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Fază, de la antrenamentul de marți al lotului reprezentativ
Foto ! V. BAGEAC

ZIAR AII CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SP

Pregătirile pentru partida ofici
ală cu echipa Finlandei, de la 22 
septembrie, în cadrul preliminarii
lor pentru campionatul Europei, 
au intrat în faza finală.

Antrenorii Angelo Niculescu șl 
Titus Ozon au convocat lotul 
pentru ziua de miercuri 15 sep
tembrie, la sediul F.R.F. Deși 
mulți dintre ei se află angrenați în 
meciurile ce le vor susține chiar în 
acea zi, cu echipele respective de 
club (Dinamo, Rapid și U.T.A.) în 
„Cupele europene" s-a luat hotărî- 
rea ca regruparea acestora la Bucu- 
rești să fie făcută cît mai grabnic.

Din Malta, Steaua, care susține 
prima manșă marți, 14 septembrie, 
va veni cu un avion special chiar 
în cursul serii de miercuri, dar 
Rapid nu se va putea înapoia de 
la Napoli decît vineri 17 septem
brie.

în această situație, plecarea spre 
Poiana Brașov se va face cu cei
lalți selecționați — în afara celor

de la Rapid — în ziua de joi 16 
septembrie. Jucătorii 
lăți în 
Poiana 
pei lor 
seara.

Este 
convocați și alți jucători decît cei 
încercați pînă acum, dacă etapa 
a 4-a a campionatului și 
luția în cele patru meciuri 
„Cupele europene” vor1 atesta 
ma bună a unora dintre ei.

Programul de pregătire din 
țiunea montană cuprinde antrena
mente zilnice, pînă Ia 18 septem
brie, insistîndu-se asupra unor cu
pluri cît mai sigure de fundași 
centrali, și asupra unor aripi de 
„meserie".

Duminică 19 septembrie, lotul va 
fi „rulat" într-o ultimă verificare 
cu Steagul roșu. Luni 20 sep
tembrie, selecționații vor părăsi 
stațiunea Poiana Brașov, ve
nind la București, de unde, în a-

lot, vor face 
imediat după 
tn București,

feroviari, af- 
deplasarea la 
sosirea echi- 
adică vineri

probabil ca la lot să fie

evo- 
din 
for-

sta-

0 VICTORIE MERITATA, DA» GREU OBȚINUTĂ
F. C. Argeș —C. F. R. Cluj: 2-1 [0-1]

ceeași zi, la ora 16, vor pleca de 
pe aeroportul Otopeni, cu un a- 
vion BAC spre capitala Finlan
dei. (v. a.).

Tinerii Înotători români au înche
iat sezonul oompetițional cu o vic
torie în fața unor adversari modești. 
După cele două reuniuni în care 
gazdele au învins în 23 din cele 24 
de probe din program, juniorii Româ
niei au întrecut pe cei ai Slovaciei 
cu 153—91.

Cea mai bună performanță a ul
timelor întreceri a fost înregistrată 
de inepuizabila Anca Groza. . Lulnd 
startul în cursa de 100 m liber, ea a 
parcurs cele două lungimi în 65,1 
(nou record de junioare) — cel mai 
bun rezultat românesc alinului.

REZULTATE TEHNICE : 100 m liber 
(f) : 1. Anca Groza (R) 65,1 (rec. jun.), 2. 
Gyongy Sovago (R) 67,6, 3. Elena Ko- 
sibova (S) 69,5 j 100 m liber (b) : 1. 
Z. Oprițescu (R) 66,2, 2. M. Fojtik (S) 
58,4, 3 Al. Gherban (R) 60,0 ; 200 m del
fin (f) : 1. A. Groza 2:38,7, 2. Camelia

Vijeu (R) 2:41,1 (rec. pers.), 3. Bozena 
Volochova (S) 3:02,3 ; 200 ni delfin (b): 
1. C. Rotik (R)------- * ‘ ~ ------
(R) 2:31,3, * '
m bras (f) : 1.
2:59,5, 2 Liliana
Irena Gojdova (S) 3:08.8 ; 200 m bras 
(b) : 1. O. Resler (R) 2:45,4, 2. E. Hempel 
(R) 2:46,3, 3. P. Orszagh (S) 2:50,0 ; 200 
m spate (f) : 1. Lavinia 
2:41,1, 2. Eugenia Cristescu 
(r.p.), 3. Zuzana Kovacova . , 
200 m spate (b) : 1. M. Hohoiu 
2:24,5, 2. J. Neckar (S) 2:26,4, 3.
Lupu (R) 2:33,7 ; 800 m liber (f) : 
Adriana Pupâzan (R) 10:53.4. 2.
Koslbova (S) 11:07,9, 3. Milka Tabakova 
(Ș) 11:10,0 ; 800 m liber (b) : 1. E.
Aimer (R) 9:27,7, 2. T. Kusnier (S) 
9:56,0, 3. T. Hajek (S) 9:53,8 ; 4x100 m
mixt (!) : România 5:04,6, Slovacia 5:25,7; 
4x100 m liber (b) : Slovacia 3:59,8, Ro

mânia 4:00,6. (a.v.)

UN SUCCES RĂSUNĂTOR AL VlNĂTORILOR ROMĂNI

Deschisă la 27 august a.c. Expo
ziția Mondială de Vînătoare de la 
Budapesta (care va funcționa pînă 
la 30 septembrie) continuă să sus
cite interesul general. La această 
amplă manifestare cinegetică par-

rul de trofee prezentate. Distinc
țiile vor fi înmînate deținătorilor 
trofeelor.

Subliniem cu satisfacție deose
bită faptul că premiul special pen
tru cea mai mare blană de ins

LA BUDAPESTA!

Stadion 1 Mal. Teren bun de Joc. 
'Vreme închisă. Spectatori aproxima
tiv 8 000. Au marcat PETRE GHEOR
GHE (riiln. 10) pentru C.F.R., MA
RIAN POPESCU (min. 65) și JERCAN 
(min. 77) pentru F. C. Argeș. Ra
portul șuturilor la poartă : 18—8
(pe spațiul porții 7—4). Raport de 
cornere : 15—2.

F. C.- ARGEȘ : Stan 7 — Plgulea 
8, Olteanu 6, Vlad 6, Ivan II 8, 
Prepurgel 7, M. Popescu 8, Dobres- 
cu 8. Radu 5 (min. 46 Ciornoavfi 7), 
Dobrin 7, Jercan 7.

C.F.R. CLUJ : Totolanu 7 — Co- 
jocaru 8, Șoptereanu 6, Dragomlr 7, 
I.upu 8, Roman 6, M. Bretan 8, Soo 
8, ștraț 6, Petre Gheorghe 7, Țegean 
5 («lin. 57 Vișan 5).

A arbitrat VASILE LIGA ■A-4r'4"A-> 
ajutat lâ linie de I. Țlfra și T. Trofin 
(toți din Galați).

Trofeul PetschowschI :
La tlneret-rezerve : F. 

C.F.R. Cluj 5—0 (3—0).

«.
C. Argeș —

va trece mult pînă la deschiderea 
scorului, și, într-adevăr, n-a durat 
decît foarte puțin pînă la consem
narea acestui eveniment. Dar, spre 
surprinderea șl marea dezamăgire a 
spectatorilor, golul nu a căzut acolo 
unde era așteptat, ci în poarta apă
rată de Stan. în urma unui contra
atac al clujenilor (azi, o plăcută sur
priză prin jocul lor avîntat și inteli
gent din prima repriză) și a unei 
duble greșeli comisă de fundașul cen
tral Vlad Și portarul Stan, abilul 
Petro Gheorghe a trimis mingea în 
plasă (min. 10). Și n-a lipsit mult 
ca gluma să se îngroașe, pentru că, 
în min. 21, fundașul Ivan este sur
prins înainte de o deschidere spre 
Ștraț, dar înaintașul clujean, pătruns 
ea o vijelie în careul advers, șutea- 
ză în bară I A fost un adevărat mo
ment psihologio, căci la 2—0 cu greu 
s-ar mai fi putut întoarce soarta 
meciului.

Trofeul de urs medaliat cu Marele Premiu

țării noastre a cunoscut și cunoaș
te o mare afluență de public.

Este cunoscut faptul că aseme
nea medalii se acordă în raport 
cu punctajul pe care-1 întrunește 
fiecare trofeu, punctaj stabilit prin 
formule internaționale, după masi
vitatea sau mărimea acestuia. Și 
iarăși, este cunoscut faptul că di
mensiunile unui trofeu exprimă, 
implicit, mărimea și vigurozitatea 
animalului vînat. Așa se face că 
un trofeu medaliat cu aur expri
mă și calitatea terenului care l-a 
produs, dar este în același timp și 
încununarea calităților vînătorești 
ale celui care l-a dobîndit. Sînt 
ușor de imaginat dificultățile pe 
care le întîmpină un vînător, pri
ceperea și sîngele rece 
trebuie să dea dovadă i 
tru a reuși să împuște 
un mistreț capital.

Iată de ce vînătorii 
mîndresc, pe bună dreptate, cu tro
feele vînătorești pe care le-au tri
mis la Expoziția Mondială de vî
nătoare de la Budapesta.

■ de care 
acesta pen- 
un urs sau

români se

3.

natului european. Citiți tn pag.
2-a palmaresul, programul șl al 
amănunte despre această comp 
tiție.

Reprezentativa masculină 
baschet a României pleacă azi di
mineață la Essen, pentru a parti
cipa la ediția a KVII-a a campio-

Ing. ION CAZACU
vicepreședinte al A.G.V.țLS.

DUPĂ JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

PITEȘTI, 8 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Așa cum începuse Jocul, se părea 
că F. C. Argeș nu va avea nici o 
problemă în partida (avanpremieră 
la cea de a patra etapă a campio
natului) susținută azi (n.n. — ieri) 
pe teren propriu cu C.F.R. Cluj. Sui
ta de șarje ofensive în careul oaspe
ților, în cursul căreia un șut extrem 
de puternic al lui Prepurgel (min. 5) 
a fost parat cu dificultate de porta
rul oaspeților, lăsa impresia că nu

C. FIRANESCU

(Continuare fn pag. a 4-a)

Ieri, la Brașov, în „Cupa 
balcanică", Steagul roșu — 
Panionios Atena 1—1 (1—1).

Citiți în pagina a 4-a croni
ca trimisului nostru.

ticipă 41 de țări cu» un total de 
aproape 6000 trofee vînătorești. 
România a prezentat 505 trofee și 
toate au fost premiate: 499 medalii 
de aur, 5 medalii de argint și o 
medalie de bronz. In afară de a- 
cestea, țara gazdă a oferit încă 
120 medalii speciale pentru cele 
mai mari trofee de vînat. Din to
talul acestora 15 au revenit țării 
noastre, pentru trofeele de urs, rîs, 
capră neagră, căprior etc. In sfîr- 
șit, țara noastră s-a situat pe pri
mul loc la această expoziție mon
dială prin cel mai mare număr de 
medalii de aur raportat la numă-

din întreaga expoziție a fost acor
dat președintelui Consiliului de 
Stat al țării noastre, tovarășul 
NI COLA E CEAVȘESCU, pentru 
ursul brun vînat cu doi ani in ur
mă în județul Harghita.

Prin marele număr de trofee de 
valoare, prin masivitatea acestora, 
prin prezentarea lor într-un ca
dru apropiat ca aspect de cel na
tural. în care a trăit vînatul res
pectiv, pavilionul românesc de Ia 
expoziția de la Budapesta a po
larizat interesul nu numai al spe
cialiștilor, ci și pe cel al marelui 
public vizitator, astfel că pavilionul

Rapid - Confecția 5-5 (3-2)

In sala Floreasca

ASTAZI, DERBYUL UNIVERSITATEA
BUCUREȘTI - MUREȘUL TG. MUREȘ

în campionatul feminin de handbal
a

»•?

UZINA ESTE „LUMEA

sudor ți începuse să se afirme și 
ca boxer, sub îndrumarea regreta
tului antrenor Petre Pop. Imensul

gă Lugoj) hotărît să se califice în- 
tr-o meserie. Așa a ajuns în ,.ce
tatea oțelului", la (Reșița. S-a în
scris la școala profesională a ma-

Pe Giulești, am asistat ieri la un 
derby al codașelor campionatului di
vizie! A de handbal feminin: Rapid 
(locul IX) — Confeoția (locul VIII). 
Nivelul partidei nu s-a ridicat dinco
lo de situația tn clasament a celor 
două formații. O luptă de uzură, cu 
multe faulturi, greșeli, ezitări șl ra
tări — lată oe a oferit disputa tn 
majoritatea timpului de Joc.

Scorul a alternat clnd tn favoarea 
uneia, clnd a celeilalte combatante. 
La început a condus Confecția eu 
1—0 și 2—1, apoi șl-a asigurat avan
taj Rapidul : 8—2 (scor cu oare s-a

încheiat prima repriză). în partea a 
doua a Intîlnirll, textlllstele au re
montat fragilul handicap șl au con
dus din nou: 4—3, 6—4. In finaL 
gazdele au egalat i 3—5, Rezultatul 
cu care s-a încheiat meciul (5—5) este 
echitabil t Rapidul a jucat ceva mal 
ordonat, dar Confecția a fost de mai 
multe ori tn avantaj pe tabela de 
marcaj. Au înscria î Oancea 2, Țo- 
ptrlan, Gheorghe șl Buzaș — pentru 
Rapid, Seredlue 3, Matache, Anghel 
și Adochlțel — pentru Confecția. Au 
arbitrat t R. Iamandi și I. Dumitrescu 
(Buzău). H. N.

Oancea (Rapid) înscrie unul din puținele goluri ale meciului de ieri.
Fotei B. VAȘ1U2

Astăzi, la Timișoara, Buhușl șl 
București se dispută celelalte patru 
partide din cadrul etapei a V-a a 
campionatului diviziei A de hand
bal feminin. Iată programul !• TIMIȘOARA s Unlverilfatea- 
Bulmentul Brașov.

• BUHUȘI i Textlle-Untversltatea 
Cluj.

• BUCUREȘTI: Universitatea
Bucureștl-Mureșul Tg. Mure* (teren 
Tineretului, ora 15,45).• BUCUREȘTI ; I.E.F.S.-Voința

Odorhei (teren Tineretului, 
16,45).

Etapa este dominată de partida 
dintre campioana țării — Universi
tatea București — și revelația aces
tui campionat, formația Mureșul 
Tg. Mureș, in care Joacă excelenta 
Rozalia Soț. Fără îndoială, acest 
derby — in care evoluează citeva 
dintre jucătoarele de bază ale națio
nalei — se va ridice la nivelul exi
gențelor, va oferi spectatorilor un 
spectacol palpitant.

A FRÂNTE IffllifSK«SH ICIIIIWi DIWIOHIU
-> _> 5

Reprezentativa masculină de hand
bal a Franței, aflată în țara noastră. 
într-un turneu de pregătire, își va 
încheia această acțiune joi seara cînd 
va întîlni. în sala Floreasca, o se
lecționată divizionară alcătuită nu
mai din jucători bucureșteni. Par
tida se anunță interesantă nu numai 
pentru că oaspeții se bucură de un 
bun renume pe plan internațional 
cît și pentru faptul că vom avea

cu acest prilej ocazia de a vedea 
lotul nostru reprezentativ pentru 
prima oară In această toamnă.

In vederea acestui joc antrenorul 
federal N. Nedef a convocat urmă
torii handbaliști : Pcnu, Dincă, Gațu, 
Cosma, Gruia, Dan Marin. Voinea, 
Stockl, _ Samungi, Bota. Stef, Licu 
și Kicsid, Ei vor trebui să fie pre
zent! la sala Floreasca la ora 17.30, 
partida urmînd să înceapă la ora 19.

POZIȚII PIERDUTE SI DESCREȘTERI VALORICE
9 9 9

Pentru prima oară —nici o victorie (nici măcar locul 2!) In probele de alergăr 
Ce se intimplă cu probele de semifond și fond ? ® De fapt, nu este yorba

numai de 14 puncte...

Gheorghe Cefan a îmbunătățit cu 3 secunde recordul probei de 3 000 m 
obstacole

Metalurgistul Ion Hodoșan, nu
me cunoscut în pugilismul româ
nesc ca și peste hotare, face par
te din categoria sportivilor care 
știu să privească în perspectivă. 
Practicînd boxul din plăcere, de la 
vîrsta de 18 ani, el n-a uitat o 
clipă că tinerețea nu ține o veș
nicie, că va veni a vreme cînd îșl 
va agăța mănușile fn cui și că 
sportul nu poate constitui unica 
preocupare a unui tînăr. După cuna 
ne mărturisește medaliatul cu 
„bronz* al campionatelor europene 
de la Roma, plăcerea de a urca 
între corzi, de a se dovedi cel mal 
puternic, a mers întotdeauna pa
ralel cu dorința de a-țl însuși o 
profesiune, de a se ști util ți în 
marea colectivitate a celor ce 
muncesc. Hodoșan a plecat din ca
sa natală (țoiMnâ Gr«p!> de 1ÎU'*

tt

BOXERULUI ION HODOȘAN
7

telul combinat, unde a făcut cu- angrenaj al Reșiței nu-1 ma! spe- 
noștlnță și cu scrima pugilis- rîa, Trei ani a muncit aici, atrăgîn- 
țicj, în 196? j-jvea oșlificprea de du și simpatia tovarășilor săi care

vedeau în acest tînăr- un băiat des
toinic. A plecat, apoi, la Craiova, 
iar în .1968 s-a angajat la uzinele 
„23 August" din Capitală.

Viața te pune uneori în fața unor 
probleme mai greu de rezolvat. 
Utecistul Hodoșan a trecut prin a- 
semenea momente. Da uzinele „23 
August" nu 1 se găsise, Ia început, 
un loo potrivit de muncă, fn me
seria tn care se calificase. Ma
rele său merit a fost însă că a 
perseverat ți, în cele din urmă, a 
reușit. Mai j resus de orice, el îți 
vorbește cu admirație șl recunoș
tință despre tovarășii care nu l-au 
privit cu indiferență, care l-au

Romeo CALARAȘANU

fUontinuare tn pag. a ga} 1

a Jocurilor Balcanice, disputată la 
Zagreb, a însemnat neîndoielnic • 
manifestare sportivă de amploare 
care, la atît de puțin timp după 
campionatele europene de la Hei-* 
sinki, a reunit pe tartanul stadio
nului Dinamo echipele reprezenta
tive ale _ Iugoslaviei, _ 
Greciei,

După 
treceri, 
un loo 
atletic ___________,_________
ROMANI SEMNEAZĂ DB MAI 
MULTI ANI O PREZENȚA DE 
PRESTIGIU, coloeționînd nenumă
rate titluri șl medalii, înregistrîn* 
performanțe remarcabila •— unele 
de răsunet european și mondial — 
șl impunîndu-eo ca protagoniști 
al competiției. Ne amintim cur 
plăcere, ca să dăm doar uri sin
gur exemplu, acel dublu succes 
realizat de echipa noastră anul 
trecut, pe stadionul Republicii, 
cînd atleții români au făcut pe 
deplin dovada talentului, a unei 
pregătiri excelente $1 a unei pu
ternice dorințe de afirmare. Bl- 
lanțul ediției trecute — 15 TI
TLURI, 17 MEDALII DB ARGINT 
ȘI 12 DE BRONZ, rezultate prin 
care echipa României și-a asigurat 
victoria ATÎT ÎN ÎNTRECERILE 
FEMININE CÎT ȘI ÎN CELE 
MASCULINE (135 și, respectiv, 154 
de puncte).

Iată-ne, acum, Ia ora bilanțului 
unei noi ediții a Jocurilor Balca
nice, cînd observațiile 
ziile vizează — pentru 
din toate cele cinci țări 
mai ierarhiile valorice 
ci și perspectivele și 
olimpice de la Miinchen.

Cum poate fi apreciată, tn acest 
context, evoluția atleților români, 
care sînt luminile și umbrele puse 
în evidență de-a lungul celor tret 
zile de extrem disputatele întreceri 
de pe stadionul din Zagreb?

O apreciere de ansamblu no' 
este, fără îndoială, favorabilă. 
Mulți dintre reprezentanții noștri 
au urcat podiumul învingătorilor, 
cucerind —. spre lauda lor și a 
antrenorilor care l-au pregătit — 
titluri și medalii, după grele șt 
Importante examene atletice. Con
tinued o frumoasă tradiție, fetei» 
șl-au menținut locul I In clasa
mentul pe echipe al competiției, 
dominînd autoritar și această edi-

Dan OARLEȘTEANU ' 
________ _______________ _______ *1 
__ x (tfyntlnuara tn pag. a S-a)

Romftnieî,
Bulgariei șl Turciei.
cum se știe, la aceste în
carc șl-au cîștlgat merita» 

important în calendarul 
Internațional, SPORTIVII

și condu- 
atletismul

— nu nu- 
regionale,- 

obiectivele



â 2-a r.

ELITA
ECHIPELOR

europene Începe mare ac onfruntar ei
* mai bune 12 echipe de bas- 
lin Europa își dispută, de 

întîietatea în cea de a
i ediție a campionatului eon
ii, competiție întîmpinată cu 
iri intense și numeroase 
■i de verificare de către par- 
:te și cu multă nerăbdare de
ii acestui joc sportiv- An- 

e în întrecere încă din pri- 
ă, cînd au luat parte la tur- 
de calificare, finalistele cam- 
ului european se văd acum 
ța examenului decisiv care 
abili noua ierarhie a repre- 
ivelor naționale.

Spre cinstea lor, sportivii ro
mâni au izbutit performanța de a 
se califica în rîndul celor 12 fi
naliste, asigurîndu-și, astfel, pre
zența în elita baschetului euro
pean. Adevăratul examen al va
lorii și maturității lor sportive îl 
dau. însă, de mîine, la Essen, unde 
vor trebui să joace mai bine ca 
oricînd, să arunce în luptă întrea
ga capacitate fizică, tehnică și 
tactică, să demonstreze o comba
tivitate 'exemplară, disciplină și 
luciditate, elemente determinante 
într-un furneu de asemenea am
ploare. Membrii lotului 
fie convinși că atenția

trebuie 
celor

sâ 
ce

urmăresc activitatea acestui aport 
este îndreptată acum asupra lor șî 
că rezultatele ce le vor obține vor 
fi multă vreme „cartea de vizită" 
a baschetului românesc. Faptul că 
reprezintă România trebuie să fie 
un îndemn permanent pentru spor
tivii noștri care, 
noare de a 
efort, ca să 
cinstea ce Ii

Și noi, ca 
milie" a baschetului, 

echipa națională să se înapoieze cu 
fruntea sus, urîndu-i SUCCES DE
PLIN !

nu 
se 
s-a 

toți

au datoria de o- 
precupeți nici un 
arate demni de 
acordat.
cei din mica „fa- 

dorim ca

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI

sportul
PALMARESUL

„EUROPENELOR**

Nr. 6810

1 Georgescu (nr. pe tricou 
student, 22 ani, 2.00 ni 

me, 65 meciuri internațio- 
joacă la Politehnica Bucu-

- ingi-
107 —

Chivulescu (5 — ingi- 
— 1,87 m — 37 — Di-

Pirșu (6 — prof. ed. 
23 — 1,85 m — 20 —

rcea
- 24
)
:ulae
i —
elinică Buc.)
in Savu (7 — prof, biologie 
7 — 1,91 m — 94 — maes- 
al sportului — Steaua)
hal Albu (9 — funcționar 
3 — 1,88 m — 171 — ma- 
1 emerit al aportului — Dl- 
o)
mstantin Dragomirescu (10 
uncționar — 28 — 1,89 m — 
— maestru al sportului — 
*mo)

Radu Diaconescu (11 
ner — 27 — 1,87 m - 
maestru al sportului — Dinamo)

Gheorghe Cîmpeanu (12 — 
student — 22 — 2,02 m — 27 —
Universitatea Timișoara)

Titus Tarău (13 — prof. ed. 
fizică — 25 — 1,98 m — 96 — 
maestru ai sportului — Steaua)

Gheorghe Oczelak (14 — elev 
— 20 — 2,01 m — 28 — Steaua)

Vasile Popa (15 — student — 
22 — 1,96 m — 36 — Politeh
nica Buc.).

Antrenor: prof. Dan Nicules- 
cu, maestru al sportului la bas
chet.

Medic: dr. Teodor Minescu, 
fost jucător și antrenor de bas
chet.

POSTBELICE
1946, Geneva s 1. CEHOSLOVACIA, 

i. Italia, 3. Ungaria. 4. Franța, 5. Elve
ția, 6. Olanda, 7. Belgia, 8. Luxemburg, 
9. Polonia, 10. Anglia.

1947, Praga : 1. U.R.S.S., 2. Ceho
slovacia, 3. Egipt» I* Belgia, 5. Franța,
6. Polonia. 7. Ungaria. 8. Bulgaria. 9. 
Italia, 10. România, 11. Olanda, 12. Aus
tria, 13. Iugoslavia, 14. Albania.

1949, Cairo: 1. EGIPT, 2. Franța, 3. 
Grecia, 4. Turcia, 6. Olanda, 6. Siria,
7. - Liban.

1951, Paris : 1. U.R.9.S., 2. Cehoslovacia, 
3. Franța, 4. Bulgaria, 5. Italia. 6 .Tur
cia, 7. Belgia, 8. Grecia, 9. Finlanda, 
10 Olanda, 11. Austria, 12. R. F. a Ger
maniei, 13. Elveția, 14. Danemarca, 15. 
Portugalia, 16. Scoția, 17. Luxemburg.

1953, MOSCOVA : 1. U.R.S.S., 2. Un
garia, 3. Franja, 4. Cehoslovacia, 5. Israel, 
6. Iugoslavia. 7. Italia, 8. Egipt, 9. Bul
garia, 10. Belgia. 11. Elveția, 12. Fin
landa. 13. România, 14. R. F. a Germa
niei, 15. Liban, 16. Danemarca, 17. Sue
dia.

1955, BUDAPESTA: 1. UNGARIA, 2. 
Cehoslovacia, 3. U.R.S.S., 4. Bulgaria,
5. Polonia, 6. Italia, 7. România, 8. Iu
goslavia, 9. Franța, 10. Finlanda, 
Turcia, 12. Anglia. 13. Austria. 14. 
veția. 15. Luxemburg. 16. Suedia, 
R. F. a Germaniei, 13. Danemarca.

1957, SOFIA : 1. U.R.S.S. 2. Bulgaria, 3. 
Cehoslovacia, 4. Ungaria, 5. România,
6. Iugoslavia, 7. Polonia, 8. Franța, 9. 
Turcia. 10. Italia, 11. Finlanda, 12. Bel
gia, 13. R. F. a Germaniei, 14. Austria, 
15. Scoția, 16. Albania.

1959, Istanbul : 1 .U.R.S.S., 2. Ceho
slovacia, 3. Franța, 4. Ungaria, 5. Bul
garia, 6. Polonia, 7. Belgia. 8. România, 
9. Iugoslavia. 10. Italia, 11. Israel. 12. 
Turcia, 13. Finlanda, 14. R. D. Germană, 
15. Spania, 16. Austria, 17. Iran.

1961, Belgrad : 1. U.R.S.S., 2. Iugoslavia, 
3. -Bulgaria, 4. Franța, 5. Cehoslovacia, 
6. Ungaria, 7. România, 8. Belgia, 9. Po
lonia, 10. Turcia, 11. Israel, 12. R. D. 
Germană. 13. Spania. 14. Finlanda, 15. 
Olanda, 16. R. F. a Germaniei, 17. Gre
cia. 18. Suedia, 19. Anglia.

1963, Wroclaw : 1. U.R.S.S., 2. Polo
nia, 3. Iugoslavia, 4. Ungaria. 5. Bul
garia. 6. R. D. Germană, 7 .Spania. 8. 
Belgia, 9. Israel. 10. Cehoslovacia. 11. Ro
mânia, 12. Italia. 13. Franța, 14. Finlanda, 
15. Turcia, 16. Olanda.

1965, Moscova : 1. U.R.S.S.. 2. Iugosla- 
ia, 3. Polonia. 4. Italia, 5. Bulgaria, 

Israel, 7. Cehoslovacia. 8. Grecia. 9. 
Franța. 10. R. D. Germană, 11. Spania, 
12. Finlanda. 13. România. 14. R. F. a 
Germaniei, 15. Ungaria, 16. Suedia.

1967, Helsinki și Tampere : 1. U.R.S.S., 
Cehoslovacia. 3. Polonia. 4. Bulgaria, 
România, 6 .Finlanda, 7. Italia, 8.

9. Iugoslavia. 10. Spania. 11. Fran- 
Grecta, 13. Ungaria, 14. R. D. Ger- 
15. Belgia, 16. Olanda.
Neapole șl Caserta : 1. U.R.S.S., 

Cehoslovacia, 4. Po- 
Italla, 7. Bulgaria,

w V

Interviu cu maestrul emerit al sportului,
GHEORGHE LICHIARDOPOL, arhitect șef la I.S.A.R.T

proiectelor prevăd în noile cvartale de 
locuințe punctele menite să devină te
renuri sportive, dar pentru că nimeni 
nu se preocupă cu atenție, ulterior ele 
îșl pierd destinația inițială, in Jocul lor 
apărlnd alte obiective.

— Ce credeți că trebuie făcut pentru 
• se evita aceste mutații ?

— După părerea mea, se manifestă un 
centralism excesiv în sportul de masă, 
•au, mai blne-zls, se așteaptă prea mult 
de la centru. Trebuie mal multă Iniția
tivă din partea celor care se ocupă da 
cel ce practică sportul doar ca sursă 
de sănătate șl divertisment. In acest 
sens s-au făcut, desigur, și terenurile 
din cadrul uzinelor, fabricilor. Cred în
să că s-a exagerat. Sportul nu are ce 
căuta în incinta locului de muncă, unde 
aerul, orlcită grijă s-ar depune, are un 
grad de poluare sporit, față de cel clin 
cartierele de locuințe. Cetățeanul trebuie 
să aibă sportul — dacă mă pot exprima 
astfel — lingă casă. Pentru aceasta, cum 
Ia consiliile populare există secții care 
se ocupă de grădini șl parcuri, de ce 
n-ar fi și una care să urmărească ame
najările sportive ’

— S-au construit și ie construiesc zeci 
și sute de blocuri, in care locuiesc mii 
de cetățeni. Oare aceștia nu-și pot adu
ce contribuția la realizarea unor tere
nuri simple 7

— Dacă mai multe asociații de locatari 
ar aloca împreună fonduri pentru ase
menea terenuri ar fi foarte bine. Chel
tuiala pentru realizarea și întreținerea 
lor ar II neînsemnată, dacă ne glndlm 
la numărul mare de contribuabili, dar 
cîștigul ar fl enorm. Cu cit vor apărea 
mai multe asemenea oaze ale mișcării, 
cu atît vom „produce" mal. multă să
nătate pentru copil. Noi, prolectanțll. le 
stăm la dispoziție, cu soluții avantajoa
se.

— Cum credeți că se poate trece de 
Ia sport de masă la performanță 1

— Toată lumea știe să scrie, dar nu 
toți sint poeți sau prozatori. Așa și tn 
aport. Mulțl știu să alerge. Dar cîțl 
ajung să se numere pe lista recordma
nilor ? Existența unei mase largi de 
practlcânțl ar asigura o selecție mai 
bună, ar înlătura — prin concurență — 
anumite elemente, care ajung să crea
dă că li se cuvine totul. Este și aceasta 
o metodă de a combate „senatorismul" 
și alte manifestări ce nu sînt în concor-

Sportiv de mare performanță, de 
două ori medaliat cu bronz la Jocurile 
Olimpice (Helsinki — 1952 șl Melbourne 
— 1956, la pistol viteză), activist neobo
sit In domeniul sportului, maestrul eme
rit al sportului (titlu primit în 1953) 
GHEORGHE niCHlARDOPOL este astăzi 
arhltect-șef la Institutul de studii și 
proiectări, sistematizare, arhitectură și 
tipizare (I.S.A.R.T.) București. Ne-am 
adresat, așadar, nu numai sportivului, ci 
și arhitectului, firește discuția abordînd 
probleme legate direct de sport.

— Am avut nenumărate prilejuri să
constatam in timpul vizitelor x
prin diverse 
sportivi pun 
insuficiente 
performanțe.

— Poate fi __ 
cred că ar fi mult mai necesar să ne 
referim, in acest sens, la baza materială 
a sportului de masă. Se constată in via
ța de toate zilele că nu poți ajunge să 
ai valon deosebite în vreo ramură sau 
alta, ciacă nu îți asiguri o cantitate 
mare de elemente; de unde să recrutezi 
virfuri.

— Vă referiți, desigur, la copii. Ne în
toarcem, deci, din nou, la baza materia
lă. . . Smteți pentru complexe mari sau 
pentru amenajări simple ?

— Ar trebui sa se amenajeze locuri 
speciale, de joacă și sport pentru copii, 
principala sursă a viitorilor performeri. 
Dar nu pe asfalt i Avem destule parcuri, 
unde un teren simplu, îngrădit doar cu 
o plasă, ar putea satisface dorința da 
mișcare a copiilor dintr-un anumit car
tier. Vă pot oferi și exemple: In Cișmi- 
giu (sub stînci), la grădina Icoanei și 
în alte părți. Pe lingă ele să existe și 
un instructor-îngrijltor care să supra
vegheze, dar să și îndrume pe plan teh
nic. Școlile pot avea in aceasta direcție 
o contribuție deosebită. Noi am editat 
un catalog care cuprinde detalii ale unor 
obiective destinate jocurilor pentru co
pii, dar am constatat că nu este folosit. 
In ceea ce privește construcțiile comple
xe; acestea sînt necesare sportului de 
performanță.

■— Li se reproșează proiectanților că în 
noile cartiere, planurile nu prevăd spa
ții destinate locurilor de joacă. Este ade
vărat?

— Nu. Cercetați toate planurile șl vă 
veți convinge că nu este așa. Autorii

..........__________ _f noastre 
localității ca mulțl activiști 
pe seama bazei materiale 

valoarea scăzută a unor
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CUM S-AU CALIFICAT ? 
q cele 26 de echipe înscrise la edi- 
a XVri-ă a campionatului european, 
S.S. (deținătoare a titlului) șl R. F. a 
naniei (reprezentantă a țării orga- 
toare) s-au calificat direct în rîn- 
celor 12 finaliste, iar restul de 10 

trebuit să suporte rigorile turneelor 
calificare desfășurate în lunile apri- 
mai și iunie. Aceste turnee s-au dis- 
at în cinci orașe și au desemnat ur- 
•oarele clasamente :
nkara : 1. IUGOSLAVIA, 2. TURCIA, 
finlanda, 4. Austria, 5. R.A.U. 
e Mans î 1. FRANȚA, 2. CEHO- 
JVACIA, 3. Grecia, 4. Scoția, 5. El-

atowice : 1. POLONIA, I. ROMANIA, 
Ungaria, 4. Danemarca, 5. Tara Ga- 
r.
agllarl : 1. BULGARIA, 2. ITALIA, 
Belgia, 4. Albania, 5. Anglia.
el Aviv : 1. SPANIA, 2. ISRAEL,
Suedia, 4. Olanda.
’rimele două clasate au obținut dreptul 
a lua parte la finale.

PROGRAMUL MECIURILOR 
Grupa A, Essen

ieri 10, ora 16 : Franța — Spania
19,30 : ROMANIA — U.R.S.S.
21,15 : Polonia — R. F. a Germaniei

Îbăta 11, ora 16 : ROMÂNIA — FRANȚA
19 : Spania — Polonia
20,45 : U.R.S.S. — R. F. a Germaniei 

minică 12, ora 16 : Polonia — Franța
19 : ROMÂNIA — R.F. a GERMANIEI

20,« : r.R.s.s. — Spania 
luni 13 — zi de odihnă
marți 14, ora 16 : ROMANIA — POLONIA 

19 : U.R.S.S. — Franța
20,45 : spania — R. F. a Germaniei 

miercuri 15, ora 16 : U.R.S.S. — Polonia
19 : ROMANIA — SPANIA
20,45 : Franța — R. F. a Germaniei

Grupa B, Boblingen
vineri 10, ora 15 : Israel — Italia

19 : Cehoslovacia — Turcia
21 : iugoslavia — Bulgaria

«imbătă 11, ora 15 : Turcia — Israel
17 : Cehoslovacia — Iugoslavia
20 : Italia — Bulgaria 

duminică 12, ora 10,30 : Turcia
goslavia

Israel — Bulgaria
Italia — Cehoslovacia 
ora 15 : Bulgaria — Cehoslovacia 
Israel — Iugoslavia
Turcia — Italia

Cehoslovacia
Bulgaria — Turcia

Iugoslavia — Italia
SE VA JUCA MAI DEPARTE 2 
desfășurarea meciurilor în ca- 

vor avea loc

oarece clasamentele grupelor
bili și locurile pentru care se va juca 
mai departe : echipele clasate pe locu
rile 1—2 în grupe au asigurate loeurile 
1—4 în clasamentul general final, cele 
de pe locurile 3—4 în grupe, se vor 
întrece pentru locurile 5—8, iar cele
lalte vor decide ocupantele locurilor 
9—12.

Toate aceste tntîlniri se vor desf&țura 
în zilele de 17,18 și 19 septembrie, la 
Essen.

Grupai realizat de 
Dumitru STANCULESCU

și aceasta o cauză. Dar eu
n. 
El-
17.

13 :
17 : 

luni 13,
18 :
20 : 

marți 14, ora 15 : Israel
18 : “ ’
20 :

CUM
După 

drul celor două grupe, 
semifinalele, după sistemul numit „în 
cruciș". Adică, prima clasată din grupa 
A va juca cu a doua din grupa B, pri
ma din grupa B cu a doua din grupa 
A. Apoi, Învingătoarele vor juca intre 
ele pentru stabilirea clasamentului final.

Evoluția participantelor în grupele de 
la Essen șl BOblingen va fi decisivă, de-

2.
5.
Israel, 
ța, 12. 
mană,

1969,
2. Iugoslavia, 3. 
lonia, 5. Spania, 6. Italia, 7.
8. Ungaria, 9. România, 10. Grecia, 11. 
Israel, 12. Suedia.

Astăzi, start in cea de-a 8-a ediție a 
„TURULUI CLUJULUI"

telefon, de la 
Organizatorii și 

Ie cea de a 
i” au

re-
ru-
8-a
in

ÎNCEPUT îngrijorător în campionatul 
PE ECHIPE

Simbătă ș,i duminică au fost 
rogramate partidele din cadrul 
rimei etape a campionatului na- 
ionai de box pe echipe.
Federația de specialitate, prin 

.oua formulă de disputare, a în- 
ercat să găsească soluția care să 
acă mai eficientă această com
petiție. Dar, se pare, soluția a- 
loptată n-a fost găsită, desfășura- 
ea evenimentelor probînd valabi- 
itatea acestei afirmații.
Din rîndul celor 24 dț echipe 

nscrise inițial (prea multe pentru 
îumărul boxerilor activi existenți 
n țara noastră), trei B-au retras 
din competiție înainte de începe
rea întrecerilor (Nicoiina Iași, Me- 
lalul Tîrgoviște și Crișul Oradea). 
Locul uneia dintre ele (Crișul Ora
dea) a fost luat de o nouă înscri
să. Răsăritul Caracal, care a com
pletat numărul de 4 concurente 
în seria a iV-a. Așa că seriile 1 
și a II-a au rămas incomplete 
prin retragerea echipelor mai sus
menționate.

Chiar din start, formația ară
deană Motorul nu s-a prezentat la 
întîlnirea cu Voința Satu Mare, 
oferindu-i acesteia o victorie la 
scor (22—0), care poate influența 
clasamentul final al întrecerilor 
din serii. De asemenea, noua în
scrisă (Răsăritul Caracal), deși a 
fost organizatoare, n-a reușit să-și 
alcătuiască o formație care să se 
încadreze în limitele regulamen
tului, pierzînd pe teren propriu, 
cu 0—22 meciul cu Metalul Bocșa 
Română.

Adăugind minusurilor de 
o serie de victorii la scor, 
flectă diferența evidentă 
loare dintre diferitele 
participante, ce șl numărul mare 
de puncte pierdute ca urmare a 
unor „goluri" în echipe, avem un 
tablou îngrijorător după acest în
ceput de campionat.

Considerăm că admiterea echi
pelor în această competiție trebuie 
făcută eu mai mult dlscemămtnt 
de către federație, pe baza unei 
analize mal temeinice a potenția
lului diferitelor «ecțll din tară, 
(care, din păcate, nu este cunoscut).

Apoi urma să se stabilească re
gulamentul, în așa fel îneît, să »• 
Jină seama de realitate.

Campionatul pe echipe este, fără 
îndoială, o competiție utilă, care 
poate angrena într-o activitate 
continuă un număr foarte mare 
de sportivi. Dar pentru ca ea să-și 
atingă scopul trebuie Organizată 
așa cum se cuvine... Conducerile 
secțiilor, organele sportive locale, 
au datoria să privească cu mai 
mult simț de răspundere partici
parea echipelor respective în a- 
ceastă competiție de nivel națio
nal. Pînă la etapa următoare mai 
există suficient timp (meciurile 
•înt programate la două săptămîni) 
pentru eliminarea uhor nea
junsuri constatate încă din pri
ma etapă (unele chiar înainte de 
începerea întrecerilor), care pun 
(ntr-o lumină nefavorabilă cam
pionatul național pe echipe.

Mihai TRANCA

CLUJ, 8 (prin 
dacforul nostru), 
tierii participant! _ 
ediție a „Turului Clujului’ 
trat în febra de start. Competiția 
care începe astăzi se va disputa 
după următorul program : JOI — 
etapa I, Cluj-Zalău-CIuj, 110 km ; 
VINERI — etapa a II-a, Cluj •=- 
Turda — Cluj, 62 km ; SÎMBĂTĂ— 
etapa a III-a, Cluj-Huedin-Cluj, 100 
km ; DUMINICA-etapa a IV-a, cir
cuit în Cluj (Piața Libertății-Piața 
Păcii — str. Avram Ianeu — Bd. 
Dr. Petru Groza — cca 2000 m) 25 
de ture, 50 km. Se vor acorda boni
ficații la primii trei sosiți — 30 s, 
15 s și 5 s (etapele I, II. III), 15 s, 
10 s. 5 s — în etapa a IV-a. Dintre 
participant am reținut numele a-

lergătorilor St. Suria (Brașov), E. 
Imbuzan (Cluj). N. David (Tg. Mu
reș), Th. Puterity (Metalul Plopeni), 
S. Suditu (Olimpia), Cr. Tudoran 
(Steaua) și V. Murineanu (Sc. sp. 3 
București). Se alcătuiesc numai cla
samente individuale. Primului clasat 
In cea de a 8-a ediție a „Turului 
Clujului" ii va fi oferit „PREMIUL 
ZIARULUI SPORTUL".

Aici, la Cluj, vremea este rece, 
plouă. Să sperăm că pînă la ora 
startului soarele va zîmbi din nou 
peste Feleac și împrejurimi. Oricum, 
căldura cu care organizatorii și clu
jenii îi înconjoară pe rutieri va crea 
un climat favorabil cicliștilor...

Nușa DEMIAN

PLOIEȘTI Șl BRĂILA - CONDUC ÎN „CUPA ORAȘELOR"

CLUJ, 8 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). In a doua zi 
a etapei a 5-a a „Cupei orașelor*1, 
desfășurată pe șoseaua Cluj — Hu
edin, tinerii alergători au avut de 
înfruntat din nou condiții atmos
ferice vitrege : frig, ploaie.

Juniorii, avînd de parcurs 40 de 
km, au rulat mult timp în plu
ton. Abia pe ultimele sute de me
tri s-a detașat T. Toro (Brașov) 
cronometrat cu Ih 03:11. El a fost 
urmat la 9 s de P. Cimpoieru 
(Buc.) și Z. Elekes (Brașov), pre
cum și de alți 21 de cicliști.

în-La tineret (56 km) a ieșit 
vingător N. Ândronache (Ploiești) 
cronometrat în lh 38:15-

După 5 etape clasamentele ge
nerale se prezintă astfel 1 juniori 
— 1. Z. Elekes (Brașov) 9 h 25:15; 
2. A. Ciobanu (Ploiești) la 1:14; 3. 
V. Hoța (Tg. Mureș) la 1:28. Pe 
echipe: 1. Brăila, î. Mureș la 49 s, 
3- Cluj la 2:39. TINERETi 1. N. 
Andronache (Ploiești), 2. Eug. Im
buzan (Cluj) 
neanu (Buc.) 
1. Ploiești, 2. 
la 2:14.

ia 3:34, 3. V. Murl- 
la 3:37. Pe echipei 

Brăila la 3 s, 3. Cluj

mai sus 
cart re
de va- 
formațil

L «.'.‘jL.. să

f CAMPIONATELE 
REPUBLICANE 

JUNIORI
I CONSTANȚA (prin telefon, 
na corespondentul nostru).

Campionatele naționale de ju- 
îiori, care »-*u disputat pe lacul 
iiutghlol, au cuprins 8 regate, la 
lașele flnn, F.D., »nelp și optl-iLMclodw riIlXlj IF 94 vj/v*

Irnist Iată campionii 1 finnî Dra- 
ngoș Mihailovicj (C.N.U, Buc.) 0 
ar; F.D.: Mircea Carp — Mircea 
Sîoldișor (C.N.U.) 6 p; «neip : Bog- 
Wan Mărăcine — Ștefan Oprea (E- 
iîectronica Buc.) 0 p; optimist: 
ăforia Ispas (C.N.U.) 0 p. De re
marcat prezența în concurs a 13 
echipe constănțene (din 56). La 
clasa optimist sportivii de pe li
toral nu au avut nici un concu
rent.

O. POPA

danță cu profilul unu! sportiv crescut 
In anii noștri. Sportul de performanță 
cere foarte multe privațiuni care, o dată 
acceptate de bunăvoie, nu pot deveni 
obiect de tlrguialâ !

— Ne aflăm în anul cînd mal toți 
sportivii speră să se numere printre cel 
aleși pentru Jocurile Olimpice. Ce păre
re aveți... nu despre pregătirile spor
tivilor, cl despre cele ale arhitecților 1

— Olimpiada reprezintă șl pentru ar- 
hitecțl ceea ce metrii sau secundele sem
nifică pentru concurenți, bineînțeles In
să, pe alt plan. Cu fiecare sărbătoare 
olimpică ce s-a împlinit, s-a putut ob
serva că s-au făcut progrese profesio
nale foarte mari, ■ adoptîndu-se soluții 
economice, dar și spectaculoase. Miln- 
chen-ul înseamnă un pas înainte în 
ceea ce privește soluțiile inginerești. A 
fost conceput un ansămblu urbanistic 
închegat, care rezolvă toate problemele. 
Circulația este foarte bine realizată, so
luțiile de acoperire a terenurilor șl a 
săliloi- sînt noi șl ingenioase. De fiecare 
dată cînd vedem astfel de lucruri spu
nem că s-a atins apogeul. Dar „cursa" 
J.O. continuă. Și nu se știe dacă în 
1976 nu ne vbm „minuna" de alte rea
lizări. ..

F. EMANUEL

• După pauza competițională din 
cursul verii, trăgătorii au pășit din 
nou pe planșele de concurs cu oca
zia celei de a 2-a etape de zonă a 
Cupei României. Desfășurată la Iași, 
această etapă a fost privită cu indi
ferență de unii scrimeri. Astfel, de 
la Brașov nu s-a prezentat nici un 
concurent, de la Tg. Mureș (impor
tant centru de spadă) numai trei 
spadasini și un floretist, de 
nici o floretistă, iar de la Galați 
doar trei spadasini.

întrecerile s-au soldat cu 
surprize. Elena Pricop (Farul Con
stanța) a ratat calificarea pentru fi
nala Cupei ca și spadasinul Al. Mi
ronov (Electroputere-Craiova).

Iată ce sportivi s-au calificat pen
tru întrecerile finale ale Cupei Ro
mâniei care vor avea loc la Bucu
rești la jumătatea lunii noiembrie :

I'Ioretă-masculin : 1. '
I. ' Neagu (ambii, Polițe! 
floretă-feminin : 
Lucia Briscan 
Tg. Mureș) ; 
(Medicina Tg. 
Trifu (Dunărea 
Ștefanescu (Dunărea Galați) ;
1. D. Popescu ; 2. I. Nicolae (ambii, 
Politehnica Iași)

• Aflăm că spadasinii de la Du
nărea Galați au concurat la Iași 
fără a fi 'asistați de antrenorul 
clubului, prof. Mircea Alecu. Cauza 
acestei absențe 1 Antrenorul a pă
răsit, în mod intempestiv, secția de 
scrimă din orașul dunărean unde 
se formase un promițător nucleu de 
sabreri (dovada o avem și in a- 
mintitul concurs de la Iași). N-ar 
fi cazul ca antrenorul să mai re
flecteze șl să revină la clubul care 
s-a străduit să-l creeze condițiile 
necesare 7

• Tinerii trăgători de la „Viitorul"- 
București au participat la un turneu 
internațional desfășurat in orașul 
polonez Opoie. Și trebuie să mențio
năm că participarea lor a fost În
cununată de 
Întrecerea pe echipe ei au obținut 
două victorii : la floretă-fete (Mag
dalena Bartoș, 
xandra Nlculescu și Aurora Crișu) 
și la sabie (C. Martin, Gh. Mocanu,

la Iași

rfteva

1. N. Vlad ; 2. 
olitefihica Iași) ; 
- “ • 2.

Medicina
A. Pongraț 

; 2. C.
3. V. 

sabie :

1. Sofia Orban ; 
(ambele, 

spadă ;
Mureș) d.b.
Galați) d.b.

frumoase succese. în

Oancea si S. Crișu). în compe- 
individuală, Mariana Ostafi a

Em.
tiția
obținut, de asemenea, lacul I (flo- 
retă-fete), iar Cornel Marin a termi
nat pe locul doi confruntarea ta- 
brerilor.

ACTUALITĂȚI...
14 ECHIPE LUPTA PENTRU TREI 

ALOCURI ÎN DIVIZIA
La sfirșitui acestei săptămîni la 

Ploiești și Brașov vor 
concursuri de baraj 
interesante — pentru ocuparea a 
trei locuri in noul campionat al di
viziei A. La Ploiești, pe arena A. S. 
Rafinăria Teleajen, se întrec nu mai 
puțin de 9 formații pentru ocuparea 
unui singur loc (in seria Sud) a 
campionatului masculin. Aceste for
mații sînt : Someșul Satu Mare, Jiul 
I’ețrila, Laromet București, Voința 
Craiova, Dunărea Giurgiu. Danubia
na Roman, Constructorul Galati, 
Gloria Baia Mare șl Nicoiina Iași. 
Se joacă la clasica probă de 200 
lovituri mixte, turneu Simplu — 
contra scor.

La Brașov va avea loc un bara] 
ce se anunță ceva mal calm. El va 
fi găzduit de arena Flacăra, unde 
lși vor disputa întiietatea cinci for
mații 
locuri 
vorba _
Blaj, Dacia Ploiești, Voința 
fi Voința Galați. Fetele joacă 
proba de 100 lovituri mixte,

★
Prima etapă a campionatului di

viziei A, femei fi bărbați, In toate 
cele 4 serii, este programată pentru 
24 septembrie (f) și, respectiv, 25 
septembrie (b).

In vederea uniformizării sistemu
lui de arbitraj. Federația română 
de popice organizează o consfătuire 
de lucru cu toți arbitrii divizionari 
în ziua de 15 septembrie.

avea loc două
- deosebit de 

pentru ocuparea

feminine pentru cele două 
vacante In seria Nord. Este 
de Voința Oradea, Voința 

Sibiu 
la

FEDERAȚIA DE HANDBAL 
INTERVENIT PROMPT

PENTRU CURMAREA
KESPORTIVITĂTII

Federația română de handbal a 
analizat desfășurarea jocurilor din 
primul fur al campionatului mascu
lin divizia A, desfășurat la Cluj in
tre 3 și 5 septembrie, stabilind ur
mătoarele măsuri disciplinare :

— Jucătorul Roland Guneș (Poli
tehnica Timișoara) se suspendă pe 
două etape (5 și 12 septembrie) pen
tru comportare nesportivă in jocul 
cu Universitatea București.

— Jucătorul Silviu Bădău (Trotu- 
șul Gh. Gheorghiu-Dej) se suspendă 
pă două etape (12 și 13 septembrie) 
pentru comportare pesportivă în jocul 
cu Universitatea Cluj.

— Jucătorul Sorin Gheorghevici (Di
namo Brașov) se suspendă pe două 
etape (12 și 13 septembrie) pentru 
comportare nesportivă ia terminarea 
jocului cu Sport Club Bacău.

— Jucătorii Gert Stenlzel și Ort
win Schinidt, ambii de la Indepen
dența Sibiu, sint sancționați cu a- 
vertisment pentru atitudine nespor
tivă în timpul jocului cu Universi
tatea București.

— Jucătorii loan 
Claudiu Cervenka, ____
Sport Club Bacău, sint sancționați 
cu avertisment pentru neparticipare 
la salutul final în jocul cu Inde
pendența Sibiu.

— Echipa Universitatea București 
este sancționată cu avertisment, 
pentru jocul neregulamentar practi
cat în întîlnirile cu Independența 
Sibiu și Politehnica Timișoara.

— Se confirmă sancțiunile aplicate 
de clubul sportiv Politehnica Timi
șoara jucătorilor Eugen Ivan și 
Florin Comănescu (suspendați pe 
una etapă — 5 septembrie) și Ewaid 
Fendler (sancționat cu avertisment).

Federația română de handbal atra
ge atenția secțiilor ce au echipe 
participante la campionatul mascu
lin divizia A că au obligația de a se 
ocupa intens șl continuu de educa
rea sportivilor, de promovarea unui 
joc înscris în limitele regulamentu
lui, de a impune tuturor o compor
tare civilizată atît pe teren cit si 
în afara lui.

Gherhardt și 
ambii de la

RADVANY

IN CAPITALAPATRU iNTÎLNIRI

ora 8,30) ;

CAMPIONATUL
DOUA JOCURILE Șl ARBITRII

ETAPEI A lll-a9
0

I
0 

o o 
1 
1 
o 
o

o 
o
1
1
1
114:54

IC I
40:15
48:20 
U: o
25:11 
18:18
16:24
0: 4

DIVIZIEI A 
DUPĂ

Steaua 
Dinamo
Universitate* Tmj. 
Rulmentul Bîrlad 
Grivița Ro|!e 
Politehnice Iași 
Parul Constanța 
Btilnț* petroșani 
C.S.M. Sibiu

10. Sportul etudențeee
11. Gloria
12. Agronomia Cluj

zilei de duminică, 12 septem-
Gloria București-Rulmentul
(teren Gloria

ÎN
STEAUA PE LOCUL I 

ETAPE
I
1.
1.
L
4.
I.
6.
7.
I.
I.

Mariana Ostafi, Ru-

(ffrmart din pag. I)

UZINA ESTE „LUMEA

După cum se știe, patru din cele 
șase întilniri ale etapei a treia se 
vor desfășura în Capitală. Venind 
în întîmpinarea iubitorilor de rug
by care vor să vizioneze aceste în- 
tîlniri anunțăm că pînă la închide
rea ediției toate sînt programate în 
cursul .............................*
brie : 
Bîrlad

Grivița Roșie-Farul (Parcul copilu
lui — ora 9) ; Dinamo-Steaua (teren 
Dinamo — ora 9,30) ; Sportul Stu- 
dențesc-Știința Petroșani (teren Po
litehnica. Belvedere ~ Ora 17).

Cu puțină bunăvoință din partea 
cluburilor organizatoare credem că 
programările ar mai putea fi îmbu
nătățite. Și federația ar trebui să-și 
impună punctul de vedere.

3 3
3 3
2 3
2 1
2 1
3 1
2 1
2 0
2 0
2 0
3 0
2 0 0 I 12:61

4
4
6
5
5
4
4
3
3
I
3
3

«portul «tudențeac București — Știința 
Petroșani (arbitru St, Criatea) ; Gloria 
București — Rulmentul Blrlad (arb. AL 
Lemneanu). Agronomia Cluj — Univer
sitate* Timișoara (arb. S. Dragomlres- 
cu) ; Grivița Roșie — Farul Constanța 
(V. Clșmaș) ; Politehnica Iași — C.S.M. 
Sibiu (D. Grlgorescu) ; Dlnamo 
Steaua (T. Witting).

BOXERULUI IUN HODOȘAN
J

întins mîna. C5nd îl descrie pe co
munistul Mihai Robu, maistre 
principal la sectorul Energetic-șef, 
p.e antrenorul Ion Sțoianovici sau 
pe economistul A. Manolescn, vo
cea tînărului sportiv devine din- 
tr-o dată mai caldă. Cu ajutorul 
acestor oameni ți îndrumat de or
ganizația U.T.C., reputatul boxer 
Ion Hodoțan a absolvit școala de 
maiștri de pe lingă uzină, cu spe
cialitatea „construcții metalice și 
sudură1*. Azi, tînărul maistru îți 
vorbește cu pasiune și competen
ță despre piesele pentru locomoti
ve Diesel, produse în uzină, ca și 
cînd le-ar cunoaște de cînd lumea. 
E lumea lui — după cum ne măr
turisește cu sigcgritgte. O lume care

i se deschide dimineața, cînd in
tră pe poarta fabricii, și care-1 re
cunoaște ca om dăruit cu pasiune 
muncii. Lui Hodoșan ti place să 
muncească și, tocmai de aceea, 
cînd — uneori — e absent din uzi
nă, fiind chemat să apere culorile 
sportive ale clubului metalurgist, 
tovarășii săi de uzină îi simt lip
sa. Pentru că sportivul, prezent cu 
regularitate în ultimii cinci ani în 
prestigioase turnee de box dispu
tate în țară șl peste hotare, este 
ți un OM adevărat. Nu' întîmplător 
antrenorul echipei naționale, Ion 
Popa, spunea despre maestrul spor
tului Ion Hodoșan, că „e cel mai 
serios pugilist pe care l-a avut 
vreodată în lotul reprezentativ". 
O carte de vizită cum ar fi de do
rit s-o aibă cît mai mulți dintre 
sportivii noștri fruntași... ,
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Jocul de fotbal, considerat pînă 
mai ieri un domeniu de activitate 
sportivă exclusiv masculină, a cu
cerit în ultima perioadă de timp — 
și în țara noastră — un interes 
crescînd în rîndul Sexului frumos. 
Practicarea fotbalului de către 
femei ridică însă o seamă de pro
bleme care trebuie luate în consi
derare, cu prilejul ndaptării regu
lamentului existent la specificul 
impus de structura fizică deosebită 
a jucătoarelor cu balonul rotund1. 
Trebuie să ne gîndim — în primul 
rînd — la protejarea sănătății și 
integrității corporale.

Trecînd în revistă prevederile re
gulilor de joc, trebuie să reflectăm 
asupra amendamentelor ce se im
pun atunci cînd acest sport este 
practicat de femei.

1. Terenul de joc. Impracticabi
li tatea acestuia va trebui apreciată 
de către arbitri, cu exigență spo
rită în caz de : ploaie torențială, 
îngheț, teren alunecos sau cu su
prafețe acoperite de apă, pericolul 
accidentării sau provocării unor 
traumatisme fiind foarte posibil.

2. Mingea va trebui să fie mai 
ușoară și cu circumferința mai re
dusă. Apreciem că greutatea balo
nului va trebui să fie între 350— 
400 gr, iar circumferința între- 
62—65 cm. Această situație se im
pune și pentru faptul că în jocul 
de fotbal feminin folosirea ghete
lor cu cramnoane este contraindi
cată iar utilizarea unei încălță- 
minți mai ușoare nu oferă posibi
litatea lovirii balonului eu aceeași 
intensitate ca gheata de fotbal.

3. încălțămintea pentru practica
rea fotbalului feminin trebuie să 
fie ușoară și proteguitoare pentru 
adversar. Se vor putea folosi pan
tofi de tenis, ghete de baschet sau 
espadrile de turism —■ cărora li se 
vor putea adăuga barete sau alte 
structuri — pe talpă, evident ■— tot 
din Cauciuc, pentru a împiedica 
alunecările.

4. Durata partidei se recomandă 
a fi, la adulte — de două 
» SO minute, iar la junioare 
nai 20 minute, repriza.

5. Arbitrii. De preferință
delega arbitri femei, iar în mod 
excepțional, pentru jocuri mai im
portante (calificare, internaționale

etc.) arbitri experimentați din lo
turile republicane.

6. Schimbul de jucătoare să fie 
îngăduit pînă la un număr de 3—5.

7. Atacul cu corpul și obstrucția 
regulamentară vor trebui apreciate 
cu maximum de exigență. Zona a- 
tacului cu corpul va trebui redusă 
numai la atacul umăr la umăr, din 
lateral. Din față, interzis, iar din 
spate numai cu umărul la omoplat 
(zona regulamentară).

8. Atacul portarului va trebui in
terzis cu desăvirșire.

9. Folosirea brațelor. Protejarea 
corpului cu brațele împotriva min
gii va trebui să fie permisă în 
orice situație și de la orice dis
tanță. Rămîne în sarcina exclusi
vă a arbitrilor sa aprecieze dacă 
folosirea mîinilor s-a făcut în sco
pul protejării zonelor delicate ale 
corpului sau doar pentru crearea 
unui avantaj de joc, în această ul
timă situație arbitrul trebuind să 
aplice regulamentul care interzice 
utilizarea mîinii.

Evident, prin aceste succinte con- 
siderațiuni nu s-au epuizat proble
mele pe care le ridică aplicarea re
gulamentului de joc în domeniul 
fotbalului feminin. Tehnicienii fot
balului și cu deosebire arbitrii — 
vor semnala, desigur. în viitor și 
alte probleme ce urmează a fi re
zolvate, în scopul îmbunătățirii 
practicării jocului cu balonul ro
tund de către femei — sport căruia

îi dorim cu toții o dezvoltare fruc
tuoasă și plină de succes atît pe 
plan intern cit și pe tărîm inter
național.

loan DUMITRESCU-BUDEȘTI 
arbitru onorific

O fază dintr-un meci feminin de 
fotbal opunînd echipele Femina Iași 

și Dunărea Galați
Foto t L. ADORJAN

PRîMiEREA ECHIPEI

reprize 
de nu-

se vor

JOCURILE SERIEI A 4-a DIN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL

Reprezentanții federațiilor de 
fotbal din România, R. D. Germa
nă și Finlanda au stabilit — cu 
prilejul unei ședințe la Berlin — 
programul jocurilor din seria a 
IV-a preliminară a campionatului 
mondial.

26 septembrie 1973 :
R.D. GERMANA — ROMANIA
14 octombrie 1973 :
ROMANIA — FINLANDA
în zilele următoare vor fi sta

bilite și datele partidelor cu e- 
chipa Albaniei.

Bînaintea meciului de divizia 
C.S.M. Sibiu — Olimpia Satu Mare, 
la Sibiu a avut loc festivitatea de 
premiere a echipei Școlii sportive 
din localitate, campioană republi
cană de juniori la fotbal pe anul 
1971. Cu acest prilej, tinerilor fot
baliști din Sibiu li s-au înmînat 
cupa și tricourile de campioni-

I. IONESCU, coresp.
20 septembrie 1972 : 
FINLANDA — ROMANIA
27 mai 1973 :
ROMANIA — R.D. GERMANA

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A V-A 
A DIVIZIEI B

Șl DISCIPLINA A f.R. FOTBAL

SERIA I
Ș. N, Oltenița — F. C. Galați : 

G. VASILESCU I, ajutat de C. Bi- 
zinichi și G. Fodor (toți din Bucu
rești) ;

Dunărea Giurgiu — Progresul 
București : A. MACOVEI (Bacău), 
ajutat de A, Damian și R. Avra- 
mescu (ambii din Ploiești) ;

Știința Bacău — Poiana Cîmpi- 
na : T. LECA, ajutat de P. Căpri
ță și G. Ologu (toți din Brăila);

Sportul studențesc București — 
Fbrtul Constanța: N. CURSARU, 
ajutat de V. Gligorescu și M. Ma- 
rinciu (toți din Ploiești) ;

Metalul Plopenl — C.F.R. Paș
cani : A. GRIGORESCU, ajutat de 
Gh. Olteanu și S. Marin (toți din 
București) ;

Politehnica Galați — Progresul 
Brăila: R. STÎNCAN, ajutat de V. 
Teciu și G. Dragomir (toți din 
București) ;

Ceahlăul P. Neamț — Metalul 
Tirgoviște: M. POPESCU (Bucu
rești), ajutat de V. Popa și T. 
Oniga (ambii din Iași) ;

Chimia Rm. Vîlce» —- Metalul 
București : N. MOGOROAȘE, aju
tat de I. Croitoru și FI. Voiculescu 
(toți din Craiova).

SERIA A II-a
Olimpia Oradea — Minerul Ani

na : I. CÎMPEANU, ajutat de E. 
Călbăjos și T. Gaboș (toți din Cluj);

Minerul Baia Mare — C.S.M. Si
biu : T. VAS, ajutat de Z. Szilaghi 
și O. Ciuclea (toți din Oradea) ;

Olimpia Satu Mare — C.F.R. 
Arad : T. CÎMPEANU (Bistrița), a- 
jutat de I. Cioară și A. Sike (am
bii din Oradea) ;

Gloria Bistrița — C.F.R. Timișoa
ra : C. BRAUN, ajutat de N. Ilies
cu și G. Racz (toți din Brașov) ;

Politehnica Timișoara — Gaz me
tan Mediaș : S. PATKOȘ, ajutat de 
F. Pitiș și I. Zare (toți din Ora
dea) ;

C.S.M. Reșița — Metalurgistul 
Cngir: S. MATAIZER ajutat de A. 
Ene șl D. Hecker (toți din Cra
iova) ;

Corvinnl Hunedoara — Chimia 
Făgăraș: A. CRIȘAN (Arad), aju
tat de I. Sechel (Arad) și G. Crts- 
tea (Deta) ;

Vulturii textila Lugoj — Electro- 
putere Craiova : I. BARBU (Aiud), 
ajutat de I. Călărașu și I. Oniga 
(Teiuș).

Comisia centrală de competiții și 
disciplină a Federației române de 
fotbal a analizat, în ședința ținută 
aseară, contestația echipei Sportul 
studențesc București făcută înaintea 
partidei cu Metalul Tirgoviște, din 
campionatul diviziei B. seria I, pen
tru faptul că jucătorul Nistor a fost 
transferat la Metalul prin încălcarea 
prevederilor regulamentare. Comisia, 
pe baza actelor prezentate de ambele 
echipe, a luat următoarele măsuri:

— meeiul Metalul Tirgoviște — 
Sportul studențesc a fost omologat 
cu rezultatul de 3—0 în favoarea 
Sportului studențesc, deoarece tran
sferul jucătorului Nistor s-a făcut 
prin încălcarea prevederilor regu
lamentare t

— jucătorul Nistor are drept de 
Joo la echipa A. S. Armata Tg. Mu
reș, anulîndu-se transferul 
Metalul Tirgoviște.

Comisia a mai analizat, în 
ținută aseară, abaterile unor jucători 
și a hotărît următoarele:

— jucătorul C. Olteanu (F. C. Ar
geș) a fost suspendat pe patru etape 
pentru injurii aduse arbitrilor după 
terminarea partidei Steagul roșu — 
F. C. Argeș |

— Velicu (Sport duh Bacău) — 
suspendat pe trei etape pentru lovi
rea adversarului |

— Petcu (Progresul Brăila) — sus
pendat pe patru etape pentru lovi
rea intenționată a adversarului |

— Plopeanu (Petrolul, tineret-re- 
zerve) și Bărbulescu (Metalul Tirgo-

viște) — suspendați pe trei etape 
pentru lovirea adversarului j

— Rădol (Progresul Brăila) — sus
pendat pe o etapă pentru gest 
nesportiv.

LA BUDAPESTA
CURS INTERNAȚIONAL

PENTRU ARBITRI
a-

său la
ședința

La Budapesta se desfășoară în 
ceste zile un curs de perfecționare 
a arbitrilor de fotbal. Țara noas- 
stră este reprezentată de George N. 
Gherghe, fostul președinte al Co
legiului central al arbitrilor.

POZIȚII PIERDUTE SI DESCREȘTERI VALORICE
7 7 7

(Urmare din pag. t)

ție jubiliară a Jocurilor Balcanice. 
Au fost stabilite — se știe — șl o 
serie de recorduri naționale sau 
performanțe îmbucurătoare-

Ar fi, însă, credem, greșit SA 
GENERALIZAM MERITELE, să 
nu departajăm contribuțiile, să 
vedem doar strălucirea medali
ilor, ultlnd sau omițlnd Insatisfac
țiile.

Toate acestea pentru binele șl 
cu dorința de a vedea atletismul 
nostru cucerind, «au recucerind 
poziții fruntașe In competiția bal
canică și opțiuni certe pentru 
Jocurile Olimpice de la Miinchen.

Ne propunem să începem cu 
întrecerile masculine...

Trebuie să privim obiectiv, fără 
a ignora obstacolele, dificultățile 
și unele condiții particulare, evo
luția și bilanțul echipei mascu
line. Vom spune, de aceea, pentru 
început, că atlețîi români au în- 
tîlnit în reprezentativa țării gazde 
un adversar extrem de bine pre
gătit și hotărît să cîștige compe
tiția. în ceea ce ne privește, ne-am 
prezentat cu cîteva indisponibili
tăți, fără acoperire valorică la 
unele probe, în cîteva cazuri chiar 
fără „omul doi“. Pentru res
pectul adevărului și nicidecum cu 
intenția de a atenua un insucces, 
amintim și arbitrajul slab care la 
unele întreceri (110 m g, dar și la 
altele...) a influențat și chiar a 
viciat diferite rezultate.

Cu aceste precizări, să Intrăm 
h fondul problemei.

ECHIPA MASCULINA A ȚA- 
TII NOASTRE A AVUT LA ZA- 

REB O COMPORTARE NESA- 
i’ISFACAtoare ! Cu excepția 
ătorva atleți (îndeosebi la probe- 
e de sărituri, concluzie care evi- 
lențiază munca, responsabilitatea 
,i talentul sportivilor și antreno
rilor respectivi), printre care amin

tim pe Carol Corbu, Șerban loan, 
Csaba Dosa, Dinu Pistalu, Șerban 
Ciochină, dar și pe Gheorghe Ce- 
fan și Constantin Staicu, CEI
LALȚI SPORTIVI AU CORES
PUNS DOAR PARȚIAL SAU — 
unii dintre ei — AU DECEPȚIO
NAT PRIN REZULTATELE ÎNRE
GISTRATE.

Nici o victorie șl nici măcar 
un loc secund (!) în toate cele 13 
probe de alergări. Este, cum am 
mal spus, pentru prima oară cînd 
sprinterii, Bemifondiștii și fondiș- 
tîi români nu ocupă măcar într-o 
probă unul din locurile 1—2.

Cu destul regret (mai ales că 
în unele cazuri e vorba de spor
tivi cu reale contribuții la progre
sul realizat de atletismul nostru 
In ultimii ani), dar cu sentimen
tul obligației profesionale și cu 
sincera dorință de a privi în față 
adevărul acestui an preolimpic, 
trebuie să spunem că la Zagreb 
cele mai multe evoluții au osci- 
laț între „MODEST" și „NESA- 
TISFACATOR". Aprecierile îi vi
zează pe Gheorghe Zamfirescu, 
Alexandru Munteanu, Gheorghe 
Dulgherii (100 și 200 m), Puiu Tu
dor, Nicolae (Nicolae (400 m), Mir
cea Neamțu (1 500 m), Ilie Cioca 
(5 000 și 10 000 m), Viorel Suciu 
și Nicolae Perța (110 m g), 
Gheorghe Petronius (400 m g), C. 
Stan — îndeosebi, Dulgheru, Mun
teanu, Zamfirescu (4x100 m), Dul
gheru, Nicolae, Petronius, Tudor 
(4x400 m), Iosif Naghi, Vasile Să- 
lăjean (disc), Frederich Schneider 
(ciocan), Andrei Șepci (decatlon), 
și alții.

Cam lungă această listă pe care 
figurează, spre surprinderea noas
tră, cîțiva dintre atleți! de bază 
ai reprezentativei masculine, per
formeri și medaliați ai ediției tre
cute, desfășurate la București !

Ne place, sau nu, constatăm to
tuși o descreștere valorică în pro

bele de sprint. Mai convingător ca 
altădată, în ultima vreme, ne 
apare și o foarte modestă repre
zentare în probele de semîfond și 
fond, odinioară unul din puncte
le „forte" ale echipei noastre. S3 
spunem — deci — lucrurilor pe 
nume. La ora actuală, doar cîțiva 
atleți, specialiști în probele de 
sărituri, 3 000 m obstacole, 20 km 
marș... au o valoare care Justifică 
speranțe pentru un eventual punc
taj olimpic 1

în aceeași notă 'de exigență în
temeiată, avînd în vedere tocmai 
evaluarea reală a rezultatelor de 
la Zagreb și perspectivele pentru 
J.O. de la Miinchen, ni se pare 
util să precizăm că, de fapt, în- 
frîngerea suferită din partea echi
pei iugoslave nu înseamnă doar o 
diferență — ușor recuperabilă — 
de 14 puncte, ci de mult mai 
multe... Pentru că anul trecut, la 
București, ATLEȚII ROMANI AU 
FOST ACEIA CARE AU ÎNTRE
CUT REPREZENTATIVA IUGO
SLAVIEI CU 17 PUNCTE. Arit
metica simplă ne obligă la acest 
calcul al cărui rezultat îngrijo
rează ! •

Dar, în acest an, exceptind în- 
tîlnirile cu echipa Norvegiei, for
mația noastră masculină a pierdut, 
după cum se știe, meciurile cu 
Italia, R.D. Germană, Ungaria, 
Finlanda.

Acum și confruntarea directă cu 
echipa Iugoslaviei !

Este, desigur, de competența fe
derației de specialitate analiza 
complexă a selecției și pregătirii 
pentru ediția jubiliară a Jocurilor 
Balcanice. Ne vom îngădui cîte
va sugestii într-unuî din nume
rele viitoare.

Stadionul 23 August, ora 14 : 
Rapid — Dinamo (tineret—rezer
ve); ora 16: Rapid.— Dinamo (di
vizia A)*

Terenul T.M.B., ora 16: T.M.B.— 
Mașini unelte (divizia C).

DUMINICĂ, 12 SEPTEMBRIE
Stadionul Politehnica, ora 11 : 

Sportul Studențesc — Portul Con
stanța (divizia B); ora 13: Spor
tul Studențesc — Dunărea Giur
giu (juniori) ;

Terenul Flacăra roșie. ora 11: 
Flacăra roșie — Olimpia Giurgiu 
(divizia C);

Terenul Constructorul, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Tehnometal (di
vizia C);

Terenul Laromet, ora 11 : Laro- 
met — Electronica (divizia C);

Terenul Voința, ora 11 :
Sirena (divizia C) ;

Stadionul Dinamo, ora 
namo Obor — Celuloza 
(divizia C);

Terenul 23 August IV, 
Școala sportivă Energia 
Farul Constanța (juniori) ;

Terenul Ghencea, ora 13.: Steaua 
— Comerțul Brăila (juniori) :

Terenul F.R.B., 
sportivă nr. 2 
tenița (juniori).

Voința—

11 : Di-
Călărași

ora 13: 
Buc. —

ora 13 : 
Buc. — Ș.

★
divizia A

Școala
N. 01-

din 11,Meciurile din
12, 19 și 26 septembrie vor înce
pe la ora 16.

Tușierii — inamicul public nr. 1 ?
Cel mai bogat material, în ra

poartele observatorilor federali, 
l-am descoperit, săptămîna aceasta, 
nu în notațiile ce s-au făcut pe 
marginea partidelor cu scoruri strîn- 
se, cu desfășurări furtunoase, ci în ra
portul care vizează un meci în
cheiat cu scorul de 3—0 și, deci, în 
aparență, fără probleme. Este vor
ba de întîlnirea de la Bacău, dintre 
Sport Club și Universitatea Cra
iova.

Trimisul, Federației, fostul arbi
tru de divizia A, Francisc Mate- 
escu, apreciază că scorul de 3—0 
poartă amprenta gravelor greșeli 
pe care le-au comis la acest joc 
cei doi tușieri, Ion Ciolan și Va
sile Popa. Și noi am arătat că go
lul al doilea a fost înscris din- 
tr-o poziție flagrantă de ofsaid, 
nesemnalizată de către Ion Ciolan. 
Observatorul federal consideră, 
însă, că o asemenea poziție a e- 
xistat și la primul gol, cînd apă
rarea oaspeților s-a oprit, aștep- 
tînd semnalizarea tușierului Vasile 
Popa. Pe de altă parte, Francisc 
Mateescu notează faptul că Ve- 
licu l-a lovit cu pumnul pe Pîrvu, 
fără a fi sancționat pentru acest 
lucru, din cauza atitudinii lipsite

CEA MAI FERICITA ZI DIN VIAȚA
LUI VIOREL STOICESCU

Vestea, adusă de cineva de la ca
bine. s-a răspindit uimitor de re
pede, din om în om, și cu cîteva 
minute înainte de 
mai tot stadionul 
fericit : „Va juca

...Cu cîteva ore 
cu Dinamo, sîmbătă 
la „Unirea”. Pentru Viorel Stoicescu 
clipele ard. De nerăbdare, de spe
ranțe și teamă. „Mîine s-ar putea 
să joc ! Un reputat specialist m-a 
asigurat, marți, că pot să joc ! în
țelegeți ce înseamnă acest lucru ?! 
Aproape trei luni de zile am stat 
departe de fotbal. Trei luni de coș
mar. Unii mi-au spus că s-ar putea 
să nu mai joc niciodată. La 22 de 
ani și jumătate, să auzi acest lu
cru...”. Reia discuția după cîteva 
minute de tăcere. Tăcere grea, pe 
care numai talentatul fundaș , al 
Politehnicii Iași cutează să o frîngă. 
„La lotul de tineret am luat numai 
note de la 8 în sus. Visam „națio
nala mare”. Am avut, însă, numai, 
accidente. Accident încă Ia debutul 
în divizia A. Hepatită. Și alte atî- 
tea accidente cînd îmi era lumea 
mai dragă. Dar nu m-am speriat. 
Treaba asia însă, traumatismul, su
ferit la cap, și, în special, gîndul 
urît că s-ar putea să abandonez 
fotbalul, m-a năucit. Așa că dacă 
mîine voi juca, pot spune că m-am 
născut a doua oară 1”

...Cu numai trei antrenamente în 
picioare, începute marți. imediat 
după ce medicii l-au asigurat că 
poate juca fotbal fără nici o grijă, 
Viorel Stoicescu a pășit duminică 
în teren dornic să-l mingîie iar tri
buna cu vuietul său răscolitor.

Nu i-a fost frică, a început jocul 
de parcă nu i s-ar fi întîmplat ni
mic, niciodată. Și din primul mi
nut s-a avîntat într-un duel aprig 
cu Doru Popescu : 
vesc 
strez 
orice

La 
nu vrea să treacă pe banca de rezer
ve. Alecu ieșise deja la încălzire, 
gata să-i ia locul în formație. El, 
însă, nici n-a vrut să audă de așa 
ceva. A intrat în teren cu aceeași 
poftă nebună de joc. Și a jucat ca

meci, duminică, 
ieșean murmura 
Stoîcescu !”...
înaintea jocului 

seara, în hol

„Am sărit să 10- 
balonul cu capul, să-mi demon- 
mie că nu am nimic, să piară 
teamă din mine...".
pauză cineva l-a întrebat dacă

MECIUL F.C. HIBERNIANS PAOLA - STEAUA, 
DIN „CUPA CUPELOR”, SE JOACĂ MARȚ114 SEPTEMBRIEf J »

A fost stabilită data de disputare 
partidei tur dintre echipele F.C. 

Hibernians Paola (Malta) și Steauai 
marți, 14 septembrie, în orașul La 
Valetta. Fotbaliștii bucureșteni vor 
pleca duminică dimineață spre 
Malta.

a

.ȘOIMII NEAMȚULUI" 
PE ÎNĂLȚIMI

Valea Bistriței. Satul Chirii. In 
depărtare se vede Rarăul. Pe o pa
jiște îșl fao apariția cîteva corturi, 
iar glasuri vesele de copii tulbură 
pentru un timp liniștea pădurilor 
clin apropiere. După puțină vreme 
facem cunoștință cu echipajul 
„Șoimii Neamțului”, 12 fete și bă
ieți de la Școala generală nr. 3 din 
Piatra Neamț, plecați pentru 10 
zile într-o excursie cu corturi pe 
traseul : Sîngiorz Băi — Rodna Ve
che — Tneu — Lacul bala — Pris
lop — Valea Bistriței — Rarău — 
Broșteni — Borca — P. Neamț. în
drăzneții turiști au străbătut — sub 
conducerea profesorilor Virginia 
Amaici (specialitate română i) si 
Gheorghe Amaici (specialitate mate
matică !). pasionați ai drumețiilor 
montane — peste 150 km pe jos. 
ei utilizînd numai în cazuri deose
bite trenul sau mașina.

Mal sînt cîteva zile pînă cînd 
clopoțelul va anunța prima oră de 
curs„. Mică e vacanța mare I

SALUTARI DIN BUDAPESTA!

„După 30 de zile de pedalare, 
cicloturiștii din Micfalău se întorc 
sănătoși acasă. Pentru toți iubitorii 
sportului trimitem salutări din Un
garia”. Urmează semnăturile.

Pasiunea pentru cicloturism a pio
nierilor din Micfalău, conduși de 
neobositul prof. Acațiu Feher, nu 
cunoaște, deci, hotare Excursia din 
această vară este o nouă dovadă

Meciul dintre cele două formații
i va disputa,
1 septembrie,
: ore după

se
30
de
A.C. Napoli-

probabil, în ziua 
la București, la 
întîlnirea Rapid

de
24

a dorinței de a vedea „pe viu" geo
grafia, de a cunoaște oameni și 
locuri.

Nouă nu ne rămîne decît să-i 
Intîmpinăm cu tradiționala urare 
de : „Bine ați venit !“
O INIȚIATIVA DEMNA DE LAUDA

Handbalul românesc a cucerit 
aprecieri elogioase în întreaga lume. 
Jucătorii noștri — și e greu să ne 
oprim la vreunul — au îneîntat sute 
și mii de spectatori din numeroase 
țări. Și cine nu se vrea a fi un 
Gruia sau un Gațu ? Iată de ce tot 
mai mulți tineri se îndreaptă spre 
terenul de handbal și cu această 
dorință nemărturisită.

Credem, de aceea, că Inițiativa 
Consiliului județean al sindicatelor 
Alba șl asociației sportive Textila 
Sebeș este binevenită. Organizarea

niciodată. Fără să strălucească (fă
cuse doar trei antrenamente !), dar 
cu pasiune arzîndâ. Cu devotament 
dus pînă la sacrificiu. Seara, după 
meci, cînd mai toată lumea comenta 
etapa, Viorel Stoicescu, student în 
anul IV la Mecanică și fotbalist de 
mare talent, mărturisea emoționat : 
„Azi a fost cea mai fericită zi din 
viața mea !“

...De duminică Seara, Viorel Stoi
cescu poate visa, din nou, națio
nala...

Mircea M. IONESCU

de curaj a aceluiași tușier Vasile 
Popa.

Degeaba, deci, arbitrajul lui N. 
Rainea „a fost corect șl autoritar", 
din moment ce ajutoarele sale au 
avut o prestație cu totul necores
punzătoare, împiedicîndu-1, prac
tic, să aplice regulamentul în toata 
ocaziile. De altfel, de la un timp, 
o pondere mare în greșelile de 
arbitraj par s-o aibă nu acelea 
comise de conducătorii jocului, ci 
acelea ale tușierilor, concretizate 
în special în neatenția sau apre
cierea inexactă a pozițiilor de 
ofsaid. Dar, tocmai pentru că nu 
este vorba de cazuri izolate, Co
legiul central al arbitrilor ar tre
bui să manifeste o exigență spo
rită în problema de loc lipsită de 
însemnătate a delegării arbitrilor 
de linie. Faptele au dovedit că, de
parte de a avea un rol secundar 
în buna desfășurare a partidelor, 
în asigurarea condițiilor regula
mentare de joc, de multe ori aceș
tia au un cuvînt mai greu de spuș 
un rol mai Important decît arbi
trii de centru în aprecierea reală 
a unor fapte.

Un alt observator federal, Mihai 
Tănăsescu, insistă, de asemenea, 
asupra unor probleme de arbitraj, 
în meciul Steagul roșu — F.C. Ar
geș, de data aceasta sub focul cri
ticii fiind trecut arbitrul de centru, 
Zaharia Drăghicf, despre care se 
spune că ,.a realizat un arbitra) 
mediocru*- Acesta „s-a lăsat, dcrvâ- 
șit de meci In partea finală și a 
comis greșeli, care însă n-au in
fluențat rezultatul*, se arată în 
continuare, în raportul observato
rului federal. Oricum, deficientele 
arbitrajului nu-i pun la dispoziție 
lui Olteanu (F.C. Argeș) nici o 
circumstanță ușurătoare, în apre
cierea atitudinii pe care a avut-o 
față de conducătorul jocului, a în
tregii brigăzi de arbitri, pe care A 
aconerit-o cu insulte. ..In toată ac
tivitatea mea de arbitru — scrie 
Zaharia Drăghicî — nu mi-a fost 
dat să aud asemenea cuvinte din 
gura ținui jucător".

Asemenea comportări descali
fică un fotbalist, indiferent de va
loarea lui sportivă, 
a mai trecut prin 
de disciplină.

Ne bucură, totuși, 
rea acestor rînduri,
să consemnăm un fapt pozitiv- La 
Iași, unde s-a disputat poate cel 
mai înverșunat meci al etapei. Po
litehnica — Dinamo, ambele echi
pe au evoluat de o asemenea ma
nieră, Incit observatorul federal; 
Ion Marinescu, s-a simțit tentat 
să dea și el note la capitolul spor
tivității. Și privirile ni s-au oprit 
asupra unui ,,9“, cu adevărat re
marcabil.

Și C. Olteanu 
fața Comisiei

că în încheie-' 
avem prilejul

Jack BERARIU

LOTO-PRONOSPORT
Participanții la sistemele organi

zate de către LOTO-PRONOSPORT 
nu se poate să nu fi reținut faptul 
că în acest an s-a acordat un mare 
număr de cîștiguri în bani și auto
turisme.

Printre ultimii participant! care 
și-au ridicat clștigurile în cadrul 
tragerilor televizate, sînt și urmă
torii : Călbureanu Rafira din Bra
șov "• 100.000 lei la Pronoexpres 
din care un autoturism DACIA 1100 
și diferența de 45.000 lei în nume
rar ; Spirea Stelian din București 
— 100.000 lei la Pronoexpres ; Cio
can St. Florea din com. Călărași 
județul Dolj — un autoturism DA
CIA 1100 la Loz în Plic și Viorica 
Antemir din București — un auto
turism DACIA 1100 la Loz în Plic.

Un nou prilej de a obține autotu
risme sau bani vi-1 
Loto de mîine care 
cîștigurilor obișnuite 
turisme la alegere.

din

din

DIN

oferă tragerea 
oferă în afara 
în bani, auto-

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 36 DIN 8 SEP

TEMBRIE
Fond general de premii : 2 296 371 lei, 

din care 1 452 657 lei report.
Extragerea I : 43 44 24 23 15 0
Fond de premii : 1 616 433 lei, 

care 1 178 899 lei report categ. 1.
Extragerea a 11-a : 1 20 12 18 26.
FOND DE PREMII : 679 888 lei, 

care 273 758 lei report categ. A.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO
3 SEPTEMBRIE

Extragerea I : Categ. s : 2,83 variante 
a 27 641 lei ; categ. 3 : 10,05 a 7 839 lei ; 
categ. 4 : 30 a 2 626 lei ; categ. 5 : S9.75 
a 790 lei ; categ. 6 : 236,75 a 333 lei. Re
port categoria 1 : 123 554 lei.

Extragerea a II-a : Categ. A : 1 va
riantă 25% a 95 569 lei și 1 variantă 
10% a 38 227 lei ; categ. B : 1 variantă 
25’/» a 17 912 lei și 6 variante 10% a 
7165 lei ; categ. C : 10.95 a 5 562 lei ; 
categ. D : 21,10 a 2 886 lei ; categ. E : 
33,75 a 1 804 lei ; categ. F : 42,95 a 1 418 lei ------ -- - - - ... .
de 
lui

; categ. Z : 1 351,35 a 100 lei. Premiul 
categoria A de 95 569 lei a revenit 
AIRINEI DUMITRU din Bacău.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

unei competiții de anvergură (au 
fost prezente 8 echipe de băieți și 
fete) — și care se dorește a intra 
în tradiție — a oferit formațiilor 
participante posibilitatea de a-și 
demonstra măiestria șl dragostea 
pentru acest sport. După dispute 
dîrze, reprezentativele gazdelor : 
Avîntul (masculin) și Textila (femi
nin) s-au clasat pe primele locuri.

PENTRU PRIMA OARA 
IN ISTORIA ORAȘULUI

Cu puțină vreme în urmă, In ca
drul aceleiași rubrici, consemnam 
faptul că la Gura Humorului se lu
crează intens la construirea unul 
bazin de Înot de dimensiuni olim
pice.

O știre sosită pe adresa redacției 
ne anunță faptul că zilele trecute 
acesta a fost dat In folosință. Iată 
așadar că pentru prima dată în

istoria orașului cetățenii din Gura 
Humorului au posibilitatea să prac
tice înotul. De altfel, trebuie men
ționat faptul că la realizarea lui be
neficiarii de azi și-au adus o im
portantă contribuție, prestînd nu
meroase ore de muncă patriotică. 
Nu poate fi trecut cu vederea nici 
sprijinul substanțial oferit de or
ganele locale de stat, de Combinatul 
și exploatarea minieră Leșu Ursului.

Se continuă. în același timp, ac
tivitatea de amenajare a altei baze 
sportive pentru tenis, volei, bas
chet care va transforma „Lunca 
Moldovei” într-un excelent loo de 
agrement.

Pe cînd, deci, pe lista campionilor 
Ia natație și un nume din Gura 
Humorului ?

Rubrică redactată de 
Em. FANTANEANU 

cu sprijinul corespondenților județeni

Sezonul estival a trecut. însă soarele mai are destulă putere, iar cînd ștrandul este și termoficat.. Drept 
urmare, atita timp cit vremea permite, amatorii de plajă sînt prezenți în număr mare. Imaginea alăturată 
este elocventă. Să facem și precizarea de rigoare că ștrandul se află pe Valea Jiului, la Lupeni. fiind unul 
din obiectivele cu care A. S. Preparatorul din localitate se mîndrește. Pentru noi, zilele vacanței fiind deja o 
amintire, promitem că nu-l vom ocoli în sezonul viitor Poate în carnetul reporterului vor apărea noi date 

interesant»



TURNEUL DE BOX AL ARMATELOR PRIETENE
î

SPORTIVII DIN R.P. BULGARIA SIMBOL AL SPORTULUI DIN R.P.D. COREEANĂ

a

MISKOLC, 8 (prin telefon)
Marți seara, în sala sporturilor 

din localitate au continuat între
cerile pugilistice din cadrul turneu
lui Armatelor Prietene. S*au dispu
tat ultimele meciuri preliminarii, 
iar la unele categorii au început se
mifinalele- In această reuniune au 
evoluat și doi pugiliști ai clubului 
Steaua : Gheorghe Pușcaș și Ște
fan Băiatu. Pușcaș l-a întîlnit pe 
pugilistul din R.D.G. — Biittner, de 
care a dispus categoric la puncte, 
trimițîndu-1 și la podea în repriza 
secundă. Boxerul român și-a folosit 
foarte bine alonja și l-a contrat 
puternic pe Biittner, ori de cite 
ori acesta a încercat să se impună 
în lupta de aproape. Miercuri, în 
semifinale, Pușcaș îl are ca adver
sar pe maghiarul L. Orban. Un 
meci foarte frumos a realizat și

Ștefan Dăiatu-, în cadrul semifina
lelor categoriei semimuscă. Tehni
ca sa superioară l-a ajutat să în
vingă la puncte un adversar mult 
mai bine dotat din punct de ve
dere fizic, Kim U-gil (R.P.D. Co
reeană). în partida finală, de vi
neri, Ștefan Băiatu va încrucișa 
mănușile cu bulgarul Konstantinov.

Tot în semifinale, miercuri seara, 
Gheorghe Chivăr îl întîlnește pe 
Urban (R.D.G.), iar Vasile Drăgan 
pe Kim Man Soc (R.P.D. Coreeană).

Eugen VLADIMIR

N.R. : Datorită orei tîrzii Ia care 
s-au încheiat întrecerile, rezultatele 
nu ne-au parvenit pînă la închide
rea ediției. Ele vor fi publicate în 
numărul nostru de mîine.

IERI IN „CUPA BALCANICĂ" LA

STEAGUL ROȘU
la

In- 
pu- 
din 

care

BRAȘOV, 8 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

Neașteptatul lider al acestui 
ceput de sezon a luat un start 
ternic în partida cu Panionios, 
„Cupa Balcanică", trofeu la
stegarii, ca foști deținători, aspiră 
cu îndreptățite speranțe. Ofensiva 
formației gazdă, susținută frenetic 
de un public entuziast. întîmpină 
însă serioase dificultăți în condiți
ile marcajului sever aplicat de Pa
nionios, adeptă a betonului clasic, 
prevăzut cu un libero (Kiriadis). Și 
totuși, o fază (min. 10), concepută a- 
lert și ingenios, creează o breșă în 
barajul din fața porții lui Filis. dar 
Ghergheli risipește situația favora
bilă. șutind imprecis. Trei minute 
mai tîrziu. lovitură de teatru! Pa
nionios contraatacă pe aripa dreap
tă. internaționalul Dedes centrează 
înspre punctul de Ia 11 m. de unde 
Mavros. complet liber. înscrie cu 
capul: 0—1 împotriva cursului jocu
lui.

Steagul roșu reînnoadă rapid fi
rul superiorității teritoriale, pregă
tind egalarea prin acțiuni desfășu
rate pe un front larg pentru desfa
cerea sistemului defensiv al forma
ției oaspe. La o astfel de manevră, 
Gyorfi demarează irezistibil pînă la 
linia de fund, centrează apoi în ca
reu, cu precizie, dar aceiași Gher
gheli gafează din nou. reluînd ală
turi de la numai 7—8 m. In min. 32

tribunele explodează: Ivăncescu. ur
cat în atac pe culoarul Iui. schim
bă brusc pe partea opusă, spre col
țul sting al careului mare, acolo 
unde Gyorfi așteaptă, cu nerăbdare 
balonul; un șut expediat de extre
ma brașoveană. cu sete, din voie, 
și Filis va scoate mingea din plasă: 
1—1. Egalați destul de repede, oas
peții acționează din ce în ce mai 
nervos șl pentru a pune. stavilă iu
reșului brașovean se văd nevoiti. 
spre finalul reprizei, să recurgă la 
mijloace antiioc: placaje (min. 
Hristodulu la Cadar). Faulturi 
„scîntei". trageri de timp, 
treg arsenalul.

Ca sens de desfășurare 
partea a doua a meciului 
indigo primele 45 de minute. Timpul 
curge firește în favoarea echipei vi
zitatoare. care își apără egalul la 
disperare. Panionios aproape că re
nunță și la singura-i armă, cea a 
contraatacului (care în min. 55 era 
să-i aducă încă un gol, dacă Ada-

adică
42 
cu 

în-

a .țocului. 
copiază la

GENERALtACOMITETELOR

a

MtlNCHEN, 8 (Agerpres). — 
La Miinchen au început lu
crările Adunării Generale a 
comitetelor naționale olimpice, 
Ia care participă delegați din 
peste 80 de țări.

în cuvintul de deschidere 
Eduard Wieczorek, secretarul 
general ăl acestui for sportiv, 

evidențiat rolul important
al Adunării generale olimpice 
al cărui scop principal este 
promovarea solidarității spoi- 
tive internaționale. Vorbitorul 
a subliniat că ajutorul acor
dat țărilor în curs de dezvol
tare prin organizarea de școli 
de antrenori, 
construirea și 
baze sportive 
tinuare obiectivul principal al 
Asociației comitetelor naționa
le olimpice.

Prima zi a reuniunii de la 
Miinchen a fost consacrată in 
special luării de contacte și 
consultări intre reprezentanții 
comitetelor olimpice ale țări
lor africane.

contribuții la 
amenajarea tie 
va fi in con-

FOTBAL

mache n-ar fi plonjat curajos la pi
cioarele lui Dedes), fragmentează 
deliberat jocul prin faulturi repetate, 
dar, trebuie spus, că o ajută în 
scopul propus și adversarul care, 
văzîndu-și eforturile risipite. acțio
nează cu tot mai puțină luciditate. 
Fluierul final al arbitrului va con
sfinți un rezultat de egalitate, după 
cum am mai spus. în contrast cu 
fizionomia de ansamblu a _partidei

Arbitrul Dean Necev 
ajutat la linie de brașovenii Nicolae 
Iliescu și Spirea Albulescu — a con
dus corect formațiile:

STEAGUL ROȘU— Adamache — 
Ivăncescu. Jenei, 
Cadar. Pescaru.
Drăgoi). Ghergheli,
65 Balinț), Gyorfi.

PANIONIOS ATENA: 
Hristodulu. Teofilopulos. 
Kiriazis, Haitas, Maraitelis. 
glu. Dedes. Lagos. Mavros.

(Bulgaria!

Olteanu, Cojocaru.
Necula (min. 84 

Florescu (min.

Filis —
Papafikas, 

Itzo»

G. NICOLAESCU

V

OBȚIN NOI SUCCESE „COREEA CELLIMA4

la Bratislava: „CUPA 
DUNĂRII" LA TENIS DE MASĂ

? 5

BRATISLAVA 8 (Agerpres). — 
La. Bratislava se fac intense pre
gătiri în vederea competiției in
ternaționale de tenis de masă 
„Cupa Dunării" pentru juniori. La 
această competiție și-au anunțat 
participarea jucători și jucătoare 
din Austria, Anglia, Bulgaria, R.D. 
Germană, Ungaria, Polonia, Ro
mânia și Cehoslovacia. întrecerile 
șe vor desfășura între. 10 și 12 
septembrie.

0 VICTORIE MERITATA, DAR GREU OBȚINUTĂ 
vidențial, golul de care arn vorbit, 
al lui Marian Popescu, ce a schimbat 
fața jocului. Mai puțin nervoși și 
precipitați, piteștenii au acționat 
apoi mai clar, reușind în min. 77 să 
înscrie și golul victoriei, 
șut la fel de splendid al 
can.

Cu spectrul înfringerii în față, 
după ce 55 de minute trăiseră frumo
sul vis al victoriei, feroviarii 
cearcă ei acum egalarea, inițiind cî
teva atacuri care pun din nou 
evidență slăbiciunile manifestate în 
această partidă de fundașii centrali 
Olteanu și Vlad. evident obosiți in 
urma eforturilor depuse în ultimele 
zile în echipa lor de club și la lot. 
Dar, în afara unei „borhbe“ a neo
bositului Soo. parată excelent de 
Stan, n-am mai avut nimic deosebit 
de semnalat în finalul acestei întîl
niri, încheiată cu victoria meritată, 
dar greu realizată, a elevilor antre
norului Halagian.

(Urmare din pag. 1)

De altfel, s-a văzut clar că, chiar 
și în condițiile scorului de 0—1. pi- 
teștenii s-au chinuit realmente pînă 
au reușit să egaleze. De-abia în min. 
65, un șut senzațional al lui Marian 
Popescu, expediat din afara careului, 
l-a învins pe inimosul Totoianu, re
stabilind echilibrul pe tabela de mar
caj.

Pînă atunci, clujenii — cu o apă
rare supraaglomerată, în care Lupu 
s-a ținut scai de Dobrin, iar Cojo- 
caru (pe post de libero) s-a distins 
prin intervențiile sale — reușiseră 
să anihileze toate atacurile în valuri 
ale gazdelor, e drept însă că uneori 
și cu prețul unor faulturi, față de 
care arbitrul Vasile Liga n-a acțio
nat prea hotărît.

După pauză, jocul a avut de ase
menea aproape un singur sens, dar 
ofensiva piteșteană — cam haotică, 
cu mingi aruncate pe sus, la întîm- 
plare, în careu — n-a dat multă vre
me roade. A venit însă, aproape pro-

printr-un 
lui Jer-

în-
în

în concursul din Berlinul occidental

DISCOBOLELE ROMANCE ÎNTRECUTE
DE LIESEL WESTERMANN

BERLINUL OCCIDENTAL, 8 (Ager
pres). — Proba feminină de aruncarea 
discului din cadrul concursului Inter
național atletic desfășurat în Berlinul 
occidental a fost cîștigată de cunoscuta 
recordmană vest-germană Liesel Wester- 
mann cu rezultatul de 61.00 m. Pe locu
rile următoare s-au clasat sportivele 
românce Argentina Menls 58.70 m. 
Olimpia Cataramă 57,96 m și Lia Ma- 
nollu 57.48 m.
.Foarte disputată a fost cursa de o 

- milă în care s-au întrecut mai multi 
■ specialiști pe această distanță. A cîști- 

■ ■ .gal ketlyanul Ben Jipcho. cronometrat 
tn 3:36,4. secondat de italianul Francesco 
Ares® (Italia) 3:56.7. Campionul olimpic 
a' probei. Kipchoge Keino (Kenya), s-a 
clasat pe locul trei 3:56.9
■Confirmind pronosticurile, proaspăta 

recordmană mondială tn proba de să
ritură In înălțime, austriaca Ilona GU

cusenbauer. a terminat învingătoare
1,84 m, fiind urmată de canadiana Deb
bie van Kleckebeldt 1,75 m. In proba 
similară masculină victoria a revenit 
atletului maghiar Istvan Major cu 2,17 m. 
Clasat pe locul doi cu același rezultat. 
John Hawkins a stabilit un nou record 
al Canadei. Campioana europeană Vera 
Nikolici șl-a adjudecat victoria în proba 
de 800 m cu un timp bun : 2:01,0. ur
mată de Abby Hotmann (Canada) 
2:02.8 și Maria Sykora (Austria) 2:03.3.

Alte rezultate : masculin : 
Turner (S.U.A.) 10,4 : 400 m
(Uganda) 
7,53 m ; 
13:34,8 : 
5.00 m ;
77.94 m ; 
tenen (Elveția) 6,13 
Frese (R. F. a Germaniei) 53,6 :

rezultate :
(S.U.A.)

49.8 ; lungime : Pani 
5000 m : 
prăjină :
suliță :

feminin î

100 m : 
g : Boa 
(Franța) 
(Belgia) 
(Suedia) 

(Ungaria)

Puttemans
Tsaksson

Nemetb 
lungime : Meta An
ul ; 400 m : Christel

An de an, sportivii din Republi
ca Populară Bulgaria se afirmă cu 
tot mai multă pregnanță în arena 
internațională, cucerind lauri în 
marile întreceri. Este rodul firesc 
al excelentelor condiții de care se 
bucură mișcarea sportivă din a- 
ceastă țară, în anii construcției so
cialiste.

Valoarea deosebită a sportului 
bulgar s-a vădit și cu prilejul celei 
mai recente competiții de anvergu
ră, găzduită de capitala țării ve
cine și prietene. Este 
campionatele mondiale 
greco-romane, încheiate 
trecută la Sofia, cu 
sportivilor din 41 de țări. Pe pri
mul loc, în clasamentul pe națiuni, 
s-au situat reprezentanții Bulgariei, 
întrecînd pe învingătorii tradiționali 
ai acestor întreceri, 
vietici.

Acest ultim succes 
ge o nouă verigă la 
rilor, obținute și pînă acum — la 
Jocurile Olimpice, campionate mon
diale și europene — de către spor
tivii bulgari. Este suficient să a- 
mintim că reprezentativa de fotbal 
a Bulgariei este vicecampioană o- 
limpică (Ciudad de Mexico, 1968), 
iar echipa de speranțe se mîndreș- 
te cu două titluri cucerite în tur
neele de juniori ale U.E.F.A. (ulti
mul, în 1969). De două ori (la Co
penhaga 1967 și Varna 1969), spor
tivele bulgare au urcat pe prima 
treaptă a podiumului în campiona
tele mondiale de gimnastică mo
dernă, dovedind o superioritate in
contestabilă în această nouă disci-

vorba de 
de lupte 
săptămîna 

participarea

luptătorii so-y

vine să adau- 
lanțul afirmă-

plină. Reprezetativa feminină 
baschet numără în palmares 
titlu de campioană europeană (Lodz, 
1958), medalii de argint .și de bronz 
la campionatele mondiale (1959 și 
1964), precum și frumoase victorii 
în competițiile continentale inter- 
cluburi. Voleibaliștii bulgari au ob
ținut medalii de argint la ultima 
ediție a „mondialelor" (Sofia, 1970). 
după ce echipele lor se afirmaseră 
ca învingătoare în două ediții ale 
„Cupei campionilor europeni”.

Evident, toate aceste însemnate 
afirmări își au ca punct de plecare 
larga bază de masă asigurată acti
vității sportive în această țară. La 
sfîrșitul anului trecut, Uniunea de 
cultură fizică și sport din R.P. 
Bulgaria număra aproape un mi
lion și jumătate de membri, la o 
populație de ceva mai mult de opt 
milioane de locuitori. Recent,
vast plan de măsuri, privind re
organizarea mișcării sportive, 
lărgi și mai mult această activi
tate destinată maselor. Printre nu
meroasele puncte înscrise în acest 
plan, se prevede, pentru începutul 
anului școlar 1971—1972, deschide
rea unui nou institut de cultură 
fizică, puțind pregăti 1 200 de stu- 
denți. Fotbalul, atletismul, gim
nastica și natația formează obiec
tul unor preocupări noi, menite să 
acorde acestor discipline o prepon
derență în ansamblul general al 
activității sportive.

,Va fi. fără îndoială, un nou pas 
spre valorificarea deplină a mari
lor resurse de care dispune astăzi 
sportul din această țară.

de 
un

un

va

Există în legendele poporului co
reean un cal cu însușiri extraor
dinare — numit „Cellima" — care 
trece peste orice obstacol, care în
fruntă toate potrivniciile și care 
străbate distanțele cu iuțeala gîn- 
dului. Numele lui a devenit un sim
bol al Republicii Populare Demo
crate Coreene care, trecînd cu 
succes peste toate greutățile întîm- 
pinate, desfășoară într-un ritm 
susținut construcția socialistă a 
țării. Este ritmul „Cellima" care 
caracterizează toate domeniile de 
activitate din R.P.D. Coreeană, in
clusiv mișcarea sportivă din aceas
tă țară.

Intr-adevăr, în cei 23 de ani care 
s-au scurs de la proclamarea Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
sportul, educația fizică au cunos
cut o neîntreruptă dezvoltare, atît 
în ceea ce privește răspindirea în 
masele largi ale populației, cît și 
în sensul ridicării măiestriei la 
velul celor mai buni 
lumii.

Se evocă, de obicei, 
prezentativei de fotbal

sportivi
ni- 
ai

victoria 
a R.P.D.

Coreene asupra prestigioasei „squa- 
dra azzurra". în campionatul mon
dial din 1968. Dar sportivii Coreei 
populare s-au impus pe plan in
ternațional și în alte discipline. Vo
leibaliștii au un bogat palmares în
cununat de victoria obținută în 
turneul internațional desfășurat în 
1969 la Varna, unde reprezentativa 
feminină a întrecut cele mai bine 
cotate echipe din lume, cele 
Uniunii Sovietice și Japoniei.

re-

găz- 
tre- 

buni

La tenis de masă, în turneul 
duit la Phenian, în noiembrie 
cut, cu participarea celor mai 
jucători din Cehoslovacia, Ungaria 
și din țara noastră, marea majori
tate a probelor au revenit repre
zentanților R.P.D. Coreene.

Sportivii acestei țări s-au impus, 
de asemenea, la patinaj viteză (cu
cerind titlul mondial în 1968 la 
I 500 rn — femei și medalia de ar
gint în clasamentul general al pa
tinatoarelor). Au obținut perfor
manțe strălucite, de nivel mondial, 
în atletism, box, gimnastică, Judo, 
lupte și haltere.

Explicația acestor succese nu 
constă numai în remarcabilele ca
lități cu care este înzestrat poporul 
coreean, dar și în sprijinul pe care 

" partidul și statul îl acordă cu toată 
solicitudinea. Mișcarea sportivă din 
R.P.D. Coreeană a căpătat 
caracter de masă, fapt 
printre altele, de uriașul 
blu de gimnastică numit 
Cellima” care a efectuat în 1968 o 
demonstrație de neuitat pe stadio
nul Moranbon din Phenian, cu pri
lejul împlinirii a două decenii de 
la întemeierea Republicii Populare 
Democrate Coreene. A fost o de
monstrație de virtuozitate sportivă, 
de înflăcărare tinerească 
de elocventă 
și pasiunea 
acestei țări, 
s-a situat la
eroic simbol :

un larg 
ilustrat, 
ansam- 

„Coreea

deosebit 
pentru posibilitățile 

sportivă a tineretului 
o manifestare care 

înălțimea numelui de 
„Coreea Cellima”.

Intrucît învin- 
au primit laurii

ÎNVINȘILOR.9

OPT SELECȚIONATE ÎȘI VOR DISPUTA
„TROFEUL JADRAN" LA POLO
Ech'pa României intlneșle in primul joc formația S. U. A.

Francezid Jean-Rene Gougeon își conduce spre victorie calul „Une de Mai", 
in fața concurentului său canadian „Fresh Yankee" (nr. 4), pe ultimii 
metri ai clasicei curse de trap de pe hipodromul Roosevelt din New York, 

contind drept un campionat mondial al turfului
Telefoto : A.P.-AGERPRES

PRIMELE ÎNTÎLNIRI DE DUBLU
an a „Tro- 
și-au anun

țat participarea 8 echipe, cele mai 
puternice din lume. Cu alte cu
vinte, la 
24 și 30 
veritabil campionat mondial (neo
ficial), în care se va juca con
tinuu — timp de 7 zile — sistem 
turneu. Programul întrecerilor al
cătuit de organizatori arată astfel i

La ediția din acest 
feului Jadran" la polo

Hvar (Iugoslavia) între 
septembrie, vom avea un

24 septembrie: LJ.R.S.S.— Unga
ria, ROMÂNIA — S.U.A., R.F. a 
Germaniei — Italia și Iugosla
via — Olanda ;

26 septembrie: Olanda — S.U.A., 
Iugoslavia — Italia, R.F. a Germa
niei — Ungaria și ROMÂNIA — 
U.R.S.S. ;

27 septembrie : Italia — Olanda, 
U.R.S.S. — Iugoslavia, R.F. 
GERMANIEI — ROMÂNIA 
Ungaria — S.U.A. ;

28 septembrie: Iugoslavia
R. F. a Germaniei, ROMÂNIA 
UNGARIA, Olanda — U.R.S.S.
S. U.A. — Italia ;

29 septembrie: ROMÂNIA — IU
GOSLAVIA, Ungaria — Italia, 
U.R.S.S. — S.U.A. și R.F. a Ger
maniei — Olanda ;

30 septembrie : Italia — U.R.S.S., 
S.U.A. — R.F. a Germaniei, O- 
LANDA — ROMÂNIA și Iugosla-

Ungaria.

LA FOREST HILLS
a
Și

Și

25 septembrie: U.R.S.S. — R. F. 
a Germaniei, Ungaria — Olanda, 
S.U.A. — Iugoslavia și ITALIA — 
ROMÂNIA ;

ANALOGII

VREAU ACASĂ «...

Ce’ebru în tontă lumea. cîntărețul 
fr.v.ncez P/iaurice Chevalier, — deși nu- 
m.nra 80 de ani — se bucură de o sănă
tate și o buna dispoziție admirabile, 
fiind nelipsit de la toate manifestările 
sportive..și în special de la meciurile de 
box. Cu bine.cuno .putui • său umor el a 
declarat : „Boxul este sportul cel mai 
apropiat de arta cjntărețuîui de estradă. 
AjoI, ea și pe ring, trebuie sâ ai ini
țiativă, nu să lași totul in voia soartei*‘«

BĂIEȚII VESELI DE LA ANTtPOZI

Prezența canotorilor din Noua Zeelan- 
dă conferă marilor 1 4"
notei de exotism și 
lorică. „All Blacks“ 
4 la „mondialele**

. Canada, au ocupat 
Lausanne și au f,..

vor de oxigen. El a suferi» o gravă criză 
de decompresare, ceea ce a necesitat 
internarea in spital. In adincuri, nu toți 
pol fi la înălțime I...

NEW YORK, 8 (Agerpres). — 
Au început întrecerile și în proba 
de dublu bărbați a campionatelor 
internaționale de tenis ale S.U.A. 
de la Forest Hills. Majoritatea cu
plurilor favorite s-au calificat pen
tru fazele avansate ale concursu
lui. Primii patru capi de serie i 
Ashe—Ralston (S.U.A.); Okker (O- 
landa) — Riessen (S.U-A.); Năs- 
tase — Țiriac (România) și Bow- 
rey — Davidson (Australia), ca și 
alte cîteva perechi favorite, printre 
care Smith — Van Dillen (S.U.A.) 
și Newcombe (Australia) — Taylor 
(Anglia) se mențin in cursă. Jucă
torii români Die Năstase și Ion 
Tiriac au intrat în etapa sferturilor 
de finală, după ce au învins în 
„optimi" cu 1—6, 6—2, 6—< cuplul 
american Myke Estep — Sherwood 
Stewart. S-au mai calificat pen- 
ru „sferturi" Okker și Riessen i 
(7—6, 7—5, 7—6) In partida cu 
australienii Dibley-Masters.

La dublu mixt, Ilie Năstase face 
pereche cu tcnismana americană 
Rosemary Casals, cu care — anul 
trecut — a cîștigat titlul în tur
neul de la Wimbledon. In această 
probă s-au disputat numai cîteva 
partide din primul tur.

Primele patru întîlniri din opti
mile de finală ale probei de sim-

piu bărbați s-au soldat cu rezul
tate scontate: cehoslovacul Jan 
Kodes l-a eliminat destul de ușor 
cu 6—4, 6—2, 6—4 pe Bob Lutz 
(S.U.A.), americanul de culoare 
Arthur Ashe a dispus cu 6—4, 
6—7, 6—4, 6—3 de australianul 
John Alexander, spaniolul Oran- 
tes a întîmpinat o dîrză rezisten
ță din partea lui Jim Osborne 
(S.U.A.), pe care l-a învins cu 
2—6, 6—2, 6—2, 3—6, 6—3, iar 
Fred Froehling (unul din candi- 
dații la un loc în echipa S.U.A. 
pentru finala „Cupei Davis") l-a 
întrecut cu 7—6, 6—4, 6—4 pe Bob 
Carmichael (Australia),

Atletismul, prin excelență 
sport al eforturilor indivi
duale, în care, pe diferite 
suporturi tehnice, se afirmă 
în principal calitățile fizice 
— exprimate direct și obiec
tiv, prin cronometru și ru
letă — admite mai greu, fără 
a le exclude însă, surprizele. 
Sportul olimpic nr. 1 și-a 
desemnat acum o lună în 
capitala Finlandei campionii 
europeni 
gătorii 
cuveniți, să ne îndreptăm a- 
tenția asupra celor conside
rați favoriți înaintea con
cursului de la Helsinki, că
rora Fortuna nu le-a zîmbit

Francezii Guy Drut și Jac
ques Pani, considerați prin
cipali favoriți la „europene", 
au ratat, din cauza unor ac
cidenta care se pot întîmpla 
oricui, victorii ce păreau a- 
proape sigure. La două săp
tămâni după campionatele 
continentului, ei realizează, 
însă, la Madrid, cu ocazia 
meciului Franța—Spania. îm
potriva unui climat total de
favorabil creat de presă, cele 
mai bune performanțe euro
pene ale anului în probele 
respective (110 mg și lungi
me).

Belgianul Emile Puttemans, 
eclipsat — ca toți ceilalți a.Și 
ai alergărilor de foind — de 
fenomenul Vaatainen, ameli
orează ulterior un record 
mondial la două mile — în- 
trecând performanța lui Hon 
Clarke — și unul european 
la 3 000 m. reînnoind dile
ma : titlu sau record ?

Exemplele sînt mai nume
roase, dar vom încheia a- 
mințind unul 
propiat nouă: 
Nu puține au 
care, în ziua 
carii în finala 
m, la Helsinki, 
început de prohod. Săptămîna 
trecută, la Balcaniada <’? lb 
Zagreb, Ileana o învinge ca
tegoric pe campioana euro
peană Vera Nikolici chiar pe 
stadionul acesteia, în fața 
unor tribune care scandau 
neîntrerupt: „Vera, Vera"..

Cineva a spus odată că in 
viață — deci și in sport. — 
caracterul unui om poate fi 
cunoscut după felul în care 
primește înfrîngerea.

Nimic mai adevărat!

BASCHETBALISTELE
ÎNVINGĂTOARE LA

■*
C

mult mai a- 
Ileana Silai. 

fost glasurile 
ratării califi- 
probei de 800 

aduceau a

Vladimir MORARU

FEROVIARE
PEZINOK

Evonna Goolasong. tînăra aboritmnă. 
a constituit cea mai mare surpriză a 
tenisului mondial, in acest an. Ciștigind 
campionatul Franței și triumfind in 
turneul de la Wimbledon, ea candidează 
la titlul de racheta nr. 1 a lumii.

iată, însă, că la recentele campionate 
ale Canadei, desfășurate la Toronto. Go- 
olagong a cedat fără replică jucătoarei 
franceze Frangoise Durr, cu 4—6. 2—6. 
Cu zîmbetul ei plin de franchețe. Evon
na a spus : „După Wimbledon, timp «ie 
cîteva săptămtni nici nu mai nimeream 
mingea. Slut moartă de oboseală și, de 
fam, vreau acasă !“...

Dovada : Evonna nu „se vede" la Fo
rest Hills.

concursuri in afara 
o ridicată clasă va- 
s-att clasa* pe locul 
de anul trecut din 
locul 3 în iunie la 

... .......    avut o comportare mai 
mult decît onorabilă la Copenhaga. Vîs- 
lind lung și puternic, aceste echipaje 
„grele" (la formația de 8 sarcina depă
șește 700 kg), imprimă ambarcatiilor un 
ritm fantastic. Cei ce le alcătuiesc sînt 
niște băieți veaell. simpli, foarte priete
noși și care duc o viață sportivă exem
plară.

Puțini știu. însă, că aceste echipaje 
venite de la capătul lumii nu benefi
ciază de nici o subvenție guvernamen
tală. plătindu-și cheltuielile de drum 
și Întreținere din banii proprii și din 
micile ajutoare materiale obținute de 
la cluburi.

PRAGA, 8 (Agerpres). — In 
localitatea cehoslovacă Pezinok (în 
apropiere de Bratislava) au înce
put întrecerile campionatului eu
ropean feroviar de baschet femi
nin. , Reprezentanta României la 
acest turneu, echipa Rapid Bucu
rești, face parte din grupa a Il-a 
alături de selecționatele feroviare 
din U.R.S.S., Iugoslavia și Cchoslo-

în grupa I, evoluează for-» 
din Polonia, Ungaria, Bul-

vacia. 
mâții 
garia și R.D. Germană.

In primul Joc susținut, baschet
balistele românce au învins cu 
scorul de 76—60 (37—37) echipa fe
roviară din Iugoslavia. Alte re
zultate i Cehoslovacia — U.R.S.S. 
61—57 (27—28); Bulgaria Un
garia' 70—40 (36—20).

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX

FLORI DE STIL

PERFORMANȚE IN AD1NCUR1

Posibilitățile umane sînt imprevizibile, 
în privința aceasta duelul”* de scufun
dări în adincui mării (fără nici o apa
ratură) dintre italianul Enzo Majorca și 
francezul Jacques Mayol, poate sluji 
mărturie. De mal bine de zece ani, cei 
doi se întrec într-o cascadă de recorduri 
uluitoare. Mayol, care realizează 49 m, 
în I960, a progresat pînă la 76 m in 1970. 
Dar nici italianul nu s-a lăsat așteptat 
șl de cur’nd s-a scufundat, fără nici o 
aparatură (purtînd doar în brațe o 
greutate de 17 kg) pînă la adîncimea de 
77 m. revenind fără dificultăți la supra
față.

Mai greu a fost însă cu arbitrul care 
l-a confirmat performanța și care purta 
clasicul costum de scufundător cu rezer-

Reputatul ciclist luxemburghez Charly 
Gaul a avut surpriza să citească intr-un 
mare cotidian parizian următoarele rîn- 
duri care aveau pretenția că înfățișează 
un portret al său. în descrierea literară 
a unui tinăr ziarist : „Cind l-am desco
perit, mai zilele trecute, era ora amiezii. 
S-ar fi zis că abia acum deschidea ochii. 
Frumoșii lui oclil ccrcănați, de drogat 
pocăit”.

Fostul cîștigător al Turului Franței 
s-a adresat justiției socotind că este pre
zentat cititorilor ca o epavă, un decăzut 
care trebuie dezintoxicat etc. Ziaristul 
a părut surprins și a spv că totul se 
reduce la elemente stilistice convențio
nale menite a facilita descrierea unul 
„inger tinăr din zilele noastre".

RECORDURI IN TREACĂT..,

Una din' revelațiile campionatelor eu-

Un mecanic auto din Suedia, Bo Wiberg, a construit anul trecut o mini-moto- 
cicletă pentru fetița sa Chrjytlna. Urmarea a fost că și copiii vecinilor sai și-au dorit 

(și au obținut) așa ceva. astfel, s-a ajuns ca împrejurimile orășelului Skanor să fie 
martore ale primului concurs de motocros din lume, rezervat copiilor de șase ani. 
Sub privirile atente și emoționate ale taților și mamelor, concursul s-a soldat cu 
victoria. . Chrlstinei (no. 12) care s-a dovedit mai bine antrenată decit băieții din 
cartier: Tony Andersson (no. 13), Anders Mansson (no. 8) și Robban Ebbcson (no. 14).

Foto : PRESSENS BILD — Stockholm 
au discutat problemele legate de promo
varea acestei activități pe care ei o con
sideră — făia falsă modestie — „poezia 
șahului”. S-a evocat cu acest prilej și 
amploarea pe care a luat-o problemls- 
tica în rîndurile iubitorilor de șah (la 
marile concursuri participă peste 1 000 
de șahiști) și succesele dobîndite de 
fruntașii acestei specialități. Vom cita 
și noi trei nume : Boris Sakarov, side- 
rurgist, membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. (are 17 pro
bleme în „Albumul F.I.D.E.**); Vladimir 
Korolkov, inginer electronist, de trei ori 
campion unional la compoziții de studii; 
Lev Loșinski, profesor de matematici, 
distins cu medaliile de aur și bronz la 
Turneul olimpic, pentru problemele în 
două și, respectiv, trei mutări.

In localitatea norvegiană Sarpsborg s-a 
disputat meciul dintre selecțlonâtele 
Norvegiei și Franței, contind pentru 
campionatul european de fotbal (echipe 
de tineret). Cele două echipe au termi
nat la egalitate : 4—4 (2—3). Cel mai 
bun jucător de pe teren a lost norve
gianul Crlstofersen, care a marcat toate 
cele patru goluri ale echipei sale.■
Intr-un meci amical de fotbal disputat 
la Belgrad, echipa iugoslavă Steaua ~ 
șle a învins cu 4—2 (4—2) formația 
rencvaros Budapesta.

cu învingătorul a sosit un pluton de 
șapte alergători, printre care elvețienii 
Hubschmid, Stoker, polonezii Szoda, 
Smyrak și austriacul Kretz.

(1,98 m), zuchman (1,93 rn), schwartț 
(1.88 m) și Keren (1,86 m).

RO- 
Fe-

s-a

ropene de atletism de la Helsinki. Put
temans,' este al doilea atlet belgian care 
11. deposedează pe Ron Clarke de recor
durile sale. Mai înainte, Roelants îmbu
nătățise recordurile pe 20 km și pe cel 
al orei deținute de australian.

Fapt curios : Roelants a bătut în trea
căt șl recordul mondial pe 15 km, în timp 
ce Puttemans a ameliorat recordul pe 
3000 m.

Din lipsa unui cronometraj oficial, 
asemenea recorduri Intermediare, rămin, 
Insă, simple satisfacții platonice.

POEȚII ȘAHULUI
în cursul acestei veri, autorii de studii 

șl probleme de șah din Uniunea Sovie
tică s-au reunit intr-un congres in care

In „Palatul Sporturilor" din Blois 
disputat întilnlrea amicală de volei 
dintre reprezentativele masculine ale 
Franței și Iugoslaviei. Voleibaliștii fran
cezi au obținut victoria cu 3—1 (9—15, 
16—14, 16—14. 15—9).

Turneul final al „Cupei campionilor eu
ropeni** la tenis se va desfășura între 
10 și 12 septembrie la Bruxelles. în 
prima zi se vor întîlni echipele : Sparta 
Praga — Racing Club Paris și Primerose 
Bruxelles — Barcino Barcelona. A doua 
zi, învingătoarea din meciul Sparta — 
Racing va întîlni pe ,,Rot Weiss“ (R.F.G.), 
iar cîștigătoarea meciului Primerose — 
Barcino va juca cu UJpest Budapesta.

Competiția cicllstă „Circuitul așilor", dis- . 
putată Ia Cittadella, în apropiere de ’ 
Padova, a revenit la sprintul final bel
gianului Patrick S'ercu. El a acoperit 
100 km în 2 h 19:01 (medie orară 
46.153 km), învingînd la sprintul final 
pe Italianul Marino Basso și un pluton 
în care se aflau Dancelll, Zandegu, 
Motta, Gimondi, Merckx și Moser.

Cursa automobilistică de la Nurburgring, 
a fost dominată de sportivii englezi, cla
sați pe primele patru locuri. A cîștigat 
Vie Elford (pe „Lola"). cronometrat 
pe 500 km cu timpul de 2 h 57:93 (medie 
orară de 170,100 
Craft șl John 
„Chevron".

km). L-au urmat Chris 
Burton — ambii pe

atletism a CehoslovacieiSelecționata de
va întîlnl în zilele de 11 ș! 12 septem
brie la Stockholm echipa Suediei. Din 
echipă fac parte, printre alții, Danek, 
Plachy, Blacha, Broz, “elferto 'a, Lin- 
kova etc.

Peste 10 000 de spectatori au urmărit la 
Avignon întrecerile unui concurs inter
național de motociclism, la startul că
ruia au fost prezenți sportivi din mai 
multe țări europene.

In clasa 125 cmc, victoria a revenit 
elvețianului Cler (pe ,,Yamaha") eu o 
medie orară de 102,186 km. urmat de 
francezii Vutra (pe „Maico") și Gri- 
vello (pe „Nougier"), Italianul Mandrac- 
ci (pe „Yamaha") a terminat învingător 
la clasa 250 cmc, realizind o medie orară 
de 110, 103 km.
■
Celebrul tenisman Jack Kramer, cu ani 
în urmă campion mondial profesionist și 

turneelor de la Forest, 
în virstă de 50 de 
va face reintrarea, 

11 ani. Kramer va 
demonstrativ care 

__ ... „ septembrie la Los 
Angeles. încasările realizate de la acest 
meci vor fi alocate unui 
torare a orfanilor.

învingător al ____
Hills și Wimbledon, 
ani. a declarat că-șl 
după o absență de 
evolua intr-un meci 
va avea loc la 18

fond dc aju-

Prima etapă a cursei cicliste Miinchcn
— Viena, desfășurată pe ruta Miinchen
— Passau, a fost cîștigată de vest-ger- 
manui Wilfried Trott, cronometrat pe 
202 km cu 4 h 52:32. în același timp

Selecționata de baschet 
plecat la Essen, pentru 
campionatele europene 
lot fac parte, printre 
(2,02 m), Yanai (2,00 m), Torensheim

a Israelului a 
a participa la 

masculine. Din 
alții. Teichner

Intre 11 șl 20 septembrie 
la Banolas campionatele 
schi nautic la care și-au ________ ,__
tleiparea 104 sportiv! și sportive din 26 
de țări. Printre favoriți! campionatelor 
figurează schiori-nauticl din 9.11.A., Ar
gentina, Italia, Australia și Franța.

vor avea loc 
mondiale d 
anunțat par-


