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CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ TREBUIE 
SĂ SERVEASCĂ EDUCAȚIA COMUNISTĂ, 
PREGĂTIREA IDEOLOGICĂ Șl POLITICĂ

Antrenamentul de ieri ni lotului reprezentativ de lotbol

UN JOC ȘCOALA CABE SI-A ATINS 
NUMAI PE JUMĂTATE SCOPUL

• Au fost utilizate

trei formule

de echipă
Al doilea joc-șooală al selecțio- 

nabililor — ieri, pe terenul nr. 2 al 
Complexului „23 August", în com
pania echipei Steaua tineret — al 
treilea meci al lor în trei zile.

O primă notație : majoritatea ju
cătorilor s-au angajat din plin si 
ieri la efort, urmărind, desigur, să 
ciștige „voturile" de încredere ale 
antrenorilor.

Din nefericire, ploaia din timpul, 
zilei a mutat locul disputării jocu
lui de pe terenul central (care a 
fost menajat) pc un teren necores
punzător, denivelat, cu suprafețe 
întinse acoperite de noroi. Drept 
consecință, controlul balonului a 
fost mai dificil, combinațiile S-au 
țesut mai greu, ideile tactice au 
fost mai greu de interpretat.

Jucindu-se trei reprize a 30 de 
minute cu trei garnituri diferite — 
antrenorii captă cele mai bune so
luții in alcătuirea cuplurilor si a 
liniilor — s-a asigurat .meciului un 
ritm foarte viu, apreciat de cele 
citeva sute de spectatori ocazionali.

Subliniem replica ambițioasă a 
echipei de tineret Steaua (întărită 
eu lUcători din prima formație t 
Hălmăgeanu, Ion Constantin, Du- 
mitriu III, Ștefănescu, Marcu),. ca
re a jucat ca într-un meci oficial, 
solicitindu-i din plin pe selecțîona- 
bili.

în 
site 
pă :

I)
nescu. Dinu, Mocanu, Dumitru, Ra
du Nunweiller, Eueescu, Dembrov- 
sehi, Neagu,

lî) 
Dinu.
Pantea, 
cescu

III) Rădueanu — lanul. Boc, Ol
tean u,
weiller, Pantea, Tătaru, Domide. FI. 
Dumitrescu.

Jocul-școajă s-a încheiat cu sco
rul de 4—3 in favoarea lotului re
prezentativ. Au marcat Pantea, Nea- 
gu, Dembrovschi și Tătaru. Punc
tele echipei de tineret Steaua au 
l'ost realizate de Savu .și Marcu (2).

cete trei reprize au fost folo- 
următoarele formule de eclti-

Rădueanu — Sâtmăreanu, Uu-

lordănescu.
Rădueanu — Sătmăreanu, 
Vlad, Mocanii, Atica, Vigti. 

Dembrovschi, Neaga, Un
tul. Dumitrescu).

Popoviei Anca, Radu N'un-
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Atacantul central Ncagu a pătruns, decis tu careu și ta înscrie pentru 
selecționabili.

Foto i V. BAGEAC
—4------

U. T. A. KAVALA (Grecia) 4-3 (2-0)
Intr-un meci amical susținut ieri 

la Arad, U.T.A. (deși lipsită,de trei 
titulari chemați Ia lot : Domide, 
Popovici și Kun II) a întrecut for
mația greacă Kavala ■cu 4—3 (2—0). 
Autorii golurilor: Petescu (min. 
22), Birău (min. 23), Sima (min. 
65) .și Broșovschi (min. 68) pentru

U.T. A., Papadopoulos (min. 43) și 
Haralambiadis (min. 51 și 61) pen
tru Kavala.

șt, IACOB, coresp.

pi obe
Foto ; B. VASILE

DOMINA
Eugenia Crisțescu, învingătoare in două

INTÎLNIREA CU SELECȚIONATA SLOVACIEI

In pagina a 3-a: 
Prezentarea echipelor noastre Sb cluB 
participante la marile cumpetlîll 

fotbalistice europene

DINAMO
STEAUA 
RAPID 
U.T. A.

șl a adversarelor lor

SPARTAK TRNAVA 
HIBERNIANS PAOLA

A.C. NAPOLI
AUSTRIA SALZBURG

Amplul program da intensificare 
a muncii ideologice, politice și cul
turale în vederea educării comu
niste a tinerei generații, a întregu
lui popor, constituie încă un fapt 
care demonstrează grija neostenită 
a partidului, a . tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. pentru viitorul lu
minos al patriei noastre. Frontul 
construcției socialiste pe pămîntul 
românesc reclamă o stare perma
nentă de veghe, de îndrumare, pen
tru că — se știe — conștiința oa
menilor, morala și convingerile lor 
se structurează, se sudează și se 
așează în timp.

Această fată nevăzută a ființei 
umane reprezintă resortul oare dă 
valoare și profil nou individului, îl 
transformă într-un gînditor activ 
și într-un militant pentru o orîn- 
duire socială dreaptă și generoasă. 
Amplitudinea acțiunii angajează 
țoale energiile, toate instituțiile care 
— alături de familie —- au răspun
derea educării copilului, adolescen
tului și tinărului in spiritul concep
ției marxist-leniniste despre viață 
și lume. Un cetățean valoros pe 
plan social este rezultatul acți
unii unitare și concentrice a tutu

SPORTIVILOR
ror acestor izvoare de influență și 
interes.

Destinul omului societății socia
liste nu se împlinește într-o trăire 
singulară, izolată, în mijlocul indi
ferenței, semenilor, așa cum se în- 
tîmplă in lumea capitalistă. In con
cepția noastră despre om și colec
tivitate, orice victorie a individului, 
orice' realizare a lui sînt izbînzi ale 
colectivului din care a rezultat și 
în care a evoluat; orice insucces, 
orice rebut pe acest plan este un 
motiv comun de îngrijorare, de 

■tristețe, de analiză, pentru faptul 
că viața a pierdut sau a ratat o in
dividualitate a ei.

in acest concept filozofic Și 
practic de conviețuire, de interre- 
lație socială, instituția sportivă — 
educativă prin țel și chiar titulatu
ră (educația fizică) — se simte da
toare să contribuie și să vegheze la 
modelarea tinărului in cadrul idei
lor și finalităților proprii orinduirii 
comuniste. Sportul este accesibil, 
prin diversitatea formelor și in
tensităților sale, tuturor etapelor 
evoluției biologice a omului. El ră- 
mîne, însă, marele apanaj al copi
lăriei și adolescenței, cînd ființa

umană este cea mal susceptibilă 
ameliorărilor, amplificărilor și struc
turărilor care prefigurează organis
mul și personalitatea adultului. De 
aceea, în diferitele momente esen
țiale ale educării și formării indi
vidului, sportul îșî are partea sa de 
contribuție, mai cu seamă că acest 
gen de preocupare se bazează pe 
adeziunea voluntară a copilului sau 
tinărului. Din acest punct de vede
re sînt elocvente valorile biologice 
po care tînărul sportiv le înre
gistrează de-a lungul anilor de an
trenament șl care se concretizează 
în performanțe de circulație pe plan 
național și internațional. Dar atîta 
vreme cît atenția factorilor de pre
gătire își concentrează eforturile 
doar spre partea de instruire, 
uitînd, neglijînd sau subordonînd 
pe cea educativă, insuficiența pro
cesului devine evidentă și cu dublu 
efect negativ.

conf. dr. NICU ALEXE
directorul Centrului de cercetări 

științifice al C.N.E.F.S.

(Continuare In pag. a 2-a)

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
A ÎNCEPUT FURTUNOS!

.

(handbalul' face pași 
unei popularități no

torii în țara noastră*) prima rundă a campio
natului masculin, compusă din trei etape, s-a 
abătut de la regula obișnuită la Începutul unei 
competiții și anume aceea a abordării jocu
rilor cu prudență, prin tatonări lungi scv.i sub 
semnul unei eventuale eeonom.i-i. de forțe. La 
Cluj, în moderna Sală a sporturilor, primele 
10 formații din eșalonul handbalului masculin" 
au intrat direct în „subiect”, oferindu-ne la 
sfîrșitul săptămînii trecute trei după, amieze de 
handbal, în general, surprinzător de bun pen
tru debutul întrecerii.

Și cînd facem această afirmație ne gîndim. 
în primul rînd, la valoarea fizica de ansamblu 
a celor aproape Î50 de handbaliști, cei mai 
buni din țara,noastră', (prin definiție — cel 
puțin) ce s-a» perindat prin fața spectatorilor, 
de-a lungul celor 1.8 ore de joc-, A fost primul 
„semn“ bun al întrecerii, deoarece majoritatea 
echipelor, avînd o pregătire fizică mult mai 
bună decît în sezoanele precedente, au putut 
pe această bază solida să se angajeze chiar de 
la primul fluier al arbitrilor într-o dispută cu 
un ritm neobișnuit de alert, cu faze extrem de 
rapide, cu treceri fulgerătoare de la o poartă

Așteptată cu interes 
mari pe drumul atingerii

la alta, cu combinații subtile, desfășurate în
tr-un regim de viteză corespunzător. Pe acest 
tărîm a excelat Universitatea București, a cărei 
circulație ofensivă a derutat deseori adversarii, 
fucilitînd finalizarea combinațiilor. Bine s-au 
prezentat, din punct de vedere fizic, și cele
lalte formații — cu excepția poate a Politeh
nicii Timișoara și a S.C. Bacău — ceea ce ne 
îndreptățește să apreciem că perioada de pre
gătire dinaintea campionatului a fost 
losită.

Un alt aspect pozitiv, ce sperăm 
fost doar un simplu „foc de paie", 
zintă convingerea cu care au fost
numeroși jucători tineri, talente autentice ce 
s-au remarcat chiar de la primele partide. De

intens fo-

că nu a 
îl repre- 

promovați

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag a 2-a)

Apărarea sibienilor a {ost- de
pășită, dar in ultimă instanță por
tarul 
Fază
București

Băutu blochează mingea, 
din meciul Universitatea

— Independența Sibiu,
disputat joi la. Cluj 
în cadrul campiona
tului diviziei A.

Foto! C. CREȚU
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O 20 de țări au confirmat participarea • Atenlie la slandardurile pentru J. 0.

• Un program de concurs „condensa 1“

Din viafa secțiilor

Deși se află la sfîrșitul sezonu
lui competițional, tînăra Anca Gro
za probează cu resurse evidente că 
rămîne singura noastră înotătoare 
de talie europeană- Ieri după-a- 
miază, in prima reuniune a întîl- 
nirii de juniori România-Slovacia, 
ea a coborît din nou, în cursa de 
100 m delfin, sub 70 de secunde 
(pentru a 5-a oară în ultimele 
săptămîni), realizînd 69,3. în ur
ma ei s-a clasat Camelia Vîjeu în 
70,6 (rec. personal). De subliniat, 
de asemenea, evoluția Eugeniei 
Crisțescu, care după ce „s-a plim
bat" într-o cursă de 400 m liber 
(5:10,5) a învins-o pe campioana 
țării la 100 m spate, Lâvinia Do- 
nia, în 1:14.9 (rec. personal). Toate 
cele 12 probe ale reuniunii au fost 
dominate de sportivii noștri care 
conduc cu 81—41. Rezultate teh
nice:

400 m liber (f): 1. Eugenia Cris- 
tescu (R) 5-'10,5, 2. Adriana Pupă- 
zan (R) 5:14,2, 3. Elena Kosibova 
(S) 5:21,6; 400 m liber (b): 1. E. 
Aimer (R) 4:27,1, 2. I. Labuda (S) 
4:43,6, 3. T. Kusnier (S) _4:43,6;
100 m delfin (f): 1. Z—. 
(R) 69,3, 2. Camelia Vîjeu 
3. Bozena Volochova (S) 
m delfin (b): 1. C. Kolic 
2. T. Nicolae (R) 65,5, 3. 
tik (S) 67,5: 100 m spate (f): 1. 
Eugenia Crisțescu (R) 1:14,9, 2.
Lavinia Donia (R) 1:15,5, 3. Zuza 
Kovacova (S) 1:21,4; 100 m spate 
(b): 1.. M. Hohoiu (R) 65,7. 2. T. 
Nuțeanu (R) 67,2. 3. 1. Neckar (S) 
67,7; 100 m bras (f): 1. Anca Geor
gescu (R) 1:21,8, 2. Liliana Burla- 
cu (R) 1:22,6, 3. Brona Lackovî- 
eova (S) 1:26,8; 100 m bras (b); I. 
O. Kesler (R) 1:14,4 2. E. Heinpeî 
(R) 1Ț5.4, 3. V. Kubelka (S) 1;16,8;, . . -JL. .

200 m mixt (f): 1. Anca Groza (R) 
2:43,7, 2. Camelia Vîjeu (R) 2:44,4, 
3. Ana Krcikova (S) ’2:52,1; 200 m 
mixt (b):: 1. L. Copcealău (R)
2:23,9, 2. D. Wetterneck (R) 2:24,0, 
3. I. Labuda (S) 2:30,5; 4X100 m 
liber (f): 1. România 4:34,3, 2. Slo
vacia 4:54,3.; 4x100 . m mixt (b): 
1. România 4:29,4, Slovacia 4:33,8.

Astăzi, de la ora 17,30 bazinul 
Dinamo din Capitală găzduiește ul
timele întreceri ale acestei îritîl- 
niri amicale.

A. VASILIU

Atletismul românesc aniversează 
la 18 și 19 septembrie cea de a 
XX-a ediție a campionatelor sale 
internaționale, competiție tradițio
nală nu numai pentru noi, ci chiar 
pentru sportul internațional. La 
ora aceasta, în lume nu există 
prea multe competiții de acest gen 
care să se bucure de „vîrsta" cam
pionatelor internaționale ale Româ
niei, de un asemenea prestigiu în 
rîndul diferitelor federații națio
nale, a atleților, a forului atletic 
european. La acesta au contribuit, 
de-a lungul anilor, organizarea im
pecabilă a întrecerilor, ambianța 
familiară oferită de stadionul Repu
blicii (o dată și de cel din Poiana 
Brașov), marele număr al atleților 
prezenți în ' competiție, valoarea 
unora dintre performanțele înregis
trate etc.

Anul acesta, la jubileul competi
ției, Federația noastră de atletism 
a trimis invitații unui mare număr 
de federații naționale dintre care, 
pînă acum, au confirmat participa
rea atleților lor, următoarele i Aus
tria (cu Ilona Gusenbauer în for
mație), Belgia, Bulgaria, Cehoslova
cia, Coasta de Fildeș, Cuba, Franța. 
R.D. Germană, R.F. a Germaniei, 
Grecia, Iran, Iugoslavia, Republica 
Malgașă, Mexic, Norvegia, Olanda. 
Polonia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. 
Se mai așteaptă confirmarea de 
'participare a atleților din Finlanda, 
Spania, Marea Britanie etc. în acest 
fel, în întrecere se vor afla atleți 
și atlete din peste 20 de țări din

Africa, America și Europa, ceea ce, 
din „start", asigură competiției un 
succes prestigios, întrucît puține 
concursuri organizate anul acesta în 
întreaga lume s-au bucurat de o 
asemenea participare.

Dacă la data concursurilor, timpul 
va fi favorabil, mai mult ea sigur 
că spectatorii bucureșteni — pe 
care-i dorim prezenți într-un nu
măr cît mai mare în tribunele sta
dionului Republicii — vor urmări 
o serie de întreceri de un înalt 
nivel tehnic și spectacular și vor 
putea aplaudă performanțe de 
primă mărime. Reamintim cu acest 
prilej că, începînd de la 1 august, 
orice rezultat al atleților capătă o 
semnificație în plus, deoarece de 
la această dată și pînă la 13 au
gust 1972, Federația internațională 
de atletism ia în evidență perfor
manțele standard pentru JoCUrilp.

Olimpice de la Munchen. în lu
mina J.O., atleții care vor concura 
la București se 'vor strădui desigur 
să ia o primă opțiune de partici
pare pe stadionul olimpic din 
tala Băvariei.

întrecerile ediției jubiliare a 
pionatelor internaționale vor 
loc sîmbătă 18 și duminică 19 sep
tembrie, după un program foarte 
„strîns". în ambele zile concursu
rile vor începe 
bată, prăjina va 
mai devreme) și 
jurul orei 18,30. 
gram condensat,

capi-

cam- 
avea

r

la ora 17 (sîm- 
avea loc cu o oră 
se vor încheia în 
Așadar, un pro- 
fără pauze lungi 

și uneori supărătoare, motiv pen
tru care alergările pe culoare, ca 
și la alte asemenea concursuri, nu 
se vor mai desfășura cu prelimina
rii și finale, ci în serii contratimp, 
alcătuite pe baza celor mai bune 
rezultate din acest sezon.

NOUĂ ANUNȚATE
CINCI PARTICIPANTE!

Anca Groza 
(R) 

79,3;
(R) 
M.

70,6,
100 

64,0. 
Foj-

Am consemnat cu bucurie orga
nizarea, de către clubul Olimpia 
București, a unei competiții de 
baschet feminin menită să prileju- 
iască participantelor verificarea pre
gătirilor efectuate în vederea cam
pionatului național. Inițiativa clubu
lui bucureștean era frumoasă și ne 
așteptam ca formațiile invitate să 
răspundă cu entuziasm, cu atît mai 
mult cu cît ele primiseră regula
mentul de disputare a „Cupei Olim
pia" încă de la începutul verii. Dr 
altfel, răspunsurile afirmative tri
mise în scris au. dovedit că antre
norii au îmbrățișat cu convingere 
ideea. Ca atare, comisia de specia
litate din cadrul C.M.E.F.S. Bucu
rești a programat jocurile, clubul 
a amenajat țgregt^l. Dar cînd toate

lucrurile păreau că merg bine, au 
început surprizele, adică absențele, 
astfel că, în loc de nouă echipe, 
cîte se înscriseseră, la „Cupa Olim
pia" au luat startul numai patru 11 
Cele din pro’ incie au motivat că 
nu au banii necesari (și le credem, 
dar atunci de ce au mai promis ?), 
iar cele din Capitală au găsit di
feri to pretexte. Cert este că acum 
se înt.-ec cinci echipe bucu- 
reșțene — Politehnica, I.E.F.S., Vo
ința, Olimpia, la care se alătură 
Școala sportivă nr. 2 (înscrisă în 
ultimul, moment) — cărora, sîntem 
convinși, disputele le vor prinde 
bine. Cît despre absente, ce să mal 
spunem... Ne-am obișnuit atît de 
mult cu • n-, ..eriozitatea în baschet, 
ineît nu ne mai miră nimic. (&. st)

La Farul Constanța scrimerii desfășoară o activitate 
pasionantă, continuă, de perspectivă

Scrima constănțeană s-a afirmat 
promițător în anii din urmă, mai 
ales la arma floretei. Ea a dat — 
prin Nicolae Dumitrescu — un 
campion național de juniori și mai 
multe titulare lotului feminin de 
perspectivă, în frunte cu Aniuța 
Alexandrov, surorile Nina și Ana 
Iialchin și Elena Pricop. De fapt, 
echipa Farul Constanța a reușit în 
mai multe ediții ale campionatului 
național de floretă fete să se 
afle printre protagonistele compe
tiției.

în prezent, însă, antrenorul Mi
hai Echimenco, cel ce răspunde de

pregătirea tehnică a scrimerilor.de 
la Farul, trece printr-o perioadă 
deosebit de dificilă 1 din echipa fe
minină de floretă numai Elena Pri
cop a mai rămas în secție, restul 
transferîndu-se în diferite orașe, 
unde urmează cursuri universitare, 
în această situație precară, antre
norul a fost nevoit să apeleze la 
alte elemente din rîndul junioare
lor. Se preconizează, astfel, o for
mulă de echipă în care, alături de 
Elena Pricop să fie folosite foarte 
tinerele Rodica Mihai, Constanța 
Banea și Livia Man, Speranțele an
trenorului de a rezista în prima 
divizie sînt însă minime. Este de 
semnalat doar efortul lui de a asi
gura echipei o pregătire cît mai 
condensată, prin antrenamente care 
n-au contenit nici în perioada va
canței de vară.

Paralel, antrenorul Echimenco se 
străduiește să pună pe picioare o 
echipă de spadă. Practic, ea există, 
fiind rodată în cîteva concursuri 
de verificare și la un „oficial" in 
cadrul campionatului de calificare, 
unde a terminat pe locul 3. Com
ponenței echipei i Sorin Ursu, Mir
cea Gheorghiță, Nicolae Aluaș, Mi
hai Sgîrianu și Horia Ghergheli. Cu 
acești 5 trăgători antrenorul Faru
lui speră să aibă o comportare 
la fel de frumoasă și în etapa a 
Il-a a calificărilor, în octombrie, 
la Galați. Maî mult, să poată pro
mova în divizia B.

în perspectivă, la Farul 
ța apare și o echipă de

(Continuare în pag. a 2-a)

Tiberiu STAMA

Constan- 
flovetiști,

Intrucit cei doi competitori ai 
lei meciurilor candidaților la 
mondial de șah nu s-au înțeles

Meciul Fischer-Petrosian,

Printre concurenții „luternaționaleloi și recordmanul Cehoslovaciei, lose) Piachy. lată-l, pe pozi
ția a ' r,'.a, in finala cursei de 800 m de la Helsinki, după ce fusese dezechilibrat. Piachy a terminat cursa 
( » loci, 6 3 1-113 iotot LEHTIKUV^ OY — ;

fina- 
tltlul 

___ asu
pra locului de desfășurare a întilnirii 
lor, F.I.D.E. a nrocedat. conform re
gulamentului, la tragere la sorți- în
tre Atena și Buenos Aires, orașe care 
iși depuseseră candidatura, a dștigat 
capitala Argentinei.

Astfel, intîlnirea dintre Fischer sl 
Petrosian se va juca la Buenos Aires, 
de la 16 WPtejrgfrrje;

scrimerilor.de
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UN NOU CONCURS INTERNATIONAL DE MOTOCROS A Vill a EDIȚIE A
Alergătorii din Anglia, Cehoslova

cia, Ghana, Uniunea Sovietică și 
România, participanți la concursul 
internațional de la Moreni, se vor 
Țeîntîlni duminică la Brașov, într-o 
reuniune revanșa. întrecerile, care 
vor avea loc pe un traseu ales pe 
\ alea Răcădăului, cresc din punct 
de vedere valoric, deoarece la plu
tonul sportivilor străini se vor a- 
dăuga și cîțiva alergători de marcă 
din Ungaria, R.F. a Germaniei și 
Olanda. Prin urmare, la startul 
cursei de aumimcă se vor alinia 
motocrosiști din 8 țări, fiind cel 
mai mare concurs internațional or
ganizat în acest an în țara noastră.

După evoluția de la Moreni, con- 
curenții cehoslovaci Pavel Hartko 
și Jiri Kavan se anunță ca prin
cipali candidați la primul loc. Nu 
e imposibil, ca reprezentanții țării 
i.-.asire Ștefan Chițu, Cristian Do-

vids ți Aurel Ionescu. învățînd din 
greșelile 
producă 
favoriții 
cmc) se 
vieticul
Hoit.

în program mai figurează și o 
probă națională (clasa pînă 
cmc). Primul 
ora 10.

primei confruntări, să 
o surpriză plăcută. Printre 
clasei internaționale (500 
înscriu, de asemenea, so- 
J. Egorov și englezul J.

start se va
la 500 
da fa

Ștefanmotocrosiștii
Ionescu, Adam Cris- 

Szinte și Paul Filipescu,

A Vill a EDIȚIE A 
„TURULUI CLUJULUI»TURULUI CLUJULUI»95

telefon, de la re-

• Pentru 
Chițu, Aurel 
bai, Fr. ~ 
acest concurs internațional consti
tuie un criteriu dc selecție în ve
derea participării la cîteva reuni
uni peste hotare. Astfel, cei rrțai în. 
formă alergători vor fi prezenți la 
întrecerile de la Budapesta (26 
septembrie), Poltava (5 octombrie) 
și Lvov (12 octombrie).

CLUJ, 7 (prin 
dactorul nostru). După 11 ani de 
întrerupere ruitîma ediție, a 7-a, 
ș-a desfășurat în anul 1960), se re
ia una dintre importantele compe
tiții ale sportului nostru cu pedale: 
„Turul Clujului". Ediția a 8-a, care 
se va desfășura între 9 și 12 sep
tembrie, este 
C.J.E.F.S. Cluj 
TUL". Participanții vor avea 
parcurs aproximativ 400 km, îm- 
părțiți în 4 etape. Primele trei se 
vor disputa pc șoselele din împre-

organizată de 
și ziarul „SPOR- 

de

NOI TALENTE

unjurimile orașului, ier ultima pe 
circuit în centrul Clujului. învingă
torului competiției i se va decerna 
„Premiul ziarului SPORTUL".

La această importantă întrecere 
pe etape și-au anunțat participa
rea peste 60 de rutieri de la Di
namo, Olimpia Și Steaua București, 
Metalul Plopeni, din Ploiești, Bra
șov, Tg. Mureș, Constanța și Bră- 

reprezentat 
C.S.M. și

șov, J g. Mureș, 
ila. Orașul gazdă va fi 
de alergători de la 
Voința.

ÎN LUPTĂ CU URCUȘURILE, 
FRIGUL Șl VÎNTUl iUTERNIC

CLUJ, 7 (prin telefon, de la co
respondentul postru). „Cupa orașe
lor", competiție de ciclism rezerva
tă juniorilor și rutierilor din ca
tegoria tineret, a programat la 
Cluj cea de a 5-a etapă. Concu- 
renții s-au întrecut pe șoseaua 
Cluj — Turda și au avut de în. 
fruntat nu 
Feleacului, 
bilă (frig, 
rată de-a
juniorilor a foșt animată- La sprin
tul final s-a prezentat un grup de 
8 alergători, victoria revenindu-i 
lui V. Hoța (Tg. Mureș) cu timpul 
de 1 h 10:19, în același timp cu el 
au trecut linia de sosire Z. Eleke.ș 
(Brașov), A. Ciobani) (Ploiești) și 
alții. Pe
2 h 20:08; 2. Cluj — la 30 s, 
Brașov la 2 : 22,

La tineret (51 km), primul loc 
a revenit bucureșteanului N. Ga
vrila, cronometrat înl h 33:54, ur
mat de E. Imbuzan (Cluj), V. Ba
dea (Brașov), I. Biro (Cluj), C. De
brecen! (Tg. Mureș) — același 
timp. Pe echipe: 1. Cluj 3 h 07:28. 
2. București la 1 s, 3. Brașov la 
21 s.

DRAGOSTE
DE DRUMEȚIE...

SUFOC.ATA!

Nușq DEMIAN

PE VELODROM

numai dificilul urcuș al 
ci și vremea nefavora- 
vînt puternic). Desfășu- 
lungul a 39 km, cursa

CRITERIUL SPERANȚELOR

A fost clar, pentru cei eare Ui- 
mărese de aproape activitatea ci* 
clistă că surpriza recent disputatelor 
campionate naționale de velodrom, 
rezervate juniorilor (mari și mici), 
aii fiirnlzat-o alergătorii de la Școa
la sportivă nr. 1 (antrenor prof. C. 
Baciu), care au cucerit 3 din cele 
10 titluri. Tot 3 titluri au revenit și 

la Dinamo (antrenor M. 
i dc la Stea-

celor de la Dinamo ( 
jlihăileseu), iar sportivii

în proba de 1.000 metri 
Pe loc, a „scos" 
1 minut si 12 secunde 
cundă de record) ; cifră 
șocotim că-i interesant 
— în 1952. la Olimpiada 
sinki. maestrul sportului 
cucerea locul VI, la seniori, 
ceasta dificilă probă de unul singur. 
Consemnăm, de asemenea, și evolu
ția unui sportiv plin de ambiție și

cp start de 
un timp valoros : 

(la 1 se
ca care ~ 

să amintim 
de ia Hel
ion Ioniță 

în a-

echipe : 1. Tg, Mureș
3.

Timp de două zile, pe lacul de acu
mulare 
tmcerilo din cadrul 
ranțelor" 
a reunit la start zeci de 
din mai toate secțiile nautice din 
țară. Evoluind meritoriu, caiaeiștii 
și canoiștii de la Clubul sportiv Brăi
la au ocupat primul loc in clasa
mentul general, acumulind 110 punc
te. Participanții la 'aceste reușite dis
pute — ciștigătorii fazelor de zonă — 
și-au măsurat forțele m 
be, la viteză (500 m), 
1000 m.

Rezultate 
probelor) 
G. Ivăn 
(Ancora

Valiug, b-au desfășurat in- 
„Crițeriul spe- 

la caiac-canoe. Concursul 
sportivi

20 de pro- 
fond si

fill ordinea
K 1 — 500 

(Dinamo) 2:07,0; 
Galați) 2:07,4 ; C 1 

Bucioc (C.

desfășurării 
m <b> : 1. 
2. I. Petro

— 500
Brăila)

iNttP JOCimiE DECISIVE 
ÎN CWIONAȚU REPLDllCAN

Campionatul republican de oină pe 
anul 1971 se apropie de etapa fina
la. Echipele care au mers din vic
torie in victorie își vor disputa în- 
ruciatea în cinci zone, stabilite în 
ui mătoarele localități : Baia Mare 
(11-12 septembrie). Focșani, bibiu 
(18-19 septembrie), Turnu Severin 
și Urlați (25-26 septembrie). Printre 
echipele care au rămas in cursa 
pentru titlu se află cunoscutele for
mații Unirea Tricolor Baia Mare, 
Av intui Frasin, Biruința Gherăești 
(jud. Neamț), Avîntul Curcani (jud. 
Ilfov), Celuloza Călărași, precum și 
o serie de formații noi, ca de exem
plu Constructorul Galați, Voința 
Constanța, Victoria Cristeștii Ciceu- 
lui (jud. Bistrița-Năsăud), Dacia Pi
tești și Voința Sibiu.

• Biroul federal a hotărît ca a- 
propiața finală pe tară a campio
natului național de oină să se des- 
lășoare pc stadionul din Botoșani, 
intre 7-10 octombrie.

• într-o serie de 
se află în curs de 
cerile tradiționalelor 
tatc cu trofeul „f 
gate”.

• După cum se știe, campionatul 
Capitalei s-a încheiat cu următorul 
clasament : C.P.B., Dinamo și Uni
versitatea, primele două echipe ur- 
nund a se califica în faza de zonă. 
Cum există contestații, zilele 
tea se vor stabili formațiile 
vor reprezenta Bucureștiul in 
lima etapă a campionatului 
blican.

• Comisia de specialitate a 
talei va organiza, la începutul 
viitoare, un concurs dotat cu „Cupa 
orașului București”, la care vor fi 
invitate cele mai bune echipe.
U l'mrec3hmaHbi.

2:2p,3 ; 
K 1 -
(Dunărea Brăila) 2:53,0; 
ghiar (U.T.A.) 2:53,4; " 
(b) : 1. C. S.
Voicu) 2:03,3; 2. 
C 2 — 500 ni 
Mureșan) 2:27,6
2:39,5; K 4 — 500 m (O 1. C.N.U. 
(Șofri, Ștefan, Toma, Constantin) 
2:15.2; 2. Dunărea Galați 2:19,1 
K 2 — 50(1 ni (f) : 1. Steaua (Larioir 
Giriacu) 2:24,3: 2. C.N.U. 2:34,4 
K 4 — 500 ni (b) : 1. Dinamo 1:45,2 
2. C. S. Brăila 1:52,8; K 2 - 5001 
ni : 1. Dinamo (Picătureanu-Pantea) 
21:21; K 1 — 5 000 tn : 1. I, Dumi
tru (Voința Arad) 23:34,2; C 2 — 
5 000 m : 1. C. S. Brăila (Nichifo- 
rov-Vladimir) 22:56,8; C 1 — 5 000 
m : 1. G. Denisov (Steaua) 24:45,6; 
K 4 — 5 000 m : 1. Dinamo 19:39,0;
K 2 — 3 000 m (f) ; 1. C.N.U. (Ra- 
man-Petre) 14:47,5; K 1 — 
(1) : 1. Dumitru (Steaua)
K J — 1 000 m (b) : 1. S.
(U.T.A) 4:27,3; C 1 — 1000
I. Manolai (Steaua) 4:33,0 ;
1000 m (b) : 1. Dinamo (Țugui-Les- 
cri) 3:50,2; C 2 — 1000 m (b) : 1. 
Steau* (Avram-Cornenco) 4:04,1; 
K 4 — 1 000 m: 1. Steaua 3:29,3.

2. S. Parniac (Steaua) 2 :37,8 ;
- 5fl0 tn (f) : 1. T. Hgrduza 

.........................2. L. Ma
li 2 — 500 m 

Brăila (Segărceanu- 
Olimpia Buc. 2:04,0;

1. Dinamo (Dincă-
2. Olimpia Reșița

„Intenția mea a fost ca în cî
teva rîndurî — iși începe scri
soarea ERICH SIMONIS din 
Cisnădie, str. 1 Septembrie 12 — 
șă vă relatez unele lipsuri pe 
care le constată orice iubitor de 
drumeție ajuns în stațiunea bal- 
neo-climaterică Sovata-băi. Cred 
că înlăturarea lor ar duce la 
dezvoltarea turismului în această 
parte a țării, o regiune destul 
de puțin cunoscută, cu peisaje 
de o frumusețe rar întîlnită".

Autorul, care se recomandă ca 
„mare iubitor de excursii și dru
meție munte", ajuns la odih
nă in Sovata, a hotărît ca în 
zilele de concediu pe care le 
avea Să cunoască cel puțin o 
parte din munții Gurghiului care 
se găsesc în apropierea stațiunii. 
.-lșa cum stă bine unui iubitor 
al muntelui, el a hotărît să bată 
singur potecile fără să știe însă 

cum spune „cîte greutăți voi 
întîmpina în stabilirea unui iti
nerar sau aflarea unor date tu
ristice privitoare la această re
giune de munte". Ne povestește, 
așadar, cu năduf, tot ceea ce a 
făcut pentru a pleca pe munte. 
A cumpărat întîi două îndrep
tare care socotea că îi vor fi de 
folos: „Sovata" — mic înclrep- 

turistic, editura Meridiane

județe ale țării 
disputare între- 
concursuri do- 

,Cupa recoltelor bo-

aces- 
care 

penul- 
repu-

Capi- 
lunii

3 000 m
15:39,2;

Foldi 
m : 1.

K 2 —

Paul RADVANI

ua (antrenor Voicu) au obținut 
Cele mai multe victorii : 4.

O mențiune specială Se cuvine 
dinamovistului Anton Neagoe. Acesta, 
cîștigînd campionatul la juniori mari,

DISCREȚIE PĂGUBITOARE
Din 7 august, de eînd s-a încheiat 

turneul international de la Constanța, 
reprezentativa feminină de volei a ță
rii noastre pc care o așteaptă o com
petiție eu dublă importantă — campio
natul european, în cadrul căruia volei
balistele românce încearcă să obțină 
calificarea la Jocurile Olimpice — a 
dispărut din arenă. De aproape o lunâ, 
nici o întilnire Internațională I Și nici în 
perspectivă, pînă la startul europenelor. 
Nu vrem să spunem oă în acest răstimp 
(de la Turneul României șl pînă la 23 
septembrie) echipa a abandonat antre
namentul, ci numai că ni se pare bi
zar faptul că în programul de pregătire 
nu au fost prevăzute, tocmai în peri
oada precoiȚipetlțională, întîlnirl de ve
rificare cu adversari din ce in pe mal 
puterplci, așa cum se obișnuiește — 
și nimeni pînă acum nu a combătut 
această uzanță — in toate sporturile de 
echipă. Se insistă foarte adesea (și an
trenorii reprezentativei noastre de fete 
au declarat-o) asupra faptului că în 
sprijinul unei mari competiții o echipă 
trebuie omogenizată, adusă în formă, 
pentru ca în momentul startului să se 
afle în plenitudinea posibilităților salp. 
Dar cum se poate realiza acest lucru 
mai bine, dacă nu prin comparația per
manentă cu un adversar sau altul 7 
Cum se pot perfecționa schemele tac
tice, cum se pot depista deficiențele, 
cum se pot face ultimele retușuri, dacă 
nu prin observarea echipei în jocuri ? 
Antrenamentele fără adversar au șl ele 
rostul lor, insă nu trebuie uitat faptul

că în competiție echipa noastră nL> Vă 
avea doar... flleul in față. Celelalte pre
tendente la un loc pe podiumul euro
penelor șl la cel Intre echipele calificat» 
pepțru olimpiadă, au participat în cursul 
acestei luni la diverse alte turnee : săp- 
tâmuia preolifnplcă, turneul de la Ko'j- 
rșinylne, în Cehoslovacia, întîlnirl ami
cale cu echipa Japoniei, aflată în Eu
ropa etc. Numai echipa română nu 
joacă cu nimeni pînă la europene I Șl 
nu credem că,are de câștigat din această 

•.„discreție".,. „ , ..

Mircea ZELINSCHI
P. S. Iată și răspunsul primit din 

partea secretarului general al federației, 
prof. AUREL DOB1NCA ; „Planul de 
pregătire al reprezentativei de senioara 
a fost aprobat in forma actuală de co
legiul de antrenori și biroul federal. 
Echipa noastră — care a susținut in 
acest an 33 de jocuri internaționale ofi
ciale sau amicale — arc în proiect să 
facă în perioada de pînă la deschi
derea C. E. o finisare a deficiențelor 
constatate cu prilejul turneului de la 
Constanța și să studieze, pe baza filme
lor, principalele adversare, cu care, de 
alttel, s-a si intîlnit. Acum se lucrează 
mai mult la problemele tactice și la 
omogenizarea formației. Numărul inttl- 
nirllor internaționale susținute constituie 
— conform aprecierilor colegiului șl 
antrenorilor lotului — verificări sufi
ciente pentru pregătirea șl in acest fel 
a jucătoarelor".

DRAGOȘ
iă lucrurile in serios, stelistul 

Dan Andrei, dublu campion la juni
ori mici. Tot dublă victorie, la ju
niori mici, a înregistrat și Gheor- 
ghe Schiopu (Se. sp. 1), un. aler
gător bine legat și cu nerv, căruia 
PUțin i-a lipsit să cucerească și al 
treilea titlu.

Printre juniorii mici, a căror com
portare a lăsat o bună impresie, se 
cuvine să notăm pe Ilie Țotora de 
la Școala sportivă nr. 2 (antrenor 
prof. N. Grigorc) — un element cu 
o vitalitate promițătoare și pe dj- 
namovistul Gabriel Andoniu (al doi* 
lea la urmărire individuală), despre 
care este suficient să consemnăm că 
a venit în ciclism doar de cîteva 
luni. în ceea ce privește lotul de 
la Școala sportivă nr, 3 (antrenori : 
C. Clrjan, Ion Stoica și Dan Budiș- 
teanu) — un lot, după cum se știe, 
cu bune rezultate pînă acum, acesta 
a avut, în ansamblu, o comportare 
care a contribuit la valoarea între
cerilor dar, sincer vorbind, ne-a sur
prins neplăcut că sportivii acestei 
școli nu au reușit șă smulgă măcar 
un titlu din cele zece. Aceeași o- 
pinie și despre cei, de.,Ia C. S. :Brăi* 
la, veniți si ei cu justificam aspi
rații pentru rezultate de prim plan, 
Drf...

Emil IENCEC

pildă, Universitatea Cluj 3 arupcaț 
în această dură întrecere un înă- 
nunchi de handbâllști noi (Slavici, 
portar cu frumoase perspective, 
Șaigo, Orosz, IJiirger, Uiirea) cu 
care în mod cerț nu va putea ob
ține acum rezultate prea bune, dar 
care, în șctiimb, cizelați cu răb
dare, vor face nu pește multă vre
me din această echipă, din nou, 
una din protagonistele întrecerii. 
Exemplu) Universității Cluj nu este, 
însă, din fericire izolat. Și alte for
mații au folosit eu încredere jucă
tori țineri, dintre care mulți ș-au 
evidențiat prin calitățile lor:Drăgă- 
niță (Steaua), Tirniceru, Lincă (U- 
njversitateă București), Neagu, Pă- 
trașcu (Politehnica Galați), Con- 
stantinescu (S. C. Bacău), Eftenie 
(Djnamo București). Așteptăm ca 
acești jucători să ajungă, așa cum 
sînt, de fapt, și intențiile antreno
rilor lor, care i-au folosit cu în
crede chiar șl în momentele difi
cile. elemente de bază ale forma
țiilor respective.

Nu mai așteptăm, în schimb, re

MĂSURI
După cum am anunțat în ziarul 

nostru, în cea . de duua,.,etapă a 
campionaxuiai mășdfflTn de '"hand
bal, partida Universitatea Bucu
rești — Politehnica Timișoara a 
fost presărată cu numeroase duri-

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA TREBUIE
SA SERVEASCĂ EDUCAȚIA COMUNISTA

(Urmare din pag. I)

Fără suportul moral și volitional 
al sportivului, fără participarea lui 
activă, plină de dăruire, fără înțe
legerea rolului pe care îl are, indi
cii funcționali, datele nude ale per- 
formației rămin searbede, un sim
plu scop în șine. OMUL, care dăi
nuie rezultatului său sportiv, nu se 
înnobilează fără aceste însușiri, 
care determină profilul său etic și 
cetățenesc. In concepția noastră 
despre oin trebuie să știm (atunci 
cind analizăm momentul sportiv al 
vieții sale) de unde a venit în 
cîmpul acestei activități, ce mo
tivație a avut, ce factori obiectivi 
și subiectivi l-au Împins sau l-au 
reținut, cum s-au îmbinat, ori 
dimpotrivă — s-au despărțit, trase
ele lui școlare și profesionale cu cele 
sportive, ce relație s-a statornicit 
între munca sa dăruită sportului 
și drepturile ce îi revin, modul său 
de integrare în contextul social, în 
comparație cu cel al tinărului de 
aceeași vîrstă, conținutul și grafi
cul gindirii, cunoștințelor, aspira
țiilor și comportamentului lui față 
de valorile spirituale și materiale 
înconjurătoare, manifestările sale 
pe plan moral, intensitatea, forța 
și puritatea convingerilor sale ideo
logice, atitudinea față «le evenimen
tul politic, filtrul și comprehensiu
nea pentru însemnătatea teoretică 
și practică a acestuia, dinamismul 
declanșat pentru inițierea și susți
nerea acțiunii subordonate unui țel 
care depășește interesul singular, 
egoist, modul în care evaluează lo
cul său în spațiul și timpul social, 
acum și în viitor, cum este pregătit 
pentru a înfăptui fapte care ono
rează colectivitatea căreia îi apar
ține.

Iată ce problematică amplă, căre
ia profesorul de educație fizică și 
antrenorul sînt chemați, alături de 
ceilalți factori, să-i dea o rezol
vare, pentru ca ființa umană care 
îi este încredințată pentru un anu
mit interval dc timp, îa plină for
mație biologică și spirituală, să pri
mească influența căutată.

Scurtarea acestui drum, care duce 
spre interiorul omului tînăr, lărgi
rea și prelungirea eficacității lui 
prin perfecționarea metodologiei 
complexului proces educativ, efec?

tuat concomitent cu cel de instru
ire, este o chestiune mai puțin de 
rutină și mai mult de observație, 
de studiu și experiment.

Din acest punct de vedere, cer
cetarea științifică din țara noastră 
n-a depășit pragul șovăielilor, situ- 
îndu-se, în general, la nivelul unor 
constatări. Cele cîteva lucrări pri
vind modul de integrare socială a 
sportivilor de înaltă performanță, 
sau cronogremele făcute unor loturi 
de juniori și sportivi studenți (pen
tru a cunoaște compartimentele 
timpului lor liber șl locul pe care 
îl ocupă exercițiul fizic practicat sub 
forma lui intensivă sau extensivă) 
au dat imaginea obiectivă a unei 
realități întotdeauna bănuită, dar 
niciodată cunoscută în detaliile ei. 
Evident, acestea au constituit o eta
pă, care ne-a oferit doar o poartă 
de intrare într-un colț de viață a 
sportivilor, unde nu eram încă obiș
nuit! să pătrundem, nu din sfiiciu
ne, ci din graba de a măsura doar 
rezultatul și din neînțelegerea prac
tică a faptului că o performanță 
valoroasă este efectul cumulativ al 
unor factori atit de ordin biologic 
cit și spiritual. Recordul, lupta spor
tivă reprezintă un permanent con
flict intim, o autodepășire, pe care 
sportivul le rezolvă in funcție șl de 
reazimul lumii sale interioare.

Dar, lucrări de cercetare cu ca
racter vast experimental, care să 
încerce să modifice stările de fapt 
reliefate de cele cu caracter pros
pectiv și constatativ) nu au fost 
făcute! Desigur, dificultatea lor nu 
poate fi ignorată. Intervalul de timp 
necesar pentru a putea opera, pe 
diferite căi, în depozitul moral, in
telectual și volițional al tînărului, 
pentru e-1 forma profilul cetățenesc 
— onorabil și stabil — este de obicei 
foarte lung, iar posibilitatea de 
măsurare n efectelor extrem de 
complexă. Toate acestea rămîn ob
stacole obiective în abordarea unor 
cercetări care să depășească nivelul 
declarativ sau de înregistrare a unei 
stări, a unui fenomen anumit. Totuși, 
ele sint depășibile, în situația in 
care cercetătorul are convingerea 
utilității unei astfel de lucrări, are 
timp și condițiile minim necesare.

Programul de cercetare a mișcă
rii sportive pe enul viitor nu este 
încă definitivat si aprobat xA**.

forul nostru superior, Biroul 
CNEFS, va reține, desigur, în lu
mina Documentelor de partid si a 
analizelor făcute în planul educațio
nal, nevoile cele mai apropiate, 
căreia unitățile de cercetare științi
fică în domeniul educației fizice și 
sportului, antrenorii ți alte institu
ții interesate se vor strădui să Ie 
găsească un nivel superior de în
deplinire.

Centrul de cercetare științifică, 
ca unitate specializată, se vede 
cointeresat în abordarea unei astfel 
de tematici și, în același timp, res
ponsabil de modul în care se des
fășoară o astfel de acțiune subtilă, 
variată și complexă.

1965 și „Stațiuni balneare și cli
materice din România" de C. 
Ștefănescu, editura Meridiane 
1967. Ambele erau însă înve
chite : marcajele nu mai cores 
pund, trenul forestier _ de care 
se vorbește nu mai circulă de 
vreo 3 ani ș.a. Nu s-a dat bă
tut. A mers la biroul O.N.'F, uar 
funcționara nu i-a putut furniza 
nici cele mai elementare infor
mații, A fost trimis la club 
unde a aflat... că marcajele „s-au 
cam schimbat1' și nu mai cores
pund cu cele din îndreptar. 
„în stațiune n-am găsit nici un 
indicator turistic, vreo hartă 
(tablă) orientativă, cu toate că 
sînt cîteva urme de marcaje. Ce 
bine este din acest punct de ve
dere în munții Bucegi, la Pălti
niș, la cabana „Izvorul Munte
lui" — Ceahlău 1 De ce oare la 
Sovata cazarea în vile, masa, 
asistența medicală se pot orga, 
niza în condiții optime, dar pen
tru iubitorii de excursii și dru
meții nu se poate face nimic ?“

Știm și noi, tovarășe Simonis ’! 
V-am reprodus întrebarea din 
finalul depeșei dv., fiind siguri 
că vom primi răspunsul aștep
tat de la Oficiul județean de 
turism — Mureș.

Modesto FERRARINI

CAMPIONATUL MASCULIN

ÎNCEPUT FURTUNOS!
petareij actelor de duritate. Nu mai 
dorim perpetuarea în handbalul 
nostru a „principiului" durității ca 
mijloc de bază în apărare. In acest 
sens avem speranța ca lucrurile să 
fie corect înțelese și în mod onest 
interpretate. Noi nu intenționăm a 
pleda pentru practicarea unui 
„handbal de salon". Dar nici nu 
putem privi pasivi cum lupta pen
tru stoparea unei acțiuni ofensive 
a adversarului se bazează în princi
pal pe fault. Am urmărit, la Cluj, 
cîteva jocuri cu inima strînsă, vă- 
zînd cum handbalul este degradat, 
cum dorința de victorie, uneori 
.mai mare decit posibilitățile reale 
ale unei echipe, împinge pe jucă
tori, și mai grav, chiar pe antrenor 
la adoptarea ca sistem de apărare 
a unei agresivități acute, care de
valorizează spectacolul sportiv, 
transformîndu-1 într-un duel fizic 
dur, uneori cu consecințe serioase 
asupra integrității corporale a ju
cătorilor. Nu vrem să dăm, deo
camdată, exemple concrete. Nutrim 
însă speranța că a fost vorba doar 
de o intenție, care la protestul a- 
proape general (în special al spec
tatorilor !), a murit chiar din fașă.

Aceasta însă nu înseamnă că am 
uitat tot ce s-a petrecut la Cluj în 
unele partide. Nici vorbă. Vom ur
mări cu mai mare atenție, acest fe
nomen. Iar dacă el se repetă, a- 
tunci este clar că nu mai poate fi 
vorba de un simplu accident...

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI MASCULIN

1. Dinamo București
2. Steaua
3. Universitatea Buc.
4. Trotușul GH. GH. Dej
5. „U" Cluj
6. Politehnica Galați
7. S. C. Bacău
8. Independența Sibiu
9. Dinamo Brașov

10. Politehnica Tmș,

3 o
3 o
3 o
2 1

1
2
o 
o

1 
o
1
1

0 61—36 
0 61-37 
0 53—37 
0 43—39
1 29—42
1 36—38
2 45—51
2 45—56

3
3
3
3
3
3
3
3
3 0 0 3 45—59
3 0 0 3 38—61

PROMPTE

LA FARUL CONSTANȚA
(Urmare din pag, t)

copii. Este o tentativă a antrenoru
lui de a reînnoda tradiția floretei 
masculine creată de antrenorul Ion 
Popescu. Deocamdată, nu se poate 
vorbi decit de două speranțe au
tentice, Dan Vlad și Aurel Scarlat, 
dar antrenorul Echimenco este con
vins că în viitoarele luni, printr-o 
riguroasă selecție, va reuși să-și 
asigure un număr suficient de co
pii, pionieri și elevi, în această 
privință, antrenorul Farului primeș
te un sprijin nemijlocit din partea 
conducerii Liceului nr. 4, princi
pala pepinieră a secției de scri
mă. De asemenea, o viitoare re
zervă de „mușchetari" pentru Fa
rul Constanța promite să fie și Li
ceul nr. 2 „Mihail Eminescu".

în drumul căutărilor și eforturi
lor secției de scrimă a clubului 
Farul se ivesc cîteva neajunsuri. 
Principalul se referă la dificultă
țile întîmpinate în efectuarea pro 
cesului dc pregătire. Secția de scri
mă nu posedă o sală în care să 
lucreze efectiv. Ea trebuie să-și îm
partă spațiul de antrenament, din 
sala „Flămânda", împreună cu re
prezentanții altor secții. Se intimplă 
însă ca, printr-o puțin inspirată 
planificare, scrimerii să lucreze in 
același timp cu voleibaliștii sau 
baschetbaliștii. Și atunci, în mod

practic orele de antrenament 
transformă adesea in simple curse 
de... urmărire a mingilor care sint 
expediate in întreaga sală... Poate 
că actuala conducere a clubului 
Parul Constanța (președinte Gh. Ca- 
valiotti) care se arată interesată de 
destinele secției de scrimă, va găsi 
o soluție mai fericită, asigurîncl re
prezentanților acestei secții condi
ții normale de lucru. Aceasta pină 
la eventualitatea mult dorită de a 
rezerva scrimerilor o sală proprie.

Altă doleanță: Farul nu dispune 
decit de un singur aparat electric, 
și acela profilat pe spadă. In atari 
Condiții, floretiștii sînt nevoiți să 
se antreneze cu arme „uscate". Or, 
în concursurile oficiale ci trag nu
mai in sistem electric. Diferența 
este notabilă, astfel că scrimerii de 
la Farul sint obligați să suporte 
permanent un handicap nedoriț, 
Aici, in rezolvarea unei astfel de 
cerințe, ajutorul federației de spe
cialitate ar fi binevenit.

în orice caz, la Farul Constanța 
se desfășoară o muncă pasionată, 
competentă și de perspectivă. Ea 
ar putea fi și eficientă, dacă ne
ajunsurile semnalate ar fi înlătu
rate cît mai grabnic.

tăți. Imediat după încheierea 
partidei, antrenorul handbaliștilor 
timișoreni, ing. Constantin Jude, a 
comunicat reprezentanților fede
rației de specialitate și ziariștilor 
aflați la Cluj că în etapa urmă
toare (a III-a), jucătorii Roland 
Guneș, Eugen Ivan, Florin Comă- 
nescu și Ewald Fendler sînt sus
pendați, ca urmare a actelor de in
disciplină la care 
jocul amintit, în 
chisă a conducerii 
rene de handbal, se 
convinși că aceste 
ratificate de F.R.H..
.scriu în contextul hotărîrilor luate 
de conducerea superioară de partid 
și de stat, in procesul de intensi
ficare a muncii politice, ideologice 
și de educare a tineretului patriei 
noastre".

Inserînd hotărîrea luată de an
trenorul și conducerea echipei Po
litehnica Timișoara, subliniem 
promptitudinea cu care actele de 
indisciplină au fost sancționate și 
considerăm că aceste hotărîri pot 
constitui un exemplu și pentru 
alte formații aflate în situații si
milare.

O INIȚIATIVĂ LĂUDABILA
In ziua de 4 septembrie, toți jucătorii, 

antrenorii, specialiștii și ziariștii aflăd 
la Cluj cu ocazia jocurilor dm cadrul 
campionatului republican de hantlual 
masculin, au fost invitați să participe 
la un simpozion ținut intr-unui 
amfiteatrele ...........
localitate.

Cu această 
film despre 
rația internaționala de handbal, cu con
cursul echipei noastre reprezentative șl 
sub directa îndrumare a cont. umv. 
loan Kunst-Ghermaneseu, secretar al 
CNEFS șl membru al Comisiei Tehnice 
a F.I.H. Apoi, cel prezenți au urmărit 
ulmul realizat de Federația franceză ua 
handbal, cu prilejul finalei C.M. din 
1970, dintre reprezentativele României 
și R. D. Germane.

Simpozionul a constituit, fără discu
ție, o Inițiativă binevenită, apreciata dc 
toți cei prezenți, așa incit este de dorit 
ca șl pe viitor să se organizeze aseme
nea acțiuni interesante și instructive.

clix»
Institutului Politehnic din

ocazie a foat prezentai un 
arbitraj, realizat de Feue-

1 4
r 
» 
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D.N.7
BUCUREȘTI- 

PITESTI- 
R.VILCEA

ÎMI!11*
BUCUfrESfib

Tn drumul dv. 8» ta București spre Rm. Vîlcea unitățile coope
rației de consum :

<— Restaurantul fi campingul Vlăsic 
►— Braseria ți campingul Mâtâsaru 
— Hanul turistic Valea Ursului
«— Hanul turistic Horezu

i 
vă asigură excelente condiții de recreare, cadru natural plăcut, inti
mitate, serviciu ireproșabil.

(RECOOP)

TRANSFERĂRILE 
SCHIORILOR SI BOBERILOR

Federația de schi-bob anunță că 
perioada de transferări, începută 
la 1 septembrie, se va încheia la 
30 septembrie.

LICEUL NR. 35 -cu program
de educație fizică

BUCUREȘTI
■ ,

Calea Dorobanților 163 
aduce la cunoștința celor in

teresați că se fac -înscrieri pen
tru anul școlar 1971/72 la urmă
toarele clase i

V, VI, VII, VIII, XI, XII 
înscrierile se fac pînfi la data 

de 10 septembrie a.c. Elevii se 
vor prezenta cu buletinul de 
identitate, certificatul de naștere 
(copie și original) și carnetul de 
elev. Cursurile se desfășoară di
mineața. Se pot practica urmă
toarele ramuri de aport*

ATLETISM, BASCHET, GIM
NASTICA MODERNA, GIMNAS
TICA SPORTIVA.

Informații suplimentare la se
cretariatul Liceului, teL 33.42.31.

s-au dedat în 
scrisoarea des- 
secției timișo- 
scrie : „Sîntem 
măsuri vor fi 
întrucît se în-

’*ț

:iea
CONCURS

DL SELECȚIE LA RAPID

Clubul sportiv Rapid 
organizează un concurs 
ție pentru secția sa de 
cursul va avea loc la bazinul dm 
incinta stadionului Giulești, in zi
lele de vineri 10 și duminică 12 
septembrie, între orele 10—12.

Pot participa copii, băieți și fete, 
între 6—12 ani.

București 
de selec- 

înot. Con-



Sportul

„AMBASADOARELE" SOCCERULUI ROMÂNESC
DEBUTEAZĂ PESTE 0 SĂPTĂMÎNĂ IN CUPELE EUROPENE

Nr. 6809

Au mai rămas șapte zile.
Șapte zile pînă la un nou start al fotbalului românesc în com

petițiile internaționale.
Miercuri 15 septembrie, patru „ambasadoare" ale soecerului nostru vor 

ieși pe arena europeană pentru a se întrece, în trei importante competiții 
ale bătrînului continent, cu patru fruntașe ale fotbalului din Cehoslovacă?, 
Italia, Austria și Malta.

Importanța startului de miercuri este dată, în primul rînd, de prestigiul 
cupelor europene, „examinatoare" severe ale valorii fotbalului din zeci de 
țări, pe care nu de puține ori l-a promovat în vîrful piramidei — vezi afir

mările lui Real Madrid, Infernazionale Milano, Benfica lisabona, Celtic 
Glasgow, iar în ultimii doi ani Feijenoord Rotterdam și Ajax Amsterdam, 
care au făcut din Olanda o admirată patrie a fotbalului.

Pentru noi, importanța startului de miercuri derivă și din speranțele pe 
care ni le punem în evoluția internațională oficială a primelor patru echipe 
românești.

Dînd glas acestor speranțe, vom spune că dorim, că așteptăm de la > 
fruntașele fotbalului nostru o comportare demnă de renumele lui interna
țional. O comportare cu care să ne mindrim, o comportare care să răs

pundă investițiilor materiale și morale făcute de statul nostru pentru dez
voltarea acestui sport.

După cum se poate constata din cercetarea „fișelor" internaționale ale 
celor patru reprezentante ale fotbalului nostru în cupele europene, perfor
manțele de autentică valoare au fost rare. Eliminări din primele tururi și 
ici-colo cîte... o floare, O victorie în fața marelui Inter, eliminarea super- 
campioanei Feijenoord și cam atît...

A sosit vremea ca, urmind exemplul reprezentativei, echipele noastre 
de club să lupte pentru afirmarea pe plan internațional.

Noi le urăm, din inimă, succes I

Etapa văzută de la iași

DINAMO București
LOT : Andrei, Canstantinescu, Cavai — portari : Che- 

ran, Nunweiller III, Stoenescu, Sătmăreanu II, Deleanu, 
Dobrqu, Sandu Gabriel — fundași ; Dinu, Radu Nun
weiller. Mustățea — mijlocași ; Lucescu, Dumitrache, 
Doru Popescu, Florian Dumitrescu, Sălceanu, Haidu — 
înaintași.

Antrenor: DUMITRU NICOLAE - NICUȘOR.
Formația standard : ANDREI — CHERAN, NUN

WEILLER III, SĂTMĂREANU II DELEANU, DINU, NUN
WEILLER VI, LUCESCU, DUMITRACHE, DORU PO
PESCU, FLORIAN DUMITRESCU.

ATUURI : a) Campioana țării noastre are lotul cel 
mai puternic, cel mai omogen — valoric — la o 
treaptă superioară. Linia mediană dă tonul jocului 
întregii echipe, care este tributară coordonării exce
lentului „decar" Radu Nunweiller și impulsurilor lui 
Dinu, mijlocașul care acoperă cu apreciabil randament 
tot terenul.

SLĂBICIUNI : Atacul — ba lipsit de aportul lui 
Dumitrache (accidentat), ba cu un Dumitrache cu o 
formă nesatisfăcătoare de destul de multă vreme — 
se află sub nivelul celorlalte linii, înscriind prea pu
ține goluri.

Evoluția în actualul campionat : 3—1 cu C.F.R. (la 
'Cluj), 2—2 cu Steagul roșu (ia București), 1—0 cu Poli
tehnica (la lași). Părerea antrenorului federal coordo
nator (în sezonul internațional) al echipei — ANGELO 
NICULESCU — despre stadiul ei de joc :

„Consider că echipa se artă în revenire de formă, 
cu o capacitate de joc superioară finalului campio

SPARTAK Trnava
natului trecut. Bucurîndu-se 
de o evoluție din ce în ce 
mai bună a internaționali
lor Luceșțu, Dinu, Nun
weiller III și de reapariția 
în formație a coordonato
rului Nunweiller VI, Dinamo 
„crește" de la joc fa joc și 
se prezintă cu șanse reale 
în întrecerea cu Spartak 
Trnava.

EVOLUȚIA TRECUTA IN 
CUPELE EUROPENE. în 
„Cupa campionilor" — e- 
diția 1956/57 : - turul I ; 3—1

și 1—2 cu Galatasaray, turul li : 1--8 și 3—2 cu 
Ț.D.N.A. Sofia ; ediția 1962'63 — turul I ; 1—1 și 0—3 
cu Galatasaray; ediția 1963'64: turul I : 2—0 și 1—0 
cu Motor Jena, turul II : 1—3 și 3—5 cu Real Madrid ; 
ediția 1964/65 : turul I : 2—0 și 5—0 cu Sliema Wan
derers Malta, turul II : 0—6 și 0—1 cu Infernazionale 
Milano; ediția 1965'66: turul I: 4—0 și 3—2 cu 
B. 1909 Odense, turul II : 2—1 și 0—2 cu Infernazionale 
Milano. In „Cupa cupelor" — ediția 1968/69 : turul I : 
s-a calificat prin neprezentarea adversarului (Vqsas 
Gyor), turul II : 1—1 și 0—4 cu West Bromwich Al
bion. in „Cupa orașelor tîrguri" ■— ediția 1970,71 -. 
turul I : 5—0 și 0—1 eu P.O.K. Salonic, turul II : 0—3 
și 1—1 cu F.C. Liverpool.

La Trnava, fotbalul a în
ceput să-și desfășoare o 
activitate organizată din 
anul 1925, cînd a luat 
ființă qlubul Rapid, stră
moșul actualului Spartak. 
Sub actualul nume a în
ceput să ființeze din anul 
1949. Clubul dispune de un 
stadion cu o capacitate de 
25 000 locuri. Din 1965, 
Spartak a avut o com
portare ascendentă : locul 
6 în campionatul din 
1965/66, locul 3 în 1966'67, 

- . . campioqnă în 1967/68 și
a. 69, JLOCU ? ‘n 1969,70 și campioană în 197071.
m u - ‘ î Geryk, Puchly, Dobias, Mqjernik, Hagara, 
lE Hrusecky, Kunq, Martinkovicl, Kabat, Adamec, Fandel, 
< Varadin, Valentovici, Bozik, Keketi, Masrna, Kohicik, 
y Krska.

Antrenor: ANTON MALATINSKY.
Formația standard t GERYK — DOBIAS, MAJERNIK, 

A* VALENTOVICI, HAGARA — HRUSECKY, KUNA, FAN- 
S DEL — MARTINKOVICl, ADAMEC, KABAT.
y ATUURI : Spartak este o formație masivă, omogenă, 
** o echipă „grea" (media 74 kg) și înaltă (media 1,77 m), 

cu un potențial tehnic și tactic caracteristic forma
țiilor de prima mină. Tn deplasare știe să se închidă 
în apărare (are și doi fundași centrali cu 1,82 m

înălțime), să contraatace fulgerător prin cele două 
aripi extrem de rapide, Martinkovici și Kabat, și să 
ocupe mijlocul terenului, printr-o așezare 4—3—3. 
Foarte ofensivă (acasă), unde trece la clasicul 4—2—4. 
Dintre internaționalii clubului din Trnava, fundașii late
rali Dobias — fotbalistul anului 1970 — și Hagara, 
mijlocașul Kuna — excelent și în ofensivă —, atacan
tul central Adamec — „tunarul" — și extrema Kabat 
sînt „piesele" grele ale echipei.

SLĂBICIUNI : a) Excelenți, grație înălțimii, la min
gile înalte, fundașii centrali Majernic și Valentovici 
nu se prezintă ca un cuplu sudat, fiind nu o dată 
depășiți prin acțiuni frontale, purtate cu mingi, pe 
jos ; b) Buni tehnicieni, atacanții sînt foarte stînjeniți 
de marcajul strîns, căruia îi fac cu greu față.

DUPĂ 6 ETAPE în campionatul cehoslovac, echipa 
se află pe locul 13, cu 4 puncte din 6 meciuri.

EVOLUȚIA TRECUTA IN CUPELE EUROPENE. îrt 
„Cupa campionilor" — ediția 1968'69 — a ajuns pînă 
în semifinalele competiției : 1—3 și 4—0 cu Steaua, 
9—1 și 7—1 cu Reipas (Finlanda), 2—1 și 1—1 cu 
A.E.K. Atena, 0—3 și 2—0 cu Ajax Amsterdam. In 
ediția 1969/70 : 2—2 și 4—0 cu Hibernians Paola 
Malta, 1—0 și 0—1 (eliminată la tragerea la sorți) 
cu Galatasaray. în „Cupa orașelor tîrguri" — ediția 
1970—71 : 2—0 și 0—2 cu Olympique Marseille, de 
care este eliminată (scor 4—5) ia execularea lovitu
rilor de la 11 m.

STEAUA București
LQT : Haidu, Coman — 

portari ; Sătmăreanu, Ciu- 
qarin, Negrea, Cristache, 
Smarandache, Hălmăgeanu
— fundași ; Naom, Savu 
Mircea, Ștefănescu, Vigu
— mijlocași ; Pantea, Tă- 
taru, îordănescu, Năstase, 
Aelenei, Ion Constantin, 
Marco, Dumitriu III — îna
intași.

Antrenori : VALENTIN
STANESCU si GHEORGHE 
CONSTANTIN.

Echipa standard : HAIDU 
— SÂTMAREANU, CIUGA-

RIN, NEGREA, CRISTACHE, NAOM, VIGU, PANTEA, 
TATARU, ÎORDĂNESCU, NĂSTASE.

ATUURI : a) O temeinică pregătire fizică —- conse
cință a lucrului intens efectuat în perioada de iarnă 
și continuat judicios pe parcurs — care permite jucă
torilor să mențină un ritm susținut pe aproape întreaga 
durată a partidelor si să acționeze elastic în cele două 
faze fundamentele ale jocului); b) O idee clară de joc, 
susținută de o bună tehnicitate la o serie de jucători, 
ca îordănescu, Tătaru, Aelenei, Năstase, Vigu, Naom.

SLĂBICIUNI : a) Decalaj valoric evident între jucătO; 
rii cu numere mici pe tricouri și ceilalți component; ai 
formației, în defavoarea primilor. Haidu resimte, încă, 
perioada lungă de inactivitate competițională, Ciuga-

rin și Cristache mai șînt deficitari la capitolul tehnică 
individuală, iar Sătmăreanu traversează o perioadă cri
tico ; b) Pînă la realizarea unei formule stabile de 
atac, linia întîi a Stelei va acționa destul de mult după 
inspirație, o-lternînd, din această cauză, momentele 
bune cu cele mai puțin bune; c) Echipă tînără, cu 
psihic labil, Steaua este capabilă de căderi k.o., de 
genul aceleia de la Arad.

Evoluția în actualul campionat: 1—1 cu Universita; 
tea Craiova (la București), 2—2 cu U.T.A. (Io Arad) și
2— 0 cu Farul (la București).

Părerea antrenorului federal coordonator (în sezonul 
internațional) al echipei — EMERICH VOGl — n-o 
putem insera în această pagină, el fiind bolnav.

EVOLUȚIA TRECUTA ÎN CUPELE EUROPENE. Tn 
„Cupa campionilor" — ediția 1957/58 : turul I : 2—4,
3— 1 și 1—3 cu Borușsia Dortmund ; edița 1960/61 — 
retrasă ; ediția 1961 '62 — turul I : 0—0 și 0—2 cu 
F. C. Austria Viena ; ediția 1968/69 — turul I : 3—1 
și 0—4 cu Spartak Trnava. Țn „Cupa cupelor" — edi
ția 1962/63 : turul I: 3—2 și 1—5 cu Bolev Plovdiv; 
ediția 1964'65 — turul I : 4—0 și 2—0 cu Derry Citfy ; 
turul II : 1—3 și 0—2 cu Dinamo Zagreb ; ediția 1966/ 
67 — țurul I : 0—1 și 1—1 cu R. C. Strasbourg ; ediția 
1967/68 — turul I : 2—0 și 2—1 cu F. C. Austria Viena, 
turpi II : 0—3 și 1—0 cu Valencia ; ediția 196970 — 
turul I : 0—2 si 0—0 cu Glasgow Rangers; ediția 
1970/71 — turul I : 1—0 și 3—3 cu Karpatî Lvov, tu
rul II ; 0—4 și 0—3 cu P.S.V. Eindhoven.
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Clubul ființează din 1932, creație a unor emigrant! 

scoțieni în Malta și a purtat succesiv numele de Paola 
Lions, Paola United' și Constitutionals, Paola fiind nu
mele localității de reședință, din imediata apropiere 
a capitalei, La Valetta. Denumirea „Hiberniqns F. C. 
(„Hibs" — Cum o strigă suporterii) a aparul în 1946.

în campionatul Maltei se bucură de faima unei 
„echipe de locul 2"; pentru că în cel® mai multe edi
ții a ocupat acest loc, după F. C. Valetta (de 21 de ori 
campioană). Totuși, Hibernians a cunoșcuț de trei ori 
satisfacția cuceririi titlului : în 1960'61, 1966'67 și 1968/ 
69, iar în 1969/70 a cîștigat Cupa.

LOT: Mizzi, Privitera, Mallia, Theobald, Azzopardi, 
Delia, E. Micallef, C. Micallef, Cessar, Gatt, Bonello, 
Young, Aquilina, Mifsud.

Antrenor: FR. HILARY. (Tn sezonul 1970 71, antrenor 
al echipei a fost sir Stanley Matthews, preluind con
ducerea echipei de la... abalele Fray Hilarf, absolvent 
al unui curs de antrenori în Anglia. In 1971, Hilary, 
poreclit și „diabolicul abate", a revenit la cîrma echi
pei, pe care o conduce cu multă pricepere). '

Echipa standard; MIZZI — PRIVITERA, MALLIA, 
THEOMALD, AZZOPARDI, DELIA, E. MICALLEF, GATT, 
BONELLO, BUCKLE, YOUNG.

ATUURI : Deși elevi ai fotbalului englez (Malta a stat 
pînă în 1961 șub dominație britanică), maltezii nu 
păstrează în jacul lor caracteristici ale „soecerului" :

. HIBERNIANS Paola
practică un joc gen conti
nental, dar de o factură 
modestă. Știindu-se out-și- 
deri în competițiile europe
ne, ei joacă cu mult curaj 
și foarte ambițios, mai ales 
pe teren propriu, unde bene
ficiază și de condițiile de 
climă cu care sînt obisnuiți 
(circa 30° în septembrie). 
Deci, combativitatea, cura
jul, „betonul" împrumutat de 
la mai marii europeni și... 
clima — iată atuyrile lor.

SLĂBICIUNI : Lipsa de ex
periență, nivelul tehnic scă
zut. Drept urmare, sînt eliminați din primele tururi ale 
competițiilor europene.

EVOLUȚIA TRECUTA IN CUPELE EUROPENE. Tn 
„Cupa campionilor" — ediția 1961/62: 0—5 și 1—2 cu 
Servette Geneva ; ediția 1967/68 : 0—0 și 0—5 cu Man
chester United ; ediția 1969'70: 2—2 și 0—4 cu Spartak 
Trnava. Tn „Cupa cupelor" ,— ediția 1970,71 : 0—0 și 
0—5 cu Real Madrid. (De notat că din cele 7 mari 
echipe care au vizitat Malta, doar două — Servette 
Geneva și Atletico Madrid — au terminat învingătoare 
partidele susținute, „nume" cu mare rezonanță în fot
balul internațional, ca Manchester United, Arsenal, Mi
lan, Spartak Trnava și Real Madrid neobținînd victoria 
pe insulă).

rapid București
LOT : Răducanu, Rămureanu — portari ; Pop, Boc, 

Lupescu, Codreci, Ștefan, Greavu, Niță, Mușat — fun
dași ; Dumitru, Angelescu, Dinu, Marin Steiian — mijlo
cași ; Petrecmu, Năsturescu, Daniel Ene, Neqgu, Co- 
dreanu, Octavian lonescu, Apostol — înaintași.

Antrenori : BAZIL MARIAN și GHEORGHE NUȚESCU.
Echipa standard : RADUCANU — POP, BOC, LU

PESCU, CODREA, DUMITRU ANGELESCU, NASTU- 
RESCU, DANIEL ENE, NEAGU, CODREANU.

ATUURI ; a) O apărare solidă, dominată de inter-, 
naționalii Răducanu, Lupescu și Boc, în sprijinul căreia 
joacă o mare parte din timpul meciurilor olt inlerna, 
țional, mijlocașul Dumitru, care închide multe culoare 
de atac spre propria poartă ; b) O viteză superioară 
de joc, atunci cînd echipa se află în formă și cînd 
este în stare să lanseze rapid și eficace atacuri și 
contraatacuri ; c) Tot cînd este în formă, vîrful central 
Neagu marchează goluri aproape meci de meci.

SLĂBICIUNI : a) La ora actuală, echipa suferă de o 
oarecare, lipsă de omogenitate, noii veniți (printre care 
titularii Boc și Ene Daniel) nereușind încă să se „înșu
rubeze" perfect în angrenajul echipei.; b) Echipa nu 
se află în plenitudinea mijloacelor saie fizice, unii din
tre jucători prezentînd decalaje de pregătire încă nere
cuperate.

Evoluția în
(la București),

DUMITRU
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. • : 1-1 cu U.T.A.
cu F. C. Argeș (la Pitești), 

București).

actualul campionat :
1-2

Părerea qntrenprului fe
deral coordonator (în sezo
nul internațional) al echi
pei — CORNEL DRAGU- 
ȘIN — despre stadiul ei 
actual de joc :

„Plecată Ig drum cu în- 
tirziere, Rapid recuperează 
«din mers», insuficient pre
gătită fizic, echipa face 
mari eforturi pentru a a- 
iunge cîț mai cufînd într.o 
formă atletică bună, Apre
ciind climatul de muncă de 
la pregătiri, remarc că roa? 
dele încep să apară. Soco
tesc că echipa trebuie să-și rezolve cît mai curînd 
problemele de sincronizare qle fundașilor centrali, 
care au nevoie să fie mai „acoperiți' și ,de mijlocași, 
în curs de sudare, perechea atacanților centrali, al 
cărei randament va influența randamentul echipei. 
Calificarea în țurul doi al «Cupei U.E.F.A,» depinde 
în •'mare măsură de rezultatul primului joc, de la 
Napoli".

EVOLUȚIA TRECUTA IN CUPELE EUROPENE: In 
„Cupa campionilor" — ediția 1967/68 : turul I : 0—2 
și 3—0 cu Trakiă Plovdiv; turul li : 0—1 și 0—0 cu 
Juventus Torino. în Cupa orașelor tîrguri", ediția 1968' 
69 _ țurul I : 3—1 și 1—6 cu O.F.K. Beograd; ediția 
1969,70 — turul I : 1—3 și 1—4 cu Vitoria Setubal
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Istoria acestui club în
cepe în anul 1904. Tn 1922 
a fuzionai cu un alt club 
din Napoli, Internazional.e 
(creat în 1912), șl a luat 
numele de Intșrnqpoli, iar 
în 1926 o căpătat numele 
actual. Posedă un frumos 
stadion — .„Stadio San 
Paoio" — cu 82000 de 
locuri. Club din elita fot
balului italian Napoli a 
făcut parte din prima di
vizie, începind din 1926—27

JULIANO Și, cu excepția a șase edi
ții, a participat la toate 

celelalte. Cele mai bune locuri în clasament : 5 în 
1929/30 și 1953/54, 4 în 1957'58 și 1966/67, 2 în 1967'68 
și 4 în 1970/71. în anul competițional 1961'62 a cu
cerit „Cupa Italiei".

LOT : Zoff, Trevison, Albano, Perego, Pogliana, Ri- 
pari, Zurlini, Vionello, Montefusco, Martella, Bataglia, 
Cavailino, Sormani, Improta, Enzo, Altafini, Abbon- 
danza, Juliano, Macchi, Piccoli, Esposito,

Antrenor; GIUSEPPE CHIAPELLA.
Echipa standard : ZOFF - PEREGO, POGLIANA — 

ZURLINI, VIANELLO, MONTEFUSCO — SORMANI, 
JULIANO, ENZO, ALTAFINI, ABBONDANZA.

ATUURI : Forța echipei constă în buna organizare 
a jocului, după tipicul fotbalului italian i aglomerarea 
spațiului din fata porții și declanșarea de contra-

A C Napoli
atacuri rapide și lansări lungi, stăpînirșa centrului te
renului pentru pregătirea atacurilor. Preferă marcajul 
om la om în apărare și pasele perpendiculare pe 
poartă în atac, totul în mișcare, jucătorii deplașîn- 
du-șe în permanență. Oameni de șoc : Altafini și 
Sormani; conducător de joc : Juliano. Zoff, portarul 
echipei naționale, inspiră multă încredere coechipie
rilor. El este unul din pilonii de bază ai formației, 
alături de fundașul Perego, mijlocașul Montefusco, ata
canta Juliano și brazilienii Sormani și Altafini — de
venit în această perioadă, în care Sormani nu esțe 
încă restabilit după o accidentare, „sufletul" înain
tării și golqeterul formației.

SLĂBICIUNI : Dublajul apărătorilor nu se face cu 
promptitudinea și precizia cerută. Valoroșilor atacanți 
ai echipei nu le convine marcajul foarte strîns, „sîcîi- 
tor", care reușește nu rareori „sâ-i scoală din mină".

EVOLUȚIA TRECUTA ÎN CUPELE EUROPENE. Tn 
„Cupa cupelor" — ediția 19&2/63 : 0—2, 3—1 și 2—1 
cu Bangor City; 1—1, 1—1 și 3—1 cu Uipest Buda
pesta ; 0—2, 3—1 și 1—3 cu O.F.K. Beograd. Tn 
„Cupa orașelor tîrguri" — ediția 1966/67 — a elimi
nat pe Wiener S.K. (scor general 5—2) și a pierdut 
la Burnley (scor general 0—3); ediția 1967'68 : 4—0 
și 1—1 cu Hanover S.V., 4—1 și 0—5 cu Hibernians 
Edinburg ; ediția 1968/69 : 3—1 și 0—1 cu Grassho- 
pers Zurich, 0—2 și 2—0 cu Leeds United (fiind eli
minată la sorți); ediția 1969/70: 1—1 și 2—1 cu Metz, 
0—0 și 1—0 cu Stuttgart, 1—0 și 0—4 cu Ajax Am
sterdam.
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Notați cu 94-, 9, 10, Dembrovschi, 

Dobrin ți Dinu anunță forma lor 
de zile mari — iată ce mi se pare 
demn de reținut din această 
(ștearsă, totuși) etapă a treia, țn 
rest, rezultate scontate (A.S.A. — 
„U“ Cluj, Rapid — Petrolul. Steaua 
— Farul, Crișul — V.T.A.. Steagul 
roșu — F. C. Argeș), un scor ob
ținut la Cluj ca în poveștile cu 
Păcală, o surpriză care', de fapt, 
nu prea e surpriză (Politehnica — 
Dinamo) și cam atît.

La orizont apare din nou „sținta 
cotonogeală", ridicată la rangul de 
prim-argument (a se vedea cazul 
Toth, la Tg. Mureș, apoi cele pe
trecute pe stadioanele din Cluj și 
Brașov). N-o să înțeleg în vecii ve
cilor de ce aleg arbitrii în aseme
nea situații neutra postură de mar
tori pasivi. Dacă nu el, cine se 
cuvine să ia măsurile de rigoare ? 
Comisia de împăciuire ? Curtea de 
la Haga ? Cum este posibil ca un 
arbitru de talia lui Benfu să tole
reze troznelile lui Toth ? Care va 
să zică, un jucător advers (I.ică) 
este scos pe brațe de pe teren iar 
dumnealui, Toth, continuă să facă 
umbră gazonului de parcă nici us
turoi n-a mîncat și nici... știți dv. 
Un arbitru care uită, cu sau fără 
bună știință, cu principalul rol al 
său pe lume este acela de a asigura 
un climat civilizat disputei sportive 
trebuie grabnic reciclat. ji încă în- 
cepînd cu a.b.c.-ul, altfel n-o să 
avem niciodată fotbalul pe care-l 
dorim și, la urma urmei. îl meri
tăm.

Deși notat cu 10, nici Dinu, la 
lași, n-a făcut prea mare excepție 
de la regula „intră să se simtă". 
Mă tem că acest atît de talentat 
și de inimos jucător o să-și dea. 
intr-o bună zi, cinstea pe rușine, 
fiindcă dacă îți formează deprinderi 
semiregulamentare, cu ele în singe 
rămîne și ceea ee ..ține'* la Iași, 
pe un stadion din străinătate ples
nește grabnic și păgubos

Și fiindcă a venit vorba despre 
meciul Politehnica — Dinamo: nu, 
n-a. fast nici o surpriză. Ieșenii nu 
puteau să cîștige acest joc. deși ad
versarii lor au strălucit abia ca un 
tăciune. Nu puteau, deoarece au 
jucat cu prea puțină convingere, 
funcționărește și blazat. La faza în
scrierii golului, întreaga apărare 
cugeta la nu știu ce și nu știu 
de ce, A lăsa mingea să-și facă 
mendrele — iată culmea ..dezinvol
turii dezangajate" — dacă ne pu
tem exprima astfel. Să fi făcut ci
neva vrăji luînd mana fotbalului 
din șiștarul de pe Copou ? Cred, 
mai degrabă, că ceva nu funcțio
nează cum trebuie în mecanismul 
psihologic al echipei. Don Gil Măr- 
dărescu tr.'.aiie să acționeze acum, 
nu mai tîrziu. dacă dorește să re
aducă vlaga în tendoanele pollteh- 
niștilor. Altfel, în locul titlului de 
Campion. îl va. obține pe acela de,., 
tată emerit. Și nu-i tot una

MIRCEA RADU IACOBAN

După trei etape

2—0 cu Petrolul (la

LERETER

LOT : Vidac, Gornea, 
Ziller ■— ponari ; Birou, 
Lereter, Pojoni, Popovici, 
Bodrojan, Calinin — fun
dași ; Petescu, Domide, 
Axente — mijlocași ; Sima, 
Broșovschi, Kun II, Both, 
Dumbreanu — înaintași.

Antrenori : NICOLAE DU
MITRESCU si ION IO- 
NESCU.

Echipa standard : VIDAC 
— FIRAU, LERETER, PO- 
JONI, POPOVICI, PETES
CU, DOMIDE, SIMA, BRO
ȘOVSCHI, KUN II, BOTH, 

cele mai omogene formalii aleATUURI : Una dintre < „
fotbalului nostru. Pregătită ani în șir cu tact și pri
cepere de către antrenorul Nicolae Dumitrescu (aflat 
de un sfert de secol la U.T.A.), formația textilistă con
stituie o plăcută excepție în campionatul nostru, prin 
degajarea cu care abordează partidele, chiar și 
în deplasare, prin raționala dispunere a forțelor în 
spațiul de joc, prin spiritul ofensiv pe care-l imprimă 
acțiunilor de atac.

Datorită acestor calități — la care trebuie să adău
găm încă un factor deosebit de important, marea coe
ziune sufletească — a reușit, cu mai puține nume 
sonore decît alte protagoniste ale campionatului, să

U. T. Arad
cucerească de două ori în ultimii frei ani titlul na
țional.

SLĂBICIUNI : Căderi pe plan fizic pe parcursul cam
pionatului, uneori și în caarul unui singur joc, urmare 
a unei mult diferențiate capacități de eforf la compo
nență echipei.

Trei posturi — portar, fundaș dreapta, aripă dreapta 
— sînt mai puțin „acoperite* decît celelalte, deoarece 
Vidac, Birău și, respectiv, Sima au comportări sub ni
velul coechipierilor.

Evoluția în actualul campionat: 1—1 cu Rapid (la 
București), 2—2 cu Steaua (la Arad) și 2—1 cu Crișul 
(la Oradea).

Părerea antrenorului federal coordonator (în sezonul 
international) al echipei — GHEORGHE OLA — des
pre stadiul de joc :

„U.T.A. are o comportare bună și, după părerea 
mea, se prezintă cu o structură de echipă mai puter
nică decît anul trecut, cu linii mal omogene valoric. 
Resimte, din păcate, absența lui Axente, pe care daca 
l-ar fi avut în formație ar fi dat un randament și mai 
bun. Consider că are mari ?onse de a elimina pe 
Austria Salzburg în primul tur a! „Cupei J.r.r.A. ,

EVOLUȚIA TRECUTA ÎN CUPELE EUROPENE. în 
„Cupa campionilor", ediția 1969/70 — turul ’ -. 1—2 și 
0—8 cu Legia Varșovia ; ediția 197071 —_ turul I : 
1—1 și 0—0 cu Feijenoord ; turul II : 0—3 și 1—3 cu 
Steaua roșie Belgrad.

AUSTRIA Sal/hliro

ANTRENORI SANCȚIONAȚI PENTRU NERESPECTAREA 
UNOR HOTĂRlRI ALE F. R. FOTBAL

Sesizîndu-se de forma fizică ne
corespunzătoare a jucătorilor la mai 
multe echipe divizionare A, Fede
rația română de fotbal a trecut la 
prime măsuri, luate' împotriva prin
cipalilor responsabili ai acestei si
tuații, antrenorii. Constatîndu-se că 
la unele loturi nu s-a efectuat nici 
pînă acum testul de rezistență 
(Cooper), antrenorii lor — în speță 
cei care se află la conducerea teh
nică a echipelor Rapid, C.F.R. Cluj, 
Politehnica lași, Petrolul, Crișul, 
Steaua și F. C. Argeș — au fost 
sancționați cu reținerea Indemniza
ției pe luna septembrie.

Cu această măsură, F.R.F. dove
dește că este decisă să asigure în
deplinirea hotărîrilor sale.

0 NEGLIJENȚĂ PLĂTITĂ CU... 0-31
Formațiile Rapid Piatra Olt (seria a 

Vl-a) șl Progresul Năsăud (s. XI) n-au 
prezentat legitimațiile Jucătorilor — con
ducătorii respectiv! au uitat să le la 
cu el — la meciurile ce le aveau de susți
nut la Brezoi (cu Lotrră) și, respectiv, 
la Alud (cu Metalul). Comisia de com
petiții a F.R.F. a dat meci pierdut cu 
o—3 formațiilor din P. olt și Năsăud.
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Cu ani în urmă, cînd fotbalul austriac își avea limi
tata aria aproape exclusiv la fruntariile 
spune ca vreodată Salzburgul va emite 
șefie în sportul cu balonul rotund părea 
hazliu. Și totuși, iată 
curează puternic, pe 
Johann Strauss. Nu 
Austria din Salzburg, 
mente, ca și în preferințele iubitorilor de fotbal din 
această țară. (Promovată în prima divizie a țării în 
anul 1954, în cele 18 ediții disputate de atunci a avut 
11 prezențe în primul eșalon, evoluînd în divizia se
cundă în 1958, 1959, 1962 și In campionatul 1964—67).

Cel mai bun rezultat al fotbaliștilor din Salzburg, 
pină acum, a fost desigur cucerirea locului doi la tre
cuta ediție a campionatului. Iar actualmente, echipa 
vicecampioană este considerată, in cercurile 
filer, drept principala prelendentă la titlu.

Antrenorul ERICH HOF — una și aceeași 
cu cunoscutul internațional, fost „lunar" în i 
tativa austriacă — c._ . .......
grijă și-l folosește cu pricepere si eficiență.

Echipa standard : KAIPEL — WINKELBAUER, HUBER, 
KIBLER, LAR1ONOWS, BLUTSCH, HIRNSCHRODT,

capitalei, a 
pretenții de 
de-a dreptul 
Mozart con- 

i valsurilor lui 
omonima sa, .

că, acum, orașul lui 
acest teren, cetatea 
Austria Viena, ci < 
este echipa care urcă în clasa-

LIBUDA

ti

specialiș

persoană
___ ir __  ____... reprezen- 

are un material excelent dat în

GROSSER, HALA, JANSON, 
LIBUDA (WEIDINGER).

Dintre aceștia, vedete 
incontestabile sînt vest-ger- 
manul Peter Grosser, ca și 
tînărul atacant Alfred Hala. 
Ultimul este o aripă foar
te rapidă și cu șut puter
nic. în general, echipa de
monstrează un joc „curat", 
păstrînd unele trăsături 
specifice ale trecutului soc
cer austriac, dar fiind la 
curent cu cerințele de or
din tehnic și tactic ale 
prezentului.

Tn campionatul aciuai, Austria Salzburg ocupă locul 
4—7 după două etape. A început foarte bine, înscri
ind un 6—1 în primul joc cu Simmering, ca apoi să 
piardă, la Viena, un meci de mare luptă cu Admira- 
Wacker : 3—4.

N-ar fi completă o prezentare a echipei Austria 
Salzburg fără o referire la marele său succes de la 
începutul acestei veri, cînd a terminat învingătoare în 
tradiționala competiție estivală dotafă cu „Cupa Inter- 
Toto". lată, pe rînd, rezultatele obținute în această 
întrecere, reunind cîteva echipe mari: 3—0 cu Vasas 
Budapesta, 2—0 cu Grasshoppers ZOrich, 4—1 cu Inter 
Bratislava, 3—0 cu Djurgaarden Stockholm.

CIFRELE VORBESC
• Cu cele 18 goluri înscrise în 

această etapă, totalul lor în actua
lul campionat s-a ridicat la 64.

• în min. 44 al partidei C.F.R. 
Cluj—Jiul, Cojocaru a deschis lista 
jucătorilor care înscriu în pro
prie poartă. în min. 65, Dragomir 
a marcat al doilea autogol al etapei.

• Din cele 24 de partide consuma
te în acest campionat, 10 au reve
nit» gazdelor, 10 s-au terminat la 
egalitate, far 4 s-au încheiat cu 
victoria oaspeților.

• Partidele acestei etape au fost 
urmărite de 117 000 de spectatori.

• Clasamentul „constant-valoric", 
după trei etape, se prezintă astfel: 
1. DINAMO 243 p, 2. „U” Cluj 241 
p. 3. A.S.A. 240 p, 4—5. Steaua și 
S.C. Bacău 231 p, 6. Steagul roșu 
228 p, 7. U.T.A. 226 p, 8. Univ. 
Craiova 224 p, 9. Rapid 219 p. 10. 
Jiul 218 p, 11—12. F.C, Argeș și 
C.F.R. Cluj 214 p, 13—14. Politeh
nica și Farul 213 p. 15. Crișul 208 
p, 16. Petrolul 199 p.

• Iată un clasament al orașelor, 
pe baza mediei de . spectatori * 1. 
BUCUREȘTI 25 600. 2—3. Craiova 
și Constanța 20 000, 4. Oradea 16 500 
5—6. Iași și Pitești 16 000, 7 Arad. 
15 000, 8. Ploiești 14 000, 9 Tg. 
Mureș 12 500, 10—11. Bacău și 
Brașov 9 000, 2. Cluj 8 333, 13. Pe
troșani 4 000.

• Iată un clasament al celor 16
divizionare A, pe baza procen
tului ele eficacitate (raportînd 
numărul de goluri înscrise la 
numărul șuturilor trase Ja poar
tă) : 1. STEAGUL ROȘU 22.58
(7:31). 2. „U“ Cluj 13,75 (6 132). 3. 
S.C. Bacău 17,02 (8.47). U.T.A. 11,90 
(5:42), 5. F.C. Argeș 11,11 (4:36), 6. 
Politehnica 10,63 (5:47), 7. C.F.R.
Cluj 9,99 (4:60), 8. Steaua'8,77 (5:57), 
9. Rapid 8,69 (4:46). 10. Dinamo 8.33 
(6:72), 11. Univ. Craiova 7.58 (3:39). 
12. Farul 6,25 (2:32), 13 A.S.A. 2.85 
(1:35), 14, Petrolul 2,56 (1:39), 15. 
Crișul 2,38 (1 ;42>, 16. Jiul 0 (0:55).

Adrian VASILESCU

MECIURILOR ETAPEI A IV-a A DIVIZIEI AARBITRII
MIERCURI 8 SEPTEMBRIE

F.C. Argeș — C.F.R. Cluj: V. 
LIGA, ajutat de T. Trofin și Ț. Ti- 
frea (toți din Galați).

SÎMBATA 11 SEPTEMBRIE

Jiul — Steaua: N. RAINEA 
(Bîrlad), ajutat de V. Catană (Că
rei), și C. Szilaghi (Baia Mare):

U.T.A. — AS. Armata: N. PE- 
TRICEANU, ajutat de C. Iofciu 
și A. Paraschiv (toți din Bucu
rești) ;

Rapid — Dinamo: A. BENTU, 
ajutat de M. Bică și V. Toma (toți 
din București).

DUMINICA 12 SEPTEMBRIE
Petrolul — Sport Club Bacău: 

C. NICULESCU. ajutat de C. Co- 
stieă șî C. Dragorriîrescu (toți din 
București);

Univ. Craiova — Politehnica: 
I. RITTER (Timișoara), ajutat de 
G. Blau (Timișoara) și I. Chilibar 
(Pitești);

Farul — Steagul roșu: C. pE- 
TREA, ajutat de M. Buzea ț) I. 
Gheurghiță (toți din București):

„U“ Cluj — Crișul: P. SOTIR, 
ajutat de I. Dancu șî I. Urdea 
(toți din București).

ÎN ATENȚIA CÎȘTIGĂTORILOR DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES DIN 5 SEPTEMBRIE

— Depunerea biletelor cîștigătoa- 
re se va face pînă joi 9 septem
brie 1971, la ora 13,00 în orașele 
reședință de județ, iar în celelalte 
localități 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 
ridicării autoturismelor cîștigate.

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

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată direct din 
Studioul de Televiziune cu înce
pere de la ora 19,10.

• Tn luna septembrie a.c. la 
toate tragerile și concursurile Loto, 
Pronoexpres și Pronosport se atri
buie săptămînal următoarele auto
turisme, la alegerea cîștigătorilor i 
DACIA 1300 (70.000 lei) și DACIA 
1100 (55.000 Iei).

Menționăm faptul că în luna sep
tembrie a.c. — apar pe această 
listă și autoturismele DACIA 1300, 
constituind un punct da atracție în 
plus pentru participanți.

Jucînd la tragerea Loto de vineri

.10 septembrie, aveți prilejul să cîș- 
tigați autoturisme sau bani la ale
gere.

CÎȘTIGURILE CONCURSELE I 
PRONOSPORT Nr. 36 

DIN 5 SEPTEMBRIE 197!
Categoria I: (13 rezultate) 1 va

riantă 80% a 26.899 lei, J variantă 
25% a 13.449 lei și 9 variante 10% 
a 5.380 Jei.

Categoria a Il-a: (12 reznltate) 
32,70 variante a 3.257 lei.

Categoria a IlI-a t (li rezultate) 
500,10 variante a 319 lei.

Rubrică redactată 
de LOIO-PRONOSPORT



ÎN MECI REVANȘĂ

INDEPENDENȚA SIBIU
SELECȚIONATA FRANȚEI

12-12 LA HANDBAL
sibiu, 7 (prin telefon, de la cores

pondentul nostru). —
In Sala Armatei din loealitate 

desfășurat partida revanșă dintre 
vizionara A de handbal Independența Si
biu și echipa națională masculină a 
Franței. Deși au avut jocul la discre
ție, conducând in permanență pînă în 
nun. 35, totuși handballștil sibieni n-au 
obținut victoria, permitted oaspeților să 
egaleze. Scor final ; 12—12 (9—7). Au
torii golurilor : Schmidt (4), Hoth (3), 
Petri (2), Savu. Stenzel, Schumann 
pentru Independența. Brunet (4), Nita 
(5). Chabaud (2) și .Aggonne, pentru e- 
chlpa Franței. Au arbitrat bine P. Rad- 
vani (Cluj) și Gh. Lungu (Brașov).

Ultimul meci pe care echipa Franței 
11 va susține in țara noastră va avea 
loc la București, in Sala Floreasca, joi 
de la ora 19. cînd va intimi o selecțio
nată divizionară.

«-« 
dl-

IN „EUROPENELE" DE VOLEI JUNIORI
U.R.S.S. ȘI IUGOSLAVIA AU C1ȘTIGAT UȘOR

ANCA GROZA-DOUA VICTORII

I. IONESCU

MADRID, 7 (Agerpres). — La 
Barcelona au început întrecerile 
turneului final ăl campionatului 
european de volei rezervat echipe
lor de juniori. în cel mai disputat 
meci al zilei, reprezentativa R. D. 
Germane a învins cu scorul de 3—2 
(10—15, 15—8, 8—15, 15—3, 15—4) 
formația Poloniei. în alte două în-

tilniri echipele Uniunii Sovietice și 
Iugoslaviei au obținut victorii co
mode i U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 
(15—6, 15—10, 15—7) ; Iugoslavia
— Italia 3—0 (15—8, 15—7, 15—10).

Tn turneul de consolare, echipa 
Olandei a întrecut, după un meci 
viu disputat, formația R. F. a 
Germaniei cu 3—2 (6—15, 15—12, 
10—15, 15—12, 15—8). Alte rezul
tate: Cehoslovacia — Grecia 3—0 
(15—8, .15—10, 15—10); Spania — 
Danemarca 3—0 (15—10, 15—1, 
15—6).

LA DINAMOVIADA DE ÎNOT
Campionii țarii (neinvinși) au ocupat locul trei in turneul de polo

S-au încheiat întrecerile Dinamo- 
viadei de înot și polo desfășurate 
la Sofia. Confirmînd valoarea sa 
ridicată, tînăra Anca Groza a cîș- 
tigat probele de 100 m delfin (1:09,1) 
și 200 m delfin (2:32,5). O compor
tare meritorie a avut și A. Petelei,

Turneul de box al Armatelor Prietene

FOREST HILLS ÎNAINTEA
FAZELOR DECISIVE

„Surpriza zilei" 
învinsa de

: Franțoise Durr 
Chris Evert!

FAINA MELNIK

s-a născut la 9 iulie 1945; are 1,72 m înălțime șl 78 kg greutate; este stu
dentă la Institutul de cultură fizică din Erevan. Evoluția performanțelor: 1963 

49,30 m; 1966-1967 — 48,34 m,' 1968 — 30,90 m; 1969 — 34,76 m; 1910 — 81,80 m; 
1971 — 61,88 m record mondial; campioană europeană fa 1071 la Helsinki 
(64,22 m), ciștlgătoarea probei de aruncare a discului la finalele Spartachiadel 
de vară a popoarelor U.R.S.S'. — 1971. t

Deși evenimentul atletic ma
jor al acestui sezon — campio
natele europene ~~ s-a consumat, 
atletismul' continuă să fie capul 
de afiș al actualității sportive. 
La sfîrșitui săptămînii trecute au 
fost corectate trei recorduri ale 
lumii, semnatarii performanțelor 
supreme fiind Ilona Gusenbauer, 
Walter Schmidt și Faina Melnik. 
Din acest trio de mari vedete, 
alegem pe Melnik, cea care a 
îmbunătățit — pentru a doua oară 
in acest sezon — recordul mon
dial feminin la aruncarea discu
lui.

Evoluția acestei probe este sem
nificativă pentru ilustrarea extra
ordinarului. progres al atletismu
lui mondial din a c taa jumătate 
a deceniului al șaptelea. La înce
putul anului 1967 performanța de 
60 metri era încă doar un obiec
tiv pentru toate aruncătoarele de 
valoare. La acea vreme, însă, 
ținta Fainei Melnik era numaî a- 
tingerea unei granițe inferioare 
cu 10 metri, graniță pe care n-o 
va învinge decît în anul în care 
Lia Manoliu devenea campioană 
olimpică la Ciudad de Mexico.

în 1969, anul „europenelor” de 
la Atena, an în care sportiva 
vest-germană Liesel Westermann

ducea recordul mondial la numai 
Un metru ds o cifră fabuloasă 
(65 m), Melnik era tncă necu
noscută în arena internațională.

Progresia rezultatelor din ulti
mii ani a studentei din Erevan 
este miraculoasă. Cei 14 metri (II) 
cîștigați în trei sezoane au adus-o 
la mai puțin de o palmă de visul 
oricărei aruncătoare. De altfel, 
în ansamblul ei. proba feminină 
de aruncare a discului a cunoscut 
în ultimul timp o adevărată re
voluție, un salt calitativ gene
ral aducînd, în doi ani, mai mult 
de o duzină de atlete dincolo de 
bariera, celor 60 da metri.

Melnik apare ca o emanație a 
acestui grup de elită care cu
prinde, lucru unic ți deosebit de 
flatant pentru atletismul nostru 
trei sportive românce binecunos
cute : Lia Manoliu, Olimpia Ca
taramă, Argentina Menls. Ultima 
este singura aruncătoare care se 
poate lăuda cu o evoluție a re
zultatelor cit de cit asemănătoare 
Fainei. Motiv pentru care Argen
tina Menis este considerată 
cercurile 
nu fără 
probabilă 
sovietice.

în 
atletice Internaționale, 
temei, drept cea mai 
concurentă a atletei

VASILE DRAGAN - ÎNVINGĂTOR,
GIJU, ADAM Șl IACOB, ÎNVINȘI

7 (prin telefon) — 
din cadrul turneului 
Prietene au continuat

MISKOLC, 
întrecerile 
Armatelor 
luni în sala sporturilor din locali
tate cu meciurile preliminare la 
categoriile muscă, pană, ușoară, 
mijlocie mică și semigrea în care 
au intrat în concurs încă cinci bo
xeri de la Steaua. Este vorba des
pre Vasile Drăgan, Nicolae Gîju, 
Ion Adam, Cornel Hoduț și Augus
tin lacob. Conform prevederilor 
regulamentului acestei competiții, 
la unele categorii de greutate pot 
fi înscriși cite doi boxeri din ace
eași echipă. Așa se explică parti
ciparea boxerilor Gîju și Adam, la 
categoria pană, Hoduț și lacob, La 
categoria ușoară.

Singurul dintre pugillștii noștri 
care a coborî t victorios treptele 
ringului a fost Vasile Drăgan. El 
l-a întrecut, la capătul unei partide 
extrem de disputate, pe cehoslova
cul Hocke. N. Gîju, în cel mai fru
mos meci al reuniunii, a fost în
vins la puncte de vechiul său ri
val, polonezul Galon ska. I. Adam a 
pierdut, discutabil, la puncte în 
fața lui Simon (R.P.U.), iar A. Ia- 
cob a cedat tot la puncte în fața 
lui Karl (R.D.G.). C. 'Hoduț a fost

declarat învins în partida cu To
ropov (U.R.S.S.), decizia fiind ' în
delung dezaprobată de spectatori.

Mijlociul 'Gheorghe Chivăr s-a 
calificat direct în semifinală (prin 
tragere la sorți), unde miercuri îl 
va întîlni pe Urban (R.D.G.).

Eugen VLADIMIR
★

Tn urma unei convorbiri telefo
nice am aflat că boxerul Dumitru 
Zelinca, în meciul susținut dumi
nică; în compania sovieticului Ulia- 
niș, a fost învins prin abandon în 
repriza secundă, și nu a obținut 
victoria, așa cum in mod greșit s-a 
transmis.

clasat pe locul 111 la 100 m delfin 
cu 62,2. Ceilalți înotători bucureș- 
teni au evoluat slab, obținînd re
zultate cil mult sub posibilități 
(Miclăuș 67,0—100 m delfin și Șop- 
tereanu 2:52,0—200 m bras).

Echipa de polo a clubului Di
namo București a cîștigat meciu
rile din grupă cu Ruda Hvezda 
1.0—3 (0—0, 4—1, 2—0, 4—2) și Ar- 
konia Sczeczin 8—5 (0—2, 3—0, 2—2, 
3—1), iar apoi a terminat la egali
tate cu sei. Dinamo (UfR-S-Ș.) 4—4 
(0—2, 0—J. 3—1, 1—0). Celelalte 
rezultate! Dinamo (U.R.S.S.) — R 
Ilvezda 10—5 ; Diriamo (U.R.S.S.) 
— Arkonia 10—5 în prima grupă; 
Dozsa (Ungaria) — Lewski 5—3 ; 
Dynamo Magdeburg — Dozsa 
6—5; Dynamo Magdeburg — 
Lewski 6—1. Pentru desemnarea 
ocupantei locului I în grupa A, Di
namo (U.R.S.S.) și Dinamo 
rești, aflate la egalitate de 
te și golaveraj, au executat 
trei lovituri de la 4 metri. Poloiș- 
tii sovietici au înscris toate pe- 
naltyurile, în timp ce bucureșteaii 
au realizat doar două (Popa a ra- 

. tal). Astfel, formația sovietică a o- 
cupat primul loc, iar în finala pen
tru locurile 1—2 a fost întrecută 
de Dynamo Magdeburg cu 3—2.

. Dinamo București a întîlnit în ul
tima partidă pe Dozsa (Ungaria), 
de care a dispus cu 9—8 după pre
lungiri, ooupînd astfel ■ locul III 
în clasamentul final al turneului.

Bucu- 
punc- 

cîte

Bas chetbaliștîî

pe locul 3 la

romani

Praga
la Praga,In turneul desfășurat 

selecționata masculină a țării noas
tre a obținut următoarele rezultatei 
94—61 (59—32) cu Sparta Praga, 
76—79 (46—39) cu AU Stars-Lewis 
și 79—102 (36—56) cu Cehoslovacia. 
Tn partida decisivă pentru primul 
loc, Cehoslovacia a învins pe AII 
Stars-Lewis cu 84—78. Clasament 
final; 1. Cehoslovacia 6 p, 2. AII 
Stars-Lewis 5 p, 3. România 4 
4. Sparta Praga 3 p.

Sportivii români vor pleca joi 
Essen, pentru a lua parte la 
XVII-a ediție a campionatului i 
ropean.

P.

: la 
a 

eu-

NEW YORK, 7 (Agerpres). — Cam-' 
pionatele internaționale de tenis ale 
S.U.A. au programat, la Forest Hills, 
ultimele partide din turui trei al probei 
de simplu bărbați. Campionul olandez 
Tont Okker l-a eliminat cu 6—1, G—1. 6—1 

pe japonezul Toshiro Sakai, iugoslavul 
Nicola Plllci a dispus cu 6—2, 6—4, 6—3 
de australianul Bill Bowrey, iar ameri
canul

5— 3, 4—5, 6—4 pe compatriotul aâu Tow 
Leonard.

Alte rezultate: Taylor — Dibley 8—4, 3—9,
6— 1, 6—4 ; Moore — Fitzgibbon 6—2,
7— 6, 6—2 ; Graebner — Fillol 6—3, 6—2, 
6—4 ; Riessen — Leschly 6—2, 4—6, 7—5, 
6—3; Holecek — Holmes 2—6, 6—3, 6—1, 6—0, 
In optimile de finală, se vor juca par
tidele : Ashe — Alexander, Smith — 
Holecek, Kodes — Lutz, Okker — Taylor, 
Carmichael — Froehltng, Oranteș — 
Osborne, Moore — Graebner, Blesseo — 
Plllci.

In turneu! feminin, tfaâra tenlsmanâ 
americancă Chris Evert, revelația actua
lei ediții a concursului. ÎȘ1 continuă se
ria succeselor. Ea a eliminat-o ta trei 
seturi (2—6, 6—2, 6—3) pe cunoscuta 
campioană franceză Frangolse Durr șd 
va întîlnt în „sferturi" pe australlanca 
Lesley Hunt. Sferturile de finală ale 
probei mal programează următoarele 
partide : Kerry Melville (Australia) — 
Judy Dalton (Australia), Rosemary 
Casal3 (S.U.A.) — Joyoe Williams (An
glia), Billie Jean King (3.U.A.) —
Nancy Richey (S.U.A.).

Smit'u l-aStan

t

învins

ARTHUR ASHE

NAȚIONALA FEMININĂ DE BASCHET DIN NOU
PE ORBITA PERFORMANȚEI INTERNAȚIONALE

Echipa feminină a României 
întră pe orbita marilor valori 
tinentale ale baschetului, oferiri- 
du-ne satisfacții nebănuite. După 
un interval de 5 ani, prima repre
zentativă a țării cucerește din nou 
„Cupa Mării Negre'1, biruind în- 
tr-o companie selectă. Fetele noas
tre au întrecut de o manieră care 
nu a lăsat nici un dubiu forma
ția Poloniei (65—52) și pe aceea a 
Bulgariei (70—59), aducînd din nou 
surîsnl pe buzele celor ce le ur
măresc activitatea îndeaproape.

Cine și-ar fi închîpait, oare. în 
urmă cu cîteva luni, cînd antreno
rul emerit Sigiamund -Ferencz a 
ales din noianul de tinere talente 
(iată un prim succes al diviziei 
școlare) un mănunchi de jucătoare 
cu evidente calități, dar fără nici 
un fel de experiență, că echipa sa 
va . înregistra un asemenea salt, a- 
jungînd să. depășească cu autori
tate selecționate din primul eșalon 
valoric al Europei ?

Luptătorii noștri de la greco-romane
puteau obține mai multe medalii• •

SE SCHIMBA CAMPIONII mondial

re- 
con-

Mai mult decît scorurile înregis
trate în partidele respective, care 
nu sînt întotdeauna concludente în 
asemenea turnee cu caracter esti
val, vom sublinia de această dată 
modul în care cele 10 baschetba
liste cu primul galon internațio
nal pe umăr au știut să lupte pen
tru culorile echipei naționale, și 
evidentele lor potențe în atingerea

Marginalii la
„Cupa Mării Negre,«

După încheierea campionatelor 
mondiale, desfășurate timp de 4 
zile în capitala Bulgariei, a venit 
și ora bilanțului la lupte greco- 
romane. Competiția — trebuie s-o 
spunem de Ia început — a fost 
foarte dificilă, cei mai buni ajun- 
gînd pe treptele podiumului de 
premiere la capătul unor încleștări 
extraordinare. în acest sens, este 
suficient să menționăm că dintre 
cei .9 campioni mondiali ai ediției 
de anul trecut, prezenți în concurs, 
doar 4 și-au păstrat titlurile. La 
confruntările „mondialelor11 de la 
Sofia au participat și 4 campioni 
J.O., dar numai unul a reușit să-și 
onoreze medalia olimpică i Petar 
Kirov (Bulgaria). Clasamentul pe 
națiuni s-a schimbat șl el, moditi- 
cîndu-se ierarhiile statornicite de 
mai mulți ani. Bunăoară, pînă acum 
niciodată lotul Uniunii Sovietice n-a 
fost clintit de pe primul loc din 
acest clasament, dar de astă dată 
a cedat supremația celui bulgar.

PRELUDIU OLIMPIC

Desigur, fiind ultima competiție 
de anvergură dinaintea Jocurilor 
Olimpice de la Miinthen, am avut 
prilejul să ne edificăm nu numai 
în privința sportivilor noștri, ci și 
a viitorilor adversari, deci a șan
selor pe care luptătorii români le 
au la marea competiție de anul 
viitor. Spunem acest lucru, deoarece 
toate federațiile au selecționat pen
tru această ediție a campionatelor 
mondiale pe cei mai buni sportivi 
ai lor, spre deosebire de alți ani 
cînd lipseau mulți dintre principa
lii candidați la treptele podiumu
lui de premiere.

După cum era și de așteptat, cele 
mai multe titluri au fost cucerite 
de luptătorii sovietici (4) și de cei 
bulgari (3) care au și dominat în
trecerile. la aproape toate catego
riile. Surprinzătoi' de bine au con
curat și sportivii iugoslavi, intrați 

.toți în tururile semifinale sau fi
nale.

DESPRE CEI 10 ROMANI

Dar să facem loc acum însemnă
rilor noastre privindu-i pe cei 10 
reprezentanți români. Cele mai 
bune evoluții le-au avut Gheorghe 
Stoiciu (cat. 52 kg) și Nicolae Mar
tinescu (cat. 100 kg) care au și 
cucerit medaliile de argint la cate
goriile lor. Stoiciu are meritul de 
a fi obținut o adevărată perfor
manță deoarece a fost învins df*r

de campionul olimpic și
Petar Kirov, de care, să recunoaș
tem, era foarte greu să treacă. în 
schimb, Martinescu a ratat o mare 
șansă de a deveni campion mon
dial. înaintea meciurilor finale el 
avea un singur punct de penali
zare și pentru cucerirea primului 
loc i-ar fi fost suficient doar un 
rezultat de egalitate în meciul cu 
luptătorul bulgar Marin Kolev, cla
sat pe locul III, (Martinescu îl 
învinsese în ultima sa partidă, pe. 
cel ce avea să devină campion mon
dial; Per Svensson — Suedia). Lup
tătorul suedez însă a avut mai pu
ține puncte rele și, pe deasupra, 
îl învinsese pe Kolev, adjudeeîndu- 
și titlul. Cu mai multă voință și 
dîrzenie, Martinescu putea să-l de
pășească pe Kolev sau, cum men
ționam mai înainte, să realizeze un 
„egal11.

Ion Baciu (cat. 57 kg), Simiot} 
Popescu (cat. 68 kg) și Nicolae Ne
guț (cat. 90 kg) au plătit un greu 
tribut greșitei lor orientări, tactice. 
Cînd s-au întîlnit cu luptătorii iu
goslavi, evident favorizați de arbi
traj, în Ioc să finalizeze procedee 
tehnice, ei au apelat la forță, spe- 
rînd că astfel adversarii lor vor 
primi, așa cum era firesc, avertis
mente pentru pasivitate. Cei pena
lizați cu astfel de avertismente au 
fost’ însă luptătorii noștri, pierzînd 
meciurile respective la puncte (Ba
ciu și Popescu) sau, în cazul lui 
Neguț, prin descalificare. Sperăm 
că Baciu și Popescu, cît și Neguț, 
titulari la categoriile lor, vor ști ce 
aude făcut .în urma acestor eșecuri 
la confruntările de anul viitor. Ei 
au posibilități, o spunem fără 
teama de a greși, să cucerească 
medalii la J.O. de îa MQnchen. 
Printre . alții, Baciu l-a fixat cu 
umerii pe saltea, în numai 27 de 
secunde, pe D. Hazewinkel (S.U.A.), 
vicecampion mondial anul trecut. 
Popescu a obținut victoria înainte 
de limită tn fața lui Antal Ster 
(Ungaria), clasat pe locul II la mon
dialele din 1969, iar Neguț a 
trat în semifinale fără niti 
punct de penalizare.

DEBUTANTII

in-
un

La celelalte categorii (cu excepția 
celei da 74 kg), țara noastră a fost 
reprezentații de debutau!,i. „Greul" 
Victor Dolipschi s-a detașat, în- 
scriindu-și în palmares cîteva re
zultate. de prestigiu, printre care 
cele de egalitate cu dublul cam-

Gheorghe Stoiciu a finalizat numeroase procedee tehnice obțintnd victorii 
la mare diferență de puncte. Iată-l dueîndu-și adversarul în „pod". Tușul 

e aproape...

pion mondial Anatoli Roscin (Uniu
nea Sovietică), precum și cu Josef 
Csatari (Ungaria), medaliat cu ar
gint la C.M. din anul 1970. Ion 
Gibu (cat. 48 kg). Cornel Vîrtosu 
(cat. 62 kg) și . Marcel Vldd (cat. 
82 kg) sînt încă departe de va 
loarea pe care trebuie s-o atingă 
spre a face față cu succes în vii
toarele confruntări. Titular la cate
goria 48 kg rămîne, în continuare,

Gheorghe Berceanu dar, la 
82 kg considerăm că ar mai 
căutate și alte soluții...

In sfîrșit, Ion Enache (cat. 
deși a mai luptat pe saltelele mon
dialelor. a fost lipsit de inițiativă, 
depășit cu prea multă ușurință de 
adversari (Mii ir dacă aceștia aveau 
reputație în arena internaționala)

62 și 
trebui

74 kg)

Costin CH1RIAC
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unei clase, internaționale. Angajate 
fără nici un fel de menajament în- 
tr-o dispută deschisă (în care, s-o 
recunoaștem sincer, porneau. cu 
șansa a doua) împotrivă unei , for
mații poloneze (de asemenea, tî- 
nără) cu remarcabile cunoștințe. 
tehnice și tactice, sau a celei bul
gare, în a cărei componență au in
trat baschetbaliste de clasă conti
nentală (Nestorova, Stoianova), 
româncele au dovedit o surprin
zătoare maturitate, lăsînd la ves
tiare acel complex de inferioritate 
de c.are „5“-ul țării noastre nu s-a 
putut niciodată debarasa pînă a- 
cum, mai ales cînd întîlnea re
prezentativa Bulgariei. La cîteva 
minute după încheierea ultimului 
meci, S. Ferencz ne declara: „Sînt 
dea dreptul uluit și parcă nu-mi 
vine să cred. în întreaga mea ac
tivitate, legată de echipa noastră 
de aur a anilor 1960—66, nu am 
putut învinge măcar o dată această 
formație în plenul ei. Și am reu
șit-o tocmai acum, cînd mă aștep
tam cel mai puțin, cu o echipă 
care mai are mult pînă să atingă 
nivelul maxim !“

Cum au fost posibile succesele 
subliniate mai sus ? Punctul forte, 
decisiv am spune în momentele 
cheie ale celor două partide (și au 
existat destule), a fost sistemul de
fensiv, o zonă alternată judicios

ca o apărare „om la om“ agresivă, 
care s-a dovedit în cele din urmă 
derutant pentru adversare. Aplica
rea sa cu succes a fost înlesnită 
atît datorită plusului de înălțime 
(în comparație cu echipa preceden
tă), determinant în recuperarea ba-. 
Ioanelor la panou, cît și unei bune 
pregătiri fizice, care a exclus de 
la bun început obișnuitele căderi 
ale „5“-ului nostru reprezentativ. 
In. ceea ce privește ofensiva, bas
chetbalistele noastre, lipsite încă 
de o tehnică avansată și necunos- 
cînd multiplele subtilități ale com
binațiilor de două și trei jucătoare, 
nu au încercat lucruri savante, ci 
au acționat simplu, cu accent pe 
contraatac și angajarea directă a 

. pivoților. Firește, uneori s-a gre
șit (pase la intercepție, aruncări la 
coș din poziții nerecomandabile); 
chiar și replierea după un atac 
ratat nu a fost întotdeauna 
promptă. Dar toate acestea au fost 
suplinite în mod lăudabil printr-o 
totală dăruire în luptă a fiecăreia 
din cele 10 jucătoare folosite, fapt 
car* 
cînd 
țieri

Cu
prim

ne pune în dificultate atunci 
încercăm să facem eviden- 
deosebite.
satisfacția obținerii acestui 

___  succes, cu marele atu al ti
nereții și al dorinței evidente de 
atingere a măiestriei sportive, cu 
girul seriozității și capacității pro
fesorului S. Ferencz și al prețiosu
lui său colaborator, I. Nicolau, 
noua echipă feminină a României 
pășește într-o perioadă ceva mai 
dificilă. Vor urma alte meciuri 
(chiar în această săptămînă ea va 
juca la Burgas împotriva forma
țiilor U.R.S.S., Bulgariei, Poloniei, 
Iugoslaviei și R.D. Germane), vic
torii, 
ver 
este 
ne-a
ceastă oră există nucleul de bază, 
în jurul căruia se poate alcătui 
o prețioasă și puternică reprezen
tativă.

poate și înfrîngeri. Acestea 
conta mai puțin. Principalul 
— și turneul de la Constanța 
edificat pe deplin — că la a-

Adrian VAS1LIU

NANA ALEKSANDRIA S-A CALIFICAT

ÎN FINALA TURNEULUI CANDIDATELOR
HAGA, 7 (Agerpres). — Meciul 

dintre Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 
și Milunka Lazarevici (Iugoslavia), 
contînd ca semifinală. a turneului 
candidatelor la titlul .mondial fe
minin de șah, s?a încheiat în, lo
calitatea . olandeză . Bladel cu. vic-

torta maestrei sovietice, la scorul 
final de 5i/z—4’/2.

In continuare, Nana Aleksandria 
se va întîlni cu învingătoarea celei 
de ă doua semifinale, care se des
fășoară la Minsk între jucătoarele 
sovietice Alia Kușnir și Tatiana 
Zatulovskăia.

Organizatorii Marelui Pre
miu de la Monza, a 5-a pro
bă pentru campionatul mon
dial auto (formula 1), se pot 
felicita. Rezultatele curset nu 
apar închenărate cu negru, 
nimeni nu a murit carbonizat 
sau strivit pe parcursul celor 
316 kilometri. Deși media • 
rară a învingătorului — sur
prinzătorul pilot englez Pe
ter Getliin — este capabilă 
să sperie șl pe pasionații vi
tezei i 242,615 km — record!

Dar — așa a fost să fie — 
de data aceasta așii pro fa- 
sioniști ai volanului au scă
pat nevătămați, fără să plă
tească tributul de singe obiș
nuit al Marilor Premii. Fiind
că, oricîte precauții s-ar lua. 
cursele automobilistice rămin 
cel mai periculos sport, din
tre cele periculoase.

La Monza, tn faimosul 
„sanctuar" italian al bolizilor 
pe 4 roți, a fost duminică zl 
de sărbătoare adevărată. Dra
ma lui Jochen Rindt, campio
nul mondial ucis aci cu exact 
un an tn urmă, nu s-a re
petat, din fericire. După 
cum nu s-au repetat acele 
tragice accidente, în serie a- 
proape neîntreruptă, care au 
răpit vieții atiția automobi- 
liști celebri, in ultimo 
vreme.

Cel din urmi — să-l re
amintim — este mexicanul 
Pedro Rodrigues, al cărui 
„Ferrari" a luat foc tntr-un 
viraj al circuitului de la 
NUrburgring, în Marele Pre
miu al R.F.G. O adevărată 
dramă pentru familia celui 
dispărut, fiindcă și fratele 
său mai mare — Ricardo — 
murise tot în cursă, în 1962, 
pe motodromul din Ciudad 
de Mexico, la Magdalena 
Mixhuca. Se spune că atunci 
Pedro Rodriguez ar fi de
clarat hotărît i „Nu mă voi 
mai așeza niciodată la vola
nul unei mașini de curse 1 
Aș fi vrut să concurez doar 
împreună cu Ricardo...'1. In
tr-adevăr, cei doi frați R0- 
driguez aveau de pe atunci 
cîteva succese la activ și ob
ținuseră — în cuplu — un loc 
doi la NUrburgring, în 1961. 
pe aceeași pistă unde Pedro, 
zece ani mai tîrziu, avea 
să-și găsească sfîrșitui. Ho- 
tărirea de a abandona, fusese 
de mult uitată...

Numelor lui Jochen Rindt 
și Pedro Rodriguez, li s-au 
alăturat altele, în ultimii doi 
ani. Iar lista celor morți în 
cursă, care începe cu cele
brul Jim Clark, continuă a 
cum cu Lucien Bianchi, Ger 
hardt Mltter, Bruce McLa 
ren. Ignacio Giunti, Jo 
Schlesser. Victime ale vite
zei, ale legilor inumane ce 
domnesc în automobilismul 
profesionist.

In fond, pentru ce sînt 
jertfiți acești oameni 1 Spec
tacolul unei curse nu se im- 
bogățește sensibil, dacă vite
zei bolizilor li se adaugă 
cîțiva zeci de kilometri pe 
oră în plus. Un coeficient su
plimentar, care poate fi însă 
decisiv pentru accident.

Progresul tehrlic să fie ire
zistibilul imbold ? Argument 
pueril, fiindcă există nume
roase alte metode de testare 
a motoarelor, decît arunca
rea lor pe betonul întrece
rilor.

Adevăratele stimulente sînt 
numai năzuința necontrolată 
spre glorie a piloților, ca șî 
setea de cîștiguri bănești a 
celor care organizează aseme
nea curse. Campionatul mon
dial de automobilism este, 
de fapt, o uriașă afacere. To
tul este evaluat cu migală 
Cu o singură excepție i în 
lumea „formulei 1", nimeni 
nu stă să calculeze cit costă 
viața unui om.

Vlad UDRIȘTE

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX
Turneul feminin de șah desfășurat la 
Irkuțk s-a încheiat cu victoria maestrei 
sovietice Valentina Kozlovskala, care a 
totalizat ll p. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatrioatele sale Ludmila 
Saunlna — 10 p, Alekșandra. Kislova șl 
Olga Pedko — cu'cke 9’/s p. Reprezen
tanta României la acest turneu, Alexan
dra Nicolau, a ocupat locul cinci cu 
6 p, fiind urmată de Ludmila Tlfanskaia. 
Natalia Alehina (ambele U.R.S.S.) — 7 p. 
Hanna Erenska (Polonia) 6Va o, Tuzefa 
Gnrtlnkc! (U.R.S.S.) - Ș'h p etc.
•
Tn partida restaiua din cadrul campio
natului de fotbal al iugoslaviei : Di
namo Zagreb — O.F K. Beograd 3—0. 
Autorii golurilor Renicl (2) și Lalici.

La Innsbruck s-a disputat intîlnlrea 
amicală de fotbal dintre selecționata de 
tineret a Suediei și echipa de juniori 
a Austriei. Victoria a revenit cu sco
rul de 2—0 (t—0) fotbaliștilor suedezi. 
Au marcat : Tappet (tufa. 43) și Fre- 
deriksson imin

nezul Paul EJvstroem eu 3 p. urmat de 
. compatriotul său Jorgensen — 66,8 p și 
italianul Milone — 73,1 p. Iată cîștigăto- 
,rii de la celelalte clase : „Star" — 
Schoonmaker (S U.A.) ; „Dragon" — 
COhan (S.U.A.) : „Olandezul zburător" — 
F.ogli (Danemarca) ; „Tempes" — Foster 
.(S.U.A.) ; „Finn" — Olin (Suedia).
■
Cu prilejul unui concurs atletic des
fășurat la Malrnft, discobolul suedez 
Ricky Bruch a stabilit un nou record 
național în proba de aruncarea greută
ții cu 19,93 m.

l.a Goeppingen s-a disputai meciul in
ternațional de handbal masculin dintre 
formația locală Frisch șl o selecționată 
a S.U.A. Handbaltștil vest-germani au 
obținut victoria cu scorul de 27—22 
(12-11).

♦

l

Reprezentanții federațiilor de fotbal din 
Suedia. Ungaria, Malta șl Austria, în
truniți la Vlena, au stabilit de comun 
acord meciurile lor din cadrai preli
minariilor campionatului mondial. Iată 
programul : 14.XI.1971 : Malta — Uxiga- 

Malta ;
25.V.1972 : 
: Austria 
- Ungaria 
: Ungaria

ria ; 5. V. 1972 :
10.X.1972 : Ungaria 
Suedia — Ungaria ;
— Suedia : 15.X.1972 
șl Suedia — Malta ;
— Austria ; 24.V.1073 
13.VI.1973 : Ungaria - 
Malta — smedia ; 
Austria.

14.XI.1971
Austria — 
- Malta : 
; 10.VI.1972 
: Austria -

; 29.1V. 1973 . ______
: Suedia — Austria ; 

— Suedia ; 
26.XI.1973 :

ll.XI.t913:
Malta —

53).

Au luat sfirșil 
preoilmplc de 
Kiel (R. F. a ______ ____ __ ____
„Sollng“, pe primul lac s-a clasat da

Întrecerile concursului 
Yachting desfășurat la 

Germaniei). La clasa

Concursul international de călări© de 
la Rotterdam a programat o nouă probă 
de obstacole în care victoria a revenit 
englezului Allison Dawes. învingătorul a 
parcurs traseu: pe calui „Maverick", în 
4i,5”5/10 și 0 puncte penalizare. Pe lo
cul secund s-a clasat compatrioata sa 
A. Drumond-Hay pe „Sceptre** — 41,8.

Cursa automobilistică de 500 ___
fășuratâ la Ontario (California) a fost 
cîștigată de americanul Joe Leonard 
care a concurat pe o mașină „Ford- 
Colt". El a fost cronometrat ,cu timpul 
de 3 b 18:54, reallzind o medie orară 
de 245 km. Pe locurile următoare s-au 
clasat compatrioții săi Art Pollard (pc 
„Ford-Browner") și Gary Bettenhausen 
(pe i,Garhard-Offy“). Primul clasat din
tre concurențll străini a fost canadianul 
George Eatten (pe ,,Fcrd-Colt“) care a 
ocupat locul U.

mile des-
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