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Ultimul tren se întoarce
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Prahovei, vor spire* terenuri.

vara viitoare!

■ -âS» JC

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Ultima zL..
Ultima dintre cele 87 ale acestei 

veri. 87 de zile Pe care mai mult 
de 500 de tineri Intre 17 șl 20 de 
ani din județul Prahova le-au petre
cut la munte, pe Valea Prahovei, 
la Bușteni. Dar n-au coborlt din 
tren ca atîtia turiști venițl aci pen
tru a se odihni după un an de efor
turi. Și-au schimbat doar locul de 
muncă, pentru două săptămini, In- 
drepttndu-se spre suprafața marca
tă de inscripția: „Șantierul tinere
tului. Complexul turistic Bușteni".

Sînt elevi ai școlilor profesionale 
„I Mai” Ploiești, Teleajen șl Cim- 
pina, al liceelor nr. 1 și 2 din Plo
iești, la care s-au adăugat — pri
mind calificativul de „cea mai bună 
serie" — cursanții Grupului școlar 
energetic din Cimpina. Aprecierile 
tuturor celor care au fost martorii 
acestei veri sînt — acum, in ultima 
zi — unanime. Schimbul condeiului 
șl al caietului de notițe, al șUbleru- 
lui sau al schemelor de construc
ție și funcționare ale agregatelor 
tehnice, cu lopata, tîrnăcopul și sa
lopetele albastre nu a fost unul de 
circumstanță. Stă mărturie panta, — 
acum trei luni plină de granitul 
stincilor și de rădăcinile brazilor — 
care se arată, azi, geometric etajată. 
Pe aceste locuri a început deja
construcția — in final, o remarcabilă 
realizare arhitectonică — a unul
complex alimentar, și a unul pasaj
spre cele cinci nivela sepa
rate — spații de cazare ce vor 
însuma 200 de locuri. Iar jos, In față,

tenis și volei, ds baschet și hand
bal. Dar bijuteria sportivă * viitoa
rei baze, o v* constitui piscina s- 
coperltă, adică exact ceea ce lipsea 
acestor locuri. Căci, pe drept 
celor cărora Bușteniul le va 
dă a odihnei, nu le va lipsi 
înotul, turismul, sportul șl 
vor contribui, In egală măsură, 
refacerea integrală a 
că, la petrecerea cit 
timpului liber.

cuvlnt, 
fi ga?.- 
nimlc : 
odihna 

la 
forței de mun- 
mai plăcută a

® Fetele
★

în această ultimă 
ultimă 
Lningu, 
muncă, 
șantier, 
reîntors 
cot la cot cu ceilalți și a fost martor 
fidel și permanent al defrișării și 
taluzării coastei, al dizlocării celor 
3 000 m.c. de pămînt. Aflăm că este 
un Îndrăgostit al sportului șl noută
țile în materie, pe care ni le pune 
la dispoziție, sint mal mult decît 
Îmbucurătoare.

— In toate seriile taberei, învio
rarea de dimineață a fost, printre 
băieți, la ea acasă. Timp de 15 mi
nute, la ora 6, atunci cind piscurile

Radu TIMOFTE

oră, discutăm 
comandantul 
viitor salariat
Originar din 
ne aceste locuri,

zi. In această 
cu Alexandru 
taberei de 
al actualului 
Bușteni, s-a 
1, a muncit

® Băieții
noastre pentru a 13-a oară campioane 
n-au ciștigat nici o alergare !
(prin telefon, de la 
special).

din

(Continuare în pag. a i-a)

ZAGREB 6 
trimisul nostru

Atleții și atletele din Balcani, 
care formează o adevărată familie, 
au sărbătorit aici, în capitala Croa
ției, cea de a XXX-a ediție a 
concursului lor, cea mai veche com
petiție sportivă regională organizată 
undeva în lume. Duminică seara, 
la masa comună, într-o ambianță 
tinerească deosebită, s-au purtat 
discuții pe marginea recent înche
iatelor dispute șl, bineînțeles, s-au 
făcut planuri de viitor, In perspec
tiva Mîlnchenului. Am văzut mulțl 
tineri veseli — cei care au izbutit 
ceva în întrecerile de pe stadionul 
Dinamo — dar și pe mulți „reți
nuți”, adică cel pentru care... soco-

Marginalil la etapa a 3-a a campionatului diviziei A de fotbalTENDINȚE CARE SE CONFIRMA

teala de acasă nu s-a potrivit la 
Zagreb. în timp ce atletele noastre 
radiau de mulțumire (ele au cîști- 
gat acum, pentru a 13-oară între
cerea pe echipe, din totalul de 15 
ediții feminine), băieții n-aveau prea 
multe motive s-o facă. Au fost. în- 
trecuți de atleții gazdă la o dife
rență de 14 puncte, determinată nu 
numai de buna formă sportivă a 
acestora, ci și de propriile slăbi
ciuni ale reprezentativei române. în 
acest sens este poate semnificativ 
faptul că din cele 13 probe de aler
gări atleții noștri n-au cîștigat nici 
una. Ba mai mult, el n-au reușit 
nici' măcar o dată să se claseze pe 
locul doi. Și cum alergările au, to
tuși, ponderea principală într-o ase
menea competiție, este ușor de gă
sit cauza acestui insucces, situație 
unică în participările noastre la 
Jocurile Balcanice I Este desigur o 
problemă care trebui să dea serios 
de gîndit antrenorilor șl federației 
de specialitate și asupra căreia vom 
reveni.

Fetele au dominat categoric dis
putele lor, impunîndu-se ca frun
tașe în opt din cele 14 probe ale 
concursurilor, Valeria Bufanu de- 
ținînd întîietatea în trei curse in
dividuale (100 m, 200 m și 100 mg), 
în afara ei, merită 
maniera în care au evoluat : Ileana 
Silai, învingătoare 
fața recentei campioane 
Vera Nikolici, Argentina 
campioană la debutul său în com
petiție ; Cornelia Popescu, comba
tivă și curajoasă în abordarea re
zultatelor mari, ca și componentele 
celor două ștafete. Deși n-au obți
nut victoria, vom sublinia evoluția 
unor atlete ca : Valentina Cioltan, 
aflată acum în pragul celor 17 me
tri la greutate, Virginia Bonci-Ioan 
pentru recordul său personal de 
1,79 m la înălțime, Marion Beker, 
Ana Sălăgean, Maria Lincă, Rafira 
Fița, Mariana Gotb ș.a.

laude pentru

merituoasă în 
europene, 

Menis,

Dan GÂRLEȘTEANU

D. GHIZDAVU
invitat în Bulgaria

DUMITRU ZELINCA,
ÎNVINGĂTOR LA MISKOLC

Fază de mare, spectacol și tensiune 
tidă, respinge' un asalt ieșean. In 
plet alb) și Simionaș. Lupulescu,

din derbyul 
imagine, în 

Stoicescu,

de la 
luptă 
Doru

Adevărat laitmotiv al comentarii
lor noastre după primele două •- 
tape de campionat, asaltul pe care-I 
dau echipele aflate In deplasare, 
ne determină să-l oferim din nou 
prioritate în seria consemnărilor 
prilejuite de Jocurile disputate în 
ultima duminică. Aceasta cu ații 
mai mult, cu cit în etapa a 3-a for
mațiile oasp* au obținut cel mal

BUDAPESTA 
sala sporturilor 
ceput întrecerile competiției inter
naționale de box ale Armatelor 
Prietene, la care participă pugiliști 
ai cluburilor sportive militare din 
România, Ungaria, U.R.S.S., Polo
nia, Bulgaria, R.D. Germană, Ce
hoslovacia și R.P.D. Coreeană. La 
cat. -1-81 kg, boxerul Zelinca de la 
Steaua București a obținut victoria 
în fața lui Ulianița (U.R.S.S.), iar la 
cat. semimijlocie, polonezul Waiman 
l-a învins la puncte pe Popa (Stea-

6
din Miskolc au în

(Agerpres). — In

LA BALCANIADA DE LA ATENA

La turneul preolimpic ce se va 
disputa la Miinchen, între 11 și 14 
septembrie, au fost invitați și cinci 
boxeri români. Federația de spe
cialitate a hotărît ca la această 
competiție să participe următorii 
sportivi: Remus Cosma, Gheorghe 
Ciochină, Paul Dobrescu, Sandu 
Virilă și Ilie Dascălu. Pugiliștii ro
mâni vor fi însoțiți de antrenorul 
federal Alexandru Vladar.

POLOISTII JUNIORI
J

Carol Corbu a cîștigat la Zagreb pentru a doua oară titlul de campion 
balcanic la triplu salt

H CUPA OLIMPIA1 UN ATRACTIV
TEST AL BASCHETBALISTELOR

Echipa de juniori a României la 
polo sosește astăzi de la Barcelona. 
Mîine, ea va părăsi din nou Capi
tala, plecînd la Atena unde va par
ticipa la primul campionat balca
nic al juniorilor.

0 FRUMOASA VICTORIE Â
Oradea, A S. Armata Cluj (de ase
menea din ..A“), Voința București 
și Olimpia București (din ,.B"). De 
remarcat că, 6 dată/cu aceste in’tîl- 
niri, va fi inaugurată și instalația 
pentru nocturnă a bazei din șoseaua 
Vitan, ceea ce constituie o frumoasă 
realizare a clubului Olimpia.

Cu acest prilej, participantele 
vor face primul test al pregătiri
lor efectuate în timpul verii și, tot
odată, vor încerca proaspetele a- 
chiziții care, firește, vor căuta să 

- se încadrează cît mai bine în angre
najul noilor lor echipe.

Programul de azi prevede desfă
șurarea următoarelor partide: de 
la ora 8,30: Rapid — Voința,
I.E.F.S.—Crișul, Olimpia. — Politeh
nica, Sănătatea — A.S.A.; de 
16: Constructorul — Crișul, 
tat.ea — Voința, Olimpia — 
I.E.F.S. — Politehnica.

în sfirșit, echipele feminine de 
baschet, divizionare A, au o com
petiție de amploare menită să le 

4 ' ’ ; m vederea campio-
începe luna viitoa- 
de „CUPA OLIM- 
care începe, chiar 

clubului sportiv O-

de 
peste 
întîl- 

de

verifice forțele 
natului care va 
re. Este vprba 
PIA“, întrecere 
azi, pe terenul 
limpia, cu participarea formațiilor 
Politehnica, I.E.F.S-, Rapid, Con
structorul (divizionare A din Bucu
rești), Sănătatea Satu .Mare, Crișul

•

ta Albena (Bulgaria) începe un 
turneu internațional de șah, prin
tre participanții căruia se numă
ră și tînărul maestru român Dumi
tru Ghizdavu. In afara șahiștilor 
bulgari, mat sînt invitați la acest 
turneu, italianul Paoli, Iugoslavul 
Gliksman și englezul Cafferty.

Iași. Apărarea dinamovistă, imbatabilă în această par- 
pentru balon, Andrei, Nunweiller III (echipament corn- 
Popescu și Dinu sînt gata să intervină în orice moment 

j Foto i D. ROTARU, Iași
plasare nu numai că oferă — In 
bună măsură — „sarea ți piperul" 
campionatului, dar Ii sporesc pre
stanța, ridică la o cotă superioară 
interesul cu care el este urmărit, 
chiar ți peste hotare.

Apreciind, deci, ca foarte poziti
vă această tendință ce s-a confir
mat țl in ultima etapă, credem că 
ea constituie și expresia unei mai 
nete decantări a valorilor în oam- 
pionatul primei divizii. Exemplul 
cel mal convingător îl oferă echi
pa campioană — Dinamo Bucu
rești — care a reușit să cîștige 
ambele partide jucate pînă acum în 
deplasare împunîndu-se, asupra ad
versarelor întîlnite, prin nivelul

Constantin FIRĂNESCU

incte de pînăbogat bagaj da puncta da pin" 
cum: șase. Dacă altădată ni 
părea o performanță vrednică 
elogiu cucerirea a două puncte 
cite un teren străin, cele trei vic
torii culese duminică de oaspeți la 
Ieși, Cluj și Oradea ne întăresc 
convingerea că era necesară o 
schimbare de optică șl de... preten
ții. Fiindcă aceste succese în de-

se 
ds 
pe

Azi fi miine, la Dinamo

R0MÂN1A-SL0VACIA (juniori) LA ÎNOT
.A

la ora
Sănă- 
'Picid,

Luni după-amiază, în sala 
sport din Sibiu, in fața a 
800 de spectatori, a avut loc 
nirea internațională amicală 
handbal masculin dintre divizio
nara A Independența Sibiu și se
lecționata Franței. Sibienii au 
prestat un joc frumos și au cîști
gat cu ușurință : 18—11 (7—3). Au 
marcat: Stoica, Schmidt cite 4,
Schumann 3, Petri și Zikeli cîte 
2, Savu și Stențel pentru Indepen
dența, respectiv Lelarge 4, Brunet 
2, Nita 2, Sellenet 2 și Galant. Au 
arbitrat G. Mateescu și A. Po
pescu (Or. Gh. Gheorghiu-Dej).

Azi după-amiază va avea loc me
ciul revanșă.

LOTUL REPREZENTATIV DE EOTBAL
(Continuare în pag. a 3-a)

Sezonul competițional interna
țional al înotătorilor noștri se în
cheie în această săptămînă. Mai 
precis, astăzi și mîine piscina Di
namo din Capitală va găzdui întîl- 
nirea amicală dintre selecționatele 
de juniori ale României și Slova
ciei.

Din lotul care ne va reprezenta 
în aceste întreceri nu vor lips’ Eu-

gen Aimer, Mircea Hohoiu, Zeno 
Oprițescu, ~ '
mar
Anca 
genia
Dana

în programul întîlnirii figurează
24 de probe, ambele reuniuni în- 
cepînd de la ora 17,30.

Liviu Copcealău, Diet- 
Wetterneck, Teodor Nicolae, 
Groza, Anca Georgescu, Eu- . 
Cristescu, Lavinia Donia, 

Pop și Liliana Burlacu.

9-1 (5-0) In jocul — școală cu Progresul

La numai 24 de 
putarea partidelor 
a avut loc un joc-școală al lotului 
reprezentativ (lărgit) de fotbal. Fo
losind ca sparing-partener ex-divi- 
zionara A Progresul, lotul a pre
zentat în cele două reprize două 
formule diferite de echipă. în pri
ma a jucat „ll“-le Răducanu-Săt- 
măreanu, Lupescu, 
Dumitru, 
brovschi, 
iar în cea de a doua Răducanu-Ia- 
nuî, Boc, Olteanu, Popovlcl, Anca, 
Domide, Pantea, Tătaru, Iordă- 
nescu, Kun II. (Prima garnitură a 
înscris 5 goluri — autori : Dem- 
brovschi (2), Sătmăreanu, Neagu 
și Mocanu —, cea de a doua 4 — 
autori ; Tătaru (2), Pantea și Anca 
—, golul Progresului fiind realizat 
de Tănăsescu).

După cum se poate vedea din 
alcătuirea echipelor, primul „11“ 
prezentat are o componență mai... 
clasică, formula sa (cu Dinu și 
Neagu) amintind „etapa Guadala- 
jarei".

Prin simplă impresie, vom spune 
că selecționabilii folosiți în prima 
repriză au dovedit o vizibilă poftă 
de joc și o dispoziție fizică îm
bucurătoare.

ore de la dis- 
etapei a IlI-a,

28 DE „ÎNCERCĂRI41 ÎN ETAPA A ll-a

Vigu, 
Neagu,

Dinu, Mocanu, 
Lucescu, Dein- 
Fl. Dumitrescu,

Mal rezervată puțin, echipa „nou
lui val“ a evoluat și ea destul de 
bine în partea a doua a meciului 
de antrenament.

Arbitru (imparțial) la centru, an
trenorul Angelo Niculescu ne-a co
municat la sfîrșitul jocului obiecti
vele urmărite ieri : a) sondarea ca
pacității de sincronizare a diferite
lor cupluri încercate ; 
cu o pondere sporită 
fensiv.

Numărînd golurile ți apreciind 
înclinația spre joc direct, pe poar
tă, cu cit mai multe șuturi — se 
poate ajunge la concluzia că an
trenamentul și-a atins scopul pro
pus.

Remarcînd că din lgt mal fac 
parte Vlad, N. Ionescu 'și R. Nun- 
weiller (nefolosiți în urma unor 
accidentări mai vechi sau mai noi, 
cum este cazul ploieșteanului, care 
la meciul cu Rapid a suferit o en
torsă, medicul lotului, Dumitru To- 
mescu, punîndu-i ieri piciorul în 
ghips), ca și Adamache (scutit de 
antrenament, el rămînînd la Bra
șov în vederea pregătirii jocului de 
miercuri al Steagului roșu, cu Ra- 
nionios), vom aminti că lotul face 
azi un nou antrenament în compa
nia echipei de tineret Steaua.

KAIRAT ALMA ATA ÎN ȚARA NOASTRĂ
Echipa sovietică Kaiiat Alma 

Ata, care întreprinde un turneu în 
țara noastră, va juca in ziua de 
19 septembrie, cu Farul, la Con-

stanța, iar la 22 septembrie, cu 
o selecționată divizionară, la Bucu
rești.

ETAPA A IV-a ÎNCEPE MlINE, LA PITEȘTI,
CU MECIUL F.C. ARGEȘ-C.F.R. CLUJ...
Meciul F. C. Argeș — C.F.R. Cluj, programat în 

etapa a IV-a a campionatului diviziei A, se va dis
puta mîine, întrucît echipa piteșteană urmează să 
plece joi în Israel, pentru un turneu de cîteva jocuri.

Partida va fi condusă la centru de Vasile Liga (Ga
lați). Ora de începere; 16,30*

0 convingătoare pledoarie pentru rugbyul modern!
b) exersarea 
a jocului o-

»■*’....

JIUL-STEAUA, U.T.A.-A.S.A. TG. MURES 
SE VOR DISPUTA SÎMBĂTĂ

F.R.F. a decis ca meciurile Dinamo — Rapid, 
Jiul — Steaua și U.T.A. — A.S.A. Tg. Mureș, din 
etapa a IV-a a diviziei A, să se dispute sîmbătă, pen
tru a se asigura o zi în plus de odihnă și refacere 
echipelor care ne vor reprezenta miercuri. 15 septem
brie. in cupele europene.

Radu Ionescu (Steaua) a făcut un 
joc excelent în partida cu Agrono
mia Cluj n imaginea noastră, im
petuosul jucător-aripă (cu balonul), 
dublat de Sudică, se îndreaptă spre 
buturile 
la urmă 
taculose

adverse. El va marca pînă 
una dintre cele mai spec- 
„essai“-uri ale Stelei...

Feto .Vasile BAGEAC

Cu numai o lună 
tr-o discuție avută 
specialist francez, dl. 
rând, pe tema destinului rugbyului 
românesc și în general al sportului 
cu balonul oval, acesta ținea să re
marce : „Școala dv. de rugby va 
redeveni reputată, o dată cu schim
barea orientării de joc. Va trebui 
să înțelegeți că numai practicînd vn 
.joc eminamente ofensiv, angajind 
in acțiuni de mișcare nu numai liniile 
de treisferturi, ci întreaga echipă, 
veți reuși să vă recăpătați \ faima. 
Calitățile deosebite ale 
dv. vă pot conduce la 
optimă a unui asemenea

De altfel, pe această 
Charles Durrand a făcut și 
puneri antrenorilor și arbitrilor 
mâni, in cadrul unui foarte reușit 
curs, organizat sub egida federației 
de resort.

După curs, așteptam roadele. O- 
piniile exprimate de diverși antre
nori dovedeau că ei inteleg să a- 
plice în jocul echipelor lor, o orien
tare exclusiv ofensivă. Ce distanță 
urma să fie între vorbe și fapte ?

Și iată campionatul diviziei A n-a 
ajuns decit la a 2-a etapă, pentru 
ca să constatăm că realmente antre
norii noștri sint ferm hotăriți să facă 
din rugby un joc ofensiv, așa cum 
este el in esență și mai ales cum 
place publicului. Dovada -- cele nu 
mai puțin de 28 de „essai”-uri sem
nate în etapa de duminică. Altfel 
spus, mai bine de 70 la sută dintre 
punctele marcate de cele 12 forma
ții competitoare au avut drept pro
cedeu, „essai“-urile. Este o situație 
statistică fără precedent in campio
natul național din ultimul deceniu.

Performeră a fost echipa Steaua 
care a finalizat 11 „essai”-uri. For
mația noastră campioană a dovedit 
o excepțională mobilitate nu numai 
cu linia de treisferturi, ci ea a 
ționat ofensiv și 
altfel, trei dintre 
lei au avut drept

In urmă, tn- 
cu apreciatul 
Charles Dur-

rugbyștilor 
realizarea 

dezjderat“. 
temă, dl. 
citeva ex- 

ro-

ac- 
pe înaintare. De 
„essai"-urile Ste- 
autori înaintașii,'

Tibeiiu STAMA

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

Ilie IONESCU-coresp.
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A IV-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR BALCANICE DE CĂLĂRIE

VREM SĂ DOVEDIM CĂ EFORTUL NU ESTE ZADARNIC...
Opinii Iq legătură cu pregătirea sportivilor noștri

CURSA PENTRU POPULARITATE N-A AVUT LOC..;

tmoaferă do muncă, «pecttlcă perl- 
lelor dinaintea concursurilor Impor
te, Ia baza hipică din Calea Plevnei... 
careul destinat dresajului, ca și pe 

ta da obstacole, l-am revăzut pe 
eștril echltațlel șl pe mal tinerii lor 
nași, în toiul pregătirilor pentru apro- 
tele Campionate balcancie din lugo- 
vla. Pentru că specialiștii în dresaj 
:mal șl-au Încheiat evoluțiile, 11 abor
al pe antrenorul NICOLAE MARCOCI : 

— Pe ce s-a axat pregătirea pen
tru Balcaniadă, țintnd seama de În
treaga orientare a dresajului pe plan 
mondial * 7

— Reputația călăreților, noștri la a- 
astă probă este bine stabilită în ca
ul concursurilor balcanice, unde el

cucerit numeroase locuri tntii. Pe 
an metodic, ne-am propus să perfec- 
>năm în special figurile complexe din 
esajul avansat șl, în mod deosebit, 
n Insistat asupra schimbărilor de pl- 
or la galop, a dezvoltării șl reglării 
îpulsleț și asupra preciziei exe- 
itării tuturor figurilor progresiei. Atit, 
. legătură cu caii. In ceea ce-1 privește 
i sportivi, cu ei am lucrat la corecta- 
>a poziției călare șl la obținerea discre
et și eleganței In aplicarea mijloacelor 
iutătoare.
IOSIF MOLNAR nu mal are nevoie de 
prezentare specială. Multiplul campion 

ațlonal șl balcanic, „veteranul dresa- 
tlui“ — cum II place să se autodefl- 
ească — era încă lingă bunul șl cre- 
indosui său partener de întreceri, ca
ii Argint.

— Cu toato că nu vă lipsește expe
riența competlțională, aveți emoții ?

— Deși am obținut multe trofee In în- 
recerile balcanice, emoțiile sint mal 
nari decit la prima mea prezență. Este 
iresc, dacă ne gîndlm că trebuie să 
■voluez cel puțin la fel de bine ca atunci

cînd am clștigat. Dar «ft nu uităm că 
șl adversarii mei au crescut Intre timp. 
Pe plan valoric.

— Se discută mult despre faptuț, că 
dresajul nostru se află In eșalonul, 
să-l zicem, al doilea al echltațlel 
mondiale. Care credeți că este cauza ? 

. — Șl tot atît de mult se afirmă in 
legătură cu aceasta că $u avem cai. 
Părerea mea este alta. Cai în țară avem 
destui, dar nu sînt suficient lucrați. In
tervin apoi șl interese mărunte de club 
care mențin caii de perspectivă la 
probe ușoare, refuzînd să-i pregătească 
pentru probe de nivel olimpic. Deci...

★
Echipa de obstacole, 

O. Recer și Al. Bozan, 
conștiinciozitate pentru 
cît mai bine. Antrenorul 
unul din conducătorii tehnici ai 
coliștilor*', ne spune :

— Călăreții de la această probă au 
avut de trecut încă înainte de concurs 
destule... obstacole. Calul lui A. Stoica, 
pikup, a fost bolnav, toată lună iulie 
neputîndu-se lucra cu el. în prezent a 
fost recuperat și sperăm să se prezinte 
în plină formă. La juniori, sîntem han
dicapați de absența Iul Aprod, pe care 
cu greu l-am salvat de la moarte.

— Pe care dintre viitorii adversari 
l-ați urmărit în ultima vreme ?

— I-am văzut ia antrenamente pe că
lăreții bulgari. Ghenov, Rașkov și Tiho
mirov ml se par cei mai în formă. Dar 
nu trebuie să-i trecem cu vederea pe 
călăreții turci și nici chiar pe cei ai 
țării gazdă.

AURELIAN STOICA, învingătorul de 
anul trecut, vrea să reconfirme succesul : 
„Dacă Pikup se va comporta ca la con
cursurile internaționale din primăvară, 
atunci voi putea să mă număr printre 
aspiranții la medalii".

în absența Iul 
s-a pregătit cu 
a se comporta 
PETRE ROȘCA, 

«obsta-

Ieșeanca BIOCONDA PlNZARU e mal 
puțin volubilă : „In tot lotul sint singura, 
călăreață. Voi încerca să dovedesc forța... 
sexului slab. Am lucrat Intens la dresaj 
și am efectuat multe sărituri pe obsta
cole cu Înălțimea cerută Ia Balcaniadă".

★
Cel mal greu de găsit sînt componen- 

țli echipat de îa concursul complet. El 
se antren\Șzâ cu asiduitate In proba de 
fond, știind faptul că aceasta poate con
stitui „cheia" succesului. Antrenorul 
GHEORGHE ANTOHI ne răspunde cu 
amabilitate, care este stadiul pregăti
rilor....

— Am ajuns la ultimul capitol, cel 
al micilor și celor din urmă finisări. 
Vrem să încercăm, In lipsa echipei întîl 
— care se pregătește pentru săptămîna 
preolimplcă de la Mtinchen — să cu
cerim un loc de frunte.

— VI se pare bună această măsură 
de a concura la Balcaniadă cu echi
pa a n-a ?

— Dacă alergi după doi Iepuri 
prinzi nici unul. Este blae că se 
cearcă participarea la Olimpiadă, 
concursul de la Mtinchen reprezintă un 
lest sigur. Baloanlada ne oferă, în schimb, 
chiar dacă nu vom obține nici un titlu, 
posibilitatea creșterii și rodării unor noi 

. călăreți, ceea ce cred că nu este rău.
★

Peste o zl caii vor pleca spre Belgrad. 
Ia tabăra călăreților noștri domnește 
optimismul. Este însă un optimism mo
derat care nu exclude marea dorință a 
reușitei, dar care nu înlătură nici greu
tățile existente. ~ ' 
ei speră 
celorlalte

nu 
în- 
iar

Oricum, la Balcaniadă 
să se comporte la înălțimea 
ediții.

urmărit întrecerileCei care au 
campionatelor republicane de cano
taj au fost, desigur, plăcut impre
sionați de atrăgătorul 
nautic oferit, îndeosebi, de către fi- 
naliștii acestei ediții. Schifistele au 
evoluat dinamic, depășind acea bla
zare dinaintea unui sezon oarecum 
încheiat, iar vîslașii și ramerii au 
conferit curselor frumusețea dintot- 
deauna a acestui sport. Exigeniul 
spectator, însă, după ce a apreciat 
eforturile reușite ale federației 
organizarea întrecerilor, se va fi 
trebat cu siguranță: respectivele 
nale au însemnat, totuși, un 
înainte în canotajul româneso ?

Acest 
capitolul 
flîndu-se 
și bronz 
europene, 
chipaje cu prestigiu în arena inter
națională a schifului. El face aluzie 
la popularitatea acestui sport, 
ceea ce ar trebui să reunească 
start un campionat republican. '. 
tul că finalele schifistelor au avut doar 
... finale, arată o descreștere a inte
resului, în special, în rîndul unor 
secții nautice din provincie. Formula 
desfășurării campionatului feminin 
fără întreceri in cadrul seriilor, a- 
dică fără numărul de am'oarcatii 
necesare disputării unor preliminarii, 
nu convinge. Cu atît mai mult, cu 
cît la unele probe, înscrierile — to
tale și finale — s-au rezumat doar la 
trei-patru echipaje, în mare,

spectacol

în 
în- 
fi- 

pas
„totuși", nu se referea la 
performanță, în bărci a- 
medaliate cu aur, argint 

; la ultimele confruntări 
, campioni mondiali — e-

la 
la
i-

Emanuel FANTANEANU

După concursul international de la Moreni BRAVO, POLI!
DE CE ESTE NEGLIJATĂ PREGĂTIREA FIZICĂ?

desfășurat la Mo- 
doilea concurs in-

Duminică s-a 
reni cel de al 
terna țional de 'motocros organizat 
în actualul sezon în țara noastră. 
C'oncurînd pe mașini de calitate a- 
propiată, cei mai valoroși moto- 
cicliști români șt principalii lor ad
versari din Cehoslovacia și U.R.S.S. 
au oferit o dispută mult gustată 
de cei aproape 20 000 de specta
tori. Cehoslovacii Pavel Bartko și 
Jiri Kavan au dominat copios 
cursa, sufocîndu-șr, pur și simplu, 
adversarii prin ritmul rapid im
primat

în-

întrecerii. Afirmăm, cu si-

servîndu-se decalajul de forțe 
tre ei și motocrosiștii cehoslovaci, 
încercînd să recupereze terenul 
pierdut, componenți de bază ai e- 
chipei noastre naționale au forțat 
— deși puterile nu le permiteau — 
incit n-au mai fost în stare să 
stăpînească pînă la urmă mașinile. 
Este evident că lipsa pregătirii fi
zice i-a stopat pe reprezentanții 
noștri în dorința lor de a realiza 
performanțe superioare. încercarea 
de a se pune căzăturile pe seama 
neatenției alergătorilor și de a so
coti superioritatea oaspeților un e-

Duminică, Ia Brașov, s-a văzut 
încă o dată că automobilismul are 
mulți prieteni. Dovadă miile de 
spectatori prezenți pe două laturi 
ale șoselei ce duce la Poiana — 
traseul cursei de viteză în coastă 
— pe dîmburi sau chiar în copaci 
la virajele mai interesante.

Așadar, campionatul național de 
viteză în coastă se apropie de 
șit. Pînă acum, după ' cursa 
fășurată duminică pe 
șov — Poiana, s-au 
din cele patru etape, 
spune după cursa de 
primul rînd că lupta 
de campion național 
sați — rămîne încă deschisă. Pre
țioasă victoria lui Puiu Aurel, el 
avînd acum două etape cîștigate 
(Sinaia și Brașov) față de Eugen 
Cristea-Ionescu care a ocupat lo
cul I în etapa disputată pe Mate- 
iaș. Decisivă, deci, pentru desem
narea campionului între cei doi ră
mîne etapa a patra ce se va des
fășura pe Feleac la Cluj. Florin 
Popescu s-a dovedit același bun 
pilot, el situîndu-se în apropierea 
celor doi la distanță de cîteva se
cunde.

Pe echipe, lupta pentru primele 
locuri s-a dat, ca de obicei, între 
Steagul roșu Brașov, Politehnica I 
Brașov și Dacia. Aici, însă, nimic 
nou. Ele s-au clasat în ordinea de 
mai sus și în această etapă (deși

sfir- 
des- 
Bra- 
trei

șoseaua 
disputat
Ce se poate 
duminică? In 
pentru titlul 
— la avan-

departajarea între ultimele două 
aflate la egalitate, s-a făcut pe 
baza capacității mașinilor) ca de 
altfel, și în celelalte două de pe 
Mateiaș și de la Sinaia. Bună, com
portarea celorlalte echipe și a pi- 
loților de la Danubiana, Armătura 
Cluj, Constructorul F " 
tehnica Brașov.

Nu putem încheia 
fără a îndeplini o 
turor celor cu care 
nit la Brașov; concurenți, oficiali, 
spectatori. In unanimitate ni s-a 
cerut să scriem că organizarea a 
fost excelentă. O facem cu plăcere, 
precizînd că alături de Consiliul 
popular al orașului, filiala A.C.R. 
Brașov, Miliție, meritele revin în 
mod special tînărului club Politeh
nica Brașov. Acesta s-a străduit să 
ofere participanților asistență teh
nică, cazare, masă, premii, cupe, 
diplome, plachete, a asigurat or
dinea pe traseu, a făcut afișaj în 
oraș etc. Tot timpul am văzut pe 
teren zeci, poate sute de studenți, 
chiar și pe conf. dr. ing. I. Dră- 
ghici — președintele comitetului de 
organizare — urmărind fiecare a- 
mănunt ce putea asigura reușita. 
De la concurs și conferința de 
presă n-a lipsit nici rectorul Insti
tutului, prof. dr. ing Gh. Nițescu.

Foarte frumos, un sincer bravo 
clubului Politehnica Brașov.

Modesto FERRARINI

Sibiu și Poli-

aceste rînduri 
dorință a tu- 

■ ne-am întîl-

sportivelor din Iot, animatoare, cîș- 
tigătoare, laureate in toate cursele. 

La băieți, numărul echipajelor a 
fost mulțumitor. Sport Club Bacău, 
secție nautică abia înființată — l-a 
trimis pe tînărul Ion Dospinescu 
să-si măsoare forțele in proba de 
schif simplu. La fel au procedat și 
cei de la U. T. Arad cu Alexandru 
Szilasi, întrecerile schifiștilor au 
avut și serii, și recalificări, și finale 
cu mai multe bărci in start. Ele au 
fost dominate, așa cum evidențiam 
în cronica acestor campionate, de 
către sportivii dinamoviști, victorioși 
în cinci din cele șapte curse desfă
șurate. Echipajele clubului Steaua 
au trecut de două ori primele linia 
de sosire, în probele de schif 4+1 
rame și schif simplu, și puțin a lip
sit ca experimentatul stroc Mereuță 
să-și adjudece titlul in cursa de 
schif 2 vîsle. Inexplicabil, însă, re
dutabilul cuplu stelist a cedat pe 
ultima parte a traseului, dînd 
bilitate principalilor adversari 
namoviștii Budirișan-Hoff) șă 
distanțeze, să cîștige.

Vom reveni asupra disputelor 
fistelor, subliniind frumoasa 
portare a sportivelor de la Clubul 
nautic universitar București (antre
nor prof. Ion Boicu), Învingătoare 
în trei probe ale acestor finale. 
Ultima — cursa de 8+1 — cîștigată 
într-o manieră remarcabilă. Cuvinte 
de laudă și pentru maestra emerită 

_a sportului Elisabeta Lazăr (U.T.A.) 
care a ocupat locul I în cursa de 
simplu, iar împreună cu colega ei 
Ileana Korondoszi, a ciștigat finala 
la dublu vîsle.

Așadar, actuala ediție a campio
natelor republicane a încheiat, în 
linii mari, sezonul, nautic de cano
taj. Va urma, in curind, o perioadă 
de odihnă, apoi migăloasa muncă la 
bac, ieșirile — în iarnă, pe Bega, 
Pe Mureș. Va fi timpul „retușuri
lor", al pregătirii marii performan
te în vederea Jocurilor Olimpice, a 
viitoarelor campionate europene fe
minine, pentru formarea schimbului 
de mîine din canotajul românesc. Va 
fi timpul muncii de loc ușoare de 
reînnoire a secțiilor, de mărire a e- 
fectivuluj de sportivi și sportive, 
fără de care nu ne vom putea în
scrie — în continuare — pe culoa
rele pretențioase ale canotajului in
ternațional.

posi- 
(di- 

se
schl-
com-

Vasila TOFAN

LUCIAN COJOCARU
J

m,

Născut la 21 decem
brie 1953 in Bucureștt_ 
fiu al antrenorului de 
caiac-canoe, Gheorghe 
Cojocaru.

înălțimea: 1,80 
greutatea: 70 kg.

Elev in clasa a XII-a 
a liceului Mihail Sado- 
veanu din Capitală.

Și-a făcut debutul in 
tir etnd avea 14 ani, 
la școala sportivă nr. 
1, la pușcă sport, fiind 
inițiat de profesoa: a 
Edda Bala, actuala 
campioană a Europei la 
arma cu aer compri
mat.

Din toamna anului 
1968 a trecut la clubtil 
Steaua, unde s-a dedi
cat tirului cu arma de 
vlnătoare, speciallztn- 
du-se la skeet sub în
drumarea antrenorului 
emerit Grigore Ioanide.

Anul trecut a parti
cipat la primul con
curs internațional, la 
Varșovia, unde a în
scris 184 de talere din 
200 t obțlntnd norma 
de clasificare sportivă 
de categoria I. Tot In 
1970, a cucerit titlul de 
campion al .țării cu 130 
t (din 150 t>.

Crescut într-o ambianță spor
tivă (tatăl lui, Gheorghe Cojo
caru, este antrenorul reprezen
tativei Italiei de caiac-canoe), 
tînărul Lucian Cojocaru s-a sim
țit atras de la început de spor
tul marii precizii, tirul. „Mi-au 
plăcut însă mai mult probele di
namice, ne spunea, la Suhl, me
daliatul cu argint al campions-, 
tulul european de skeet pentru 
juniori. De aceea am început să 
trag cu arma cu alice".

Și intr-adevăr, extrem de ta
lentat, depunînd mult interes și 
pasiune în pregătire, tînărul Co
jocaru, supravegheat îndeaproape 
de antrenorul Grigore Ioanide, 
reușește în scurt timp să se a- 
firme ca un skeetist de pers
pectivă.

Dovedind deosebite însușiri de 
mobilitate Si suplețe, 
stelist se distinge 
mai buni specialiști ai 
din generația sa. După 
titlului de campion al 
juniori în 1970. Cojocaru

juniorul 
printre cei 

genului 
cucerirea 
țării la 

se relevă
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In campionatul pe echipe

I.

Sandu IONESCU

O întîlnire foarte echilibrată in 
care victoria hotărîtoare pentru 
militari a fost obținută de Elena 
Trifu 
netei

Deși a căzut în prima 
mai bună comportare

manșă, Ștefan Chifu (Poiana Cîmpina) a avut cea 
dintre reprezentanții țării noastre la concursul 

internațional

învingătoare astfpra Ag- 
Kun cu 7—5, 6—3.

Jucătoarea stelistă dovedește 
un mare progres și veleități pentru 
primele locuri la apropiatele cam
pionate naționale.

Apreciem hotărîrea antrenorului 
A. Bardan, care a eliminat pentru 
atitudine nesportivă pe juniorul 
său A. Leonte, într-un moment de
cisiv pentru soarta întîlnirii.

Rezultate: P. Mărmureanu — 
Sântei 6—2. 7—5 ; C.1 Popovici 
G. Boaghe 4—6, 7—5, 6—3; D. Hă- 
rădău — P. Almăjan 6—2, 6—4; I. 
Sântei — C. Popovici 6—4, 2—6, 
7—5; P. Mărmureanu — Gh. Boa
ghe 6—3, 4—6, 6—1; Agneta Kun—

Valeria Balaj 1—6, 6—3, 6—1, E- 
lena Trifu — Florica Butoi 6—3,
6— 1; Valeria Balaj — Florica Bu
toi 6-2, 6-4; A. Roșianu — A. Leonte
7— 9, 6—4, 3—2; A. Leonte — L. 
Soare 6—3, 6—2; Adriana Călina— 
Mihaela Dimitriu 6—0, 6—2; dublu 
bărbați: P. Mărmureanu, D. Hără- 
dău — I. Sântei, Gh. Boaghe 6—1, 
6—3; dublu mix: A. Kun, Gh. 
Boaghe — V. Balaj, P. Mărmu
reanu 6—4, 1—0 abandon; F. Bu
toi, I. Sântei — E. Trifu, D. Hă- 
rădău 6—3, 6—2; dublu fete: A. 
Kun. F. Butoi — E, Dumitrescu, V. 
Balaj 7—5, 6—3.

ALTE REZULTATE: Progresul 
— Steagul roșu 22—2 ; Dunărea 
Galați — S.S.E. 2 17—7.

de la Moreni

ÎN CAMPIONATUL FEMININ, APELE
Poate că niciodată campionatul 

divizionar 
n-a avut 
chiar din 
runde nu 
vinsă, jumătate dintre 
participante la prima divizie aflîn- 
du-se în frunte, la egalitate de 
puncte! Rezultatele — chiar și a- 
tunci cînd se întîlnesc echipe din 
plutonul fruntaș cu formații din 
partea a doua a clasamentului — 
stau sub semnul incertitudinii pînă 
în finalul celor 50 de minute de 
joc și nu sînt puține cazurile cînd 
outsiderii înving favoritele. In fie
care etapă există cel puțin... un 
derby. Duminică, performeră a fost 
campioana țării, UNIVERSITATEA

A de handbal feminin 
o viață atît de agitată 
primele etape. După 4 
mai există echipă neîn- 

formațiile

CLASAMENT

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

10. V. Cluj

4 3 0 1 72—40
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
2
1
1 
0
0

0 
0 
0 
0 
0
1 
1
0 
o

1 
1
1
1
2
2
2
4
1

55—38
49—35
49— 38
4G—37
39—44
50— 58
45—65
32—46
34—70

6
6
6
fi
6
4
3
3
0
0

guranța dată de acele 
lui, că ambii membri 
Dukla Praga au parcurs 
majoritate a turelor 
ritm susținut, în finalul manșelor 
reușind, grație unei excelente pre
gătiri fizice, să mărească tempoul. 
I.a acest capitol, adică la cel al 
condiției fizice, sportivii noștri 
fruntași s-au dovedit deficitari, ob-

cronometru- 
ai clubului 

marea 
în același

PENULTIMA ETAPĂ A
CAMPIONATULUI DE DIRT-TRACK

Campionatul republican de dirt- 
track a ajuns în faza superioară : joi 

' ' ța întrecerile
start vor fi 
din București,

vor avea loc la Sibiu 
penultimei etape. La 
prezenți alergători 
Arad șl Sibiu.

Penultima reuniune .
lui național va fi organizată de aso
ciația sportivă Voința Sibiu pe sta
dionul cu pistă de dirt-track din acel 
oraș. In clasament conduce Ion Bo- 
bîlneanu (Voința Sibiu), secundat de 
alergătorul Ion Marinescu (Metalul 
București).

Actul final al competiției este pro
gramat peste o săptămînă pe stadio
nul Metalul din Capitală. j*.

a campionate-

fect al dotărilor cu mașini mai 
bune este o simplă speculație. Din 
păcate, în acest fel 
conducerea tehnică a 
blican, din moment 
fizice sînt neglijate.

O motocicletă cîntărește 1Î5 kg 
și în mișcare, pe teren accidentat, 
ea devine mult mai greu de mî- 
nuit. Cum poate cineva să-și în
chipuie că o astfel de mașină poate 
fi condusă cu dexteritate dacă 
spoȚtivul nu posedă suficiente re
surse fizice? Credem că în concep
ția antrenorilor și elevilor lor des
pre metodica pregătirii trebuie să 
se producă o schimbare esențială.

Nu putem încheia retrospectiva 
asupra reuniunii de duminică fără 
a spune cîteva cuvinte și despre 
organizarea concursului, 
ireproșabil de Consiliul 
sindical Dîmbovița șl 
sportivă Victoria Moreni. 
menea, corpul de oficiali, in frunte 
cu arbitrul principal N. Manesia și 
cronometrorul șef B. Ivan, a fost 
competent și operativ în rezolva
rea diferitelor probleme ivite în 
timpul întrecerilor.

!
Traian IOANIȚESCU

gin dește și 
lotului repu- 

ce exercițiile

asigurată 
(județean 
asociația 
De ase-

T

(Urmare din pag. 1)

jucători din linia a IlI-a (Băltăre
țul, a Il-a (Postolache) și chiar I 
(Ciornei). Dacă dl. Durrand ar fi 
duminică la București ar fi trăit 
tisfacția transpunerii în viață a 
comandării sale.

Un număr de 9 
scris la Timișoara, 
versitatea și două 
Devine aproape a 
rația antrenorului D. Antonescu, fă
cută la începutul campionatului, că 
nu se împacă cu gîndul de a nu se 
afla printre primele 3, 4 echipe din 
campionat. Cu lotul de care dispune 
antrenorul echipei timișorene, un 
asemenea obiectiv nu va fi greu de 
atins.

Prin „essal-“uri și-au apropiat 
victoriile echipele Dinamo București 
(Constantin, Nicol eseu, Nica), Rul
mentul Birlad (Bogoș, Brăescu. Rai- 
nea) și Politehnica Iași ~ 
timp ce Grivlța Roșie șl 
losind și acest procedeu 
reușit egalul, de la Sibiu 
scorul de la Timișoara, 
dește o dispută înverșunată.

Considerăm, deci, deschis drumul 
către' jocul ofensiv. Antrenorii care 
activează la echipele din divizia A

fost 
sa- 
re-
în-încercări s-au

7 de către Uni- 
de către Gloria, 

certitudine decla-

(Popa) in 
Gloria, fo- 
tehnic, au 

Si respectiv 
care dove-

dovedesc că acordă un credit larg 
acestei idei, căreia îi dau valoare de 
principiu. Și dacă în cazul echipelor 
Steaua, Dinamo, Grivița Roșie sau 
„U” Timișoara evoluțiile lor ante
rioare învederau perspectiva unui 
joc ofensiv, în schimb orientarea pe 
care o manifestă și celelalte echipe, 
și mai ales Rulmentul Birlad (antre
nor V. Călin) și Politehnica Iași 
(antrenor, ing. Gh. Drobotă) însem- 
nînd, într-un fel, o noutate, ne oferă 
frumoase promisiuni. întinerirea lo
turilor echipelor, sporirea experien
ței antrenorilor și, poate cel mai 
Important factor, dorința tuturor de 
a da la iveală un ‘ rugby modem, la 
nivelul celor mai apreciate școli de 
pe continent, iată premisele reuși
tei.

Iubitorii sportului cu balonul oval, 
al căror număr este în creștere 
(2 000 au fost prezenți numai la me
ciul de la Sibiu) așteaptă cu interes 
evoluția in continuare a echipelor 
noastre fruntașe, în același spirit 
care a caracterizat începutul campio
natului.

ULTIMUL THEN SE ÎNTOARCE... VARA VIITOARE!
(Urmare din pag, 1)

Caraimanului se bucură de sărutul 
primelor raze ale soarelui, „maiouri- 
le albe" puteau fi văzute prin cea
ța răcoroasă a dimineții, executind 
ritmic mișcări de gimnastică. Ne 
făceam intr-un fel, „încălzirea* pen
tru munca ce ne aștepta...

Așadar, tinerii prahoveni iubeso 
munca și sportul, deopotrivă. Lupta 
cu tonele de nisip nu i-a împiedicat 
să organizeze, In fiecare serie, cite 
un campionat de fotbal inter-echipe... 
de lucru, iar încleștarea fizică și 
încordarea nervoasă nu l-au oprit 
do la drumețiile făcute, în timpul 
liber, spre cabanele din Împreju
rimi : Diham, Poiana Izvoarelor, 
Caraiman sau la cascada Urlătoa-ț 
rea. Au găsit cu toții timp să răs- 
purjgăi _ cu țatvateflam c§

le este caracteristic, atit chemării 
partidului de a participa prin mun
că la construcția noilor obiective ale 
țării și inițiativei activului județean 
Prahova al U.T.C., cit și dorinței

Încordați in cele 14 zile, In lupta 
cu stînca muntelui, se relaxează in 
sfîrșit. Dar fețele care au dobîndit 
parcă ceva din asprimea aerului tare 
de munte, zîmbesc. De-abia acum 

legitime de a tace mișcare fizică, găsim momentul pentru a-i cunoaște 
de a se relaxa activ în mijlocul na
turii. Aici, la Bușteni, am mal pri
mit un răspuns afirmativ la infini
tele posibilități de angajare patrio
tică a unul tineret sănătos, capabil 
de a dezvolta entuziaste energii.

★
Ultima zi.;?
Acele ceasornicelor mai arată 

doar două ore pînă la plecarea trenu
lui, la geamurile căruia vor flutura, cu 
siguranță, 
reții. Este 
porta spre 
ții ultimei _ __
cast* % yară. - 1A - I&ȘiSO Mușchii

steagurile roșii ale tine- 
trenul care îi va trans- 
casele lor pe componen- 
serii care a muncit în a-

pe cîțiva dintre elevii Grupului 
școlar „1 Mai" din Ploiești, cei care 
au deschis acum trei luni și au în
chis azi șantierul muncii entuziaste 
și tinerești pe Valea Prahovei: 
Petre Ciocoiu, Vasile Sandu, Nico- 
lae Cristea, Dumitru Papuc, Vasile 
Sima și atîția alții, pe care con
deiul nu-i mai poate cuprinde...

Ultima zi ? Nu, am greșit 1 Căci 
la plecare, tinerii plaiurilor praho
vene și-au dat din nou întîlnire, 
în următoarea vacanță. Dar nu aici, 
la Bușteni, ci pretutindeni, acolo 

-■ țțndc tara va avea nevoie de ei. j

lor) și din lăudabila dorință a ca
drelor tehnice și sportivelor de a 
se ridica la nivelul performanțelor 
băieților noștri. Toate acestea spo
resc în semnificație dacă ne gîndim 
cd ne aflăm la numai trei luni de 
finalele campionatelor mondiale.

Conform noii programări a cam
pionatului, echipele feminine de di
vizia A mai au de jucat două e- 
tape în aer liber, după care vor 
susține primul turneu de sală la 
București. Cele măi multe șanse 
de a termina pe primele locuri le 
au Universitatea București și Uni
versitatea Timișoara. Campioanele 
au de susținut — la București —• 
meciurile cu Mureșul Tg. Mureș 
(un veritabil 
a turului în 
ția. Calculul 
infirmat în

derby al acestei părți 
aer liber) și Confec- 
hîrtiei (de atîtea ori 

acest campionat!...) îi

cu pregnantă și in anul acesta, 
realizînd rezultate constant bune: 

184 t, 185 t. Ca urmare, el este 
selecționat în lotul republican în 
vederea campionatelor 
tale de la Suhl (R. D. 
In cadrul pregătirilor 
te din ultimele trei 
dinaintea europenelor, 
iși intensifică instruirea, 
este acum condusă de profesorul 
Ion Lovinescu, antrenorul lotului 
reprezentativ de skeet.

Ales spre a face parte din e- 
chipa României, Lucian Cojocaru 
repurtează succesul de la Suhl, 
medalia de argint în campionatul 
de juniori. El izbutește totodată 
și cea mai bună cifră, 144 t, 
dintre cei patru componenți ai 
selecționatei țării în proba pe e- 
chipe seniori (Sencovici 143 t, 
Pintilie 140 t, Mareș 131 t). In 
cele șase serii, el a doborît în- 
tr-una 23 t, în patru : cite 24 t, 
iar în alta : 25 t! In același timp, 
Cojocaru a îndeplinit și norma 
de clasificare pentru titlul de 
maestru al sportului.

continen- 
Germană). 
centraliza- 
săptămîni, 

Cojocaru 
care

DIVIZIA A

SINT INCA TULBURI...
dă dreptul Universității să spere 
în obținerea celor 4 puncte. O si
tuație asemănătoare are și Univer
sitatea Timișoara (joacă acasă cu 
Rulmentul Brașov și Textila Bu- 
huși). Este astfel posibil ca dumi
nică seara — cînd se va pune ca
păt activității în aer liber din a- 
cest an — să avem în fruntea cla- 
samentului diviziei A două echi
pe — Universitatea Timișoara și 
Universitatea București — la egali
tate de puncte (10), departajate de 
golaveraj. Chiar dacă va fi așa, 
campionatul nu este nici pe de
parte jucat. I.E.F.S.,Textila Buhuși 
și Mureșul Tg. Mureș concurează 
cu șanse la primele trei locuri și, 
oricum, vor avea un cuvînt greu de 
spus în stabilirea ierarhiei.

Hristache NAUM

REZULTATE SCONTATE ÎN PRIMA ETAPĂ A DIVÎZÎEÎ B

radea — CSM Sibiu 6—13 (5—6), 
Constructorul Baia Mare — Con* 
structorul Timișoara 12—12 (5—8), 
Univ. II Timișoara — Sparta Me
diaș 8—4 (1—1).

MASCULIN, Seria I: Voința
București — Chimia Făgăraș 21—11 
(10—6), Comerțul Constanța — A* 
gronomia Iași 22—17 (15—9), ASA 
Tg. Mureș — Inst. Ped. Bacău 
20—18 (7—6), Rafinăria Teleajen — 
Relon Săvinești 23—16 (9—10); Se
ria a Il-a: Banatul Timișoara — 
Știința Lovrin 17—14 (7—7), Timi
șul Lugoj — Minaur Baia Mare 
10—14 (4—6), ASA Sibiu — Texti
la Cisnădie 17—13 (9—5), Metalul 
Copșa Mică — Gloria Arad 23—11 
(9—6), Știința Petroșani CSM 
Reșița 15—15 (9—6).

Duminică s-au disputat jocurile 
din cadrul primei etape a celei de 
a XlV-a ediții a campionatului de 
handbal, divizia B, masculin și fe
minin. Ca de obicei în etapa inau
gurală, aproape toate formațiile au 
evoluat precaut.

Iată rezultatele înregistrate:
FEMININ, Seria I: Voința Bucu

rești — Constructorul București 9—9 
(7—4), ISEM București — Spartac 
Ploiești 13—14 (6—9), Progresul
București — Voința Rădăuți 21—12 
(14—4), Universitatea Iași — Poli
tehnica Galați 19—7 (10—4), Chi
mia Făgăraș — Chimia Buzău 
20—10 (8—6>; Seria a Il-a: Textila 
Sebeș—Jiul Petroșani 14—12 (6—4), 
Voința Sighișoara — Dermagant 
Tg. Mureș 11—8 (7—5). Voința O-

V-a a campio- 
(divizîa

a 
handbal

Programul etapei 
natului feminin 
A) :

Miercuri :
BUCUREȘTI : 

ren Giulești, ora 
Joi :
TIMIȘOARA : 

meniul Brașov.
BUHUȘI : 

Cluj.
BUCUREȘTI : 

MUREȘUL TG. 
neretului, ora ! 
tapei.

BUCUREȘTI : I.E.F.S.-Voința 
dorhei (teren Tineretului,, ora 16.45).

de

Rapid-Confecția (le-
17)

Universltatea-Rul-

Textila-Universitalea

: UNIVERSITATEA- 
MUREȘ (teren 

15,45) — derbyul

întrecut în
e-

în
victorie 

pentru

BUCUREȘTI, care a 
deplasare pe Voința Odorhei, 
chipă redutabilă. Elevele prof. C. 
Popescu au făcut la Odorhei un 
joc excelent, reușind să întoarcă 
soarta partidei în favoarea lor în 
ultimele minute de joc. Este exact 
ceea ce 
I.E.F.S. 
inclusiv 
caj, au 
degete
— o 
prețioasă, 
ciseră mult (și bine), peste 40 de 
minute...

Evident, plusul de

n-au reușit în meciul cu 
cînd, avînd toate atuurile. 
cele de pe... tabela de mar- 
lăsat să le scape printre 

finalul întîlnirii 
deosebit de 
care mun-

Evident, plusul de calitate ji 
spectaculozitate, echilibrul de for
țe s-au născut din maturizarea unora 
dintre jucătoarele talentate, din in
fuzia de cadre tinere cu reale apti
tudini (un entuziast bravo pentru 
curajul cu care antrenorii au de
clanșat opera de înnoire a echipe-

Administrația Asigurărilor de Stat
oferă pentru sportivii patriei noastre o gamă variată de 
forme de asigurare, care poate satisface orice preferințe, in
diferent de ramura de sport în care activează.

Asigurarea este valabilă atît pe terenul de sport — 
din țară sau străinătate — pe stradă, în autovehicule, la 
locul de muncă, acasă etc.

Primele de asigurare sînt convenabile.
Se pot încheia una sau mai multe asigurări din urmă

toarele forme :
— asigurarea de accidente cu sume fixe ți sume convenite ;
— asigurarea de răspundere civilă și de accidente în legă
tură cu utilizarea motocicletelor la concursuri, întreceri și

antrenamente pentru acestea ;
— asigurarea autovehiculelor pentru avarii sau de răspun

dere civilă în legătură cu utilizarea lor la concursuri, în
treceri sau antrenamente pentru acestea ;
— asigurarea sportivilor din cadrul aeronauticii sportive 

(pentru sportivii parașutiști)



POST-SCRIPTUM LA ETAPA A
N-AVEȚ1 UN LOC

Cînd, în prima etapă, la Iași, cu 
greu am reușit să obținem un Ioo 
la masa presei ocupată de cine vrei 
si cine nu vrei, am crezut că e vor
ba de un aocident. Accidentul, însă, 
s-a repetat și duminica aceasta, cînd, 
din nou, cu chiu, cu val șl cu „in
tervenții speciale" am obținut un 
loo în sectorul special rezervat. Toți 
cei prezenți la masa cu pricina au 
susținut sus si tare că sînt gazetari 
la presa locală. Lucru posibil. Cum 
se explică, însă, că din cele șapte 
persoane — șase bărbați și o femeie 
(soția, sora, prietena cuiva ?) — care 
s-au prezentat cronicari, numai una 
singură a scris în timpul meciului ? 
In sfîrșit, ne.interesa mai puțin cine 
venise pentru suietă și cine în inte
res de serviciu. Important era să 
găsim un loo acolo unde aveam drep
tul (în virtutea legitimațiilor și a 
delegațiilor), să urmărim meciul de 
unde 
servă

LA MASA PRESEI?
blu, și nu de jos, de pe pistă, unde
ne Îndrumase un „binevoitor". Fapt
pentru care am apelat la bunăvoință 
și colegialitate (ne aflam, doar, între
confrați). Dar în locul ospitalității

și sprijinului colegial, am fost tm

„N-AM VĂZUT, NICI PE-ACOLO N-AM TRECUT
Deși nici învinșii nu i-au reproșat 

nimic — după meci, antrenorul 
Universității Craiova C. Cernăianu, 
ne spunea că arbitrajul Iui N. Rai- 
nea fusese cît se poate de corect

Totuși, conducătorul partidei de la

deși abaterea jucătorului băcăuan se 
petrecuse la cîțiva metri de el. în 
văzul întregii tribune principale ?

Asemenea atitudini sînt de netole
rat. Arbitrajul cere, înainte de toate, 
curajul răspunderii. Cine nu-1

fag. a 3-a

se vede ca lumea, unde se ob- 
ofsaidurile și jocul în ansam-

NU SINT „FARMACIST"
mulți spectatori ml-au strigat 

farmacistule", atunci cînd, la
Mal 

„mă, 
executarea unei lovituri de colt în 
meciul Rapid — Petrolul, un jucător 
rapidist (nu-mi amintesc care) a a- 
șezat balonul ne linie, iar eu am stă
ruit să execute lovitura din interio
rul semicercului.

Nu sînt „farmacist", dar ultimele 
instrucțiuni F.I.F.A., pe care e bine 
să le cunoască și spectatorii — și, în 
primul rînd. jucătorii — arată că nu 
este nermisă executarea loviturii de 
colț de pe linia care delimitează se
micercul, ci numai din interiorul 
acestuia. Am socotit necesară acea
stă lămurire.

VASII.E DUMITRESCU
arbitru

O amintire pentru arbitrul de linie Ion Ciolan : cel de al doilea gol realizat de Sport club Bacău, prin Rugiu- 
bei, dintr-un ofsaid trecut cu vederea
tați cu reproșuri (toate păcatele echi
pei ieșene 
gazetarilor 
jigniri. Să vezi, să auzi și să 
crezi ! (M.

au fost puse în spatele 
chiar

nu
din București !) și

I.)

APROPO DE... NEINTERVENȚIA ARBITRULUI
Arbitrajele litigioase slnt puse, de 

obicei, sub lupa unei întrebări tran
șante : „A viciat sau nu rezultatul me
ciului 7“ Ce Se Inttmplă, insă, cu con
ducerea unor partide care, fără a in
fluența direct, prin decizii, rezultatele 
finale. 1st pune pecetea negativă asupra 
desfășurării meciurilor ? O asemenea în
trebare ne-am pus în decursul confrun
tării de la Brașov dintre Steagul ,roșu 
Si F. C. Argeș, răspunsul prîmindu-1, 
Indirect. In finalul partidei, confuz, gă
lăgios șl indisciplina!.

Nu vrem să ne mal referim la evo
luția partidei decit în măsura în care 
aceasta a stat sub semnul interpretă
rii regulamentului, mai bine zis a ne- 
aplîcării aoestula de către arbitrul de 
centru Zaharia Drăghici. în acest sens 
am desprins trei momente esențiale, 
toate avînd aceeași caracteristică a ar
bitrajului : pertractări cu jucătorii» 
lipsă de fermitate față de locul dur. pe
riculos, față de actele nesportive ale 
unor jucători puși pe arțag.

Primo : de la debutul partidei, văzînd 
că au de făcut fată unul adversar neaș
teptat de bine armat tactic, apărătorii 
brașoveni — care duceai» greul domi
nării oaspeților — au început să prac
tice un joc dur. fundașul central Jenei 
fiind cel oare depășea adeseori limitele 
regulamentului prin periculozitatea In
tervențiilor, uneori chiar asupra adver
sarului fără balon (Jercan, de pildă). 
Arbitrul n-a dat nici, un avertisment.

Secundo : după deschiderea scorului 
de către oaspeți, ciocnirile intre jucă
tori (tmbrincell. „control" la picioare 
etc.) s-au Înmulțit (Pescarii, Necula, de 
o parte și Olteanu, Dobrescu, de alta» 
ieșind !n evidență). Arbitrul nu a dat 
nici un avertisment,

Terțo : finalul medului a decurs în
tr-o atmosferă foarte încărcată, F. C. Ar-

sigeș plerzîndu-șl treptat luciditatea 
calmul pentru a ajunge !a izbucnirile 
nervoase, necontrolate, ale lui Olteanu, 
după' înscrierea golului victoriei brașo
vene. Ultimele trei minute au fost pe
nibile, jucătorii și arbitrul tocmindu-se. 
ea la piață, pentru continuarea parti
dei. După meci, arbitrul i-a reținut car
netul lui Olteanu (F. C. Argeș).

Iată, deci, cum s-a ajuns ca o parti
dă a cărei repriză secundă anunța o 
evoluție spectaculoasă, dinamică, bărbă
tească. să eșueze, prin neintervenția ar
bitrului, pe tărimul nesportivității.

— p. sl. —

Bacău a pierdut una din cele cinci 
stele, datorită faptului că în meciul 
de care a răspuns, s-au petrecut une
le lucruri care au umbrit arbitrajul, 
vinovați de aceasta fiind cei doi tu- 
șieri.

Nu vom reveni asupra neatenției 
lui Ion Ciolan, al cărui steag neridi- 
caț a determinat acordarea celui de 
al doilea gol al gazdelor. înscris 
dintr-o poziție flagrantă de ofsaid. 
Asemenea greșeli, grave firește, se 
mai petrec uneori în meciurile de 
fotbal. Ele fao parte, ca să le spu
nem așa, din categoria greșelilor de 
ordin tehnic. Dar, ce se poate spune 
despre celălalt tușier, Vasile Popa, 
carp fiind consultat de arbitrul de 
centru, ]a o fază pe care el, întors 
cu spatele, n-avusese putinta s-o 
vadă — LOVIREA CU PUMNUL, A 
LUI PÎRVU DE CĂTRE VELICU — 
s-a eschivat de la un răspuns

Foto i V. BOGDANEȚ, Bacău 
își poate petrece duminica și altfel 
decît agitînd stegulețul pe terenurile 
de fotbal, dar ascunzîndu-se prudent 
în spatele lui „n-am văzut, nici pe- 
acolo n-am trecut" (J. B.).

RADUCANU — nota 7 : De fapt, 
nu prea a avut ce apăra. S-a evi
dențiat la o singură minge difi
cilă p<* care a deviat-o în corner.

ADAMACHE — 8 : Cînd a fost 
solicitat, a intervenit cu succes. S-a 
dovedit din nou sigur și sobru.

SATMAREANU — 6 : N-a mai 
făcut gafele din meciul cu O.F.K., 
dar încă n-a depășit o formă mo
destă.

BOC — 7 : N-a fost prea solici
tat și o apreciere netă asupra evo
luției sale este destul de greu de 
făcut.

LUPESCU — 7 : Același lucru 
se poate spune și despre cel de-al 
doilea fundaș central al Rapidului.

MOCANU — 7 : Bine pregătit fi
zic, s-a dovedit a fi același dîrz 
luptător. A avut o sarcină grea, 
dar s-a achitat destul de bine de 
misiunea sa.

VLAD — 8 : Cel mai lucid și 
mai decis apărător care a evoluat 
pe terenul din Brașov. Se observă 
la el o creștere a siguranței în joc.

OLTEANU — 7 : Un remarcabil 
joc al intercepției și cîteva inter
venții spectaculoase. Irascibil, însă, 
cu manifestări nedorite.

N. IONESCU — 7 : A evoluat 
foarte bine în prima repriză, dar 
accidentarea la sfîrșitul ei i-a mar
cat evoluția după pauză. A comis 
o singură greșeală — decisivă însă 
— cînd l-a scăpat pe Năsturescu, 
de la care a plecat primul gol.

IANUL — 9 : A demonstrat un 
bun plasament și un excelent joc 
la intercepție. A făcut față 
ces periculoaselor atacuri 
namoviștilor

DUMITRU — 8 : A fost 
bun dintre jucătorii Rapidului.

VIGU — 8 : împreună cu Naom, 
a format compartimentul cel mai 
echilibrat și mai constant al echi
pei Steaua. Precizia șuturilor la 
poartă. însă, nesatisfăcătoare.

ANCA — 7 : Ca de obicei, a 
muncit foarte mult, avînd și sar
cina de a-1 supraveghea pe Hajnal, 
cel mai bun jucător al mureșenilor, 
în general, s-a achitat de obligați
ile sale, dar contribuția la acțiu
nile ofensive a fost mai slabă ca 
altă dată.

LUCESCU — 10 : A evoluat pe 
tot terenul, a fost foarte activ, dri
blingurile sale s-au încheiat cu

pase utile sau cu șuturi la poartă. 
A confirmat forma bună în care 
se află. I

IORDANESCU — 6 : A făcut 
un meci șters, pătrunderile nu i-au 
mai reușit. Să sperăm că este 
vorba doar de o întîmplare, și nu 

' de o scădere de formă.
DEMBROVSCHI — 9+ : O si

guranță excepțională în evoluție, a- 
celeași 
ceasta, 
nionul 
printre

KUN
de a juca bine în orașul său natal, 
a fost mai laborios ca altă dată șl 
a realizat cîteva faze frumoase.

PANTEA — 7 : A făcut o primă 
repriză excelentă. După pauză, însă, 
a disnărut din joc.

DOMIDE — 8 : Prezent pe tot 
terenul, susținător activ al atacu-

subtilități și, de data a- 
șuturi excelente. Doar ghi- 
1-a împiedicat să se afle 
marcatori.
II — 7 : Mînat de ambiția

lui, autor al unul gol splendid;
DINU — 10 : A Jucat fără gre

șeală, a fost cel mal bun om de 
pe teren.

FL. DUMITRESCU — 10 : Foar
te activ, a acționat pe o zonă mare, 
în atac și apărare. A creat situa
ții periculoase șl a participat la 
finalizări,

RADU NUNWFJLLF.R 
Reapariție promițătoare, 
după pauză a ordonat șl 
jocul campionilor, fiind 
rul golului victoriei.

TATAKU — 7 : Șl el,

— 8:
Intrat 

mal mult 
și auto-

debutant 
în acest campionat. Reintrare pro
mițătoare, marcată, totuși, de 
cidentarea de la mînă, care 
făcut să 
versarii.

Media
(n.n. în
7,29).

ezite în contactele cu

notelor tricolorilor : 
etapa precedentă a

clar,

UNDE E FAIR-PLAY-UL?
Au trecut două săptămîni de cînd 

spectatorii Clujului au primit trofeul 
sportivității acordat de ziarul nostru, 
dar duminică, același public, n-a 
confirmat, din păcate. înaltul spirit 
de obiectivitate cu care ne obișnui
se... Faptul că un fost antrenor al 
feroviarilor clujeni (Eugen Iordache) 
din campionatul trecut venise la 
cîrma altei echipe, a creat de la bun 
început o atmosferă „încărcată". In 
special la tribuna a Il-a, unii spec
tatori mai pătimași i-au adresat aces
tuia cuvinte jignitoare încă din tim
pul partidei echipelor de tineret pe 
care antrenorul Iordache o urmărea 
de pe banca din incinta terenului..

Mai tîrziu, cînd jocul primelor e- 
chipe s-a „aprins", și au început să 
sară „scintei", un spectator din tri
buna a II-s a aruncat cu o roșie în 
antrenorul Jiului. Acesta, ridicîndu-se 
de pe bancă, a vrut să semnaleze

darconducătorului de joc faptul, 
-gestul său a declanșat un val de 
huiduieli și fluierături.

Ma[ tîrziu, în repriza secundă, cînd 
Georgevici l-a faultat pe Soo, auto
rul golului clujean, unul din mem
brii secției de fotbal a clubului 
C.F.R., tov. Papuc, a intrat în teren 
și l-a lovit pe fundașul din Petro
șani... Jocul a continuat într-o atmo
sferă de tensiune, iar, la încheierea 
lui, aceleași elemente turbulente din 
tribuna a Il-a aveau să semneze un 
trist epilog, insultîndu-1 pe antreno
rul Eugen Iordache șl scuipîndu-1, 
pe cînd trecea pe sub tunelul de 
sîrmâ. în drum spre vestiare...

Dacă n-am scăzut și mai mult nota 
acordată publicului, am făcut-o pen
tru ceilalți spectatori — majoritatea 
— care au avut o atitudine corectă. 
Oricum, forurile de resort trebuie 
să-și spună cuvîntul (G. M.VTENDINȚE CARE SE CONFIRMA

(Urmare din pag. I)

jocului prestat. Fosta campioană — 
U.T.A. — obține, la rîndu-i, la 
București și Oradea, trei puncte, 
din patru posibile în două meciuri 
foarte dificile pentru ea. In Ca
pitală ne amintim, arădenii au ju
cat de la egal la egal, cu Rapidul, 
iar duminică, pe malul Crișului, 
au frînat ambițiile uneia din noile 
promovate, care urmărea cu ardoa
re victoria, avînd de partea sa și 
argumentul de a se revanșa — 
printr-un rezultat favorabil în con
fruntarea directă — pentru pleca
rea lui Kun If și Popovici.

Așadar, echipele noastre cele mal 
bune încep să se impună cu mal 
multă autoritate, indiferent de lo
cul. unde evoluează și de replica 
adversarului.

Printre formațiile care au luat 
un start foarte bun în noua ediție 
a campionatului se înscrie și Jiul. 
In mod cu totul paradoxal, petro- 
sănenij au adunat trei puncte din 
două jocuri în deplasare (la .Ora
dea și Cluj) fără să înscrie măcar

un gol (de altfel, acest lucru nu l-au 
reușit nici în partida susținută pe 
teren propriu). Este, într-adevăr, 
și aceasta o performanță, dar cre
dem că antrenorul Eugen lordache 
are mai degrabă motive să fie ne
mulțumit de ineficacitatea elevilor 
săi.

Cum remarcam și în numărul de 
ieri al ziarului, în etapa de du
minică toate cele patru reprezen
tante ale fotbalului românesc în 
cupele europene au Ieșit învingă
toare. Dar numai această simplă 
constatare n-ar fi suficientă pentru 
a ne întări speranțele în privința 
apropiatelor confruntări internațio
nale. După cum ne-am putut con
vinge însă personal în cuplajul de 
pe stadionul „23 August" și așa 
cum ne-au relatat trimișii ziarului 
la Iași și (5radea, toate cele patru 
formații care ne interesează 
marcat progrese vizibile față 
evoluțiile anterioare. Dinamo a 
cut — se pare —, în compania 
litehnicii, cel mai bun joc al
din ultima vreme, Rapid a demon
strat o creștere promițătoare a po
tențialului ofensiv și o consolidare 
a celui defensiv, Steaua a dezvă
luit (e drept, cam tîrziu) în finalul 
partidei cu Farul adevăratele sale 
posibilități, iar U.T.A. a dovedit că 
a învățat din greșelile săvîrșite cu 
o săptămînă în urmă pe propriul 
teren.

Constatări îmbucurătoare au pri
lejuit duminică și evoluțiile celor

au 
de 
fă- 

Po- 
său

cu suc
ale di-

cel mai

ac-
1-a 

ad-

7 73 
fost„CUPA ROMÂNIEI'

Duminică a avut loc o nouă etapă 
in „CUPA ROMÂNIEI" la care au 
participat formații de divizia C și 
din campionatele județene, clștlgă- 
toare în etapa precedentă. Iată re
zultatele înregistrate :

Meva Tr, Severin-Metalul Tr. Se
verin 1—2 (0—1), Siderurglstnl
Iași-Vlctoria Roman 0—2 (0—C), U- 
nirea Dej-Arieșul Cîmpia Turzii 1—2 
(1—2), Progresul Strehaia-Dunărea 
Calafat 0—6 (0—3), Petrolistul Bol- 
desti-Victoria Florestț 2—1 (2—1),
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc—Mi- 
nobradul Vatra Dirnel 1—0 (0—0),
Celuloza Călărași-Unirea Tricolor
București 1—0 (1—0), Minerul Te-
liuc-Știinta Petroșani 3—2 
A.S.M. Tecuci-Automobilul 
4—0, (2—0), Soda Ocna
Arieșul Turda 1—0 (0—0),
Gura Humorului-Chimia 
2—0 (0—0), 
Cîmnina 1—2 
Reșița-Minerul 
(1—0), Azotul 
gidia 1—1 (0—1.
F. C. Caracal 2—1 (0—1). Partizanul 
roșu Malnas-sat—Tractorul. Brașov 
1—9 (1—4). Vitrometan Mediaș-Inde- 
pendența Sibiu 2—2 (0—1, 1—1), Le- 
tea Bacău-Petrolul Moinești G—1 
(0—0), Dunărea Brăila-Viitorul Brăi
la 0—1 (0—0), Textila Buhuși-Mine-

(2—1),
Focșani 
Mureș- 

Minerul 
Suceava 

Chimia Braz.l-I.R.A. 
(0-1, 1—1),’ Electrica 
Moldova Nouă 3—2 
Slobozia-I.M.U. Med- 

1—1), Oltul Slatina

rul Comănești 2—1 (1—1), Dermata 
Cluj-C.I.L. Gherla 2—0 (1—0), Chi
mia Găeștl-Dacia Pitești 1—2 (0—0), 
Unirea Drăgășani-Lotrul Brezoiu 5—0 
(3—0), Gloria Baia Mare-Minerul 
Baia Sprie 1—2 (1—1), Metalul Cop- 
șa Mică-Chimlca Tîmăveni 5—0 
(1—0), Olimpia Rm. Sărat-Șoimil 
Buzău 2—0 (1—0), Carpați Sinaia-
Flacăra Moreni 3—2 (3—1), Pandurii 
Tg. Jiu-Minerul Motru 3—1 (2—1),
Marina Mangalia-Electrica Constanța 
1—0 (0—0), Cimentul Medgidia-Delta 
Tulcea 2—0 
Constructorul 
talul I. O. 
(0—1), C.F.R.
0—5 (0—0),
iesc-Textila Odorheiul Secuiesc 0—2 
(0—1), C.F.R. Sighișoara-Metrom 
Brașov 0—2 (0—1). Preparația Petri- 
la-Minerul Lupenl 1—4 (0—4), Pite- 
fabricate București-Electronica Bucu
rești 0—5 (0—1), Vulcan București- 
T. M. București 2—1 (0—1). Textila 
Botoșani-Nicolina Iași 3—2 (2—1).
Minerul Cavnic-Minerul Rodna 3—4 
(1—3), I.T.A. Pașcani-Cimentul Bl- 
caz 7—3 (5—1), Comerțul Alexandrla- 
Chimia Tr. Măgurele 4—0 (1—0).

(1—0), Ancora Galați 
Galați 0—5 (0—1), Me- 

Sibiu-A.S.A. Sibiu 0—1 
Brașov-Carpați Brașov 

Unirea Cristuru Secu-

(Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri).ÎN DIVIZIA B, ETAPĂ A GAZDELOR

ASTĂZI, LA ARAD

U.T.A. - KAVALA (Grecia)
Continuîndu-și turneul In țara 

noastră, formația greacă Kavala e- 
voluează astăzi la Arad In compania 
U.T.A.-ei.

mai mulți dintre componenții lotu
lui național, aprecierile de detaliu 
făcînd obiectul unei rubrici sepa
rate în numărul de azi al ziarului 
nostru.

Desigur, în jocurile etapei de du
minică n-au lipsit și aspectele mai 
puțin plăcute sau chiar dintre cele 
care trebuie repudiate. Astfel, ten
siunea și dramatismul în care s-au 
disputat unele partide au dat naște
re la durități, la acte nesportive. 
Asemenea stări de lucruri s-au pe
trecut pe terenurile din Brașov 
(unde și arbitrul Zaharia Drăghici 
•— cum ni 
sa de vină 
atmosferei 
și din Tg.

Aceste manifestări care umbresc 
desfășurarea jocurilor programate 
în prima divizie de fotbal nu ne 
pot lăsa, desigur, indiferenți, cu atît 
mai mult cu cît ne aflăm de abia , 
la început de campionat și orice în
găduință de acum poate avea con
secințe mai grave în viitor. Iată de 
ce considerăm necesar ca, pe lîngă 
sancțiunile care, fără îndoială, vor 
fi date celor vinovați, conducerile 
cluburilor și antrenorii să intensifice 
munca educativă In rîndurile jucă
torilor, pentru preîntîmpinarea altor 
abateri similare de la etica sportivă.

SERIA I
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—0 (0—0)
Victorie meritată, realizată însă 

de bucureșteni cu prețul unor efor
turi deosebite. Jucătorii Progresu
lui au intrat pe teren deciși să în
cline cît mai repede balanța în 
favoarea lor. Dar, acțiunile Ofen
sive ale bucureștenilor s-au Invit 
de o apărare decisă, care a anihi
lat cu ușurință încercările lui Dudu 
Georgescu, Cassai și Raksi de a 
fructifica centrările colegilor lor —
l. Sandu și Tănăsescu. După pauză, 
aspectul jocului a rămas același : 
dominare — in unele perioade — 
categorică a Progresului, în timp 
ce oaspeții au pus accentul pe de
fensivă, încercînd totuși și unele con
traatacuri. Dar, în min. 58, mijloca
șul Ceahlăului. Andrioaie, a comis 
o gafă : a oasat spre propria poar
tă, Dudu Georgescu, pe fază, a in- 
terceDtat balonul și. din careu, a 
deschis scorul : 1—0 pentru Pro
gresul. în continuare, bucurestenii 
au . irosit cîteva ocazii și de-abia în 
min. 75 au majorat scorul. După 
o cursă pe Dartea dreaptă, I. San
du a centrat, R. Ionescu. de ne 
cealaltă narte, a retrimis balonul în 
fața porții, de unde Cassai, cu toa
te că era căzut, l-a expediat în. 
poartă. Spre sfîrsitul partidei, 
Baicu (min. 85) si Cioropa.ru (min. 
89) au avut posibilitatea să reducă 
din handicap, însă portarul Manta 
a intervenit cu succes.

A arbitrat foarte bine 
Cursaru — Ploiești.

P. VINTILA 
DUNĂREA GIURGIU — 

ȘTIINȚA BACAU 0—0
Joc frumos, la care și-au adus 

contribuția
m. a repriză 
mult. însă 
în renriza 
echilibrat.
Sotir

(min. 59). A arbitrat bine C. Pe- 
trea — București.

T. SIRIOPOL, coresp. 
C.F.R. PAȘCANI —

POIANA CIMPINA 2—0 (1—0)
Feroviarii au avut o evoluție sa

tisfăcătoare. în repriza întîi, gaz
dele au reușit să deschidă scorul 
prin Mărculescu, în min. 13. După

MINERUL ANINA — 
GLORIA BISTRIȚA 1—0 (0—0)

Fotbaliștii din Anina au domi
nat, în unele perioade, categoric, 
dar înaintașii lor au ratat din po
ziții favorabile. Oaspeții au făcut 
un joc de uzură, punînd accentul, 
în permanență, pe defensivă. Uni- 

acui gol fost realizat de Mathe,

ARBITRUL MECIULUI
AUSTRIA SALZBURG-U.T.A.
Partida Austria Salzburg — U.T.A. 

(meci tur), care se dispută la 29 
septembrie, va fi condusă de ar
bitrul olandez I. F. Dorpmans.

ANTRENORUL’ N. DUMITRESCU
OBSERVATOR LA MECIUL

RAPID VIENA - AUSTRIA SALZBURG
Nioolae Dumitrescu, antrenorul 

principal al echipei U.T.A., va ur
mări la sfîrșitul acestei săptămîni, 
In capitala Austriei, jocul dintre 
echipele Rapid Viena și Austria 
Salzburg, ultima fiind adversara 
textiliștilor în Cupa U.E.F.A.

se spune — are partea 
în crearea și menținerea 
de nervozitate), din Cluj 
Mureș.

CIND SE VA DISPUTA JOCUL

15 sep- 
La Va- 
Marsa- 
„Cupei

Deoarece în aceeași zî, Ia 
tembrie, mai este fixată la 
letta o partidă oficială, F.C. 
Juventus Torino, în cadrul 
U.E.F.A.", data jocului Hibernians 
Paola-Steaua din „Cupa cupelor” 
a devenit incertă. Maltezii au pro
pus să dispute la București ambele 
întîlniri, dar propunerea n-a fost 
acceptată. în momentul de față se 
duc tratative pentru găsirea unei 
date de disputare a primului joc.

ambele echipe. în pri- 
gazdele au atacat mai 

au ratat cîteva ocazii, 
secundă, jocul a fost 

A arbitrat corect P.
București.

P. BURCIN, coresp.
METALUL TIRGOVJSTE — 

Ș. N. OLTENIȚA 2—0 (1-0)
Localnicii au dominat mai mult 

în prima parte, iar după pauză au 
scăzut ritmul. Jucătorii de la Ș.N O. 
au pus accentul ne apărare, ata- 
cînd rar și cu timiditate. în min. 
73. portarul Bărbulescu (Metalul) 
a fost eliminat pentru intenția de 
lovire a adversarului. An marcat : 
Mureșan (min. 24) și C. Ionescu 
(min. 72 din 11 m). A condus co
rect C. Bărbulescu — București.

M. AVANU, coresp.
PORTUL CONSTANTA — 

POLITEHNICA GALAȚI 0-0
Jucătorii ambelor echipe au con

struit numeroase faze frumoase, 
dar nu au finalizat nici una din
tre ele. Constănțenii au avut mai 
mult inițiativa, însă n-au putut 
străpunge anărarea sunraaglomera- 
tă a oaspeților. A arbitrat foarte 
bine Gh. Li morte. — București.

P. ENACHE, coresp.
CHIMIA RM. VTLCEA 

PROGRESUL BRAILA 3—1
Formația gazdă a reușit 

finalul partidei să înscrie 
victoriei.

Portarul Ceahlăului, Munteanu, a rezolvat, de astă dată, in favoarea sa 
duelul cu Cassai (Progresul București)

Foto ! V. BAGEAC

Mîine, la Brașov

pauză, feroviarii au început bine 
jocul și au majorat avantajul la 
două goluri, prin Panait (min. 52), 
care a transformat un penalty. 
Bun arbitrajul lui Gh. Ștefănescu 
— Galați.

V. APOSTOL, coresp.
SPORTUL STUDENȚESC — ME

TALUL BUCUREȘTI 1—1 (1—1). 
Meciul s-a disputat sîmbătă după- 
amiază.

SERIA A II a

în min. 
penalty. 
Biolan

După cele două meciuri susți
nute cu Altay Izmir, fotbaliștii de 
la Steagul roșu Brașov vor întîlni 
mîine, pe teren propriu, pe Fanio- 
nios Atena, în cadrul „Cupei balca-

1. Dinamo 3 3 0 0 lt—0 6
2. „U” Cluj 3 3 0 0 8—2 6
3. Petrolul 3 2 1 0 5—2 5
4. Univ. Craiova 3 2 0 1 7—2 4
5. Rapid 3 1 2 0 8—5 4
6. Sport club 3 2 0 1 5—3 4
7. Crișul 3 2 0 1 3—2 4
8. Jiul 3 1 1 1 3—3 3
9. Steaua 3 1 0 2 6—5 2

10—12. Politehnica 3 1 0 2 2—5 2
Steagul roșu 3 1 0 2 2—5 2
A.S. Armata 3 1 0 2 3—6 2

13. U.T.A. 3 1 0 2 4—8 2
14. F.C. Argeș 3 0 1 2 1—6 1
15. C.F.R. Cluj 3 0 1 2 1—9 1
16. Farul 3 0 0 3 1-7 0

STEAGUL ROȘU —PANIONIOS ATENA, ÎN
„CUPA BALCANICA"

nice" intercluburi. Meciul are loc 
pe stadionul Tineretului, de la ora 
16,30. Returul se va disputa la A- 
tena, la 15 septembrie.

'<<k G. GRUIA coresp.

(1-0)
abia în 
golurile 

victoriei, cu toate că a dominat 
perioade îndelungate. în min. 25, 
Petru (Progresul) a fost eliminat 
pentru lovirea intenționată a ad
versarului. Au marcat : H. Pones- 
cu (min. 11 și 83 din 11 m), Decu 
(mîn. 85), respectiv. Cotigă (min. 
46 din 11 m). Competent și auto
ritar arbitrajul lui C. Manușaride 
— București.

D. ROȘTANU,
F. C. GALATI — 

METALUL PLOPENI 2—0
Joc de slab nivel tehnic, 

gazdelor a decepționat. Victoria lor 
s-a conturat în repriza secundă, cînd 
au atacat ceva mai organizat, spe- 
culînd totodată greșelile apărători
lor din Plopeni. In prima parte, oas
peții au avut două ocazii de a în
scrie, iar după pauză, Florea a ex
pediat balonul în bară. Au marcat: 
Nicoară (min. 54) și Tr. Ionescu

coresp.

(0-0)
Evoluția

C.S.M. SIBIU —
OLIMPIA SATU MARE 1—0 (0—0)

Ca și în meciurile anterioare, ju
cătorii sibieni nu și-au găsit ca
dența, prestînd un joc de slab ni
vel tehnic. Cei peste 5000 de spec
tatori au așteptat 76 de minute pen
tru a vedea unicul gol al partidei. 
In rest a fost hărțuială între îna
intarea sibiană și apărarea supra
aglomerată a echipei din Satu 
Mare. După înscrierea golului, rea
lizat de fundașul Flichiș, oaspeții 
au abandonat defensiva, au inițiat 
atacuri, 
arbitrat 

rești.

58, care a transformat un 
A arbitrat foarte bine M. 
- Tr. Severin

P. LUNGU, coresp.
C.F.R. TIMISOARA — 

OLIMPIA ORADEA 2—0 (1—0)
Confirmînd forma bună de 

începerea acestei ediții a campio
natului, feroviarii au reușit să-si 
întreacă adversarii mai ușor decît 
arată scorul. S-a jucat rapid, tonul 
dîndu-1 timișorenii. Scorul nu’ a 
luat proporții datorită jucătorilor 
feroviari care au căutat pozițiile 
ideale de a marca și, în acest fel,

la

au dat posibilitate apărării orădene 
să se replieze. Golurile au fost 
marcate de Pîrvu (min. 42) și Floa- 
reș (min. 55). A condus foarte bine 
I. Panait — Petroșani.

I. STAN, coresp.
METALURGISTUL CUGIR — 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 1—0(0—0)
Joc viu disputat, în care ambele 

echipe au aruncat în luptă toate 
resursele. Metalurgiștii au avut, to
tuși, unele perioade de dominare. 
Unicul gol a fost marcat de Ionaș, 
în min. 63. Excelent, arbitrajul lui 
I. Oprita — Arad.

M. VÎLCEANU, coresp.
VULTURII TEXTILA LUGOJ — 

MINERUL BAIA MARE 0—0
Cei 2000 de spectatori au fost 

decentionați de nivelul jocului. 
Gazdele au dominat mai mult, dar 
au jucat fără orizont, ușurînd ast
fel sarcina apărării masive a băi- 
mărenilor. în prima parte, lugoje
nii au avut posibilitatea să deschi
dă scorul, dar Dragos (min. 37) a 
ratat un penalty și Becheru (min. 
43) a expediat balonul în bară. 
Și în partea a doua a partidei, 
aspectul jocului a rămas același : 
localnicii au atacat, dar au șl ra
tat (Silaghi — de la cîțiva metri 
— a trimis balonul în brațele por
tarului advers, iar Bodea a șu- 
tat afară). A condus corect șl au
toritar V. Cioc — Mediaș.

C. OLARU, coresp.
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 

CORVINUL HUNEDOARA 1—1 (0—1)
Joc viu disputat, însă în limitele 

sportivității. Craiovenii au dominat 
în prima repriză și au ratat cîteva 
situații (au avut si două bare). Hu- 
nedorenii s-au dovedit periculoși 
pe contraatac și, dintr-o astfel de 
acțiune, ei au deschis scorul prin 
Cergo (min. 41). In repriza secun
dă, jucătorii de la Electroputere au 
avut inițiativa și au egalat în min. 
81. prin Al. Stănescu, care a trans
format un penalty. A arbitrat bine 
D. Munteanu — Reșița.

V. POPOVICI, coresp;
C.F.R. ARAD —

GAZ METAN MEDIAȘ 3—0 (2—0)
Aproximativ 1500 de spectatori 

au asistat la un joc modest. Oaspe
ții au jucat timorați, fără vitalitate.’ 
în prima parte, arădenii au forțat 
și în minutul 21 ei conduceau cu 
2—0, în urma golurilor marcate de 
Schwartz (min. 13) și Mihoc (min. 
21). După pauză, arădenii au mai 
fructificat o ocazie, prin Schwartz, 
în min. 68. A condus, cu unele scă
pări, I. Boroș — Timișoara. ■

Gh. NICOI AIȚA, coresp! ’

LOTO - PRONOSPORT

dar au fost ineficace. A 
bine AI. Pîrvu — Bucu- 

I. IONESCU, coresp.
C.S.M. REȘIȚA — 

CHIMIA FAGARAȘ 3—1 “ "
Peste 5000 de spectatori 

tat la un joc frumos, de 
nivel tehnic. La început, 
au jucat deschis, avînd și o bună 
ocazie de a marca. în continuare, 
localnicii au dominat și au deschis 
scorul prin Varga (min. 34). Spre 
sfîrșitul reprizei, 
nou egalitate pe 
în urma golului 
rășeanul Loncer.
țiunile ofensive ale jucătorilor re- 
șițeni au devenit tot mai pericu
loase și apărarea adversă a cedat 
de două ori : Silaghi — min 48 și 
Pușkaș — min. 77 au stabili* sco
rul partidei. Foarte bun arbitrajul 
lui M. Bădulescu — Oradea.

I. PLAVIȚIU, coresp.

(1-D
au asis- 
un bun 
oaspeții

în "min. 41, din 
tabela de marcaj, 
realizat de făgă- 
După pauză, ac-

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă joi 9 septembrie 
1971 ia ora 13,00, în orașele reșe
dință de județ, iar în celelalte lo
calități pînă miercuri 8 septem
brie 1971 la ora 13.00.

— Omologarea cîștigurilor se va 
efectua în ziua de sîmbătă 11 sep
tembrie 1971.

— Cîștigătorii autoturismelor vor 
fi înștiințați în scris asupra datei 
cînd se vor prezenta în vederea ri
dicării autolurismelor cîștigate.

— Cîștigătorii excursiilor vor fi 
anunțați în scris asupra datei cînd 
va avea loc excursia.

• întrucît F.R.F. a aprobat ca 
meciurile U.T.A. — A.S.A. Tg. Mu
reș și Jiul — Steaua incluse în 
programul concursului Pronosport 
nr. 37 — etapa din 12 septembrie 
1971 să se dispute sîmbătă 11 sep
tembrie 1971. au fost înlocuite cu 
meciurile I : Ș N. Oltenița — F. C. 
Galați și III : Olimpia Cradea — 
Minerul Anina.

Deci programul concursului Pro-* 
nosport nr. 37 de duminică 12 sep
tembrie este următorul: 1) S.N. 
Oltenița — F.C. Galați; TI i Petro
lul — S.C. Bacău; III : Olimpia O- 
radea — Minerul Anina ; IV • „U“ 
Craiova — Politehnica Iași; Vi Fa-*

rul — Steagul roșu; VI î „U“ Cluj — 
Crișul ; VII: Politehnica Galați —* 
Progresul Brăila; Vilii Dunărea 
Giurgiu— Progresul București; TXi 
Chimia Rm. Vîlcea — Metalul 
București ; X : Ceahlăul — Metalul 
Tîrgoviște; XI: Minerul Baia Mare- 

Sibiu ; XII : Gloria Bistrița— 
Timișoara; XIII i Vulturii 
Lugoj—Electroputere Cra-

C.S.M.
C.F.R.
textila 
iova.
CIȘTIGURTLE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. 35 DIN 1 SEPTEMBRIE 1971

Extragerea 
in% a ion ono 
25% a 16 961 
6 784 Iei ; categ. 
categ. 4 : 59.40 
138,50 a 490 lei 
lei.

I : Categ. J t 1 variantă 
lei ; categ. 2 : 2 variante 
lei șl 5 variante 10% a 
-g. 3: 6,55 a 10 358 lei: 

a 1 346 lei ; categ. 6 : 
; categ. 6 : 4 415,10 a 40

1 : 1 178 899 Iei.Raport rates.

Extragerea a
. variante a 9 800 lei
1 537 lei : 
categ. E
2 783,25 a 40 lei.

Report categ. A : 273 758 lei.
Premiul de 100 000 lei a fost rfstfgat 

dn VITEA Z. GHEORGHE din Timi
șoara. J

n-a s Categ. B. 5 7,60
categ. C : 48,45 a 

categ. D : 1 978.55 a 60 lei ;
122,80 a 200 lei ; categ. F:

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT j

Cioropa.ru
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TINERELE NOASTRE GIMNASTE
CERINȚE SPORITE PENTRUCERINȚE SPORITE PENTRU

TINERELE NOASTRE GIMNASTE

&ESPRE „CUPĂ PRIETENIA''

Surprizele continuă la Forest Hills

Năstase eliminat de Carmichaella handbal ■ ■■

de simplu femei, singura 
fost furnizată de jucătoa-

Tragerea la sorfi

— Rahim (Pakistan) 6—7,
7—6, 6—4 | Froehling

Tanner (S.U.A.) 7—6, 5—7,

în „C. C. E"

NICOLAE 
( Cea de-a V-a ediție a tradiționalului 
concurs de gimnastică „Cupa Prietenia", 
desfășurată la Katowice (R.P. Polonă), 
a constituit, pentru majoritatea echipe
lor participante și în special cele cla
sate pe primele locuri, o utilă verificare 
înaintea .Tocurilor Olimpice din 1972.

La băieți s-au întrecut zece selecționa
te din nouă țări: Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Ungaria, R.P.D. Coreea
nă, U.R.S.S., Cubâ, Polonia și România, 
iar la fete nouă echipe (R.P.D. Coreea
nă prezentînd numai concurente Indivi
duale), țara gazdă avînd dreptul să par
ticipe cu cîte două formații.

f Din evoluția celor 60 concdrenți șl 52 
de concurente în cele două zile de în
treceri se pot trage unele concluzii care 
să constituie un punct de plecare pentru 
orientarea pregătirii viitoare, spre a pu- 
te$ lupta în vederea menținerii noastre 
în rîndurile elitei mondiale.

La băieți, locul IX pe care l-a ocupat 
echipa română este oarecum cel aștep
tat, ținînd cont, că din componența echi
pei au făcut parte 5 sportivi fără ex
periență, la începutul pregătirii lor de 
înaltă performanță. Excepție a făcut 
Nicolae Oprescu, care într-o companie 
valoroasă a reușit, pe merit, să cîștige 
medalia de aur la sol în finala pe apa
rate. De asemenea, în cazul în care ar
bitrajul ar fi fost mal obiectiv la bară 
și în special la inele, aparate la care 
el s-a prezentat foarte bine, ar fl me
ritat să lupte și în finala la aparatele 
respective, cu șanse de-a ocupa un loc 
fruntaș.

Echipa noastră a evoluat, totuși, sub 
posibilități la paralele și cal cu minere 
și nu l-a ajutat suficient p® cel mai bun 
component al său să intre în finala de 
la inele și bară. Locul 10 ocupat de 
Oprescu la inldividual compus reprezin
tă o bună încadrare a sa pe linia actua
lă a gimnasticii masculine ca aspect, 
tehnică de execuție, compoziție a exer- 
cițiilor liber alese și combativitate.

Adevărata luptă sportivă, pentru 
s-a dat între echipele feminine, unde 
reprezentativa României (alcătuită din 
eleve ale liceului din Orașul Gh. Gheor
ghiu-Dej) pornea cu șanse la primele 
locuri, avînd în vedere participările an
terioare ale sportivelor în prima echipă 
a țării și experiența cîștigată în con
cursurile de pînă acum.

Ne-am clasat pe locul IV, dar puteam 
ocupa și locul III, chiar în condițiile 
în care arbitrajul (cîte două arbitre po
loneze în fiecare brigadă) a favorizat 
echipa gazdă, clasată pe locul III, la 
0.60 p de selecționata română.

Primul aparat la care am concurat a 
fost solul, probă la care arbitrajul foarte 
scăzut a influențat negativ prezentarea 
noastră la celelalte trei aparate. (Doar 
echipa Uniunii Sovietice a reușit să de
pășească la sol media 9). Și totuși, 
ne-am clasat pe locul III la toate apa
ratele, în afară de ultimul, bîma, la 
care s-au pierdut puncte prețioase prin 
cele trei căderi de pe aparat ale gim
nastelor Ileana Coman, Anca Grlgoraș 
și Paula loan.

Important pentru noi este, însâ, nive
lul general al echipelor cu oare «tntem 
în luptă directă șl tendința generală a 
celor mat bune reprezentative. La sol 
se execută torente acrobatice complexe, 
de mal multe elemente, în care se în
cadrează „șurubul", urmat de alte ele
mente. în echipa noastră cinci fete au 
executat salt cu 360° întoarcere, dar 
alergarea prea lungă diluează compozi
ția șl scade din impresia generală. încă 
o gimnastă din U.R.S.S.. Liubov Bogda
nova, prezintă salt cu 720°, prima fiind 
Dronova, în turneul de la Riga din pri-

OPRESCU
măvara acestui an. Execuțiile stnt dina- 
mice, au amplitudine șl expresivitate, 
fără prea multe opriri „in poze".

La sărituri au șanse la locurile frun
tașe săriturile cu întoarceri de 3603, in • 
special din echer. Deși a executat foarte 
bine săritura sa, Ileana Coman s-a cla
sat doar pe locul IV In finala pe apa
rate, ea prezenttnd un „echer simplii” 
Exercițiile la paralele se execută cu 
multă amplitudine, cu balansuri In 
stînd pe mtini, cu subbalansărl peste 
Înălțimea barei de sus. Cobortrile sînt 
variate, introducindu-se mal multe sal
turi. astfel că „timpul hechtului", chiar 
cu întoarcere, a trecut. La bîrnă, exer- 

(salt

L* Dortmund * avut loc trage
rea la sorți pentru primul tur al 
„Cupei oampionilor europeni" la 
handbal masculin. S-au înscris la 
această ediție (1971—72) 
campioane din Elveția, 
Luxemburg, Olanda, 
U.R.S.S., Norvegia, Spania, 
Franța, Finlanda, 
Germaniei, Austria, 
Italia, Danemarca, Belgia, Iugosla
via, Portugalia și Bulgaria.

în primul tur (preliminar) sorții 
au decis următoarele partide : St. 
Ottmar St. Gallen (Elveția) — Hel
las Stockholm (Suedia), HB Dilde- 
lingen (Luxemburg) — Sittardia 
Sittard (Olanda) WKS Poznan (Po
lonia) — MAI Moscova (U.R.S.S.), 
Oppsal IF (îforvegia) — Grannol- 
lers Barcelona (Spania), Fimleiko- 
felag Harnarfjordhur (Islanda) — 
US Ivry (Franța), UK 51 Helsinki 
(Finlanda) — Hapoel Petah Tikva 
(Israel).

Âu fost exceptate de la jocurile 
de calificare : VfL Gummersbach 
(deținătoarea trofeului), Griinweiss 
Dânkersen, ASK Salzburg, Tatran 
Preșov, HS Genovesi Roma, BK 
Copenhaga, Inter Herstal (Belgia), 
Cernomoreț Burgas, Partizan. Bie- 
lovar și Sporting Lisabona.

echipele
Suedia

Polonia, 
Islanda, 

Israel, R. F. a 
Cehoslovacia,

FAVORITH ÎNVINȘI
LA MONZA

PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONATELE 
DE BASCHETEUROPENE

NEW YORK, 6 (Agerpres). — Se
ria surprizelor continuă in campio
natele internaționale de tenis ale 
S.U.A. de la Forest Hills. După cum 
subliniază agenția FRANCE PRESSE. 
în comentariul său, „tcnismanul ro
mân Ilie Năstase, unu! dintre favo- 
riții turneului, a fost surprinzător 
eliminat în turul trei de profesionis
tul australian Bob Carmichael cu 
6—3, 6—3, 7—6”. în comentariu se a- 
rată că, după eliminarea lui New
combe de către cehoslovacul Kodes, 
„înfringereii Iui Năstase constituie 
a doua mare surpriză a turneului”. 
Cu un rezultat neașteptat s-a în
cheiat și partida dintre tenismenii 
americani Jim Osborne și Cliff Ri
chey, in care victoria a revenit cu 
6—7, 6—4, 6—4, 6—4 primului jucă
tor.

Alte rezultate din 16-imile de fi
nală : Kodes (Cehoslovacia) — See-

wagen (S.U.A.) 8 . 4, fl—2, fl—_3 t O- 
rantes (Spania) — Gonzales (S.U.A.)
3— 6, 6—4, 6—4, 6—1 I Lutz (S.U.A.) —
Parun (Noua Zeelandă) 6—4, 6—7,
6—3. 3—6, 6—2 ; Ashe (S.U.A.) — Cox 
(Anglia) 7—6, 6—2, 6—2 ; Alexander 
(Australia)
4- 6, 6—0,
(S.U.A.) — 
6—3. 7—6.

In proba 
surpriză a 
rea engleză Joyce Williams, care a 
eliminat-o cu 7—5, 6—4 pe american
ca Julie Heldman. în rest, favori
tele au terminat Învingătoare : Rose
mary Casals (S.U.A.) — Kerry Har
ris (Australia) 6—1, 6—1 ; Judy Dal
ton (Australia) — Gail Chanfreau 
(Franța) 6—2, 6—2; Kerry Melville 
(Australia) — Eliza Panda (S.U.A.) 
6—4, 6—2.

Pregătirii* în vedere* ediției « 
XVII-* * campionatului european 
de baschet masculin »-*u încheiat 
Toate cele 12 finaliste șl-au stabilit 
loturile, care își vor disputa întîie- 
tatea între 10—19 septembrie, în 
orășel* vest-german* Essen și B5- 
blingem. Iată cîteva informați! des- 
pr* ultimei* meciuri de verificar* 
șl despr* componența participante
lor.

La Troyes, Intr-un meci d* pre
gătire, reprezentativa Bulgariei * 
învins pe ce* a Franței cu 83—79 
(41—44).

Lotul baschetballștllor sovietici, 
deținători al titlului european, est* 
alcătuit din I Andreev (2,15 m), Al. 
Belov (2,00 m), Zarmuhamedov 
(2,07 m) Bolșov (2,05 m), Polivpda

(2,00 m), Paulaukas (1,94 m), Tomsoii 
(1,93 m), Sakandelidz* (1,88 m), 
S. Belov (1,91 m), Tamist* (1,87 m), 
Edek (1,98 m).

Echip* Iugoslaviei conta 
tre alții, pe Closld (2,09 m),
vac (2,06), Simonovlcl (1,98 m), K*« 
plcicl (1,98 m), Pleca* (1,88 m)(
Ivkovicl (2,00 m).

Din lotul Spaniel nu vo* Mpsl 
Rodrigue*, Luyk, R*mea, Braban- 
der, Santillan*. Buacate, Arroy*, 
Martine» șl Vela.

Nucleul d« baxA al a*l«cțlonatet 
cehoslovaca est* alcătuit din ZldeU 
(2,00 m), Rusick* (1,88 m), Bobrov- 
ski (2,02 m), Zednlcelt (1,93 m), Mil
ka (2,01 m), Brabane* (1,98 m), Ko* 
(2,03 m) șl Pospisil (1,94 m).

Poloiștii juniori pe locul IV la C. E.
BARCELONA 8 (prin telefon). 

Ultima zi a întrecerilor campio
natului european de juniori la polo 
a fost nefastă pentru echipa Ro
mâniei, care în decurs de 6 ore a 
fost nevoită să susțină două meciuri 
decisive în compania unor adver
sari redutabili. în primul meci, se
lecționata țării noastre a fost în
trecută la mare luptă de formația

ciții dinamice, coborîri dificile 
720°). executate cu amplitudine șl sigu
ranță. Ca selecție, în special primele 
două echipe sînt suple, proportionate, 
cu musculatura longilină.

în timpul care a mii rămas pînă la 
marea confruntare olimpică, gimnastele 
noastre trebuie să pună accent serios 
pe mărirea complexității torentelor acro
batice, pe introducerea de coborîri va
riate la paralele și pe îngreunarea celor 
de la bîrnă.

Nu trebuie de loc’ neglijată pregătirea 
fizică șl în special cea artistică, care 
vor elimina, Implicit, șl greșelile de ți
nută. E necesar să se pună un deosebit 
accent pe pregătirea psihică de concurs, 
în special în condiții grele, pentru a 
se elimina starea de timorare care apare 
la sportivele noastre în fața adversarelor 
puternice, a arbitrajului scăzut, a timpu
lui scurt de acomodare la aparate etc.

De asemenea, o preocupare deosebită 
va trebui să o constituie menținerea 
unei greutăți corporale optime, care să 
favorizeze execuțiile șl chiar impresia 
generală.

Echipa noastră feminină a lăsat, la 
Katowice, o impresie bună, recunoscîn- 
du-se în rîndurile specialistelor că me
rită să ocupe acel dorit loc pe podium, 

prof. GEORGE SIMIONESCU 
directorul Liceului cu program de educa
ție fizică din orașul Gh, Gheorghiu-Dej 

conducătorul delegației

ROMA 6 (Agerpres). — Cea de-a 
42-a ediție a tradiționalei curse 
automobilistice dotate cu „Marele 
premiu de la Monza“ s-a încheiat 
cu victoria surprinzătoare a sportivu
lui englez, Peter Gethin. învingăto
rul, care a concurat pe o mașină 
„BRM“, a parcurs 55 de ture de cir
cuit (316,250 km) în 1 h 18 ; 12,60, 
realizînd o medie orară record de 
242,615 km.

Pe locurile următoare s-au cla
sat suedezul Ronnie Peterson pe 
„March—Ford“, francezul Franțois 
Cervet pe „Tyrell-Ford“, englezul 
Mike Hailwood pe „Surtees" 
Elvețianul Jo Siffert, care la 
trenamente obținuse cel mai 
timp, a ocupat locul 9.

în urma acestor rezultate, în 
samentul campionatului mondial ai 
piloților continuă să conducă deta
șat Jackie Stewart cu 51 p, secun
dat de Ronnie Peterson — 23 p, 
Jacky Ickx — 19 p, Emerson Fit
tipaldi și Franțois Cervet — 16 p, 
Jo Siffert — 13 p, Mario Andretti 
și Clay Regazzoni — 12 p.

I

Ungariei cu 2—1, Iar în cel de al 
doilea, poloiștii români au cedat 
reprezentativei U.R.S.S. cu 2—4, ra- 
tîind astfel ultima posibilitate de a 
cuceri e medalie.

în urma acestor rezultate, junio
rii noștri s-au clasat pe locul IV 
în clasamentul general, obținînd 
cea mai bună performanță a unei 
echipe românești intr-o competiție 
oficială. Celelalte rezultate din ul
tima zii Olanda — U.R.S.S. 2—1(1), 
R.F. a Germaniei — Anglia 10—4, 
Grecia — Iugoslavia 5—4 (I), Ita
lia — Olanda 5—3, Spania — Un« 
garla 8—T.

Clasament finali L 9ngaria 8 p 
(28—15), 2. Spania I p (30—21), 3. 
U.R.S.S. 8 p, <1T—1T), 4. ROMANIA 
4 p (20—18), 5. Italia 2 p, 6. Olanda 
2 p, T. R.F. a Germaniei, 8. Grecia, 
9. Iugoslavia, 10. Anglia șl 11. Bal-

ZBORUL PESTE ȘTACHETĂ CONTINUĂ...

întrecerile preolimpice

Telefoto i A.P.-AGERPRES

1,92 iu la înălțime încheie o epocă și deschide o alta!

Ilona Gusenbauer în săritura-record de 1,92 m

de atletism
In ultima zi a concursului pre- 

olimpic d« atletism de la Miinchen, 
Hans Baumgartner R.F.G., a cîști- 
gat proba de săritură în lungime 
cu performanța de 8,02 m. Pe locul 
doi s-a clasat polonezul Kobusewski 
— 7,94 m, urmat de cunoscutul re
cordman sovietic de trlplusalt, Vik
tor Saneev — 7,74 m. Proba femi
nină d« aruncarea suliței a revenit 
atletei poloneze Daniela Jaworska 
cu 60,64 m. urmată de compatrioa
ta sa Ev* Gryzieka — 60,58 m și 
Angela RanM-Nemeth (Ungaria) —. 
56,72 m. In ultima probă a con
cursului, ștafeta feminină de 4x100 
m, pe primul loo s-a clasai formația 
Suediei, cronometrată eu timpul da 
45,8. i h

EDDY MERCKX ÎȘI COMENTEAZĂ
VICTORIA „MONDIALE"

Corespondenții agențiilor interna
ționale de presă subliniază pe larg 
remarcabila victorie repurtată ide 
ciclistul belgian Eddy Merckx In 
campionatul mondial de fond, dis
putat duminică la Mendrisio (Elve
ția). La 28 de ani, Merckx a devenit 
pentru a doua oară campion al lu
mii la profesionism (el a fost și 
campion mondial la amatori).

Intr-o declarație făcută reprezen
tanților presei internaționale, Merckx 
a spus, printre altele i „Al-am pre
gătit pentru acest campionat după 
programul meu obișnuit. Slnt feri
cit că am realizat această perfor
manță. Care sportiv nu este mîndru 
cind devine campion al lumii ? în

Iegătură cu ultimul tur al cursei, 
vreau să adaug că Gimondl ar fi 
fost un adversar periculos dacă îl 
lăsam să declanșeze sprintul final 
aproape de sosire. Fiind odihnit, am 
luat inițiativa, și la 250 m am im
primat un ritm rapid Italianului, 
care n-a mal avut resurse pe ulti
mii 10 m să mă depășească".

După disputarea campionatului 
mondial, în clasamentul pentra 
„Cupa Super-prestige" Merckx are 
acum 510 puncte, fiind urmat de 
suedezul Gosta Pettersson — 140 
p șl olandezul Zoetemelk — 100 p. 
Gimondi (Italia) se află pe locul 4, 
cu 98 p.

Cei 192 de centimetri reușiți 
sîmbătă, la Viena, de Ilona Gu
senbauer la săritura în înălțime 
închid un capitol vast din cronica 
atletismului mondial. Este vorba 
de un capitol unic în felul său, 
scris cu strădanie și competență, 
cu vigoare și lirism, de Iolanda 
Balaș, cea mare, indiscutabil, a fost 
cea mai mare atletă a ultimelor 
două decenii. Din 1956, de la 14 
iulie, de la primul său record 
mondial și pînă in 1968, la ultimul 
său mare concurs, cu o singură în
trerupere doar de cîteva luni în 
anii 1956—57, Iolanda Balaș a de
ținut invariabil capul de afiș al 
actualității atletice internaționale, 
lmpunîndu-se atenției generale 
prin suita sa impresionantă de re
corduri ale lumii, prin șirul neîn
trerupt de victorii, de nete succese 
înregistrate în toate concursurile 
la care a participat, în indiferent 
care colț al lumii. Cu foarte puține 
excepții, Iolanda Balaș a cîștigat 
aceste concursuri la diferențe de 
mulți centimetri, 
glorie neexistînd nici o altă atletă 
care să-i pună probleme în cuce-

în epoca ei de
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4 4 0 0
4 S 1 0
4 3 0 1
4 2 2 0
4 3 0 1

0 11—1 5 
0 6—2 5
0 5—1 4

3
3
2

Zbro
1—1

CEHOSLOVACIA
Slavia Praga
Jilina

Velej
— Sutjeska 0—0. 
Zagreb — O.P.K. 
amînată.

CAMPIONATE... CAMPIONATE
IUGOSLAVIA. — După un în

ceput furtunos, jocurile etapei a 
IlI-a de fotbal au însemnat resta
bilirea calmului, datorită unei serii 
de rezultate normale. Steaua roșie 
Belgrad a învins comod, pe teren 
propriu, pe Vardar Skoplje : 4—1. 
Gealei (2), Aclmovici și Fillpovicl 
au fost autorii golurilor. Partizan 
smulge un punct la Maribor (1—1), 
iar Zeleznicear obține singura vic
torie în deplasare (3—1, cu Sloboda 
Tuzla). Alte rezultate : Radniciki 
Kraguevaț — Boraț 1—0, Radni
ciki Niș — Vojvodina 1—1, Celik 
— Olimpija 2—1, Hajduk 
3—1, Sarajevo 
Partida Dinamo 
Beograd a fost 
clasate :
1. Zeleznicear 
Z. Partizan 
3. O.F,K.

BULGARIA. — După
rea etapei a 4-a, duminică, Levski- 
Sparta a devenit noul lider, fiind 
singura echipă fără nici un punct 
pierdut. în meciul cu J.S.K. -Spar
tak Varna sofioțîi au cîștigat cu

SĂPTĂMiNII
7 SEPTEMBRIE

Campionatul Europei (gru- 
pa a H-a) : Norvegia — 
Franța tineret (0—0, în tur)

8 SEPTEMBRIE
Campionatul Europei, (gru

pa a “ :
Franța A (1—3, în tur)

Cupa Balcanică : Panionlos 
Atena 
(primul joc)

Meci amical : R. F. a Ger
maniei — Mexic

11 SEPTEMBRIE
Meci amicalj Maroc — 

Mexic

Ii-a) : Norvegia

St. roșu Brașov

3—0. în revenire de formă se află 
fosta campioană Trakia, care a 
dispus de Marek cu 4—0, Der- 
mendjiev mareînd trei goluri. Ace
lași număr de goluri a înscris și 
Iordanov în partida Dunav — Lo
komotiv Plovdiv. Campioana 
Ț.S.K.A. a făcut meci nul la Ga
brovo cu Ceardafon. Alte rezultate : 
Slavia — Etar 2—1, Cerno More — 
Beroe 0—1, Laskov — Botev 1—0, 
Lokomotiv Sofia — Spartak 2—0, 
Cernomoreț — Akademik 2—0.
1. Levski-Spartak
2. Ț.S.K.A.
3. j.-s.K. — Spartak
4. Lokomotiv S.
5. Beroe

(etapa a 
Sparta Praga

Jilina — A. C. Nitra 3—1 ; 
jovka Brno — Tatran Preșov
Dukla Praga — Slovan Bratislava

Banik Ostrava — Jednota 
■2 ; T. Z. Trjinec — 

Loko-
Kosice — Spartak Trnava 
Inter Bratislava — V.S.S.
0—3. Clasament: 1. V.S.S. 
11 p ; 2—3. Slovan Bra- 
și Dukla Praga 9 p.

0-2 ;
Trencin 5—1
Sklo Union Teplice 0—0 ; 
motiv
1-1 ;
Kosice
Kosice
tislava

SPANIA. — In prima etapă a 
campionatului s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Deportivo Co
runa — Cordoba 3—2 ; Granada — 
Malaga 2—0 ; F. C. Barcelona — 
Real Sociedad 3—0 ; Valencia — 
Espanol Barcelona 1—1 ; Atletico 
Bilbao — Las Palmas 1—2 ; Gijon 
— Atletico Madrid 2—1 ; Real 
Madrid — Betis 2—0 ; Sevilla —, 
Burgos 2—0.

OLANDA (etapa a 4-a) : M. V. 
Maastricht — Go Ahead Deventer 
3—1 ; Feyenoord Rotterdam —
D.W.S. Amsterdam 4—0 ; 
Utrecht -- N.E.C. Nijmigen 
Telstar — P.S.V. Eindhoven 
Volendam — N.A.C. Breda

F. C. 
3—1 ; 
2-1; 
i-i; 

Ajax — Excelsior Rotterdam 1—0 ;
F. C. Twente Enschede — Sparta 
Rotterdam 1—0. Clasament: 1. Fe
yenoord — 8 p, 2. Ajax — 7 P ; 
3. M.V.V, Maastricht — 6 p.

Daneza Annette Frederiksen își poartă fericită păpușa-mascotă, după 
meci, incercind parcă să consoleze pe Paula Perez, adversara ei mexicană 

Telefoto i A.P.-AGERPRES

FOTBALISTELE DANEMARCEI
ȘI-M pAstmt titlul mondial
CIUDAD DE MEXICO, 6 (Agerpres).— 

Un număr record de 100 000 de specta
tori au urmărit pe stadionul „Azteca“ 
finala campionatului mondial feminin 
dintre echipa Danemarcei (deținătoarea 
titlului) și selecționata Mexicului. Dove
dind o tehnică superioară și o pregătire 
fizică excelentă, fotbalistele daneze au 
Învins cu scorul de 3—0 (1—0), cucerind 
pentru a doua oară consecutiv titlul de 
campioane ale lumii. Cea mai bună ju
cătoare de pe teren a fost Susanne 
Augustenssen, care a Înscris toate cele 
trei goluri în minutele 25, 46 și 57.

Au jucat următoarele formații: DANE
MARCA, Kjems, — Solvej Hansen, West- 
berg, Andreassen, Nielsen, Pedersen, 
Frederiksen, Helena Hansen (Ingrid 
Hansen), Kamp, Lene Nielsen, Augus
tenssen ; MEXIC : Aracen, — Chavez 
(La Rosa), Orduna, Coronado, Perez, 
Vargas, Hernandez, Huerta, Aguilar, Za
ragoza, Rubio (Rangel).

Clasamentul final al celui de-al do‘lca 
campionat mondial feminin de fotbal 
este următorul: 1. Danemarca; 2. Mexic; 
3. Italia; 4. Argentina; 5. Franța; 6. 
Anglia.

I
I
I
I
i
I
I

rirea victoriei. De-a lungul a 
mulți ani Iolanda Balaș a avut 
doar o singură adversară, pe... Io
landa Balaș!

La 8 iulie 1961 și, mai apoi, 
după o săptămînă, cînd Ioli a dus 
recordul mondial la 1,90 m (Buda
pesta) și, respectiv, 1,91 m (Sofia) 
următoarea săritoare a lumii de
ținea un rezultat doar de... .1,78 m 
(Taisia Cencik)! La sfîrșitul anu
lui 1962, bilanțul internațional al 
săriturii în înălțime cuprindea 64 
de performanțe peste 1,80 m, toata 
fiind realizate de una și aceeași 
atletă i Iolanda Balaș I

In ultimii ani, valoare* tehnică 
a specialistelor acestei prob® a 
crescut însă foarte mult, rezultate 
„excepție" cum erau considerat* 
1,80 sau 1,81 m, cu un deceniu în 
urmă, fiind astăzi la îndemîna 
multor săritoare, din multe țări ale 
lumii. Anul acesta, de exemplu, 
30 de atlete dețin cel puțin 1,80 m. 
Performanțe care, cu cîțiva ani în 
urmă, erau considerate ca un apa
naj al Iolandei Balaș, au fost ob
ținute de mai multe atlete. In fața 
acestei masive creșteri valorice 
era evident pentru oricine că re
cordul de 1,91 m al Iolandei nu 
mai avea mult de trăit. Așteptam 
ziua în care și el, ca toate celelalte

recorduri ale lumîi, avea să fie tre
cut. Cine era s-o facă?

Sezonul de concursuri al anului 
1971 a evidențiat, mai pregnant ca 
1970, candidatura austriacei Ilona 
Gusenbauer care, înaintea campio< 
natelor europene, izbutise un re
zultat-de 1,90 m. Și iată că, de sîm
bătă, pe lista recordmanelor lumii, 
la înălțime figurează de acum un 
nume nou, o performanță nouă, 
care deși excepțională, nu mai este 
totuși înconjurată de nimbul acela 
al lnacceslbilitățll, așa cum a fost, 
la timpul său, recordul Iolande4 
Balaș. Nu știu cum, dar avem fer
ma convingere că acestui 1,92 m 
nu-1 va fl dat să albă multă vrem* 
un trai liniștit șl că, poat* chtai» 
cit de curind, el v* fl înlocuit d* 
un altul. Cornelia Popesc» a șl 
făcut la Eagreb, duminică, prima 
tentativă. Asemenea încercări vor 
face, sîntem siguri, șl alte atlete, 
în frunte chiar cu Ilona Gusen
bauer, care, eliberate de „comple
xul Iolandei", poate că vor Izbuti 
în tentativele lor. In orice caz, ne 

că numai peste cî- 
Gusenbauer șl Cor
se vor găsi pe a- 
concurs, la campio- 
internaționale. Și,

iTEL’EX
Cea de-a S-a partidă dintre maestrela 
sovietice Alia Kușnlr șl Tatiana Zatulov- 
skala, care-șl dispută la Minsk una din 
semifinalele turneului pretendentelor la 
titlul mondial feminin de șah, a fost 
cîștigată la mutarea a 43-a da Tatiana 
Zatulovskala. In prezent, scorul meciului 
este d« 4*/i—3'h ia favoarea Allei Kușnlr.

■
Un pnrtăto* *« cnvlnl din comitetul ds 
organlsara al J.O. da Vară 1972 ds la 
MUnchon a anunțai oficial că biroul de 
firea* va fi deschis eu 4 săptămlnl lna- 
ntea începerii competiției. Clădirea bi
roului de presă are 4 etaje fi va putea 
găzdui 2 300 de slarifU.

bucură faptul 
teva zile Ilona 
nelia Popescu 
ceeași pistă de 
natele noastre 
cine știe?...

Romeo VILARA

ATLETII NOȘTRI JUNIORI
ÎNVINȘI in polonia

POZNAN (prin telefon). — Sîm
bătă si duminică s-a desfășurat la 
Poznan meciul triunghiular de atle
tism dintre reprezentativele de ju
niori ale Românie!, Republicii De
mocrate Germane și Poloniei. Echi
pele noastre au pierdut ambele ln- 
tîlniri, dar adversarele — in special 
R. D. Germană —, sînt printre cele 
mai .puternice din Europa. Din echi
pele noastre au lipsit doi dintre cei 
mai buni atleți, Eleonora Monoranu 
Si Cornel Anton, participanți 
Balcaniada seniorilor, a căror pre
zentă ar fi întors, poate, rezultatul 
meciului cu Polonia, pierdut 
ferențe mici, atit la feminin 
la masculin.

Iată rezultatele finale ale 
rilor : 
85—49 ;

la

la di- 
cît și

__ . . meciu-
R. D. Germană-România f. 

b 32—78 Polonia—România 
f. 73-62 ; b 107—103 R. D. Germa
nă—Polonia f. 83—51 b. 124—84 ; Re
zultate tehnice : BĂIEȚI : 100 m :
Repke (R.D.G.) 10,5 ...Szekemes 10,8; 
200 m : Repke 21,7 ...4. Szekernes 
22,1 400 m : Kahle (R.D.G.) 49.3 800 
m : Krok (R.D.G.) 1:52,6, 2. Ghipu 
1:52,6, 3. ~ 
Weiberg 
3:53,5, 3. 
Pachman
14,9 ...6. Ioniță 15,3, 2 000 m obstaco
le : Pischel (R.D.G.) 5:50,6 ...3. Bed ini 
5:54,2 ...6. Goantă 6:03,4; 10 km
marș : Ioniță '”:18,2 nou record ju
niori II ...4. Enache 47:42,6 ; lungi
me ; Tobold (R.D.G.) 7,53 m, 2. Io
nescu 7,30 m ; înălțime : Beilschmidt 
(R.D.G.) 2,01 m, 2. Chira 2,01 m 
...5. Chicid 1,98 m ; triplusalt : Gora 
(R.D.G.) 15,03 ...4. Lengyel 14,67 m; 
prăjină ; Skolnicki (Polonia) 4,61 m 
...4. Lihu 4,40 m ...6. Vasilescu 4,00 
m ; greutate ; Kruk (R.D.G.) 17,02
m ...3. Iordan 15.10 m, 4. Pană 14,10 
m ; disc ; Kruk 47,42 m, ...3. Măglașu 
45,53 m ...5. Iordan_ 44,28 m ; ciocan 
Stopczik (Polonia) 
55,30 m ...6. Călin 
Weiberg (R D.G.) 
8:31,0, 3. Dinescu
Muller (R.D.G.) 54,4, 2. Avram 54,4 ; 
4X100 m : R. D. Germană 41,5, 2.

Soare 1:54,8; 1 500 m;
(R.D.G.) 3:53,2, 2. Șandru
Dinescu 3:54,0 j 110 mg : 

(R.D.G.) 14.8 ...3. Vasilescu

56,54 m ...3. Stan
54,40 m ; 3 000 m : 
8:26,0, 2. Șandru
8:37,0 j 400 mg :

România 42,8 4X400 m ;
3:17,9, 2. România 3:20,6 ;
100 m: Otto (R.D.G.) 11,8,.
Surdu 12,0 ...6. S. Cubleșan

"I- ...5. Surdu 25,4 
Hand (R.D.G.) 55,5 ..4. ~

Polonia 
FETE î 
.4. Ad.

12,4 ;
»L.

200 m ; Otto 24,7
400 m ; II__ I ___ _ .... ...
Leau 56,5, 5. L. Sălăjan 57,1 ; 800 m : 
Donner (R.D.G.) 2:11,0 ...4. C. Ho
lub 2:16,4; 1500 m: Walter (R.D.G.) 
4:35,7 ...3. Holub 4:36,6; 100 mg:
Nowakowska (Polonia) 14,2, 2. M. 
Szatmari 14,3 ...4. M. Nedelcu 14,8; 
lungime : D. Cătineanu 6,02 m ...3. 
L. Jinga 5,88 m; înălțime ; Muller 
(R.D.G.) 1,74 m ...3. R. Vulescu 1,65 
m ; greutate ; Gormer (R.D.G.) 14.34 
m ...3. M. Constantin 13,52 m, 4. G. 
Ionescu 13,34 m ; disc : Friedrich 
(R.D.G.) 44,68 m. ...4. Ionescu 41,44 
m ; suliță ; Jablonska (Polonia) 48,42 
m ...3. E. Zorgo 46,18 m, 4. E. Cojan 
43,80 m i 4x100 m: R. D. Germană 
47,1 ...3. România 47,9 ; 4X400 m :
R. D. Germană 3:46,2, 2. România 
3:48,8.

Camptonatel. •sropuia *• volei (rezar- 
Vata echipelor de juniori) eu continual 
la Babadell (Spania) cu dlaputarea par
tidelor din turneul de consolare. lat» 
rezultatele Înregistrate t Cehoslovacia — 
R.F. a Germaniei 3—0 (15—12, 15—12, 
15—9); Franța — Olanda 3—0 (13—IC, 
15—9, 15—9); Grecia — Spania 3—1 (13—15. 
9—15, 15—11, 15—9, 15—6). In «lasamen- 
tul grupei conduce echipa Franței, ur-, 
mată do Cehoslovacia, Grecia etc.

In ztus a doua a concursului Internațio
nal de înot de la Varna, sportiva sovie
tică Olga Kudașova a cîștigat proba do 
800 m liber cu timpul de 10:36,2, iar 
compatriotul el Serghel Romanov s-a 
clasat pe primul loc in proba de 400 m 
liber cu 4:34,9. Petra Hinze (R.D. Ger
mană) a terminat Învingătoare in cursa 
de 200 m bras cu 2:59,1. In proba mas
culină de 200 m fluture, Înotătorul bulgar 
Vasil Dobrev a fost cronometrat in 
2:25,5. Alte rezultate : 100 m spate femei 
Krlstel Lauterbach (R.D. Germană) 1 ;13,9; 
100 m spate bărbați — Iuri Petrov 
(U.R.S.S.) 1:04,3; 200 m bras bărbați — 
Gezo Turanl (Ungaria) 2;43,3.

Piscina olimpică din Minsk va găzdui 
intra > șl 11 septembrie Intllnlrea triun
ghiulară de natație dintre selecționatele 
Angliei, S.U.A., șl U.R.S.S. In vederea 
acestei importante confruntări sportive, 
federația unională de specialitate a al
cătuit un lot din care fac parte, printre 
alții, cunoscuțli recordmani Vladimir 
Bure, Leonid Illcev, Aleksandr Samso
nov, Nicolai Pankin, Semlon Belltz Gel
man, Igor Grevennlkov, Igor 
(masculin) șl Natalia Blstrova, 
Stepanova, Tinatin LekvelșvlU, 
Melenlna șl Olga Petrusova (la feminin).

Panov
Galina 

Lidia

Turneul international feminin de hochei 
pe iarbă de la Auckland a programat 
noi partide încheiate cu următoarele re
zultate tehnice: Țara Galilor — S.U.A. 
1—1; Noua Zeelandă — Belgia 2—0; R.F. 
a Germaniei — ’ “ * '
Japonia 1—1.

Anglia 3—1; Australia —

■
La Palm Beach 
desfășura Intre . __
trecerile competiției „Cupa Mondlalăl 
la golf. La Întreceri șl-au anunțat parti
ciparea jucători din 46 de țări în frunte 
cu australienii Bruce Devlin șl David 
Graham, Învingătorii ultimei ediții.

Gardens (Florida) se vor 
11 și 14 noiembrie în-

^ultimele știri* ultimele rezultate*
MICII POLOIȘTI ȘI-AU

Cu meciurile desfășurate ieri Ia ba
zinul Dinamo, a luat sfîrșit campionatul 
național al juniorilor mici. Neînvinsă 
de-a lungul întrecerilor finale, echipa 
RAPID, antrenată de prof. Cornel Rusu, 
a cîștigat titlul de campioană naționa
lă. Iată și formația campioană : Gheor- 
ghe Cristian, Ion Safta, Stelian Biclivan, 
Nicolae Constantin, Adrian Servan, 
Gheorghe Ilie, Alexandru Gogaș, Ovidiu 
Radian, Ion Colițescu, Gabriel Giurea șl 
Tiberiu Lazăr. Rezultatele de ieri : Di
namo — Școlarul 7—6, Crișul — Vagonul 
5—0. Progresul — C.S.M. Cluj 11—0, 
Rapid — Șc. sp. Cluj 6—1, Școlarul — 
Petrolul 6—1, Dlnamo — Vagonul 7—5, 
Șc. sp. Clu j — C.S.M. Cluj 4—2, Dlnamo 
— Crișul 2—1, Vagonul — Petrolul 5—0 
șl Rapid — Școlarul 5—5. Clasamentul: 
1. Rapid 16 p, 2. Dinamo (antrenor luliu 
Capșa) 14 p, 3. Progresul (antrenor Nl-

încheiat întrecerea
colae Arsene) 12 p, 4. Școlarul 10 p, 5. 
Crișul 9 p, 6. Vagonul fl p, 7. Petrolul 
4 p, 8. Șc. sp. Cluj 2 p, 9. C.S.M. Cluj 
0 p.

Ț.S.K.A. MOSCOVA 1 
ÎNVINGĂTOARE TN „C.C.E." 

LA HOCHEI
La Jlhlava s-a disputat returul finalei 

„Cupei campionilor europeni" la hochei 
pe gheață, dintre echipa locală Dukla șl 
formația Ț.S.K.A. Moscova. Intîlnlrea s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 3—3 
(1—1. 0—1, 2—1). învingători in primul 
Joc cu scorul de 7—0, hocheiștil sovie
tici au cucerit prețiosul trofeu.
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