,
Verone 1—6, 

i Nimweiller— 
8—10.
Curcă
Ruzicl—Elena 
6—2 : dublu- 
V. Marcu—S.

Sandi IONESCO

7:20,5; 3. Gh. Foca (Metalul) 7:22,5;
4. L. Stolov (Dinamo) 7:56,0; 5. I. 
Dospinescu (Clubul sportiv Bacău) 
8:00,0.

După animatele întreceri prelimi
narii (serii, recalificări) echipajele 
finaliste în proba de 2+î s-au pre
zentat (cu excepția uneia) cu emoții 
firești la concursul de simbătă di
mineață. Motivul ? în start se afla 
și schiful campion mondial anul 
trecut, In Canada. Cum era de aș
teptat. lupta s-a dat pentru ocuparea 
locurilor imediat următoare după 
Ștefan Tudor-Petre Ceapura. Aceș
tia, conduși de Constantin Buncea- 
nu, au îneîntat _asistența prezentă 
în tribuna 
susținut 
splendidul 
zultate : 1. 
Buneeanu) 
3, Dlnamo
5. C.N.U.

Una dintre cele mat frumoase fi
nale a fost cea de schif 4 fărd eîr- 
maci. încă de la plecare, cvartetul 
dinamovist format din Emeric Tușa, 
Dumitru Ivanov. Dumitru Grumezes
cu și Ilie Oantă se instalează 
fruntea plutonului, urmăriți 
proape de sportivii cluburilor 
sl C.N.U. Pe ultima mie de 
însă, schifiștii de la Dlnamo 
distanta vizibil, învingînd printr-un 
finiș impresionant. Clasament: 1.
Dinamo (Tusa, Ivanov, Grumezescu, 
Oanță) 6:20.5 ; 2. C.N.U. 6:28,0; 3. 
Steaua 6:31.5 ; 4. Olimpia 6:48,7. E- 
chipajul Politehnica Timișoara a fost 
descalificat pentru ^borjJaJ. j>

de la Turn, prin tempoul 
imprimat cursei, prin 
recital nautic oferit. Re- 
Dinamo (Tudnr. Ceapura + 
7:14.4 : 2. Steaua 7:23.7 : 
II 7:28,2 ; 4. C.N.U. 7:34,0; 
TI 7:42,0.

în 
îndea- 
Steaua 
metri, 

se vor

Cea de a șasea finală â zilei 
reunit sportivii din echipajele 
2 piste. în luptă directă: schifiștii 
de la Dinamo și Steaua. Pînă la ju
mătatea cursei dinamoviștii au con
dus cu un avans minim (mai puțin 
de o secundă). Ei vor fi, însă, a- 
junși din urmă (in dreptul balizelor 
care marchează 1500 m) de către e- 
chipajul Steaua care, în continuare, 
forțează dar, inexplicabil — pe ul
timii 200 m cedează — dînd posibi
litatea adversarilor să se distanțeze. 
Rezultate: 1. Dinamo (Emil Budu- 
rișan, Francisc Hoff) 6:40,5: 2.
Steaua 6:53,2; 3. C.N.U. 6:57,0; 4. 
Politehnica Timișoara 7:01,5; 5. Me
talul Buc. 7:10,0.

Atrăgătoarele finale s-au Încheiat 
cu proba de schif 3+1. întrecerea 
a avut, ca în majoritatea curselor, 
două echipe favorite: Dinamo și
Steaua. Urcînd în barcă tot ce avea 
maț bun, Dinamo (antrenor Dumitru 
Popa) a luat un start promițător, in- 
registrînd la 500 m un avans de 
ordinul sutimilor de secundă. Desi
gur, a fost momentul cînd echipajul 
clubului Steaua a atacat decisiv, dar 
cu „3 bărci campioane" în schif 
(2+1, 4 f.c. șl 2 f.c.) cu Ceapura, 
Tudor, Tușa etc. sportivii dinamo- 
viști contraatacă, măresc strocul și 
reușesc să păstreze distanța. Aceasta 
va fi mărită spre final cînd, în a- 
plauzele celor prezent!, dinamoviștii 
vor cuceri cel de al cincilea titlu. 
Rezultate: 1. Dinamo (Emeric Tușa, 
Petre Ceapura, Ștefan Tudor. Du
mitru Ivanov, Iile Oanță, Dumitru 
Grumezescu, Ivan Caeenco, Fran
cisc Papp+Gh. Gheorghiu) 5:48,7; 2. 
Steaua 5:52,6; 3. Dinamo II 5:58,3;
4. C.N.U, 8:07,2,

așteptat de bine în postul de pivot, 
face ca scorul să devină, în min. 
51, 15—11 pentru S. C. Bacău, care 
lăsa Impresia că va cîștlga ușor. 
Dar, la fel ca în finalul primei re- 

‘ prize, brașovenii au avut o puter
nică revenire, din păcate însă tar
divă pentru a mal putea schimba 
soarta meciului. Cele mal multe 
puncte au înscris: Constantinescu 
(4), I.aub (4), Avramescu (3) — 
S. C. Bacău, Messmer (8 — dintre 
care 7 din 7 m) — Dinamo Bra
șov. Au arbitrat C. Șenchea (Plo
iești) și O. Leichep (Sibiu).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 20—4 (10—2) ! Este scorul 
record al campionatului și el își 
are explicația atît în jocul excelent 
prestat de bucureșteni, cît și în 
fragilitatea teamului clujean care, 
la primul examen mai serios din 
acest sezon, s-a dovedit prea crud 
pentru duritatea unei astfel de în
treceri. Doar cu trei jucători de 
certă valoare în echipă (Schobel, 
Tudosie și Stuparu) este clar că 
studenții vor avea o viață grea în 
actualul campionat. Au marcat: 
Gruia (5), Kicsid (4), Stockl (2), 
Coasă (2), Gațu (2), Popescu (2) 
și Drăgăniță (2) pentru Steaua, res
pectiv Tudosie, Popa, Capră șl 
Schobel. Au arbitrat Gh. Mateescu 
șl Al Popescu (Or. Gh. Gheorghiu- 
Dej),

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 19—13 
(10—7), O tntîlnire între două for
mații fruntașe ale handbalului nos
tru. care însă nu și-au onorat cu 
nimic, în confruntarea lor, cartea 
de vizită pe care o au. Luptînd cu 
disperare (acesta este termenul 
exact) pentru victorie, cele două 
echipe au trecut frecvent peste ba
riera sportivității, oferind momen
te penibile care nu au nimic co
mun cu handbalul. Tonul l-au dat 
bucureștenii, abuzînd de faulturi în 
apărare, multe dintre ele exagerat 
de aspre. Pe această cale s-a an
gajat și Politehnica Timișoara, care 
însă maî slab pregătită fizic a căzut 
victimă propriilor vsale slăbiciuni 
și mai ales nervozității. Universita
tea București a fost sancționată cu 
12 minute de eliminare (Roșu și 
Ștef de cîte două ori), în timp ce 
Politehnica a avut 30 de minute de 
inferioritate numerică (Guneș eli
minat definitiv în min. 40, Ivan 
eliminare pe 5 minute); Universita
tea București a comis 66 de faulturi 
(mai mult de un fault pe minut !), 
iar Politehnica Timișoara 16 faul
turi. Ce se 
acest trist

mai poate adăuga la 
bilanț?

I 
BUCUREȘTI — ÎNDE- 
SIBIU 19—14 (11—7).

DINAMO 
FENDENȚA 
Sibienii s-au prezentat mai bine de- 
cît în ziua precedentă, obligînd va
loroasa formație bucureșteană să 
depună serioase eforturi pentru a 
obține victoria.



Trimisul nostru special, Victor BÂNCIULESCU, transmite de îa lake Geneva

Interes enorm pentru meciul de box

S. U. A. - România
DELEGAȚIEI ROMANE I S-A 

A FOST DECLARATĂ
FĂCUT
DREPT

O PRIMIRE IMPRESIONANTĂ • ZIUA MECIULUI CU ROMÂNIA
ZI ÎNCHINATĂ BOXULUI ÎN STATUL WISCONSIN

la Forest HillsPentru
CUPA MARII NEGRE" LA BASCHET

NASTASE SE CALIFICA UȘOR (3-0) România A - Polonia 65-52, după un joc excelent...iar Kodes luptă din greu (3-2) cu Barthes
— Cam- 
tenis ale

NEW YORK 4 (Agerpres) 
pionatele internaționale de 
S.U.A. de la Forest Hills au progra
mat primele partide din cadrul 
rului doi al probelor 
cătorul român ILIE 
intîlnit pe americanul 
pe care l-a învins in 
6—2, 6—4, 6—4. în 16-imile de finală 
ale competiției, Ilie Năstase îl va în- 
tilni pe tenismanul australian Bob 
Carmichael- în alte partide se vor 
întilni Kodes cu Seewagen (S.U.A.), 
Lutz cu Parun (Noua Zeelandă), 
Ashe cu Cox (Anglia), Richey cu Os
borne și Froehling cu Tanner 
(S.U.A.).

Alte rezultate din turul doi : Kodes 
(Cehoslovacia) — Barthes (Franța)

6—4, 6—3 ; Osborne 
(Brazilia) 6—3, 1—6,

IatS-l pe Norman Blua (în haină albă, în picioare), primarul orașului Lake Geneva, salutînd delegația de boxeri 
români, la sosirea pe aeroport. Telefoto 1 A. P. — AgerpresTelefoto 1 A. P. — Agerpres

LAKE GENEVA (prin telefon).

laSosită miercuri seara tîrziu 
New York, echipa de box a Ro
mâniei a fost întîmpinată pe aero
portul Kennedy de reprezentanți 
ai lui „Amateur Athletic Union", 
în frunte cu vicepreședintele 
A.I.B.A., col. Donald F. Huli. Sa
lonul oficial din aeroport era pa
voazat cu drapelele de stat ale Ro
mâniei și S.U.A. iar tinere fete 
americance, îmbrăcate In frumoase 
costume naționale românești, au 
întîmpinat cu flori delegația bo
xerilor noștri.

După o noapte petrecută la New 
York, selecționata română a ple
cat cu avionul la Chicago, unde 
pe aeroportul O'Hare a fost pri
mită ....................   ~
aici 
nea 
apă, 
sin,

de oficialitățile locale. De 
ea s-a îndreptat spre stațiu- 
climaterică și de sporturi de 
Lake Geneva—statul Wiscon- 
gazda întîlnirii internaționale

dintre reprezentativele celor două 
țări.

Joi după-amiază, autoritățile lo
cale au organizat în cinstea dele
gației noastre o paradă pe bule
vardele centrale ale orașului. In
tr-o coloană oficială de mașini des
chise, pavoazate cu drapelele celor 
două țări, pugiliștil români au 
traversat marile bulevarde ale 
orașului în aclamațiile cetățeni
lor. în portul la'cului Geneva (El
veția americană) de pe un podium 
special instalat, primarul orașului, 
Norman Blue, a salutat echipa ro
mână, Inmînîndu-i, în aplauzele 
cetățenilor, o proclamație înră
mată din partea guvernatorului 
statului, Patrick Lucey, prin care 
se comunică tuturor cetățenilor 
orașului, că ziua de 4 septembrie 
a fost declarată zi închinată bo
xului în„ statul Wisconsin.

Ziarele locale, salutînd prezența 
echipei reprezentative de box a

larg de 
aibă loc.
Regional 

de ieri, a 
in 

pagina I, ORAȘUL NOSTRU 
VA ZICE BUNĂ VENIRE, BO
XERI ROMÂNI" (scris în limba ro
mână), însoțit de un articol pe 
3 coloane, în care se fac aprecieri 
elogioase la adresa boxerilor ro
mâni și a sportului românesc, în 
general.

Din toată presa, ca și din ma
nifestările gazdelor, se desprinde 
interesul enorm cu care este aș
teptată întîlnirea dintre cele două 
reprezentative naționale. Meciul 
a fost programat Ta Convention 
Center, sîmbătă seara.

★

Datorită diferenței 
rezultatul întîlnirii îl 
în ziarul nostru de

hi
de simplu. Ju- 
NASTASE l-a 
Jeff Borowiak, 
trei seturi cu

Poloiștii juniori
calificați in turneul

final al CI
BARCELONA 

sfîrșit întrecerile 
preliminarii ale 
pean de polo pe

României, se ocupă 
meciul ce urmează
Ziarul „Lake Geneva
News“, în numărul său 
clișat un titlu_ pe 8 coloane, 
pagina ~

pe 
să

de fus orar, 
vom publica 

luni.

4 (Agerpres). Au luat 
din cadrul grupelor 
campionatului euro- 

,___ __ ,__  ,..: apă rezervat echi
pelor de juniori. Pentru faza finală 
a competiției, s-au calificat selecțio
natele Spaniei, României (grupa A) 
și Ungariei și U.R.S.S. (din grupa 
B).

In ultima zi a preliminariilor, a 
fost înregistrată o mare surpriză : 
echipa Ungariei a întrecut cu scorul 
de 6—2 formația U.R.S.S., dețină
toarea titlului european. Intr-o parti
dă echilibrată, reprezentativa Româ
niei a învins cu scorul de 6—5 se
lecționata Iugoslaviei. Punctele echi
pei române au 
nea (2), Slăvei 
Alte rezultate : 
Spania—Olanda

Iată clasamentele finale ale celor 
două grupe preliminarii : grupa A s 
1. — Spania — 8 puncte; 2. — 
România — 6 puncte ; 3. — Olanda
— 4 puncte | 4. — R. F. a Germaniei
— 2 puncte; 5. — Iugoslavia — 0 
puncte ; grupa B 
10 
3.

fost înscrise de Ma- 
(2), Pop și Frîncu. 
Italia—Grecia 9—4 ;

7—2.

6.

puncte ; 2. — U.R.S.S.
— italia — 6 puncte ;
4 puncte ; 5. — Grecia
— Belgia — 0 puncte.

Iugoslavia -
1. — Ungaria

— 8 puncte;
4. — Anglia
— 2 puncte;

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

devine recordmană-a țării. Rezultate: 
1.
(B)
(R) 10,03 UI, *. JIUIOIIV.» ;*>,

m, 5. Kokoseli (G) 14,09 m, 6. Claie! 
U)

Hristova (B) 17,80 m. 2. Cioltan
16,81 m — record, 3. Sălăgean
16,65 m, 4. Stoianova (B) _16,38

13,68 tn.
Vera Nikolic} a cîștigat clar cursa 

de 1 500 m, la capătul căreia a înre
gistrat și un nou record Iugoslav. 
Tot cu un nou record a încheiat în
trecerea și tînăra noastră atletă Ma
ria Lincă, care a luptat din răs
puteri pentru a se putea impune ală
turi de renumita sa adversară. Re
zultate : 1. Nikolicl (I) 4:16,9 — re
cord, 2. Lincă (R) 4:19,5 — record, 
3. Rajer (I) 4:19.6, 4. Amzina (B) 
4:22,4, 5. Baciu (R) 4:24,9, 6. Bineva 
(B) 4:26.1.

O cursă cu un final extraordinar 
a fost cea de 3 000 m obstacole, în 
care fostul campion european Miha» 
Jelev a făcut totul pentru a se uita 
de insuocesul necalificării sale în fi
nala recentelor „europene". Și a reu
șit. deși compatriotul său Tihov și 
reprezentantul nostru Gheorghe Ce- 
fan i-au fost adversari puternici. 
Campionul român, după mai multe 
curse în care a cochetat cu cele 
8:34,0 ale recordului lui Zoltan Va-

moș, a obținut, tn sfîrșit, perfor
manța cu care să-și înscrie numele 
pe tabelul de onoare al recordmani
lor țării. Rezultate: 1. Jelev (B) 
8:30,0. 2. Tihov (B) 8:30,6. 3. Cefan 
(R) 8:31,0 — record, 4. Kondotoro" 
(G) 8:38,0, 5. Nakopoulos (G) 8:39,8, 
6. Jokici (I) 8:51,2.

Comportindu-se nesperat de bine 
in ziua a doua a întrecerii Djurdja 
Focici a tranșat în favoarea ei 
pută cu 
zultate i 
ghelova 
4 651 p 
Ia lungime și 26,7 s 
Jurukova (B) 4 543
(I) 4 436 p, 6. Biduleac (B) 3994).

Ca și în ajun, la 800 m, semifon- 
diștii prezenți sîmbătă la startul 
cursei de 1 500 m au furnizat o în
trecere aprigă, decisă abia pe ul
timii metri. Evident superior Jose 
Mecljimureț și-a asigurat și al doi
lea titlu balcanic.
1. Medjimureț (I) 
privița (I) 3 : 43,6, 
3 : 43,7, 4. Atanasov 
Neamțu (B) 3 :45,9, 
(G) 3 : 46.1.

In celelalte probe

celelalte pentatlonite.
1. Focici (I)
(B) 4782 p, 
(în ultimele

dis- 
Re- 
An- 
(B) 
m 
4.

4 902 p, 2.
3. Popescu 
probe, 5,99 
pe 200 m),

p, 5. Leskovak

Rezultate i 
3 : 42,8 2. Ko- 

3. Lupan (R) 
(B) 3 : 43,7, 5.
6. Zaharopoulos

masculine au

L
(Urmare din pag. 1)

în fața lui Cs. Hegediis (Ungaria) 
și a fost eliminat. Nicolae Neguț 
(90 kg) a obținut o nouă victorie 
înainte de limită, in numai 48 
secunde, în meciul cu iranianul 
O. Moshtaghi, în urma unui salt 
spectaculos, iar în cel de-al doilea 
meci, cu S. Nikolov (Bulgaria) Ne
guț a pierdut la puncte •*«
unui 
nescu 
tide 
puțin 
gughi . 
Guadarzi
(+ 100 kg) a reușit un rezultat ex
celent, terminind la egalitate cu 
vicecampionul mondial J. Csatari 
(Ungaria), dar în meciul următor 
a pierdut Ia tuș, cu 30 de secunde 
înaintea gongului final în 
Tomov (Bulgaria), dar va 
clasamentul primilor 6.

Ion Gibu a pierdut prin 
meciul cu V. Zupkov (U.R.S.S.) și 
ieșit din competiție, Gh. Stoiciu, 
cîștigat detașat la puncte 16—2 
F. Moreau (Franța), Ion Baciu

datorită 
avertisment. Nicolae Marti- 
(100 kg) a susținut două par- 
cîștigîndu-le la tuș în mal 

de un minut ■. cu Y Jama- 
(Japonia) și, respectiv, cu A. 

(Iran). Victor Dolipschi

slovacia), P. Kirov (Bulgaria) b.t. 
A. Sprensen (Danemarca), I. Bog- 
nani (Italia) b.p. A. Moreau (Fran
ța) ; 57 ' ’ " ..............
b.p. R. 
winkel
(Maroc), _ . .
Y. Altin (Turcia) ; 62 kg — V. Aga- 
mov (U.R.S.S.) egal J. Gaspar (Ce
hoslovacia), I. Lipien (Polonia) b.p. 
M. Schondorfer (R.F.G.) ; 68 kg — 
S. Apostolov (Bulgaria) b.p. A. Su- 
pron (Polonia), I. Damianovic_ (Iugo
slavia) b.t. N. Weissbaum
A. Ster (Ungaria) b.t. S.

I.
b.p. D. Robin 

(R.D.G.) b.p.
G. Kalaktopoulos (Gre- 
Motegi (Japonia).

kg — J. Varga (Ungaria) 
Kazakov (U.R.S.S.), I, Hajse- 
(S.U.A.) b.p. S. Lachkhar 
O. Moskivis (Grecia) b.p.

Ster (Ungaria) b.t. 
(Cehoslovacia); 74 kg — 
(Iugoslavia) 
K. Poohl 
(Finlanda), 
cia) b.t. Y.

(Elveția), 
Nepustil 

Kechman 
(Franța), 

E. Tapio

fața 
Intra

lul 
tn

în 
a 
a 

la 
a 

cîștigat înainte de limită (min. 7,25) 
în meciul cu H. Radmacher (R.D.G.), 
iar Simion Popescu a fost 
lificat, în i 
versarul 
Ambii au 
petiție.

Duminică 
vor evolua 
Nicolae Neguț 
nescu.

ALTE 
TANTE: 
(Ungaria) 
V. Anghelov 
(Turcia), H. 
Holms (S.U.A.); 52 kg — V. Micha- 
lik (Polonia) b.p. M. Zeman (Ceho-

tuș

desca- 
min. 8, împreună cu ad- 
său, A. Ster (Ungaria), 
fost eliminați din com-

în ultimele reuniuni 
Gh. Stoiciu, Ion Baciu, 

și Nicolae Marti

REZULTATE MAI IMPOR- 
cat.
b.t.

48 kg — V. Sereș 
Y, Matsuda (Japonia), 

(Bulgaria) b.p. H. Sari 
Maas (R.F.G.) b.t. O.

2—6, 5—7, 6—4, 
(S.UA.) — Koch
7—6, 6—3 ; Richey (S.U.A.) —Muker- 
jea (India) 7—5, 6—2. 6—3 ; ~
(Noua Zeelandă) — McNair (S.U.A.) 
6—4, 4—6, 4—6, 6—2, 6—4 ;

■ (S.U-A.) — Cooper (Australia)

Parun

Tanner
5—7, 

7—6, 6—7, 7—5, 6—3 ; Cox (Anglia) 
— Davidson (Australia) 7—6, 6—4,
6— 0 ; Orantes (Spania) — Holmberg
(S.U.A.) 6-4, 6—3, 4—6, 6—2 ; Froeh
ling (S.U.A.) — Pattison (
5— 7, 7—6, 6—7, 6—3, 6—4 ;
(S.U.A.) — Krulevitz (S.U A.)
6- 1, 6—1.

In turneul feminin, Judy
(Australia) a invins-o cu 6—2, 6—4
pe Janet Newburry (S.U.A.), Kerry 
Harris (Australia) a dispus cu 6—7,
7— 6, 6—3 de Alena Palmeova (Ceho
slovacia), Rosemary Casals (S.U-A.) a 
intrecut-o cu 2—6, 6—3, 6—0 pe
Wendy Overton (S.U.A.), iar Kerry 
Melville (Australia) a cîștigat cu 6—0, 
6—3 la Winnie Shaw (Anglia).

(R.S.A.) 
; Ashe

6-2,
Dalton

CONSTANȚA, 4 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Numai 12 punote 
diferență pe tabela de marcaj la 
fluierul final al arbitrilor în partida 
Bulgaria—România B. joo spectacu
los, aprig disputat, care a încălzit 
atmosfera estivală din sala Sporturi
lor. Au învins, cum era și normal, 
baschetbalistele bulgare, asupra valo
rii cărora ni se pare inutil să in
sistăm. Aplauzele le-au primit, însă, 
tinerele noastre reprezentante, care 
nu s-au speriat de renumele adver
sarelor și au dat o replică neașteptat 
de viguroasă. Inexactitățile de ordin 
tehnic, lipsa preciziei în aruncările 
la coș, firești pentru o formație a 
cărei medie de vîrstă nu depășește 
18 ani, au fost suplinite de o admi
rabilă dăruire, un efort maxim, de 
care adversarele au fost realmente 
surprinse. Lipsită. în final, de apor
tul celei mai bune jucătoare, Euge
nia Salcu, autoarea a 14 puncte în 
prima repriză, reprezentativa secun
dă a țării noastre a rezistat, totuși, 
ofensivei dezlănțuite de Nestorova 
(22 p), Stoianova (15 p) și Labova 
(12 p), merite deosebite revenind Ta-

tlanel Răduleseu (21 p), Anei Gros- 
skopt (12 p), Corneliei Petrio (9 p) 
și Euizei Tal (4 
77—65 (51—33). Au 
kowski (Polonia) 
(România).

Prima echipă a
o evoluție excelentă și a învins pe 
cea a Poloniei cu scorul de 65—52 
(33—27). Sportivele noastre au condus 
în permanență, 
chiar autoritar, 
bine o apărare 
le-a obligat pe 
neze să arunce . ...
împiedicat să pătrundă spre coș. Au 
înscris Iftimie 5, Deak 6, Szabo 5, 
Popov 7, Nicola 12, Tita 20. L. Ră- 
dulescu 2, Guaiu 8 pentru România, 
respectiv, Biszerska 2, Blakzik 4, 
Gosztinszka 7, Marciniak 14, Ro- 
gowska 16, Smolenska 1, Zbikowska 8. 
Au arbitrat T. Rendan (Turcia) și 
A. Minev (Bulgaria).

In ultima zi: România B-Polonla 
șl România A-Bulgarla.

p). Scor final i 
arbitrat W. Mlad- 

și G. Chirauleu

României a avut

in repriza a doua 
Ele au aplicat foarte 
în zonă strînsă, care 
baschetbalistele polo- 
de la distanță și le-a

Adrian VASILIU

VEȘTI DIN ȚARII E SOCIALISTE
VIITORUL

In planul gene
ral de recon
strucție a capita
lei Cehoslovaciei, 
este 
pentru

prevăzută 
viitorii 

construirea 
mare și 

i centru

CENTRU SPORTIV AL ORAȘULUI PRAGA

fost înregistrate rezultatele : lun
gime : 1. Rak (I) 7,99 m-record, 2. 
Jurcă (R) 7,70 m,
7.59 m, 4. Kosutici 
Marin (B) 7,38 m, 
7,17 m î greutate i 
18,96 m, 2.
Loukas (G)
17.59 m, 5.
Gagea (B) 
Icnski (I) 
71,68 m, 3.
Primorak (I) 70,96 m, 
69,90 m, 6. Kaponis 
4x100 m ; 1. Iugoslavia 40,3, 2. Gre
cia 40,7, 3. România (Stan, Dulghe-

3. Zaharia (R1 
(I) 7,53 m, 

6. Vikeludas 
Ivancici 
18,25 m, 
Joțovici (I) 

17,45 in, 
suliță : 1.

m, 2. Petra

1.
(B)

4.

5. 
(G) 
(I)
3.Stoev

17,66 m, 
Kzocev (B) 
17,32 m ;

74,70
Grigoraș (B) 71,10 m, 4. 

5. Dinev (B) 
(G) 68,70 tn 1

6. 
Mi- 
(B)

4.Zainfirescu, Munteanu) 41,0,
5. Turcia 42,8. 
înainte de a 

telefonică ne-au 
la centrul de 

disputei decatloniștilor,

l'U,
Bulgaria 41,3,

Cu puțin 
convorbirea 
furnizate, 
rezultatele 
încheiată cu frumosul succes al tî- 
nărului 
Bogdan. Rezultate : 1. Bogdan 
7 458 p, 
Șepci (B) 7 302 p, 4.
7 302 p, 5 Kourelos (G), 
Milakov (B) 6 930 p.

întrecerile ediție! a 
Jocurilor Balcanice iau 
minică.

încheia 
fost 

presă.

nostru campion Vasile
(B) 

3.
(G) 

6.

2. Djurov (B) 7 415 p,
Sevastis
6 998 p,

XXX-a
sfîrșit

a
du-

i 
modern 
sportiv în cartie
rul „Na Mani- 
nach“, aproape de 
fluviul Vltava, 
care străbate o- 
rașul. Proiectul, 
opera unui colec
tiv de ingineri- 
arhitecți, a fost 
aprobat, ceea ce 
constituie primul 
pas sprb realiza
rea grandiosu
lui centru, care 
va cuprinde un 
stadion de 70 000 
locuri, un al doi
lea stadion, 
bazine 
pentru 
sărituri 
tul va 
trat cu instalații 
și anexe moderne.

Proiectul pre
vede, de aseme
nea, și construi
rea unui sat olimpic, dacă Praga 
va găzdui eventual Jocurile Olim
pice. Acesta va fi amplasat în car
tierul Holeșovice, pe celălalt mal

săli, 
acoperite 
înot și 

etc. To- 
fi înzes-

reputația fotbalistică a cartierului 
sau uliței sale.

Interesant este faptul că adulțil 
participă cu entuziasm la între
cerea copiilor și nu rareori poți 
vedea fotbaliști internaționali și 
antrenori de vază, lăsîndu-și baltă 
treburile spre a se îngriji de pre
gătirea copiilor de pe strada pe 
care, cîndva, au încercat emoțiile 
„mingii de piele".

Anul acesta trofeul primei se
rii — rezervată copiilor între 11— 
14 ani — a fost cîștigat de echipa 
„Metalist" din Donețk, urmată de 
„Kolhida" din Kutaisi șl de „Ara- 
gat“ din Erevan. Pentru al doilea 
trofeu acordat mezinilor întrece- 

lupta continuă cu ardoare.

REFLECȚIILE UNUI
ANTRENOR POLONEZ

al Vltavei.
în fotografia alăturată: 

dere de ansamblu a machetei vi
itorului centru sportiv din Fraga.

„GRĂDINIȚA DE COPII"
Una dintre cele mai populare 

întreceri ale 
apropie de 
„Mingea de 
anvergură 
copiilor pe 
9 și 11 ani

Sute de 
străzi, cartiere, sau colhozuri, mii 
de copii de la oraș sau de la țară, 
își dispută cu ardoare tradiționa-

fotbalului sovietic se 
sfîrșit. E vorba de 
piele", competiție de 
unională, rezervată 

grupe de vîrstă, între 
și 11 și 14 ani. 

echipe reprezentînd

A FOTBALULUI SOVIETIC
lui trofeu în încurajările pline de 
larmă ale colegilor și suporteri
lor, care pot fi socotiți de ordinul 
milioanelor. Aproape că nu există 
jucător din echipa reprezentativă 
sau din categoriile superioare care 
să nu fi participat în copilări^ la 
această uriașă competiție apărînd

Antrenorul lotului de £otbal-tî- 
neret al Poloniei, asist, univ. An- 
drej Strejlau a declarat, în cursul 
unui recent interviu, că mai mulți 
dintre „elevii" săi dovedesc o re
marcabilă maturitate tehnică și 
chiar tactică, fapt care îl deter
mină să creadă că vor începe, să 
fie curînd, utilizați în prima 
reprezentativă a țării. Strejlau a 
citat numele jucătorilor Wyrobek, 
Gorgon, Cmikinwicz, Anczok, 
Dejna și Szoltysik.

Totodată, antrenorul polonez a 
mărturisit că se călăuzește în 
munca sa după principiul pregă
tirii universale a jucătorilor. 
„Fiecare om al unei echipe — a 
spus el — trebuie să fie capabil 
să facă față tuturor situațiilor, in 
orice postură s-ar afla pe terenul 
de joc. Pentru aceasta caut să dez
volt tinerilor fotbaliști și o gin- 
dire tactică activă, creatoare, căci 
numai în felul acesta îi vom face 
apți să răspundă multitudinii de V 
sarcini ce se ivesc de la un mo- ’’ 
ment la altul al unui meci".

Corespondență specială pentru SPORTUL
TELEX » TELEX » TELEX

MECIUL FISCHER-PETROSIAN A ÎNCEPUT LA... TELEFON
Postul de radio Belgrad a orga

nizat, în. cadrul emisiunii sale 
„Sport și muzică", o interesantă con
vorbire 
maeștri 
Tigran 
finalei 
lor), pe 
Belgrad — New York, 
conversației fiind Svetozar Gligo
rici, el însuși, pînă n« de mult, 
pretendent la meciul pentru titlul 
de campion al lumii la șah. Astăzi, 
la 48 de ani, marele maestru iugo
slav a renunțat — se pare — la 
veleitățile supremației, afirmîn- 
du-se, însă, ca un excelent comen
tator și publicist de șah.

Petrosian și Fischer s-au salu
tat cordial — surprinși plăcut de 
această neașteptată 
firul telefonic — de 
de aproape 20 000 
„Meciul" a început 
problemei locului de 
Întîlnirii, programată 
15 septembrie.

Petrosian respinge 
ideea disputării meciului 
Ocean, pe motivul că 
jucat de două ori (cu Taimanov și 
Larsen) in Canada și S.U.A. Fostul

telefonică 
Robert J. 
Petrosian 
meciurilor 
circuitul

între marii 
Fischer și 
(competitorii 

candidați- 
Moscova — 

comperul

întîlnire pe 
Ia o distanță 
de kilometri, 

cu dezbaterea 
desfășurare a 
să -înceapă la

categoric 
dincolo de 
Fischer a

REZULTATE DE VALOARE LA CONCURSUL
PREOLIMPIC DE ATLETISM

S Faina Melnik—64,88 m nou record mondial la disc (f)
con-La Miinchen a început un 

curs preolimpis de atletism la care 
participă numeroși sportivi de va
loare. In proba de aruncare a dis
cului, atleta sovietică Faina Melnik 
a îmbunătățit recordul mondial — 
eare îi aparținea, cu 64,22 m, de la 
C.E. Helsinki — obținînd în cea de-a 
doua aruncare: 64,88 m. Argentina 
Menis s-a clasat pe locul cinci eu 
57,40 m iar Lia Manoliu pe 106ul 
șapte eu 54,52 m.

Alte rezultate : BĂRBAȚI : 200 m
— Hoffmeister (R.F.G.) 20,6; 10 000 
m Alvarez-Salgado (Spania) și E. 
Puttemans (Belgia) 28:01,4; 110 mg
— Drut (Franța) 13.6; 3 000 m ob
stacole — Ben Jipcho (Kenia) 8:29.6, 
prăjină — Isaksson (Suedia) 5,30 m; 
greutate — Komar (Polonia) 20,55 m; 
suliță — Lusis (U.R.S.S.) 87,20 m ;

triplusalt —, Saneev (U.R.S.S.) 16,94 
m i FEMEI : 100 m — Inge Helten 
(R.F.G.) 11,5 | 400 m - Marika
Ecklund (Finlanda) 52,7; 1 500 m — 
Ellen Tittel (R.F.G.) 4:12,5; înălțime 
— Barbara Inkpen (Anglia) 1.85 m J 
lungime — Heide Rosendahl (R.F.G.) 
6,72 m ; greutate — Nadejda Cijova 
(U.R.S.S.) 20,42 m.

campion mondial propune Atena. 
La aceasta, Fischer a răspuns cu o... 
mutare in plic, nefiind nici el încă 
decis.

Oricum, oferta municipalității din 
Buenos Aires, care asigură învin
gătorului un premiu de 11 000 de

în victorie, mai ales că este favo
rit în meci, nu omite nici ideea de 
a-și rotunji veniturile.

în încheierea 
difuzate, marii 
reciproc succes 
mai interesante

convorbirii radio- 
maeștri și-au urat 
într-una dintre cele 
și mai așteptate în-

La Ludwigshafen (RFG) au fost decer
nate primele două medalii de aur din 
cadrul campionatelor mondiale de Judo. 
La cat. grea, titlul a revenit olandezu
lui Willem Ruska, care l-a învins în fi
nală 
cat. 
mi o
■
Fostul campion european de box la 
mijlocie. Tom Gogs (Danemarca), 
făcut reintrarea la Aarhus, primind 
plica italianului Domenico Tiberia. După 
un meci de slabă valoare tehnic^, Bogs 
a primit decizia la puncte.

pe vest-germanul Klaus Glahn. La 
semigrea, a cîștigat japonezul 
Sasahara.

Fu-

cat. 
și-a 
re

FISCHER PETROSIAN

In prezent se duc tratative ca dețină
torul centurii mondiale de box la cat. 
grea, Joe Frazier, să-l întîlnească din 
nou pe cunoscutul pugilist canadian 
George Chuvalo. Meciul ar urma să aibă 
loc în cursul lunii noiembrie, la Mont
real. în prima întîlnire, Frazier a cîști
gat prin K.O. în repriza a 4-a.
■
Turneul Internațional de șah „Memoria
lul A. Rubinsteln“ s-a încheiat la Polia- 
nlța Zdroj (Polonia), cu victoria maes
trului vest-german Pfleger, care a rea
lizat 9’/2 puncte din 15 posibile. Pe lo
cul doi, cu același număr de puncte, s-a 
clasat Spiridonov (Bulgaria), urmat de 
Espig (R.D.G.) — 9 p, Szmidt (Polonia) 
— 8'A P, Nicevski (Iugoslavia), Zaițev 
(URSS), Adorjan (Ungaria), Pytel (Po
lonia) — 8 p etc. Șahistul român Octav 
“ ' ..................... 4a ocupat locul 16, cu

estedolari, iar învinsului 5 000, 
foarte tentantă.

Profitînd de discuție, Gligorici 
a adus vorba despre propunerea 
orașului Skoplje, dispus să ofere 
condiții financiare apropiate de 
cele ale capitalei Argentinei, spu- 
nînd că Federația iugoslavă de șah 
este și ea interesată în organizarea 
meciului.

Din convorbire a reieșit, totuși, 
că ultimul cuvint nu va aparține 
nici competitorilor, nici organiza
torilor meciului, ci Federației in
ternaționale de șah (F.I.D.E.).

Petrosian a lăsat să se înțeleagă 
că nu-1 interesează clauzele finan
ciare, deoarece în acest meci el se 
gîndește numai la joc și la victorie. 
Fischer, însă, care scontează și el

tîlniri pe care le-a programat lunga 
și zbuciumata istorie a luptelor 
pentru supremația șahistă.

Iar ascultătorii iugoslavi au avut 
prilejul să urmărească o palpitantă 
emisiune pe viu, într-un subiect 
la ordinea zilei.

Marian POPOVIGI
Belgrad, septembrie

TURNEUL DE ȘAH DE LA VARNA
ra Varna a început un turneu 

internațional de șah, printre parti
cipant» căruia se numără și marele 
maestru român Florin Gheorghiu, 
în runda a doua, remize s-au ter-

minat partidele Minev—Damiano- 
vicî, Kolarov — Pîdevski și Boboțov 
— Kirov. Fl. Gheorghiu a întrerupt 
partida sa cu bulgarul Spasev.

Troianescu 
puncte.

în ultima
Spiridonov, .
Szmidt pe Zaițev. Troianescu a pierdut 
la Doroșevici (U.R.S.S.). ~
Espig — 
încheiat

rundă, Pfleger l-a învins 
Monasterski pe Kozma

pe

Partidele
Pytel și Nicevski — Doda s-au 
remiză.'

tn ziua 
pene de
se desfășoară îa Barcelona), selecționa
ta Iugoslaviei a învins cu scorul de 3—1 
(16-14, 15—12, 13—15, 15—3) formația Ce-

a doua a campionatelor euro- 
volei pentru juniori (întrecerile

NOI CAMPIONI MONDIALI 
DE CICLISM

Campionatele mondiale de ciclism au 
continuat la Medrisio (Elveția) cu pro
bele de fond pentru temei și amatori. 
Titlul feminin a rămas in posesia ci
cliste! sovietice Ana Konkina, care a 
parcurs cel 50,400 km al cursei In lh 
24:02,7. La amatori, victoria a revenit 
francezului Regus Ovion — 168 km în 
4h 03:54.7. Pe locurile următoare s-au 
clasat Maertens (Belgia) și Vlejo (Spa
nia), în același timp.

FOTBALIȘTII AUSTRIECI 
VICTORIOȘI

In cadrul preliminariilor campionatului 
european de fotbal, s-au întîlnit la Vlena

reprezentativele Austriei șl Suediei. Fot
baliști austrieci au terminat învingători 
cu 1—0 (1—0) prin golul marcat de Ste- 
ring în mln. 23.

LOTUL BOXERILOR FRANCEZI 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

Federația franceză de’ box a alcătuit 
echipa națională care va întîlnl la 
25 septembrie la Reșița selecționata 
României. In ordinea celor 11 categorii 
vor face deplasarea următorii puglliști : 
Jose Leroy, Rabah Khaluofl; Aldo 
Cosentino, Alaine Laine (A. Lasala), J. 
Continuat; 
Marcel 
Henri 
(care-1

Pierre Petit, Serge Dupuis, 
Giordanella; Yannik Dufour, 

Moreau șl Claude Grandvalet 
înlocuiește pe Victor Alain).

hoslovaclel. In alte doua partide s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Bul
garia — Grecia 3—1 (15—6, 11—15, 15-5, 
15—11): Italia — Olanda 3—0 (15—8;
15—11, 15—8).
B
Partlcipanțll la tradiționala competiție 
automobilistică „Marele premiu de la 
Monza” au efectuat ultimele antrena
mente oficiale. Cel mal bun rezultat a 
fost obținut de cunoscutul sportiv elve
țian Jo Siffert (pe „B. R. M.“), care a 
realizat o medie orară de 248,588 km. 
Performanțe remarcabile au mai reali
zat și francezul Francois Cevert (pe 
„Tyrell Ford“), suedezul Ronnie Peter
son (pe „March") șl scoțianul Jackie 
Stewart (pe „Tyrell Ford").

totul reprezentativ de călărie 
(concursul complet) al țării noas
tre va participa la întrecerile din 
cadrul „Săptămînii preollmplce“, 
care va avea loc la MUnchen în
tre 22 șl 25 septembrie. Din lot 
fac parte, printre alții. Constantin 
Vlad, Eugen lonescu. Sub con
ducerea antrenorului Dumitru An- 
dreianu, călăreții români 
încerca să obțină, printr-o 
comportare, adeziunile 
participarea la viitoarea Olimpia
dă.

vor 
bună 

pentru

Concursul internațional de călărie de 
la Rotterdam a programat o nouă pro
bă de obstacole în care victoria a re
venit sportivului englez Harwey Smith 
pe „Mattie Brown". El a parcurs traseul 
în 1:37,0 fiind urmat în clasament de 
compatriotul său Allison Dawes pe 
i,Maverick“ — 1:37,1 șl irlandezul Erwin 
Macken pe .Oatfield Hills" — 1:43,7.

Echipa feminină de baschet Iskra" din 
Kiev șl-a început turneul în Polonia, 
jucind la Varșovia cu formația locală 
„Polonia". Baschetbalistele sovietice au 
obținut victoria cu scorul de 69—66 
(39—31).

tiri o ultimele
RECORDURI IN PISCINA 

DE LA LEIPZIG
In cadrul meciului de înot R.D. Ger- 

mană-S.U.A. care se desfășoară la 
Leipzig, înotătorul american Mark 
Spitz a stabilit un nou record al lumii liber cu Umpul da 

Jerry Heiâenreich).
în proba de 200 m 
1 : 54,2 (v.r. 1 : 54,4
In proba feminină de 800 m cîștigată 
de Ann Simmons — ■
Gudrun Wegener — clasată a doua — 
a stabilit un nou record european — 
9 :17,1. Alte rezultate : 100 m Uber — 
Heidenreich (S.U.A.) 52,7 : 400 m liber
— Burton (S.U.A.) 4 :06,8 j 100 m bras
— Dahlberg 1 :06,1 (record național) j 
200 m bras 
(R.D.G.) 2 : 44,0

(S.U.A.) în 9 : 04,9

feminin Vogel
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