
fWCTAW VIN TOATE ȚÂHTLE, UNIȚI-VĂ f

1
1-

ZIAR AE.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXVII — Nr. 6811 4 PAGINI 30 BANI Vineri 10 Septembrie 1971

DERBYUL DINAMO-RAPID
A ÎNCEPUT DE MIERCURI

ROMÂNIA-UNGARIA

DUPĂ CE S-AU ÎNTÎLNIT CU... SPARTAK
CAMPIONII AȘTEAPTA ÎNCREZĂTORI

TRNAVA, 
RAPIDUL

ÎN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID

TIMPUL LIBER AL SPORTIVULUI
POATE CAPATA VALORI EDUCATIVE

MAI PROFUNDE

Miercuri dimineața^ exact cu 
săptămînă înaintea 
„Cupa campionilor 
namo s-a întîlnit 
Trnava ! Miercuri 
fața ecranului, campionii au stu-

o 
debutului din 
europeni", Di- 

cu... Spartak 
dimineața, în

antrenorul Nicu- 
ploaie. Alergări

...15 jucători și 
șor aleargă sub 
ușoare, alternate cu sprinturi lungi 
cu mingea la picior și exerciții de 
forță. Lipsește Dumitrache. Doc
torul Ciortea spune că se află la

cît mai mare !“ se aude — stărui
toare — vocea lui Nicușor). Dinu 
aruncă două „torpile" de la cen
trul terenului spre Andrei. Balonul 
vîjîie de puțin pe deasupra porții. 
„Simbătă — avea să spună mai 
tîrziu Dinu — va fi un meci difi
cil. El face parte din începutul unei 
perioade foarte grele pentru noi 
Ne așteaptă jocurile din C.C.E. și 
partida cu Finlanda ! Am însă mare

Chipurile lui Dinu, Sălceanu, Nelu Nunweiller, Cheran și Mustățea exprimă optimismul din tabăra campionilor 
Foto i Vasile BĂGEAC

diat pentru întîia dată rezumatul 
filmat al partidei Dukla Praga — 
Spartak Trnava, încheiat cu sco
rul de 3—0 în favoarea primei for
mații. Discuții, impresii... Pelicula 
va ti studiată și duminică, și luni, 
și marți. Dar, pînă atunci antre- 

jnorul Nicușor a precizat la sfîrși- 
tul filmului : „Pînă la meciul cu 
Spartak Trnava, ne așteaptă Ra
pidul..."

...în dtipă-amiaZa aceleiași zile, 
campionii începeau pregătirea der- 
byului de sîmbătă. Toată lumea a 
venit cu mult înaintea orei fixate.

Predeal, pentru refacere generală. 
După care — vine o veste dinspre 
tribuna în care se află și Angelo 
Niculescu — „mexicanul" va fi 
chemat la lot. Campionii s-au îm
părțit în perechi : Nunweiller III 
— Dinu, Lucescu — Deleanu, An
drei — Constantinescu. Radu Nun
weiller — Sălceanu, și, surpriză, 
Doru Popescu — Dumitriu II...

După o oră, linia de atac preco
nizată pentru jocul cu Rapid a- 
leargă de la centru cu mingea spre 
poartă, combină, șutează (de la 
30—35 de metri, în viteză mare,

încredere în toți băieții noștri și 
vom face totui pentru victorie1“

Au trecut 90 de minute. Antrena
ment aspru. Se vede pe chipul fie
căruia. Și Nicușor încă nu și-a ter
minat lecția. Fundașii dau 
lungi,

ROMÂNIA FRANȚA 25-22

HANDBALIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI
IN PRIMUL MECI AL SEZONULUI

pase 
iar atacanții asaltează o 

poartă. După două ore se termină 
antrenamentul. Nicușor pare mul
țumit de băieții săi, regretă doar 
că nu l-a „frecat" mai mult pe 
Doru Popescu. „Vom avea antre
nament și joi, și vineri o mișcare 
ușoară și apoi... ultimul test înain
tea jocului cu Spartak ~ 
Sper intr-un joc bun, de 
Firesc, mă gindesc și la 
trebuie să mă gîndesc 
toată lumea e gata de
Două vorbe cu Florian Dumitrescu; 
„Pop mi-a trimis vorbă că se pre
gătește asiduu pentru tluelul direct 
cu mine. Eu i-am răspuns că mă 
pregătesc pentru duelul direct cu... 
Dobias 1“

Chiar dacă antrenamentul s-a 
terminat și vestiarul aproape e 
gol, în teren, la o poartă, Cheran 
și Andrei. Șuturi violente de a- 
proape, de la distanță, sus, jos... 
Andrei abia se înlîlnește cu pămîn-

Trnava. 
calitate, 
victorie, 
Aproape
plecare.

Selecționata masculină de hand
bal a țării noastre și-a început se
zonul competițional din această toam
nă, întîlnind ieri seara în sala Flo- 
reasca reprezentativa Franței, de 
care a dispus cu scorul de 25—22 
(11—11). Firește că pentru cei ce n-au 
fost prezenți în sală diferența cu 
care s-a impus în cele din urmă 
echipa română poate părea prea mi
că. ținînd cont de valoarea generală 
a acestor două teamuri. Ea însă re
flectă destul de fidel raportul de 
forțe din această confruntare, în 
care handbaliștii români au jucat le
jer, uneori chiar prea lejer în apă
rare, în timp ce oaspeții au luptat 
din răsputeri pentru a obține un re-

' zultat cît mai onorabil

ori 
nce-

Din acest motiv, ori de cîte 
jucătorii români se detașau, fra 
zii reveneau ou insistență în atac, 
simțind să există posibilitatea de . a 
reface o situație ce părea eompro- 
misă. 'Și, de fiecare dată reușeau 
sau să egaleze sau, cum a fost cazul 
la începutul reprizei secunde, chiar 
să conducă. Tn cele din urmă însă 
superioritatea netă pe planul eficaci
tății și-a spus cuvîntul și formația 
română a cîștigat.

Au marcat: Gruia (10). D. Marin 
(5), Bota (4), Gațu (3), Kicsid (2), 

■Voinea pentru echipa română și 
Aggoune (7), A. Sellenet (4), Chabaud 
(3), Gallant (2). Lelarge (2), Thierry 
(2), Brunet și Nita pentru francezi. 
Au condus V. Sidea și P. Cîrligeanu.

(Gontinuare tn pag. a 3-a)

A „CUPEI ROMÂNIEIu
Iubitorii tenisului de masă din Cluj 

vor avea o nouă ocazie de a urmări 
o competiție a sportului lor favorit. 
Timp de trei zile, vineri, sîmbătă și 
duminică, în orașul de pe Someș se 
va desfășura finala celei de a treia 
ediții a „Cupei României". Competi-

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

U“ TIMIȘOARA Șl I.E.F.S.
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

• „U“ Cluj a obținut „o remiză'4 la Buhuși • Rozalia Șoș - 11 goluri
In poarta

Universității București!
Marcată de jocuri de mai slabă 

calitate, etapa a V-a a campiona
tului diviziei A de handbal femi
nin a fost dominată de surprize 
Cea mai mare dintre ele este „e- 
galul“ obținut de „U“ Cluj la Bu
huși, în meciul cu Textila. Fără 
discuție — păstrind proporțiile — o 
surpriză poate fi socotit șt rezul
tatul dintre „U“ București și Mure
șul Tg. Mureș (14—14), meci în 
care Rozalia. Șoș a marcat 11 go
luri (!) contribuind în măsură ho- 
iărîtoare la obținerea punctului 
atit de prețios în deplasare. După 
5 etape, în fruntea clasamentului 
se află două echipe cu cîte 8 
puncte : UNIVERSITATEA TIMI- 
Ș?iRA și l.E FS.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 14—14 (9—7). 
Fără să se ridice Ia nivelul preten 
țiilor unui derby, meciul dintre cam
pioana țării — „U“ București și reve
lația acestei ediții a campionatului 
— Mureșul a ținut, totuși, tribunele 
Ou sufletul la gură. A fost pasio

Hristache NAUM

v (Gontinuare tn pag. a t-a)

In sala de festivități a ho
telului „Napoca" din Cluj a 
început întîlnirea de șah 
dintre echipele feminine ale 
României și Ungariei. Se 
joacă după sistemul Sche- 
weningen, fiecare cu fiecare.

Toate cele șase partide ale 
primului tur au fost între
rupte. In trei dintre ele (Rei- 
cher—Ivanka, Makai—Bilek, 
Baumstarck — Porubszky) a- 
vantajul este de partea repre
zentantelor noastre, în două 
(Juncu — Finta și Polihro- 
niade — Verdci) de partea 
oaspetelor. Egală se prezintă 
poziția în întîlnirea Teodo- 
rescu — Karakas.

Ne-am mulțumit adesea — și 
remarca aceasta are mai de
grabă o tentă autocritică — 

să judecăm sportivul după ceea ce 
face în incinta stadionului sau _ a 
piscinei. în sală sau pe pîrtie, să-l 
judecăm pentru comportarea lui 
strict competițională, uitînd. parcă, 
pentru o clipă că manifestările de 
pe gazon sau de pe planșă nu sînt 
decît exprimări ale unei atitudini 
generale, exteriorizări ale CETĂ
ȚEANULUI pe care-1 reprezintă de 
fapt.

In acest context, s-a acordat, cre
dem, prea puțină atenție TIMPULUI 
LIBER al sportivului — interval 
menit să formeze sau să modeleze 
caractere, să canalizeze și să sedi
menteze bunele deprinderi dobîndi- 
te în perimetru] stadioanelor (ab
negație, dîrzenie, loialitate etc.) — pe 
care mulți dintre prâcticanții mișcă
rii și ai exercițiului fizic, indiferent 
de gradul lor de virtuozitate, îl iro
sesc cu o seninătate față de care ar

trebui să ne recunoaștem adesea 
culpabili.

Recentele ședințe de lucru ale 
consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport, analizînd deficiențele 
semnalate pe teritoriul eticii, au gă
sit una dintre explicații și în sla
bul interes arătat față de timpul 
liber al sportivilor, direcția în care 
(marea majoritate a participantilor 
Ia reuniunile amintite au susținut 
acest punct de vedere) forurile în 
măsură au depus puține strădanii.

De altfel, atrăgînd atenția asupra 
unor asemenea carențe, secretarul 
general a'l Partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, oferea — 
în documentul politic de profundă 
înțelepciune pe care-1 reprezintă 
Propunerile de măsuri pentru îm
bunătățirea activității politico-ideo- 
logice, de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii— o imagine fidelă 
a situației existente !

„Cluburile muncitorești, căminele

culturale au devenit nu atît institu
ții de educație, cît mai mult institu
ții de distracție — și aceasta fără 
un conținut educativ. Căci și dis
tracția este, pînă la urmă, o cale de 
educație, dacă se face în mod co
respunzător. Trebuie să înțelegem 
că în toate domeniile, tot ceea ce 
facem are un anumit țel și un anu
mit scop. Cluburile muncitorești, că
minele culturale din sate trebuie, să 
devină instituții de educație politică,, 
socialistă a muncitorilor, a celorlalți 
salariați, a țărănimii, a tuturor 
membrilor societății noastre. Ele tre
buie să acționeze, desigur, sub în
drumarea organizațiilor respective
— a sindicatelor, celorlalte organi
zații, a consiliilor populare Județene
— dar, în fond, toate acestea tr®«

Traian DUNAREANU

DUPĂ JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

VALOAREA ECHIPEI FEMININE A DETERMINAT
OBȚINEREA UNEI VICTORII DE

Exprimîndu-ne, ieri, cîteva opinii 
în legătură cu evoluția atleților noș
tri la recent încheiata ediție jubi
liară a Jocurilor Balcanice, ajungeam
— cu regret — la concluzia (mai ve
che. de altfel...) că echipa masculină 
reunește la această oră valori modeste 
și doar puțini performeri de auien- 
tio prestigiu international. LA FETE
— spre satisfacția tuturor iubitorilor 
de atletism — LUCRURILE STAU 
INVERS!

O știam mai de mult, ne-a fost 
evidențiată convingător și de partici
parea la Jocurile Balcanice de 
Zagreb.

Nu avem în vedere doar 
netă realizată de echipa noastră fe
minină. care își menține și își 'on- 
solidează astfel poziția de 
dindu-ne siguranța că își va 
acest loc încă multă vreme.

La Zagreb. ATLETISMUL 
NIN DIN ROMANIA A FOST 
LENT REPREZENTAT DIN 
PUNCTELE DE VEDERE : 
medalii si puncte, performante 
valoare internațională, recorduri 
(balcanice, naționale, personale). A 
fost dovada talentului, a pregătirii, 
dar și a puterii de luptă, a.unei re
marcabile dorințe de a obține o nouă 
victorie de prestigiu pentru sportul 
românesc.

Se cuvine, credem, pentru toate a- 
cestea, să evidențiem eforturile și 
preocupările federației de speciali
tate, să-i felicităm din toată inima 
pe antrenorii și sportivii care ne-au 
dăruit atîtea satisfacții.

Făcînd aceste aprecieri elogioase — 
pe deplin meritate — nu omitem cî- 
tuși de puțin faptul că discutăm acum 
despre un bilanț realizat într-o com
petiție BALCANICA și nu la una 
EUROPEANA. Este. însă, cert că — 
indiferent de nivelul unei întreceri 
atletice feminine — reprezentantele 
țării noastre au un cuvînt greu de 
spus în desemnarea campionilor.

Revenind la succesul de la Zagreb 
vom spune că — după opinia noas
tră — el se datorează în primul rînd 
tocmai VALORII GENERALE RIDI
CATE A ECHIPEI, ceea ce a permis

EDIȚIEI A TREIA
9

la

victoria

trunte, 
păstra

FEMI- 
EXCE- 
TOATE 

titluri, 
de

o acoperire corespunzătoare aproape 
la toate probele. Semnificativ, în a- 
cest sens, ne apare faptul că. de e- 
xemplu, la 100 m, 200 m, 800 m.^disc, 
greutate, înălțime, cele cîte două re
prezentante ale țârii noastre pentru 
fiecare probă s-au clasat în primele 
trei locuri, cucerind titlurile balca
nice. dar și un număr însemnat de 
prețioase medalii de argint și bronz.

Consemnînd valoarea generală a 
echipei noastre și considerînd-o fac
torul esențial al victoriei detașate ob
ținute, îndeosebi în fața reprezenta
tivelor feminine ale Iugoslaviei și 
Bulgariei, vom remarca, totuși, con
tribuția deosebită pe care au adus-o 
unele atlete.

De altfel, în cele 
treceri, pe stadionul 
greb, au fost cîteva „ 
create de atletele noastre. Ni se pare 
util să le reamintim (fără pretenția 
unui „clasament" al valorii și im
portanței) tocmai pentru că și ele au 
constituit prim-planuri semnificative 
în evoluția echipei noastre.

Un astfel de moment a 
zența Valeriei Bufanu în 
cele mai disputate probe

care au adus-o

trei zile de în- 
Dinamo din Za- 
„mari momente"

fost pre- 
patru din 
ale com-

trecut titlul de campion re-

LA TENIS DE MASĂ
Anul
publican la talere a revenit lui Ion 
Dumitrescu. Va reuși el să-l men

țină și anul acesta ?

PRESTIGIU

(Gontlnuare tn pag. a 0-a)

excelenta 
lista cam-

Argentina Menis 
clștigătoare fără emoții 
a probei de aruncare a 
discului (59,18 m>.
petiției. De fiecare dată, 
noastră atletă a semnat pe 
pionilor balcanici, o performanță cu 
totul remarcabilă care i-a adus aplau
zele spectatorilor, stima_ și prețuirea 
adversarelor și ale specialiștilor pre- 
zenți la Zagreb.

A fost apoi (sau, poate, înaintea 
tuturor...) „.momentul Silai”. Aproape 
toată lumea se obișnuise cu gîndul că 
Ileana Silai va cuceri la Zagreb me
dalia de argint. Se părea că mai mult 
nu se poate, că Vera Nicolici_ — mai 
ales „acasă” — este imbatabilă. Ileana 
Silai a răsturnat. însă, toate prono
sticurile. A fost (să nu ne ferim de 
cuvinte...) extraordinară. O cursă mag
nifică și o victorie pe care tribunele 
au aplaudat-o cu fair-play, deși ma
rea favorită fusese categoric învinsă 1

Vorbim de valoare. Să nu uităm

să reamintim că Argentina Mcnis s-a 
„jucat» în cercul de aruncare a dis
cului. dominîndu-și adversarele cu 
o ușurință'și degajare totală. $i reu
șind — în final — un rezultat cu 
patru metri mai mult decît Vasilka 
Stoleva I Tot la acest capitol: recor
durile realizate la 4X100 m (Bufanu, 
Mărășescu, Goth, Monoranu) și la gre
utate (Valentina Cioltan).

A mai fost și acel moment al în
drăzneței tentative de record mon
dial la înălțime. Cornelia Popescu 
a ratat dg foarte puțin, din prima 
încercare, atunci cînd — la solîcîta-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

I. BOBÎLNEANU [Voința Sibiul CONDUCE ÎN

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE DIRT-TRACK
SIBIU, 9 (Prin telefon, de la cores

pondentul nostru). Ieri după-amiază a 
avut loc pe stadionul Voința din Sibiu 
etapa a IV-a a campionatului republi
can de dirt-track. Deși handicapați de 
pista înmuiată din cauza ploilor din 
ultimele zile șl din timpul concursului, 
cel 16 alergători prezenți la start au 
luptat cu mult curaj pentru locurile 
fruntașe ale clasamentului. Liderul cam
pionatului, Ion -------
și-a confirmat 
cerind locul I, 
manșa a X-a, 
nat, terminînd

O comportare bună a avut și meta
lurgistul bucureștean * — ■
care a terminat cursa Ia egalitate 
puncte cu Bobilneanu, însă 
vins în manșa directă a 
II tn această reuniune.

Clasamentul etapei : 1.
11 p, 2. I. Marinescu 11
(Metalul București) 9 p. 4. Gh. Sora (Me-

talul București) 9 p, 5. Al. Pis (Voința 
Sibiu) 8 p, 6. C. Voiculescu ' ’
București) 7 p.

CLASAMENTUL GENERAL 
ETAPE : 1. I. Bobilneanu 47 .. 
Marinescu 42 p, 3. C. Voiculescu 35 p, 
4. Gh. Sora 30 p, 5. Al. Pis 29 p, 6. 
I. Ioniță 27 p.

Hie IONESCU

(Metalul
DUPĂ 4 

p, 2. I.

Bobtlneanu (Voința Sibiu) 
tocă odată valoarea, cu- 
dar nu fără emoții. In 
la un viraj, s-a răstur- 
totuși pe locul II. N. ANDRONACHE

Ion Marinescu, 
de 

fiind In- 
ocupat jocul

I. Bobtlneanu 
p, 3. I. Ionlță

(Metalul Plopeni)
LIDER IN „TURUL CLUJULUIii

ția deschisă echipelor reprezentative 
de județe va reuni șapte formații 
calificate din etapa zonală. Este vorba 
de Buzău, Iași, Dolj, Cluj, Arad, Bra
șov (calificată direct ca finalistă a 
ediției precedente) și echipa Sectorului 
VI, din partea orașului București.

Printre protagoniștii care vor e- 
volua la Cluj se numără maestra e- 
merită a sportului Maria Alexandru, 
Magdalena Lesai, Luchian. Sîndeanu, 
precum și o serie 
lății ale ultimelor 
și internaționale.

Așa cum se știe, 
mată din doi seniori, două senioare, 
un junior și o junioară, iar o întîlnire 
între două formații va cuprinde 
meciuri 
simplu 
juniori 
meciuri 
dublu mixt.

întrecerile sînt așteptate cu 
și pentru faptul că acest concurs con
stituie. de fapt, și o deschidere a se
zonului competițional de toamnă.

MÎINE, LA POLIGONUL TUNARI

CEI MAI BUNI TALE RIȘTI

de juniori, reve- 
concursuri interne

o echipă este for-

15 
: 4 de simplu seniori, 4 de 
senioare, cite unul de 
și simplu junioare și 
de dublu, dintre care

simplu 
cinci 

trei de

interss

ÎN LUPTĂ PENTRU

TITLURILE DE CAMPIONI
Abia încheiate campionatele euro

pene de tir și iată că trăgătorii noș
tri sînt chemați din nou la startul 
unor întreceri. De data aceasta la 
o competiție internă, dar deosebit de 
importantă: campionatul republican 
de talere aruncate din șanț și din 
turn. Concursul va avea loc la poli
gonul Tunari, sîmbătă și duminică.

S-au înscris 34 de concurenți (15 
la talere aruncate din șanț și 19 la 
skeet), reprezentind cinci secții :

Steaua, Olimpia, 
sportivă nr. 1 din 
Baia Mare.

Școlarul, Școala
București și C.S.O.

★

IN CONSTRUCȚIE 0LA SF. GHEORGHE

'Simona Arghir înscrie spectaculos pentru Universitatea. Fază din meciul „U ‘ București — Mureșul Tg. Mureș
■ - Foto i B. VASILE

îmbogățit în numai câțiva ani cu 
un număr însemnat de obiective e- 
conomice și social-culturale — între 
care noul cartier Simeria înseamnă 
cîteva trepte urcate pe spirala ur
banizării depline — orașul Sfîntu 
Gheorghe este mai tînăr ca oricînd, 
receptiv la valențele tonice, mate
riale și spirituale, ale socialismului.

Din zori și pînă-n noapte, brațele 
macaralelor turn planează deasupra 
orașului ca niște aripi-săgeți. Nu 
de mult. în această 
muncă înșufletită. < 
vrednicie. în 
lui, pe magistrala 
ria. au fost sădite 
cepere temeliile 
sport a orașului

Ingenios proiectată de către ar
hitectul Retty Oliver și inginerul 
Szanto Ioan din cadrul Institutului 
județean de proiectări. Sala sportu
rilor. de dimensiuni respectabile — 
12 metri înălțime, 60 metri lungime 
și 30 metri lățime — va fi o per-

aripi-săgeți.
i atmosferă de 
de dăruire și 

prelungirea stadionu- 
cartierului Sime- 
cu migală și pri- 
viitoarei săli de 
Sfîntu Gheorghe,

în aceleași zile, dar la Iași, pe poli
goanele Medicina și Voința, este pro
gramat „Criteriul juniorilor mici” 
(tineri pînă la 17 ani) la probele de 
armă standard, armă și pistol cu aer 
comprimat. Și-au anunțat partici
parea 60 de sportivi din 15 secții.

CLUJ, 9 (prin telefon). Joi la amiază s-a 
dat startul In cea de s 8-a ediție a compe
tiției cicliste „TURUL CLUJULUI", în
trecere pe etape la care participă nu
meroși alergători fruntași din Capitală 
și dintr-o serie de centre din țară. Ru
tierii au avut de parcurs ruta Cluj — 
Zalău — Cluj, 112 km. In afara tra
seului dificil, cicliștii au înfruntat, pe 
o mare parte a cursei, o ploaie vio
lentă. Prima acțiune a fost inițiată de 
brașovenii Budea șl Elekeș. In apropiere 
de Zalău (oraș In care caravanei i s-a 
făcut o primire deosebit de călduroasă); 
cei doi fugari sînt ajunși de Biro (Cluj), 
Hoța (Tg. Mureș) șl M. Rîndașu (Plo
peni). La întoarcerea spre Cluj, Budea 
și Elekeș rămîn, fugarilor atașîndu-li-se 
Andronache (Plopeni). Acesta din urmă 
se detașează însă pe dealul Topa și 
încheie cursa cu avans. In urmărirea 
lui cicliștii se rup de pluton, sosind 
la Cluj răzlețiți. Iată clasamentul pri
mei etape :

1. N. ANDRONACHE (METALUL PLO
PENI) 3 b 02:34 ; 2 V. Hoța (Mureșul 
Tg. Mureș) 3h 03:00 ; 3. St. Szekely
(C.S.M. Cluj) 3h 04:10 ; 4. N. Gavrilă 
(Steaua) 3h 04:30 ; 5. E. Imbuzan (C.S.M. 
Cluj), 6. T. Puterity (Metalul Plopeni) ; 
7. S. Suditu (Olimpia București) — ace
lași timp.

Etapa a H-a a „Turului Clujului" sa 
dispută vineri (n.r. astăzi) pe ruta 
Cluj — Turda — Cluj, 62 km.

Nuja DEMIAN

MODERNA SALA A SPORTURILOR
lă a orașului, în stare, nu peste 
multă vreme,. să ofere tinerilor din 
județ noi piste către performante, 
către afirmare. Construcția ei se 
va împlini din 30 metri cubi ma
terial lemnos, 1 200 metri 
toane, 43 tone fier-beton, 
metal, 700 metri pătrați de sticlă 
și 93 000 bucăți cărămizi. 1 
prezent, din dale uriașe de 12 m. 
lungime fiecare, cîntărind cîte 10 
tone, au fost înălțate — formînd 
scheletele viitorilor pereți longitu
dinali — neobișnuit de înalte triun
ghiuri isoscele care-i dau. deopo
trivă. o alură de vigoare și suple
țe. Bucuria de a munci la ridicarea 
acestui obiectiv o citim pe fețele

   ~u acest 
Pentru că toți, în frunte

Lajos, care a 
abia doi ani 

sînt tineri,
lor de muncă 
de mai mulți
Egyed Iosif,

cubi be-
50 tone

Pînă în

tuturor celor care formează 
colectiv. .
cu inginerul Katona 
primit în urmă cu 
..botezul șantierului”, 
chiar dacă în cărțile 
se atestă o vechime 
ani. Tima Ludovic,

Kaban Istvan, Szekely Geza. Radar 
FraOMSC Kiss Marton și încă mulți 
alții, dulgheri, zidari, betoniști, fac 
parte cum s-ar spune, din grupa ve
teranilor".

Trecînd zilnic pe lingă acest nou 
șantier din cartierul Simeria. ochiul 
îi poate observa ritmul, dovadă eloc
ventă a hotărîrii constructorilor de 
a termina la vreme noul edificiu al 
orașului nostru.

Nu peste mult timp, dispunînd 
de condiții excelente — vestiare, 
gcup social — Sala sporturilor din 
Sfîntu Gheorghe, va găzdui zeci, 
sute de tineri dornici să urce cul
mile măiestriei sportive, dornici ca 
gimnastica, handbalul, baschetul și 
alte sporturi practicate pe plan lo
cal, să le poarte faima peste ho
tarele județului Covasna.

Radu SELEJAN 
redactor-șef adjunct la ziarul 

județean »,Cuvîat«j nou» .w
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SIZANA MAKAI
• S-a născut In 3 

septembrie 1945. 
Absolventă a Fa
cultății de filolo
gie; este profesoa
ra ele limbă engle
ză. • Face parte 
din clubul „Medi
cina" Timișoara. • 
A învățat șaliul în 
■familie, la Oradea, 
de la tatăl său, 
doctorul Ștefan Ma
kai. o A debutat 
în 1959 jucînd la 
Spartachiada de 
iarnă a tineretului. 
A cîștigat competi
ția feminină. • Din 
anul i960 participă 
la. finala campiona
tului național femi
nin. Cel mai bun 
rezultat: locul II in 
1967, după ce a 
pierdut meciul de 
baraj cu Elisabeta 
Poliiironiade, • A 
ciștigat. turneele in
ternaționale de la 
Sofia' (1967 și 1971) 
și Piotrkov 1968, a 
obținut cel mai 
bun rezultat indi
vidual din echipa 
română la Olimpia
da de la Lublin 
din 1969: G'/j p din 
8 posibile. • Pasi
uni extrașaliiste: 
lectura șl muzica. 
• Este maestrâ in
ternațională și ma- 
estră a sportului.

• Duminică începe o nouă edi
ție a campionatului divizionar B. 
în etapa Inaugurală, vor avea loc 
următoarele partide : masculin, se
ria I : Sănătatea Satu Mare — Să
nătatea Arad, Voința Zalău — Vo
ința Tg. Mureș, Crișul Oradea — 
.Politehnica Brașov; scria a II-a: 
Olimpia Sibiu — Utilajul Timi
șoara, Știința Petroșani — Rovine 
Craiova, Constructorul Arad — 
Știința Mediaș ; seria a III-a : 
C.S.M. Iași — Politehnica Iași. Fa
rul Constanța — Rapid, C.F.R. Ga
lați, A.S.A. Bacău —- Steagul roșu 
Brașov ; seria a IV-a: Universi
tatea București — Voința Ploiești, 
Progresul București — Academia 
Militară București, Comerțul Tîr- 
goviște — P.T.T. București ; femi
nin, seria I : Rapid Deva — Ști
ința Sf. Gheorghe, Universitatea 
Cluj — Record Cluj, Voința Tg. 
Mureș — Pedagogic Tg. Mureș.; 
seria a II-a : Voința Oradea — 
Crișul II Oradea, Foresta Arad — 
Universitatea Craiova, Metalul Sa-

Ion ta — Medicina Timișoara ; se
ria a III-a : Universitatea II Iași — 
Confecția Dorohoi, Sănătatea Plo
iești — Voința Constanța ; seria a 
IV-a : RapidII București — I.E.F.S. 
II, Progresul București — Olimpia 
București, Voința București — U- 
niversitatea București, Arhitectura 
București — Medicina București.

• Turneul feminin de baschet 
dotat cu „Cupa Voința", disputat 
la Brașov cu participarea echipe
lor divizionare Voința din Bucu
rești, Tg. Mureș, Constanța Ora
dea și Brașov, s-a bucurat de un 
frumos succes și a. constituit o bună 
verificare a pregătirilor efectuate 
in timpul verii. In cele mai inte
resante meciuri, București a dis
pus de Tg. Mureș cu 44—32 șj 
Brașov de București cu 55—52. Cla
sament final : 1. Tg. Mureș 7 p, 2. 
București 7 p, 
Oradea 5 p, 5.
DUMITRESCU,

GONG !

ACTIVITATEA SPORTIVA DEZBATEREA
PLENARELOR JUDEȚENE ALE CRAVATELOR ROȘII

ai'iera remarcabilă de șahlsiă 
a orădeneei SUZANA MA- 
KAI a trecut oarecum ne

observată, probabil din cauza mo
destiei și timidității exagerate a 
acestei fete, niciodată dispusă să 
vorbească despre ea.

Suzana are, în schimb, satisfac
ția intimă de ^a-și auzi numele 
rostit și elogiat de alții.

Prezentă in șahul feminin ro
mânesc de la virsta de 14 ani, 
iar în eșalonul lui fruntaș de a- 
proape un deceniu, cînd era încă 
o adolescentă nehotărîtă spre ce 
să opteze — tabla cu pătrate albe 
și negre sau panoul de baschet — 
Suzana Makai s-a afirmat în cele 
din urmă pe tărîmul eșichierului.

Îndrumată la început de tatăl 
său, medicul Ștefan Makai, apoi 
— în cadrul lotului national

de antrenorul emerit Sergiu Sa
marian, beneficiind, acum, la Ti
mișoara, de asistența tehnică 
foarte erudită a doctorului Ro
mulus Alexandrescu, tînăra șa- 
histă și-a cizelat talentul, devenind 
o jucătoare completă. Ea prețuiește 
un atac, o combinație strălucitoa
re, dar nu se sperie nici de ma
nevrele poziționale lungi și plic
tisitoare. cele care cer răbdare 
o desăvirșită stăpinlre de sine.

Recentul ei succes, locul I 
puternicul turneu internațional 
la Sofia, a fost urmarea îmbinării 
armonioase a celor două stiluri, 
astăzi absolut indispensabilă ori
cărui jucător sau oricărei jucătoa
re cu veleități la supremație.

La 26 de ani, Suzana Makai se 
atlă în progres, în plină acțiune 
de autodesăvîrșire. (V. Ch.).

si
în 
de

• La turneul de box preolim- 
pic, organizat la Miinchen, 
11 și 14 septembrie, vor 
și trei pugiliști români : 
Ciochină, Paul Dobrescu 
Dascălu. Acești sportivi, 
de antrenorul Alexandru 
au părăsit ieri Capitala, îndreptîn- 
du-se spre locul de disputare a în
trecerilor.

• Partida din cadrul 
etape a campionatului pe 
dintre Metalul-MEVA Tr. 
și C.S.M. Reșița, al cărei 
nu l-am putut publica, 
a sosit la redacție cu 
s-a terminat la egalitate i 11—11. 
De remarcat că din echipa reșițea- 
nă a lipsit Pavel Nedelcea, adver-

:, între 
participa 

Gheorghe 
și Ilie 

însoțiți 
Vladar,

primei 
echipe, 

Severin 
rezultat 

deoarece
întîrziere, 
l 11—

o luptă 
ocuparea

• „Doresc să devin cores
pondentul ziarului „Sportul", 
să vă transmit «ești din co
munele județului Timiș. Sin- 
teți de acord ? Pentru în
ceput vă trimit o știre..." 
(OCTAVIAN BOGOIU, corn. 
Șag, jud. Timiș). De acord 
tovarășe Bogoiu. De altfel să 
știți că într-un fel, titlul de 
corespondent nu sc decerne, 
ei se dobîndește. Dacă ne 
veți scrie lucruri interesan- 

\ te, publicabile, înseamnă că 
. ați devenit corespondentul 
X nostru. Operativitate însă.

• In împrejurimile stațiunii 
Cheia-Prahova s-au desfășurat în
trecerile de orientare turistică 
pentru Cupa Municipiului Bucu
rești. Comisia de organizare — 
avînd ca președinte pe W. Hennig 
și arbitru de control pe ing. I. 
Fratu — a proiectat patru trasee 
care au măsurat între 6 550 și 
10 390 m cu diferențe de nivel între 
400 și 660 m.

Cei 61 de participanți la între
ceri, reprezentînd 8 județe și 17 
asociații sportive, au dat 
foarte strînSă .pentru 
primelor locuri.

Rezultate
Senioare

(Voința 
Clara Szabo 
Cluj) 85:23 ;

tehnice i
A: 1. Alieta

■ încheiat 
ale R.P.

sarul său obținînd două
— prin neprezentare.

• Zilele trecute s-au 
campionatele individuale 
Polone. Iată cîștigătorii : semimuscă
— Piotr Orszt (care l-a învins în
finală pe Rozek) ; muscă : Leszek 
Blazynski ; cocoș : Jan Kokozka ; 
pană : Ryszard Tomczyk ; semi- 
ușoară i Jan Zelezniak ; ușoară i 
Jan Szczepanski ; semimijlocie : 
Andrzej Sawski ; mijlocie : Witold 
Stachurski ; semigrea : Stanislaw
Dragan ; grea : Lucian Treia.

Merită subliniat faptul că Szcze
panski, evoluînd la categoria ușoa
ră, deși a câștigat toate meciurile, 
n-a fost declarat campion. Aceasta, 
deoarece federația de specialitate 
din R. P. Polonă a apreciat că el 
n-a evoluat lâ un nivel corespun
zător titlului de campion european 
pe care-1 deține.

Tomczyk a primit titlul de cei 
mai bun boxer al Poloniei în acest 
an. Noul campion la categoria semi
muscă, Orszt, este un tînăr de 18 
ani, în care specialiștii polonezi își 
pun mari speranțe.

Școlarii purtători ai cravatelor 
roșii vor trăi în acest an un eve
niment deosebit prilejuit de cea 
de a II-a Conferință Națională a 
Organizației Pionierilor.

în întîmpinarea acestui moment 
de adevărată sărbătoare din viața 
celor mai mici cetățeni ai patriei, 
la nivelul detașamentelor claselor, 
a unităților din școlile generale, a 
orașelor și municipiilor, au avut 
loc dezbateri rodnice, cu prilejul 
cărora au fost trecute în revistă 
realizările obținute din anul 1966 
— anul primei Conferințe Națio
nale a Organizației Pionierilor din 
România — și pînă în prezent. în 
momentul de față, asemenea dez
bateri se desfășoară la nivelul ju
dețelor și la ele participă, alături 
de comandanți și instructori de 
unități și detașamente, de cadre 
didactice cu munci de răspundere 

■ pe linia activităților pionierești, și 
„cravate roșii", elevi colecționari 
de note de 10, precum și copii evi- 
dențiați în munca de organizație, 
mîndria școlilor pe care le repre
zintă.

Dezbaterile care au avut loc pînă 
acum, începînd de la detașamente 
și pînă la județe au vizat într-o 
proporție însemnată și aspecte le
gate de activitatea sportiv-recrea- 
tivă a pionierilor. S-a subliniat cu 
acest prilej rolul pe care exercițiul 
fizic organizat, sportul și turismul 
de masă il au în viața fiecărui 
pionier din țara noastră. Au fost 

• relevate multe succese înregistra
te pe linia dezvoltării și consoli
dării acestei activități care antre
nează, la drept vorbind, marea ma
joritate a copiilor. Astăzi, cum 
este și firesc, sportul face parte 
integrantă din viata pionierilor, o- 
relor de educație fizică, incluse în 
programă.. alălturîindu-li-Jse altele) 

în care pionierii participă la pro
grame de gimnastică (din trimes
trul al Hl-lea al anului școlar pre-

cedent s-a introdus aproape în toa
te școlile din țară gimnastica de 
înviorare), la concursuri și com
petiții organizate pe detașamente, 
pe unități sau interunități. Spor
tul își găsește pretutindeni 
reprezentare, în corelație 
cu dorința pionierilor, cu 
le lor, cu aptitudinile ce 
nifestă.

Dezbaterile la care ne 
au evidențiat, de pildă, frumoasa 
inițiativă a diriguitorilor activității 
pionierești din municipiul și ju
dețul Constanța, care printr-un ge
neros efort colectiv, au reușit să 
dea la iveală cel mai frumos com
plex sportiv din țară, rezervat în 
exclusivitate „cravatelor roții"- în 
mai puțin de trei ani, la Constan
ța, pe un spațiu învecinat cu sta
dionul „1 Mai", a fost amenajat 
Parcul sportiv al pionierilor, con
strucție de anvergură, care cuprin
de — printre altele — terenuri de 
fotbal, handbal, volei și baschet, 
piste necesare practicării 
multfi, un rachetodrom etc. Parcul 
beneficiază, de asemenea, 
hangar și un debarcader pe malul 
Siutghiolului. în perspectivă, o 
sală de sport și un patinoar.

Inițiative asemănătoare, evident 
la scară mai redusă, au existat și 
in alte colțuri ale țării, la Cluj, 
Galați, Brașov etc. O dezvoltare 
tot mai spectaculoasă au căpătat-o 
bazele sportive din incinta Pala
tului pionierilor din Capitală, 
unde, alături de bazinul de înot 
și poligonul de tir, au fost ame
najate terenuri de volei, baschet, 
handbal și tenis de cîmp, săli 
pentru gimnastică sportivă și ar
tistică și pentru scrimă. La Palatul 
pionierilor există, de asemenea, un 
foarte puternic centru de carting, 
aero și micromodelc. în general, 
s-a relevat faptul că sporturile a- 
plicative cunosc în toate orașele

o largă 
directă 

gusturi
le ma

referim

atletis-

de un

tării, pe lingă Casele pionierilor, o 
prețuire fără seamăn, inițiativele 
copiilor de a spori inventarul sec
țiilor primind întotdeauna un spri
jin nemijlocit din partea organiza
țiilor locale și a Consiliului Natio
nal al Organizației Pionierilor. Nu 
de puține ori am fost martori la 
desfășurarea unor foarte reușite 
demonstrații în sporturi aplicative.

Problema lărgirii bazei materia
le necesară desfășurării activități
lor sportive ale cravatelor roșii s-a 
situat permanent în atenția condu
cerii C.N.O-P. Este cunoscută în a- 
ceastă privință o frumoasă iniția-' 
tlvă luată în județul Dolj, pe li
nia 
tre 
mai frumoasă bază sportivă pio
nierească". Unitățile de pionieri din 
școlile situate pe primele locuri au 
primit frumoase premii. Cazul, de
sigur, n-a fost izolat. Recent, 
una din bazele sportive ale Capi
talei, situată pe malul lacului Tei 
(este vorba de „Sirena) a fost pre
luată de Consiliul Municipal Bucu
rești al Organizației Pionierilor, și 
reutilată.

Sînt fapte care vorbesc de la 
sine de interesul ce se acordă ac
tivității sportive a pionierilor, pen
tru continua sporire a inventaru
lui sportiv, avînd drept beneficiari 
„cravatele roșii". Pe linia unor a- 
semenea împliniri se desfășoară 
acum dezbaterile din județe, relie- 
fîndu-se realizările, dar și unele 
neajunsuri sau rămîneri in urmă. 
Faptul este semnificativ. El atestă 
cu cită pasiune se lucrează pentru 
sport în organizațiile de pionieri, 
capitol de activitate cu largi im
plicații nu numai pentru nota de 
divertisment, de recreare ce o pre
supune, ci și pentru creșterea unor 
generații cu o sănătate și o robus
tețe remarcabile-

declanșării unei întreceri în- 
școlile generale cu tema ,,Cea

Tiberiu STAMA

Cotițosu 
București) 78:15 ;

(Metalul roșu
3. Glsela Șindriiaru 

(Rulmentul Brașov) 87:15. Seniori 
A : 1. Gh. Albiei (I.T.B.—Bucu
rești) ; 2. T. Konreieh (I.P.G.G.
—București) 105:15 ; 3. R. Roșea
(I.T.B.—Buc.) 105:30 ; Seniori B. : 

Zelenka (Clujeana—Cluj)
2. G. Oswald (I.T.B.—Buc.) 

R. Schuller (Rulmentul

1. C.
81:10 ;
84:23 ;
Brașov) 103:30.

u.
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Campionatul pe echipe

ECHIPA DE JUNIORI ÎN PLINĂ RECONSTRUCȚIE

Federația română de tir în co
laborare cu A.G.V.P.S. organizează 
duminică, între orele 8—14, la po
ligonul Tunari un concurs de tir 
la talere aruncate din șanț și din 
turn. Concursul are caracter de 
selecție în vederea alcătuirii celor 
două echipe care vor reprezenta 
Capitala în concursul republican 
de tir la talere (în prima decadă 
a lunii octombrie).

• UN LOT APROAPE COMPLET NOU • MEDIA DE VIRSTA — 16 ANI • ȘASE FOȘTI JUNIORI 
IN PRIMA REPREZENTATIVA A TARII • NU AVEM, DEOCAMDATĂ, FORJA PENTRU A 

JUCA IN GRUPA A A CAMPIONATULUI EUROPEAN

competiție de asemenea forțătr-o ---- -------
cum este grupa A a campionatului 
european.

primi din acest lot cel puțin 5—6 
oameni capabili să Îmbrace tricoul 
național.

Să așteptăm cu încredere.
Valeriu CHIOSE

Misiunea antrenorului Ștefan 
loneseu. căruia ii este încredințată 
conducerea tehnică a lotului nostru 
de juniori, nu pare de invidiat la 
această oră. Din vechea echipă, cu 
care cîștigase grupa B a campiona
tului european (și, totodată, dreptul 
de a participa în 1972 în seria de 
elita a competiției), i-au plecat nu 
mai puțin de 11 jucători, adică mai 
mult de jumătate din întregul efec
tiv. Copiii au crescut...

Șase dintre ei. Tureanu, Bandaș, 
Axinte, Costea, Herghelegiu, Morar 
au fost cooptați în reprezentativa 
națională, ceea ce este — desigur — 
un motiv de satisfacție pentru an
trenorul loneseu și secundul său 
Ion Ganga un certificat al muncii 
rodnice pe 
care sînt 
hocheiului nostru ?

Ștefan loneseu lucrează cu un 
lot practic nou. foarte tînăr. Media 
de' vîrstă a elevilor săi depășește 
cu puțin 16 ani. Ceea ce este foarte 
bine, privind lucrurile în perspec
tivă. Ce facem insă, acum, cînd 
participarea la grupa A a C.E. bate 
la ușă ? Conducerea tehnică a echi
pei a procedat corect, arătind bi
roului federal că. în condițiile efec
tivului actual, ale valorii lui teh- 
nico-tactice și de pregătire fizică, 
nu ne putem prezenta onorabil în

—S-a hotărit, în consecin
ță. ca echipa României să evolu- 

L. .. . B (Elveția, martie
1972). Credem că nu s-a greșit.

Lotul a început pregătirea din 
vară, ieșind pe gheată la 2 august 
pe patinoarul artificial de la Miercu
rea Ciuc. După 20 august echipa a 
plecat 
la un 
țațele au 
Polonia, 
0—16 cu Cehoslovacia A. 
i-a descurajat pe tinerii 
ci, dimpotrivă, le-a arătat că au 
mult de lucrat pentru a atinge un 
nivel de valoare internațională.

. O puternică infuzie de elemente 
■ talentate a dat lotului tînăra secție 
a clubului Dunărea' Galați : 6 juni
ori. 'Piron 
acolo.

Iată in încheiere, actualul lot de 
juniori al .României :

Netedu, Gh. Huțanu (portari). To
ne, Justinian. Gh. Florian, Doboș, 
Hftscu (fundași), Malîhin, Pisaru, 
Chițu, Curelaru, Olinici, Nistor, Ste
fanov 
Csedo, 
tinescu (înaintași).

După ..) 
loneseu, în 2-3 ani echipa „mare

eze in grupa

C. MAGENDA
in Cehoslovacia, parlicipînd 
turneu internațional. Rezul* 
_ fost modeste : 2—1 cu
1—9 cu Cehoslovacia B si 

Eșecul nu 
jucători

Pe adresa Comitetului de organi
zare a grupelor B șl C ale campio
natului mondial de hochei au sosit 
confirmări de participare din partea 
unor federații naționale.

Astfel, la BUCUREȘTI (grupa B) 
vor juca : S.U.A., Polonia, R. D. 
Germană, Japonia, Iugoslavia, Franța, 
Norvegia și România. Se așteaptă 
Încă răspunsul federației canadiene 
dacă ea tși trimite său nu echipa la 
Întrecerile grupei B a C.M.

"La MIERCUREA CIUC vor evolua : 
R. P. Chineză, Ungaria, Bulgaria, 
Olanda, Danemarca, Austria. Urmea
ză să sosească răspunsul echipelor 
Italiei, Belgiei șl Marii Britanii.

Oricum, toate problemele tehnico- 
organizatorice ale competiției vor fi 
definitivate în ședința Directoratului 
L.I.H.G., de la Praga.

DINAMO-POLITEHNICA CLUJ 22-2
CLUJ, 8 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Datorită jo
cului spectaculos și eficace, tenis- 
menii dinamoviști au fost deseori 
aplaudați de spectatorii prezenți la 
întîlnirea de-tenis din cadrul cam
pionatului divizionar pe echipe 
dintre Dinamo București — Poli
tehnica Cluj. Succesul oaspeților 
a fost meritat, dar rezultatul putea 
fi mai strîns dacă în unele fina- 
luri de partidă clujenii
ționat mai calm. Cîteva rezultate : 
Marcu — Bolder 6—2. 
Dron — Solelor 6—1,' 8—6, : 
— Komoroczi 1—6, 6—3, 6—

— Negru 1—6,. 1—6, 
— Vera Rado 6- 
Nunweiller — Lucia Tănă- 
7—5, 6—3, Manea — Silaglîi

care au depus-o. Dar, 
perspectivele cadeților• La sfîrșitul acestei săptămîni

— în zilele de 10—12 septembrie
— vor avea loc în zona orașului 
Tîrgu Jiu campionatele republi
cane pe echipe — seniori...

Întrecerile comportă trei etape 
pentru seniori (două de zi și una 
de noapte) și două etape pentru 
senioare (două etape de zi) toate 
avînd gradul I de dificultate.

Iau parte la această importantă 
confruntare a orientariștilor din 
întreaga țară echipele care au cîș- 
tigat 
țene 
rești, campioanele republicane de 
anul 
invitate de F.R.T.A.

CAMPIONATUL PE LANSETA

Sportivii brașoveni, participanți
C. GRUIA, coresp..

i fi ni,
UD,2), 
(37,3), 
200 m
200 m

sapu 
Dibar 
nana 
sescu

titlul de campioane jude- 
și ale municipiului Bucu-

3—6, 8—6,
Marcu
1, Ca-

Iudit
•4, 6—3, Ma-

Sportivii brașoveni, participanți la 
etapa județeană a campionatului națio-

ar fi ac-

LA CANOTAJ YACHTING

TIMPUL LIBER AL SPORTIVULUI
(Urmare din pag. 1) de 

de

să-i ofere deopo- 
de UTILITATE 
făcut), cît și de 
ce nu prea s-a

patinaj pe rotile, au avut o fru- 
comportare, reușind să stabileas- 
recorduri, lată autorii lor: 9—10 
iu (b) — R. Niculic.iolu 8,9 (v.r. 

100 m — R. Niculicioiu 16,3 (18.4), 
Camelia Bălan

Asociațiile vlnătorilor și pesca
rilor sportivi din sectoarele I și 
VIII organizează duminică de la 
ora 8, pe terenul I.C.A.B. (Flo- 
reasca) campionatele de lansetă 
ale municipiului București, pe 
anul 1971.

Participă cei mal buni concu
rență, tineret și seniori, componen- 
ții echipelor care vor reprezenta 
Capitala la campionatele repu
blicane de lansetă, programate la 
București, în zilele de 25 și 
septembrie.

trecut și, eventual, echipe
Paul KADVANI

FINALA PRIMULUI CAMPIONAT PE ROTILE

Știrea trimisă;.' se referea 
o manifestare gee a avut 
In 28 august,| ați scris-o 
3 septembrie fși ne-a ajuns 
la redacție în :■ 7 septembrie. 
Așa nu...

• „Să joace; Dinu in na
țională" (ILIE I ȘTEFĂNES- 
CU, comuna Colibași, Il
fov) ; „Nici nu concep să nu 
figureze Domide" (MARIUS 
SELEGEANU); Propun apă
rarea Crețu, Pexa, Dinu, Mo- 
canu“ (EMIL TUȘA, tipograf 
din Cluj, str. Albinii 139); 
„Să joace Tătarii cu Iordă- 
nescu“ (FLOREA BURCES- 
CU, com. Drăgănești Vlaș- 
ca)... Iubit mai e fotbalul! 
Cite zeci și sute de scrisori 
nu primim cu propuneri pen
tru formarea echipei națio
nale I Unele din ele, năs
trușnice chiar. Nu ne folo
sesc decît ca barometru care 
indică interesul ce se acor
dă formării, echipei națio
nale. Cît privește pe Angelo 
Niculescu — căruia i se a- 
dresează majoritatea ■— dacă 
și-ar pune mintea cu ele ar 
trebui,., să lase naționala și 
să se apuce numai de citit 
scrisori și de răspuns.

• „La Breaza s-a construit 
o mare bază sportivă pen
tru atletism, fotbal, handbal, 
volei, popice" (N. V1JEU, 
Breaza). Cam puțin tovarășe 
Vîjeti. Am fi dorit să știm 
unde este situată 
îi aparține, 
construit-o. 
rînduri au 
publicabilă, 
picta.

• „La televiziune, există o 
emisiune „Sport și sănătate". 
De ce nu este comentată în 
ziarul Sportul ? Ar fi inte
resante păreri tale specialiș
tilor în legătură cu aceasta" 
(GRAȚIAN MARCUS, str. 
Republicii 74, Zalău). Ceea 
ce vă putem spune este că 
ne-am propus mai de mult 
să ne dăm părerea referitor 
la această emisiune și că în 
curînd o vom face.

I
I

și Tomovici fac treabă

II. Moroșan. V. Huțanu II, 
Mikloș, Matache, Constan-

părerea antrenorului Șt------ va TURNEUL ECHIPEI

FINLANDEZE TU TQ

PERIOADA DE TRANSFERĂRI

Orașului Cluj îi revine cinstea de a 
găzdui finala pe țară a primului campio
nat național de patinaj pe rotile. Pe 
o pistă) aleasă în apropierea sălii de 
sport din localitate se vor întîlni sîm- 
bătă și duminică patinatorii care au câș
tigat etapele județene la probele rezer
vate juniorilor mari și seniorilor, iar 
numeroși copii își vor disputa intîletatea 
in cadrul unui concurs republican. In 
program mal figurează o întrecere pen
tru pionieri, fete și băieți nelegitimați.

NOI RECORDURI 
REPUBLICANE

CAMPIONATUL NAȚIONAL ÎNCEPE LA 23 SEPTEMBRIE

Federația română de canotaj- 
yachting anunță următoarea peri
oadă de transferări : 1—30 noiem
brie 1971.

idei generoa- 
datoria orga- 
întreaga țară 
n-au făcut-o

cine s 
Doar 
făcut 

fiind

baza, cui 
și cum a 
cele trei 

știrea nc- 
1 incom-

I
I
I
I
I
I
I

buie să-și desfășoare activitatea sub 
conducerea organelor de partid, de 
jos pînă sus".

Chiar dacă nu conțin referiri ne
mijlocite la sport, cuvintele secre
tarului general al partidului vizea
ză desigur și această activitate, de
venită parte integrantă a realității 
noastre sociale, sector al vieții pu
blice recunoscut și tratat în conse
cință.

De-a lungul acestor 
se, credem că este de 
nismelor sportive din 
să procedeze — dacă
pînă acum — la o analiză serioasă a 
modului cum sportivii își consumă 
timpul liber, dîndu-i acestuia un 
CARACTER EDUCATIV mai pro
fund, urmărind — prin forme adec
vate de colaborare cu alte organiza
ții de masă (sindicate, U.T.C.) — 
formarea «nortivilor ca adevărați 
cetățeni ai României, oameni de nă
dejde ai edificării societății socialis
te.

Ședințele de lucru de care vor
beam au arătat — deopotrivă din 
rapoartele prezentate, cît și din lu
ările de cuvînt — că preocuparea 
pentru timpul liber al sportivului 
n-a căpătat încă dimensiunile in
dicate, că — după cum se exprima 
președintele C.O.E.F.S. Adjud, Ion 
Vasiliu, în reuniunea Consiliului ju
dețean Vrancea — „resursele pen
tru intensificarea muncii de educare 
a sportivului în intervalul de timp 
pe care nu-1 petrece în incinta sta
dionului sînt departe de a fi fost 
epuizate".

Evident, nu vom cita exemplul — 
utilizat ■ pînă la tocire — aj unor

fotbaliști care-și omoară nopțile prin 
baruri, pentru că situația nu se mai 
prezintă astfel de mulți ani, iar 
cazurile de acest gen nu mai ră- 
mîn decît triste abateri de la un re
gim etic dominat de luciditate și 
conștiinciozitate. Vom susține, însă, 
că puține sînt asociațiile sau clu
burile care își constituie sportivii 
într-o adevărată familie, preocu- 
pîndu-se de timpul liber al acesto
ra, străduindu-se 
trivă coordonate
(ceea ce s-a maj 
EDUCAȚIE (ceea 
făcut).

în colaborare cu 
nismele de stat și obștești cu atribu
ții pe linia educației fizice și spor
tului, consiliile județene de resort 
vor trebui să ia măsuri grabnice — 
cum de altfel s-a și făcut în multe 
județe (Ilfov, Bistrlța-Năsăud, Olt, 
Argeș etc.) — pentru angrenarea 
sportivilor în acțiuni de muncă pa
triotică, în special în domeniul con
strucției și amenajării de baze spor
tive, așa cum procedează, din pro
prie inițiativă, fotbaliștii Sportului 
.studențesc din București sau amato
rii de mișcare din comuna Șieu, 
participanți entuziaști la ridicarea 
unei mîndre baze sportive rurale în 
ținutul Bistriței-Năsăudului.

De asemenea — după cum își pro
punea, cu chibzuință, C.J.E.F.S. Me
hedinți — pentru cunoașterea temei
nică a politicii partidului și statu
lui, a realizărilor obținute de poporul 
nostru, a istoriei neamului și frumu
seților patriei, eforturile organisme
lor mișcării sportive — începînd de 
la asociația sătească și terminînd 
cu forul central, C.N.E.F.S. — tre
buie dlrețțlonate spre organizarea de

organele și Orga*

nat de 
moașă 
că noi 
ani, 50 
9,3),
11—12 ani. 100 m (f)
19.1 (19,2), 50 m (b) — A. Varga 7,7 (9.0), 
ioo m — A. Varga 14,8 (17,7). 13—14 ani, 
100 m (f) — Gabriela Cirică 16,3
200 ni — Gabriela Cirică 35,4
100 m (b) — M. Marian 14,6 (15 8),
— M. Marian 31,1 (32.1), 15—16 ani,
(b) — Z. Sandor 30,6 (31,7). Toți patina
torii aparțin clubului Dinamo Brașov, 
fiind pregătiți de antrenorul Ernest 
Urlich.

Primul tur în seriile preliminare 
ale campionatului diviziei A este 
programat la 23 septembrie, la 
Miercurea Ciuc. Aici vor juca anv 
bele grupe (I. Dinamo. I.P.GG. 
Agronomia, Tîrnava; II. Steaua. 
Avîntul M. Ciuc, Dunărea, Avîntul 
Gheorghieni), deoarece pe patinoa
rul artificial din București nu e- 
xistfi încă gheață.

Programul va fi foarte încărcat, 
cu cile 4 jocuri pe zi :

23 SEPTEMBRIE t Dinamo — 
Tîrnava, Avîntul Gheorghieni — 
Steaua, I.P.G.G. — Agronomia, 
Avîntul M. Ciuc — Dunărea.

24 SEPTEMBRIE; Tîrnava O- 
tlorhei — Agronomia, Avîntul 
Gheorghieni — Avîntul M. Ciuc, 
I.P.G.G, — Dinamo, Steaua — Du
nărea.

26 SEPTEMBRIE: Tîrnava O- 
dorhei — 
ghieni — 
gronomia, 
Ciuc.

I.P.G.G., Avîntul Gheor-
Dunărea, Dinamo -
Steaua Avîntul

Sezonul internațional se inaugu
rează la Miercurea Ciuc. Intre 15-19 
septembrie, pe patinoarul artificial 
acoperit din acest oraș, va evolua 
puternica echipă finlandeză Tu To 
(in poarta căreia apără faimosul 
Illonen), după următorul program:

15 septembrie — cu Avîntul Mier
curea Ciuc

16 septembrie — cu Dinamo Bucu
rești

18 septembrie — cu 
județului Harghita

19 septembrie — cu 
divizionară (meciul se 
neața, de la ora 10,30).

Selecționata

•expuneri cu caracter patriotic, 
întilniri cu activiști de partid și 
stat (asemenea manifestări s-au des
fășurat nu de mult la București, 
Brașov și in alte orașe), cu oameni 
de știință și cultură, spre vizitarea 
unor obiective industriale, istorice 
și social-culturale.

Timpul liber al sportivilor trebuie 
să ocupe un spațiu mai întins în 
aria preocupărilor noastre, pentru 
că el contribuie — alături de cel 
petrecut între tribunele stadionului 
— la formarea și modelarea cetă
țeanului pe care îl reprezintă orice 
purtător al unui tricou de sport.

PENTRU ARBITRI

Selecționata 
joacă dimi-

CURS DE PERFECȚIONARE

DE INSTRUCTORICURS
NAȚIONALE DE SCHI

română de schi anun- 
;, pînă la data de

Președintele Colegiului interna
țional de arbitri, dl. Kurt Hauser 
(Elveția), va fi oaspetele țării noas
tre între 24 și 28 septembrie. El 
va conduce, la Miercurea Ciuc, un 
curs de perfecționare la care par
ticipă toți arbitrii români de pri
mă categorie.

Federația 
ță că primește. 
20 septembrie 1971, înscrieri pen
tru doritorii de a urma cursul de 
instructori ai Școlii naționale de 
schi, care va funcționa în sezonul 
1971 —1972 pentru turiștii români 
și străini. Cererile se primesc la 
F.R.S.B., str. Vasile Conta nr. 16, 
însoțite de dalele personale ți de 
precizarea limbilor străine cunos
cute de candidați.

VACANTA PE LITORAL
Tarife reduse cu incepere de la 1 septembrie

Locuri pentru odihno în stațiunile de pe litoral pot fi obținute de 
la unitățile oficiilor de turism din întreaga țară.

Cazarea se asigură în hoteluri cu camere confortabile de două 
persoane, iar masa la restaurante.

Posesorii biletelor de odihnă beneficiază de reducerea cu 50’/, a 
tarifului de transport pe calea ferată.

In timpul șederii pe litoral, turiștii pot viziona spectacole artistice 
sau sportive, pot participa la excursiile organizate la Istria și Adam 
Clisi, la Tulcea, în Delta Dunării sau la plimbările de agrement din 
portul Tomis — Constanța cu hidrobuzele pe Marea Neagră.

Prin filialele de turism din stațiurl'e litoralului, turiștii aflați Io 
odihnă au posibilitatea să se înscrie și să participe la excursiile de o 
zi cu autocarele, organizate în R.P. Eulgaria, Io Varna.

Tn scopul asigurării locurilor pentru excursii individuale sau în grup 
pe litoral, doritorii sînt invitați să se adreseze din timp Oficiilor de 
turism din întreaga țară. ,
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AL 27-LEA CAMPIONAT NAȚIONAL
AL JUNIORILOR E GATA DE START
PRINCIPALA „MATERIE 

CENTRELE DE COPII Șl 
® 41 de centre, dintre care 35 subvenționate de fede

rație cu mai mult de jumătate din bugetul anual...

• Obiectivele calitative — decît 10 promovări in 
divizia B mai bine 2 In ,,A“ —trebuie să primeze!

înființate în 1965, etnd au apărut 
Pe harta fotbalistică a țării primele 
12 — afiliate secțiilor divizionare A
— unități de acest gen, CENTRELE 
DE COPII ȘI JUNIORI și-au mă
rit numărul' cu fiecare an. ajung’nd 
acum la 41, dintre care 5 (Slatina, 
Buzău, Focșani, Satu Mare și Tul- 
cea) și-au început activitatea in ul
timele luni. Rămînînd în domeniul 
cifrelor, trebuie să menționăm că 35 
dintre acesta centre sînt subvențio
nate in mod nemijlocit de federație
— care dirijează spre fotbalul copi
ilor si juniorilor MAI MULT DE 
JUMĂTATE DIN BUGETUL SĂU 
ANUAL (peste 5 000 000 lei) —, in 
vreme ce restul de 6 se află în grija 
altor departamente (sindicate, M.F.A., 
M.A.I. etc).

RANDAMENT MULȚUMITOR...
Din cifrele pe care le posedăm, re

iese că la această oră centrele de 
copii și juniori includ în pregătire 
aproximativ 5 000 de tinere talente, 
selecționate în urma unui proces de 
depistare riguros șl prelungit, la care 
participă — anual — peste 60 000 de 
copii.

Demn de subliniat este faptul că
— prin strădaniile Ministerului în- 
vățămintului — noua generație de 
fotbaliști se dezvoltă nu numai in 
Incinta centrelor, el și — situație mult 
schimbată In bine față de anii trecuți.
— în perimetrul ȘCOLII, devenită 
mediu propice lansării talentelor fot
balistice timpurii. Astfel, noul an 
școlar va constata existența a 2 LI

CEE cu specializarea fotbal (Bacău 
și București), 2 ȘCOLI GENERALE 
cu profil (ambele în București), 28 
DE SECȚII DE FOTBAL în cadrul 
școlilor sportive și a altor 10 în cir
cuitul invățămintului profesional și 
tehnic.

Revenind la centre, putem aprecia 
că randamentul acestora este MUL
ȚUMITOR. primele 12 unități — sin
gurele al căror bilanț poate căpăta, 
după 6 ani de funcționare, date de
finitive — reușind să ofere eșaloane
lor superioare 39 de jucători (între 
care 19 titulari stabili) diviziei A, 51 
— diviziei B și 93 — campionatului 
de tincret-rezcrve.

A venit, însă, timpul ca — pe baza 
experienței acumulate — activitatea 
centrelor să vizeze, în principal, O- 
BIECTIVE CALITATIVE, înaintea 
celor cantitative, în ideea că, în a- 
ceastă etapă de dezvoltare a fotba
lului românesc, creșterea de jucători 
pentru diviziile B și C devine neren
tabilă, centrele urmînd să promoveze 
anual un număr mai mic de jucă
tori. dar de VALOARE SUPERIOA
RĂ, capabili — așa cum a fost ca
zul lui Năstase, Beldeanu, Naom, 
Ciugarin sau Aelenei — să se afir
me imediat pe scena diviziei A.

ANTRENORI CALIFICAȚI, 
CU NORMĂ ÎNTREAGĂ

Mergind Pe linia întăririi procesu
lui instructiv-educativ la juniori, 
F.R.F. a stabilit ca TOATE ceritrele 
să beneficieze de antrenori calificați,

PRIMĂ1' -
JUNIORI
angajați cu normă întreagă, în vir
tutea unor contracte ferme, care — 
pentru asigurarea continuității mun
cii — trebuie încheiate pe o peri
oadă de MINIMUM 3 ANI.

Fără Îndoială, din cei 112 antrenori 
aflați în circuitul centrelor de copii 
și juniori marea majoritate respectă 
dispozițiile federației, unii dintre ei
— prezenți în coloanele acestei pa
gini — muncind de ani buni cu copii 
și juniori.

Se semnalează, însă, cazuri — Pro
gresul Timișoara, Ceahlăul P. Neamț 
etc — în care antrenorii centrelor 
de copii iși părăsesc elevii la prima 
ofertă venită din partea unei echipe 
de seniori, ignorind — cu bunăștiință
— regulamentele în vigoare.

Acum, o dată cu inaugurarea cam
pionatului de juniori, a cărui prin
cipală „materie primă” o constituie 
tocmai echipele centrelor de copil si 
juniori (11 de echipe din 96), este de 
datoria federației să vegheze, cu mai 
multă vigilentă, asupra stabilității an
trenorilor și pregătirii lor profesio
nale.

Parte integrantă a mișcării noastre 
fotbalistice, sector către care se varsă 
fonduri substanțiale, centrele de copii 
și juniori iși justifică cu prisosință 
existența, furnizind primei divizii nu
meroase talente călite devreme (Du
mitru. Petreanu. Sătmăreanu II, Cr.s- 
sai, Iordache, Costaș. Moldovan. Ște
fan, Crcțu. Giugarin, Aelenei, Ștefă- 
nescu, Cristache, Naom, Dudu Geor
gescu. Năstase, Beldeanu. Dumitriu 
etc), dar randamentul lor rămîne 
(cu puține excepții) în urma condi
țiilor și interesului de care se bucură.

Să sperăm că întrecerea națională 
a juniorilor, care se inaugurează du
minică într-o nouă formulă de or
ganizare presupunînd un echilibru 
valoric superior, va stimula și forțele 
din incinta centrelor de copii și ju
niori, invitîndu-le la o activitate mai 
susținută.

CELE 26 DE CiȘTIGATOARE

DE PiHĂ ACUM
Primul campionat național

de juniori datează din anii
1937-1938, cind titlul este cîș-
tigat de U.D.R. REȘIȚA.

Iată lista celorlalte campi
oane :

1938-39 : Venus București
1939-40 : C.F.R. Timișoara
1947-48 : Ripensia U.M.T.

Timișoara
1948-49 ! Petrolul Ploiești
1950 : Metalul Oradea
1951: Locomotiva Bucu

rești
1952 : Flacăra București
1953 : Metalul Tîrgovlște
1954 : Progresul Bucu

rești
1955 : Știința Cluj
1956 : Știința Cluj
1957-58 : U.T.A.
1958-59 U.T.A.
1959-60 : Rapid București
1960-61 : Dinamo București
1961-62 : Farul Constanta
1962-63 : Farul Constanța
1963-64 : C.S.M. Cluj
1964-65 : Știința Cluj
1965-66 : Rapid București
1966-67 : Universitatea Cluj
1967-68 : U.T.A.
1968-69 : Universitatea Cluj
1969-70 : Metalul București
1970-71 : Școala Sportivă Si

biu

PROGRAMUL
PRIMEI ETAPE

SERIA I
Știința Bacău — Chimia Suceava ; Rul

mentul Bîrlad — Politehnica Iași. Șc. sp. 
Iași — Ceahlăul P. Neamț, Oltuzul Tg. 
Ocna — Liceul de fotbal Bacău. S. C. Ba
cău — Trotușul Or. Gh. Gh. Dej, C.F.R. 
Pașcani — Nlcollna Iași.

#

NOUA GENERAȚIE
divi- 
înce-

SERIA A ll-a
Delta Tuloea — F. C. Galați. Șc. sp. 

Energia București — Farul Constanța. 
Steaua București — Comerțul Brăila. 
Portul Constanța — Progresul București, 
Politehnica Galați 
Progresul “ 
stanța.

Rapid București.
Brăila’— Șc. sp. nr. 2 Con-

ț^-R gJ8.;

DERBYUL DINAMO-RAPID
victoria noastră. Cu Dinamo jucărrf 
întotdeauna, foarte bine".

...PETREANU (caret are iși acum 
piciorul în ghips) 1 „Rapid — so
list. Pentru că victoria cea mai do
rită de noi — în orice campionat 
— este în meciul cu Dinamo, care 
nu ne-a mai învins de 3 ani".

(Wrmart din pag I)

tul. Dar cere în continuare mingi. 
După aproape o jumătate de oră 
suplimentară (și voluntară) fostul

rapidist avea să zică în treacăt 
„Voi face pe dracu în patru să nu 
primesc sîmbătă gol 1“

La acea oră, în Giulești, se fău
reau aceleași vise... (m.m.i.)

OPTIMISM - PE... 5 VOCI - IN CIULEȘTI
...Meci de antrenament pe Giu

lești (cu caracter de pregătire a 
evoluției din derbyul de sîmbătă) 
Rapid — Voința. E mijlocul repri
zei a doua și Voința conducea cu 
1—0 !!! Scorul nu mai trebuie 
„tradus". Vorbește fără cuvinte. Și 
explică agitația de pe margine a 
antrenorilor feroviari Marian și 
Nuțescu,

Rezervele și o parte din jucă
torii schimbați la pauză privesc 
încruntați jocul. „Cum o să mar
căm goluri dinamoviștilor, dacă 
băieții ăștia, din divizia C. ne țin 
în șah ?!“ — iată ce exprimă îngîn- 
durarea pe care o citești pe fețele 
tuturor. Iată, însă, că spiridușul 
Năsturescu înscrie' două goluri și 
readuce liniștea în privirile cole
gilor săi de pe margine.

Pe fază, folosind ..înseninarea" 
tuturor, reporterul aruncă în dis
cuție „tema săptămînii" — Rapid 
sau Dinamo ?' Cine va cîștiga — 
după părerea rapidiștilor — acest 
derby tradițional al campionate
lor noastre ?

Iată, pe cinci voci, răspunsurile 
date de...

...DUMITRU : „Ciștigăm. Le cu
noaștem jocul dinamoviștilor și 
vom lupta cu o ambiție extraor
dinară pentru victorie".

...BOC : „Va fi un meci frumos. 
De mare tensiune, în care ambele 
formații vor arunca în întrecere 
toată energîa și multă ambiție. 
Cred, totuși, că noi vom ieși pri
mii la sfîrșitui cursei celor 90 de 
minute".

...CODREA : „In cel mai rău caz 
va fi un meci nul. Dar eu cred in

Și o părere de neutru. Antreno
rul federal CORNEL DRAGUȘIN 
— coordonator al pregătirilor Ra
pidului în sezonul Internațional: 
„Sîmbătă se întrec, zic eu, jocul 
individualităților — Dinamo — cu 
jocul colectiv — Rapid. Fiecare 
are șansele lui. Eu văd, însă, pe 
Rapid cu o șansă în plus. (tn. p.)

PE MICUL ECRAN

Studioul de televiziune ne aduce 
la cunoștința că derbyul etapei a 
IV-a a campionatului diviziei A, 
meciul Dinamo — Rapid, va fi 
transmis sîmbătă — in direct — 
pe micul ecran cu începere de 
la ora 14,30.

Duminică, telespectatorilor Ie va 
fi oferit, tot in direct, de la ora 
14, meciul Petrolul — S. C. Bacău.

După starturile succesive ale campionatelor 
zionare de seniori, duminică, în preajma 
perii noului an școlar, este rîndul juniorilor, al 
căror campionat se reia într-o formulă nouă.

Reducerea numărului de echipe participante la 
campionatul național de juniori, de la 192 la 96, 
a reprezentat o serioasă decantare a valorilor, 
menită să ridice calitatea acestei competiții ce 
angrenează într-o activitate sistematică (și pe 
care 6 dorim de un nivel tot jnai ridicat) schim
bul de mîine al fotbalului românesc.

La acest început de campionat, ne manifestăm 
credința că factorii responsabili ai acestui eșalon 
au tras învățămintele necesare din lipsurile tre
cutului campionat și că au luat toate măsurile 
de corecție ce se impuneau.

Exprimînd speranțe pentru viitorul apropiat, 
ne gîndim înainte de toate la necesitatea lichi
dării unor păcate mai vechi, dintre care nu voi 
enumera decît pe cele mai grave, prin implica
țiile lor asupra pregătirii viitorilor fotbaliști.

Astfel, am dori — în primul rînd — să nu 
mai existe participări formale, cu echipe nepre
gătite și cu efective șubrede. Este cazul, de ase
menea, să se lichideze cu desăvîrșire periculoasa 
practică a aranjamentelor și arbitrajelor părti
nitoare, care traumatizează tinerii competitori, ' 
precum și „metodele" prin care unii antrenori, 
certați cu regulile elementare ale eticii sportive, 
încearcă să cîștige cu orice preț (substituiri, re
trageri de pe teren și altele).

Este de datoria tuturor factorilor, antrenori, 
conducători, arbitri, comisii locale de fotbal, să 
lichideze cu hotărire asemenea practici, să asi
gure un climat sportiv corespunzător pentru ca 
această competiție, curățată de impurități, să-și 
aducă o contribuție sporită la formarea și edu
carea noilor promoții de fotbaliști.

In această idee, este cazul ca birourile secțiilor

de fotbal și antrenorii (deseori monopolizați de 
grijile echipei prime) să sprijine mai substanțial 
activitatea echipelor de juniori, să le asigure 
condiții corespunzătoare de antrenament, să 
acorde toată atenția calității antrenamentelor. 
Este de dorit ca cerințele generale ale fotbalului 
nostru (capacitatea fizică ridicată, nivel tehnic 
superior, orientare ofensivă mai pregnantă) să 
se manifeste din plin și la acest eșalon, unde 
instruirea superioară și educația sînt mai impor
tante decît rezultatele imediate.

Este necesar, de asemenea, să solicităm o con
tribuție superioară din partea arbitrilor, care în 
campionatul juniorilor au o misiune mai deli
cată decît la seniori, întrucît — pe lîngă învă
țarea corectă a regulilor de joc — conducătorii 
partidelor au datoria să contribuie, prin maniera 
lor de arbitraj, la educarea corectitudinii și a 
sportivității. .

La rîndul lor, consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport, comisiile județene de fotbal, 
conducerile cluburilor vor trebui să urmărească 
mai atent- întrecerile -acestui campionat, asigurfnd 
programări pe terenuri bune și — pe cît posibil 
— în deschiderea meciurilor de seniori, fapt ce 
are un efect stimulativ pentru echipele respective.

Biroul F.R.F., la rîndul lui, se angajează să 
acorde toată atenția acestui campionat și, în ge
neral, activității în rîndul copiilor și juniorilor, 
manifestîndu-și convingerea că 
zarea tuturor factorilor 
ediție a campionatului de juniori, reorganizat 
într-o nouă formulă, va 
în ridicarea calitativă a 
listice, în creșterea unei promoții de fotbaliști 
valoroși.

Succes I

prin mobili-
responsabili — această

reprezenta un măre pas 
acestei competiții fotba-

ION BALAȘ
vicepreședinte al F.R.F.

10 ANTRENORI
10 „CĂRȚI DE VIZITA

SERIA A IIl-a
studențesc Buc. •— Dunărea 

— 9. N. Ol- 
Petrolul Plo-

Sportul
Giurgiu, Șc. sp. nr. 2 Buc. 
tenița, Metalul București — 
iești, Metalul Tîrgovlște — Steaua- 
„23 August” Buc., Automobilul Focșani 
— Dinamo București. Olimpia Giurgiu — 
Metalul Plopeni.

SERIA A IV-a
Se. sp. Sf. Gheorghe — Steagul roșu 

Brașov. C.S.M. Sibiu — Șc. sp. Miercurea 
Cluc, Șc. sp. Sibiu — Șc. sp. Brașovla 
Bv„ Șc. sp. Sinaia — Independența Si
biu, Poiana Cîmplna — Șoimii Sibiu, 
Șc. sp. Brașov — Chimia Făgăraș.

SERIA A V-a
F. C. Argeș — Jiul Petroșani, Universi

tatea Craiova — Dunărea Calafat. Șc. 
sp. Craiova — Gloria Slatina, Chimia 
Rm. Vîlcea — Șc. sp. Olimpia Craiova. 
Metalul Tr. Severin — Eleotroputere 
Craiova, Știința Petroșani — C.I.L. Tg. 
Jiu.

SERIA A Vl-a
C.F.R. Timișoara — Șc. sp. Lugoj, Po

litehnica Timișoara — U. T. Arad, Pro
gresul Timișoara — Minerul Anina, 
C.F.R. Arad — Șc. sp. Timișoara. C.S.M 
Reșița — Șc. sp. Viitorul Timișoara, Vul
turii Textila Lugoj — Vagonul Arad.

SERIA A Vll-a
Șc. sp. Tg. Mureș — Mureșul Deva, 

Universitatea Cluj — Aurul Brad, Cor- 
vlnul Hunedoara — Metalul Alud, In
dustria Sîrmel C. Turzli — Gaz metan 
Mediaș, Arieșul Turda — C.F.R. Cluj, 
Metalurgistul Cuglr — A.S.A. Tg. Mureș.

SERIA A Vill a
Crișul Oradea — Gloria Bistrița, So

meșul S. M. — C.I.L Slghetul Marmațiel, 
Gloria Baia Mare — Victoria Cărei, Uni
rea Zalău — Olimpia Satu Mare, Unirea 
Dej — Topitorul Bala Mare, Minerul 
Baia Mare — Olimpia Oradea.

O pauză scurtă,, de meditație, 
parcă de „dare înapoi", după avîn- 
tul primelor cuvinte și un final mai 
calculat...

„Va fi greu, dar tot noi vom ciș- 
tlga !“

...CODREANU : „Cu Dinamo ne 
mobilizăm întotdeauna in mod ex
cepțional. Toți băieții vor nemai
pomenit șă cîștigăm acest meci. 
Așa că îl vom cîștiga 1“

Reintrat în atenția tuturor (inclusiv a selecționerilor), Neaqu se „bale" 
cu ambiție, chiar și la un meci de antrenament cu Voința

Foto! VASILE BAGEAC

PE AGENDA ACTUAE1TAȚ11
A FOST STABILIT LOTUL 

DE TINERET PENTRU 
MECIUL CU FINLANDA

In urma meciurilor de campionat, 
trialului care a avut loc nu de multa

la București și a meciurilor de ve
rificare susținute în ultima vreme 
de loturile noastre reprezentative, a 
fost alcătuit lotul național de tineret 
în vederea partidei cu echipa simi
lară a Finlandei, din cadrul Campio
natului european, ce se va disputa la

Mat migăloasă șt mal lipsita de satis
facții derh. munca eu echipele „mari", 
rea. cu copiii șl juniorii nu este șl mat 
ușoară, responsabilitățile el — tn lumina 
ultimelor directive ale federației — fiind 
tntr-o continuă creștere.

Fată de antrenorii care activează — 
unit de mulți ani _ la echipele de ju
niori, oameni care aliază cunoașterea se
cretelor meseriei cu pasiunea șt entu
ziasmul, ne facem astăzi 
a publica citeva „cărți de

NICOLAE GORGORIN 
pentru toată lumea, este 
cută de multe generații. ...
59 ant, N. Gorgorin a debutat tn fot
bal la Rovine — Grlvlța Craiova (div. B.) 
juctnd apoi, tn divizia A, la echipele 
bucureștene Venus șl Juventus. Este 

antrenor (categoria I) din 1949. A antre
nat echipa de seniori Petrolul (1951—52) 
șl pe cea de juniori, cu care a ctștlgat 
campionatul acționai tn 1949 și 1952. A 
funcționat apoi la C.P.C.S. șl din 1965, 
lucrează la Progresul, A fost timp de 
peste 15 ani antrenor secund al loturi
lor naționale de juniori și a participat 
la 23 de tabere de pregătire. Din ade
vărata pleiadă de jucători care i-au 
trecut prin mtinl ategern doar trei nu
me, cele care ne vin mal repede tn min
te: Dincuță, Beldeanu, Dudu Georgescu.

arădeanul ANTON FERENCZI este 
relativ tlnăr (411 de ani), dar se poate 
mindrl cu clțiva jucători de a căror se
lecționare, instruire și promovare se 
leagă numele lui: Vigu, Popovici, Cassai, 
Kun II.

A jucat fotbal numai tn divizia A: a 
debutat la Fierarul Cluj, treetnd 
C.C.A. (1949—51) șl Rapid (1951—56).

In 1969 a. devenit antrenor, iar 
prezent are categoria a Il-a. In 1968, pe 
cind activa la echipa primă a Crișul ut. 
a promovat formația orădeană tn prima 
divizie.

Constănțeanul PETRE COMANITĂ — 
absolvent I.E.F.S. — este unul dintre 
antrenorii , noului, val". Deși tn vlrstă 
do. numai 33 de ani, P. Comăniță, antre
norul — coordonator al centrului Farul 
Constanta, a contribuit la promovarea 
IM Blliboacă, Mărdărescu, Etern, Glrip 
Grămoșteanu, susținind o activitate bol 
gată tn ultimele tabere naționale de ju
niori. A jucat fotbal la Știința Bucu
rești (1954—55) șt C.P.C.S. (56—57). iar 
tn 1959 a. devenit antrenor la Farul, unde 
din 1961 plnă tn 1963. a fost antrenor 
secund al primei echipe. Are categoria 
a II-a de clasificare.

Deși născut la Turda, acum 43 de ani, 
STEFAN HIDIȘAN este legat — cu ne
numărate fire — de fotbalul brașovean. 
După, debutul, tn divizia B la echipa 
C.F.R., din orașul natal, a plecat la 
Brașov, unde a jucat tn divizia A, din 
1950 plnă tn 1957, la Dinamo Brașov, 
apoi — ptni tn anul I960, anul etnd de
vine antrenor — la Steagul roșu. In 
prezent, este antrenor de categoria a 
Il-a.

Cadar, Șerbănoiu, Ardeleanu, Anghe- 
Ilnl, Gadjea șl Clipa, ultimii trei din lo
tul național de juniori, stnt doar clțiva 
dintre cel antrenați de ștefan Hldtșan.

Antrenorul da aategorla I lOAil

o datorie din 
vizită".
i,nea Gore" 
o figură cu- 
ln vlrstă oe

la
1n

KLUGE (61 ani) este un recunoscut 
„crescător" de talente, cu rezultate re
marcabile, foștii lui elevi puțind fl gă
siți aproape peste tot tn colțurile cele 
mal îndepărtate ale țării. A jucat fot
bal tn diviziile B și A. intre 1923 șl 
1937, intli la Olimpia București șl apoi 
Ia Sportul studențesc. Este antrenor din 
1948 (echipa de debut: Spartac — Finan
țe bănci), iar din 1958 a trecut la Pro
gresul, unde a pregătit și promovat o 
impresionantă Ustd de jucători tineri, 
dintre care li cităm pe Manta. Ad. Con- 
stantlnescu, R. lonescu. Dumitriu, Năs
tase, Al. Georgescu, Alecu, Mlerluț.

Arădeanul ANDREI MERCEA. tn 
vlrstă de 46 de ani, este un antrenor 
(categoria a H-a) cunoscut prin rezul
tatele bune cu copiii și juniorii. Antre
nor din 1952, de pe vremea etnd era șt 
jucător, devine activ abia tn 1958, odată 
cu trecerea la Vagonul Arad. Din 1965 
lucrează la centrul U.T.A., unde îl are 
ca elevi pe Mărculescu, Domlde, Schlo- 
pu, Atodlresei, Schepp.

A jucat din 1945 plnă tn 1958 tn divizia 
A, la I.T. Arad șl V.T.A., cu o pauză 
de un an ,ctnd a figurat tn lotul echipei 
C.C.A.

FRANCISC FABIAN șl-a legat numele, 
tn ultimii doi ani, de promovările iul 
Aelenei, Ion Ion, Șumulanschl șt Rădu- 
canu. toți componenți ai actualului lot 
U.E.F.A. A jucat fotbal la Phantx Bala 
Mare, Jiul, Ripensia șt Metalul Bucu
rești, iar din 1952 a devenit antrenor. 
In prezent, tn vlrstă de 53 de ani, are 
categoria a Il-a.

Din 1965, funcționează la centrul Stea- 
ua-23 August.

Antrenorul de categoria a Il-a GHEOR
GHE DUMITRESCU (33 de ani, absol
vent I.E.F.S., a jucat fotbal la Petrolul 
C.P.C.S., Dinamo București șl — pe pe
rioada studenției — la Sportul studen
țesc. Din 1964, cind a devenit antre
nor s-a remarcat în „aprovizionarea" cu 
cadre a clubului Petrolul ploiești: 
Crîngașu, Dincuță, Dobre. Cozarec. Din 
echipa de juniori antrenată de Gh. Du
mitrescu s-au mal afirmat: V. Stolces- 
cu (Poli. Iași) șl I. Constantinescu (Farul)-

Formația fostului internațional de 
juniori a ajuns, tn vara acestui an, m 
finala campionatului republican de ju
niori, unde a fost învinsă (prin lovituri 
de la 11 m) de Școala sportivă Sibiu.

Antrenorul ieșean MIHAI BIRZAN (48 
de ani) este legat de formarea echipei 
de tineret a clubului ieșean: Andrioaie, 
Ailoaie. Amarandei. Greerosu, Dănllă, 
Hanceriuc, Costaș, Iordache, Naște. A 
jucat la Locomotiva Iași. Antrenor din 
1954 (categoria a Il-a), este la Politeh
nica din 1963, echipă la care a activat 
și ca „secund".

Cel mal ttnăr antrenor din succinta 
noastră prezentare, ALEXANDRU OLA- 
RU (Chimia Suceava) are numai 27 de 
ani. A jucat fotbal la Foresta Fălticeni, 
cu care a promovat tn divizia B. Absol
vent al Facultății de Educație Fizică din 
Iași, este antrenor (categoria a. IlI-a) 
din 1970. De altfel, ca și antrenorul său, 
centrul de la Suceava este unul dintre 
cele mai tinere din țară.

REGULAMENTUL PREVEDE

București în ziua de 22 septembrie.'
Lotul anunțat de antrenorul Gh. 

Ola are următoarea alcătuire: ȘTE
FAN, COSTAȘ (portari), CRISTACHE, 
SĂTMĂREANU II, OLTEANU (Stea
gul roșu), HAJNAL, TĂNASESCU, 
CATARGIU (fundași). M. POPESCU, 
SIMIONAȘ, NAOM' (mijlocași), PlR- 
VU, KUN II. BROȘOVSCHI, NASTA- 
SE, GHERGHELI. ȘTEFĂNESCU (îna
intași). După cum se poate observa, 
lotul de tineret a suferit unele modi
ficări. Popovici a fost promovat în 
lotul A, de unde a venit, în schimb, 
Kun II. De asemenea trebuie men
ționată promovarea tinerilor Costaș, 
Ghergheli și Naom ca și a lui Ște- 
fănescu, de la Steaua, care și-a re
luat pregătirile de 3 săptămini, fot
baliști talentați, de perspectivă.

In cazul că între timp vor inter
veni unele accidentări, antrenorii au 
în evidență și pe Vidac. Niculescu, 
Smarandache și Moldovan (Crișul), 
din care vor alege pe eventualii în
locuitori ai celor indisponibili Ia data 
jocului cu Finlanda.

Lotul de tineret se va reuni la 
București în ziua de 16 
adică după partidele din 
pelor europene la care 
jucători iau parte.

o comportare necorespunzătoare 
față de antrenori — a fost scos pe 
timp de o lună din lotul echipei.

'Azi, la BacdU

SPORT aUB — NIJMI SAHRA 
(LIBAN)

De 
Sport 
țara 
Nijnii 
va avea loc azi 
cău, oaspeții vor întîlni pe divizio
nara A Sport Club. Echipa Nijmi 
Sahra va mai juca cu Minerul Co- 
mănești, în ziua de 14 septembrie.

De asemenea, tot clubul băcăoan 
va mai organiza, în perioada 14—21 
septembrie, turneul echipei Loko
motiv Sofia. Iată partidele ce ie va 
susține Lokomotiv i cu C.F.R. Paș
cani (16 septembrie), cu Sport Club 
Bacău (19 septembrie) și cu F.C. 
Galați (21 septembrie).

septembrie, 
cadrul cu- 

unii dintre

STOICA — SCOS TEMPORAR 
DIN LOTUL FARULUI

astăzi, 
Club, își 
noastră 
Sahra. în

în organizarea lui 
începe turneul în 
formația libaneză 
prima partidă, care 
după-amiază la Ba-

F. C. ARGEȘ A PLECAT IERI 
TN ISRAEL

In campionatul republican al junio
rilor și școlarilor vor participa 96 e- 
chlpe împărțite în 8 serii după cri
teriul geografic.

In cele 8 serii vor intra Juniorii sec
țiilor divizionare A șl B, școlilor spor
tive. liceelor cu profil, precum șl ju
niorii aparțlnînd unor secții divizio
nare C cu centre de copil șl preocu
pări pentru munca cu Juniorii.

Aceste echipe vor putea utiliza nu
mai jucători născuți după 1 august 
1953, pe baza carnetelor de legitimare 
elaborate de F. R. Fotbal sau de co
misiile județene.

Campionatul republican al juniorilor 
și școlarilor se desfășoară sub formă 
de turneu tur șl retur In cele 8 serii.

Turneul final al campionatului re
publican se va disputa pe 4 serii a 
cite 4 echipe după sistemul flecare 
cu fiecare (o singură dată), Ciștigă- 
toarele seriilor se vor Intîlni prin tra
gere la sorți în jocuri eliminatorii 
pentru stabilirea ordinel primelor 4 
echipe. Ciștlgătoarea va fl declarată 
campioana României la juniori.

în turneul final se vor califica 12 
echipe din campionatul republican 
șl 4 din campionatele seriilor jude
țene, stabilite după următorul 
tem :

— câștigătoarele celor 8 serii 
campionatului republican ;

— echipele clasata pe locul al 
lea In cela 8 serii ale campionatului 
republican vor fl împerecheate după 
criteriul geografic și vor susține cita 
un joc tur-retur, callflcîndu-se echi
pele cîștigătoare ț

— celelalte 4 echipe din campiona
tele județene vor fl desemnate prin 
jocuri eliminatorii, prin împerechere 
după criteriul geografic ; în prima e- 
tapă, se vor juca 8 jocuri prelimina
rii, stabilite prin tragere la sorți, 
după care rămîn £n competiție 32 de 
echipe. Jocurile dlsputîndu-se în con
tinuare după sistemul cupă-elimlna- 
torlu.

Jocurile se vor desfășura după pro-

sis-

ale

doi-

gramul Întocmit de F. R. Fotbal cu 
respectarea următoarelor termene :

— turul Intre 13 septembrie șl 31 
noiembrie și returul Intre 26 martie 
șl 4 iunie ;

— faza finală ;
a) calificarea echipelor județene : 

28 mai, 4, 11, 15 Iunie ;
b) calificarea echipelor clasate pe 

locul II In seriile campionatului re
publican al juniorilor și școlarilor : 
11 și 15 iunie ;

c) turneul final cu 16 echipe : 18, 
22, 25, 28 iunie, finala pe 2 iulie.

Clasificarea echipelor se va face pe 
baza punctelor obținute In jocurile 
disputate In tur și retur, conform 
prevederilor regulamentare. Incepind 
cu faza finală, cînd se susțin jocuri 
eliminatorii, în caz de egalitate se 
aplică prevederile art. 109 din Regu
lamentul de organizare a activității 
fotbalistice.

Jocurile vor fi programate dumini
ca, la ora 13,00. Comisiile Județene 
de fotbal se vor Îngriji ca programul 
Jocurilor să fie respectat, asigurin- 
du-se o largă popularitate.

Unele jocuri pot fl programate șl 
la altă oră. sau sîmbătă după-amla- 
ză, cu acordul celor două echipe și 
avizul F. R. ----- ’ ~ '
de program 
Fotbal CU 
ÎNAINTE.

Arbitrii de _ . ____ _
rect de Colegiul central de arbitri, 
Iar cei de linie de colegiul județean.

Echipele se deplasează pe cont pro
priu, Inclusiv In faza finală, luind 
toate măsurile de prezentare la locul 
și ora stabilite prin program.

în caz de neprezentare nemotivată 
a echipei de Juniori, va fl suspendată 
echipa de seniori în prima etapă 
programată pe teren propriu. La re
cidivă, echipa, Indiferent de catego
rie, va fl «redusă din campionatul 
respectiv. Echipele de juniori care nu 
fac parte din secții teu echipe de .se
niori, Ia prima- neprezentare vor fi 
avertizate, iar la’ fe doua; excluse din 
campionat. ---- ,

Fotbal.. Orice modificare 
va fi solicitată de F. R. 
CEL PUȚIN 10 ZILE
centru vor fi delegați dl-

Imagine de la ultimul meci al 
campionatului trecut, din finala 
Petrolul Ploiești — Școala sporti
vă Sibiu, încheiată cu victoria ul
timei — a 26-a campioană de ju
niori a țării — după executarea 
unei „serii" de lovituri de la Hm. 

Viitorii campioni — în atac...

Documentar realizat de 
Ovidiu IOANIȚOAIA 
și Dumitru GRAUR

I
I
I
I
I
I
I

Clubul Forul ne-a comunicat 
ieri că jucătorul Stoica — care a 
manifestat în ultima vreme lipsă 
de interes în pregătire și a avut

leri după-amlază* echipa F. C. Argeș a 
părăsit Capitala cu destinația Tel-Avlv, 
pentru un turneu în Israel, care se vă 
încheia la 
teșteană va 
Aviv, Haifa, 
mul joc va
A făcut deplasarea întregul Iot divizio
nar, cu excepția fundașului central 
Vlad, reținut la lotul reprezentativ.

22 septembrie. Echipa pi- 
susțlne patru Jocuri la Tel 
Ierusalim șl Bershebe. Pri- 
avea loc la 11 septembrie.

CUPA „FLACĂRA ROȘIE" LA FOTBAL FEMININ
Finala competiției fotbalistice feminine 

„Cupa Flacăra roșie", a revenit echipei 
Confecția. In prima partidă, pentru locu
rile III—IV, Unirea Tricolor a învins cu 
5—0 (2—0) echipa Țesătorllle reunite. Au 
marcat Maria Delicoi (2), Marga Costa- 
che, Dumitra Savu și Mariana Rădoi.

Finala competiției, disputată pe 
lași stadion, a adus fată-n față 
echipe cu veleități, 
fecția, incontestabil 
mație feminină din 
parte Flacăra roșie,
să se maturizeze. Conform așteptărilor,

ace- 
două 
Con- 
for-

Pe de o parte, 
cea mai bună 
Capitală, de cealaltă 
o echipă care începe

jocul a fost frumos, cu multe faze care 
au îneîntat asistența. Rezultat : Confec
ția — Flacăra roșie 5—1 (2—1). Au În
scris Marieta Ene (2), Rodica Sandu (2) 
și Virginia Huțan — pentru învingătoare, 
respectiv Doina Șerbezeanu.

Primele trei formații clasate au fost 
distinse cu cupe și diplome, iar cea mai 
tlnără jucătoare a competiției, Elisabeta 
Pop (Confecția), a primit o mențiune.

Clasamentul final : 1. CONFECȚIA 
trenpri I. Lepădatu și D. Cotaru), 2. 
căra roșie (G. Barasch), 3. Unirea 
color (N. Chirilă), 4. Țesătoriile 
nite (Gh. Călin).

(an- 
Fla. 
Tri- 
reu-

AUTOTURISME DACIA 1300 LA ALEGERE
LOTO,

La toate tragerile și concursu
rile obișnuite Loto, Pronoexpres și 
Pronosport, se vor acorda și în 
cursul lunii septembrie — săptă- 
mînal — autoturisme la alegerea 
cîștigătorilor.

Rămîne doar să vă reamintim 
că autoturismele se acordă în ca
drul valorii unitare a cîștigurilor 
în numerar, indiferent de categoria 
la care a fost obținut cîștigul (de 
o valoare cel puțin egală cu aceea 
a autoturismului ales), felul bile
tului pe care a fost obținut cîști
gul respectiv sau taxa de partici-

IN CADRUL TRAGERILOR OBIȘNUITE 
PRONOSPORT

I
I

sau 
lei

6 lei la 
la Loto), 
există o 

(3 lei per 
se atri-

PRONOEXPRES Șl
pare per variantă (3 
Pronoexpres, 2 sau 5

La Pronosport, întrucît
taxă unică de participare 
variantă), autoturismele 
buie în cazul în car.e valoarea uni
tară a unui premiu obținut pe o 
variantă cîștigătoare, indiferent ca
tegoria, felul biletului sau buleti
nului jucat este egală sau supe
rioară contravalorii 
lui ales.

Și acum o surpriză 
torii la tragerile și

autoturismu-

pentru jucă- 
concursurile

săptămînale i pe lista autoturisme
lor oferite, la loc de frunte se si
tuează autoturismul DACIA 1300 
(70.000 lei). în continuare se mai 
acordă DACIA 1100 (55.000 lei) și 
SKODA S.100 (53.000 iei).

Nu vă rămîne decît să jucați la 
LOTO, PRONOEXPRES și PRONO
SPORT în fiecare săptămînă, pen
tru 
lor

a figura și dv. pe lista mari- 
cîștigători.

Rubrică redactată 
de LOTO-PKONOSI’ORT

^5? T?

I
I
I
I
I



PUTEAU SĂ CUCEREASCĂ

FOREST HILLS

NICI UN AUSTRALIAN

lumeMEDALIA DE BRONZ LA C. E.“
In sferturi de finală!

Sud-africanii Hewitt-McMillan, viitorii adversari (la dublu) pentru Năstase-ȚirîaC

9—este opinia arbitrului internațional Cornel MÂRCULESCU
De-abia sosiți de la Barcelona, unde 

iau participat I* căi de ai doilea 
'Campionat european, poloiștii Juniori 
din echipa României eu plecat în 
Cursul zilei de ieri la Atena, pentru 
a participa la turneul balcanic. După 
cum se știe, reprezentativa tării 
noastre, aflată la prima participare 
intr-o competiție de amploare, s-a 
clasat pe locul IV (înaintea Italiei, 
Olandei, Iugoslaviei ș.a.) din cele 11 
formații prezente, avind — după cum 
ne declară cei ce au urmărit-o în a- 
ceste Întreceri — o comportare meri
torie. Amănunte despre evoluția ca- 
deților români ne-au fost oferite cu 
amabilitate de arbitrul 
Cornel Mărculescu.

„Echipa noastră nu 
start strălucit. La mai 
ore de la sosire, cînd jucătorii încă 
nu se desmeticiseră, au întilnit re
dutabila echipă spaniolă (se con
fundă cu naționala de seniori), clasa
tă în cele clin urmă pe locul secund 
la egalitate de puncte cu noua cam
pioană continentală. Au pierdut cu 
5—7 un meci în care au fost dominați 
net. Băieții și-au revenit însă foarte 
repede i 9—4 cu echipa R. F. a Ger
maniei ; 4—1 cu cea a Olandei și 6—5 
(după ce conduseseră cu 5—1 și 6—2) 
în fața Iugoslaviei, rezultate ce i-au 
calificat în turneul final".

— Cu ce șanse porneam In această 
ultimă etapă ?

— Sincer să fiu. nu concepeam că 
nu vom cuceri 6 medalie, ceea ce ar 
fi înseninat un succes mare pentru 
polo-ul românesc. Și următoarea par
tidă, cu Italia, mi-a confirmat pre
supunerile. S-a jucat excelent și ca 
urmare o nouă victorie clară : 8—4 
in fața unei echipe ce venise la Bar
celona cu pretenții Ia titlu ! Dar for
mația noastră fusese serios 
tată, fapt care nu avea să 
lipsit de urmări. Mai ales că 
să jucăm in ultima zi două 
decisive, la un interval de șase ore. 
Avind în vedere acest lucru, s-a mi
rat totul pe primul meci, cei cu 
Ungaria, din cursul dimineții. întări
tă eu Farago șl portarul de rezervă 
al naționalei de seniori, echipa ma
ghiară se prezenta Ia acest joc fără 
să fi cunoscut infrîngerea, iar toți 
specialiștii ii întrezăreau o victorie

international
a avut un 
puțin de 12

solici- 
rămînă 
trebuia 
partide

la scor. Dar nu a fost așa. Românii 
s-au bătut pentru rezultat cu o e- 
nergie nebănuită și au condus cu 
1—0. Huber a apărat excelent. Au 
fost ratate încă două mari ocazii ; 
în final însă, echipa română s-a vă
zut depășită la limită (1—2), expe
riența în turneele tari a adversarilor 
spunîndu-și cuvîntul. Rămînea o ul
timă șansă în partida de după-amiază 
cu selecționata U.R.S.S. Din nou, două 
reprize jucate „ca la carte” și avan
taj de două goluri (2—0) pe tabela 
de marcaj. A urmat o situație de su
perioritate numerică, în care Cocora 
a ratat incredibil. La 3—0, 
putea să fie încheiată. Greșeala ju
cătorului nostru a tăiat însă aripile 
întregii echipe. Jucătorii sovietici au 
reușit să egaleze în al treilea „sfert” 
(timp în care Rus și Frîncu au ga- 
fat inadmisibil), și au eîștigat cu 
4—2 în ultima repriză, intrînd in pose
sia medaliilor de bronz. Și cu aceasta 
s-a încheiat frumoasa aventură a ca- 
deților noștri 
medaliile in 
copilărește.

— Pe cine 
acestui turneu ?

— Huber a apărat adesea fără 
greșeală, fiind în permanență un pu
ternic suport moral pentru coechi
pierii săi. Foarte bine au jucat Ma
nea și Slavei, care vor ajunge cu- 
rînd în naționala de seniori. Am 
așteptat mai mult de la Rus și Frîn
cu ; aceștia au jucat uneori bine, dar 
au și comis numeroase greșeli. Cei
lalți component, cu un plus pentru 
Răducanu, și-au făcut datoria, fără 
să strălucească însă. Pentru prima 
lor evoluție la C.E. cu toții merită 
un calificativ bun.

— Ce ați recomanda în viitor an
trenorilor care conduc această echipă?

— Al. Bădiță și P. Niculescu al
cătuiesc un cuplu cu calitățile nece
sare ridicării unei asemenea forma
ții. Ei mai au însă de lucrat cu e- 
levii lor Ia capitolul tehnică. Princi
palul este ca această reprezentativă 
să joace cît mai mult, cu adversari 
dificili. Este o condiție sine-qua-non a 
progresului.

Victor Zilberman și-a luat revanșa in fața lui Fred Washington

Piney Point 
De data a- 
boxeri din 

au fost so-
partida

la Barcelona. Au avut 
mină și le-au pierdut

ați evidenția la capătul

Adrian VASILIU

(Urmare din pag. 1)
«... - ■—-------------------------------- -----------
tea ei — ștacheta ‘fusese ridicată la 
1,93 m I Ar fi fost atjt de frumos...

Remarcabile și alte evoluții (prin 
prisma locurilor ocupate în clasa
mentul diferitelor probe, dar și prin 
valoarea rezultatelor obținute)': Ra- 
iira Fița (800 m), Mariâ Linei șl Eli- 
sabeta Baciu (WOO m). Marion Bec
ker (suliță) etc.

A surprins oarecum infrîngerea su
ferită de Viorica Viscopoleanu, în 
duelul — și el într-o măsură neaș
teptat — cu Radojka Franzoti. Vio
rica n-a fost, intr-adevăr, acel „me
tronom” care a condus-o spre atitea 
victorii de prestigiu, titluri și meda
lii. Ni s-a părut incomplet restabilită 
după suita de accidente din acest se
zon.

Spuneam la începutul acestui co
mentariu că la fete raporturile valo
rice Sînt inverse în comparație cu 
situația existentă în echipa mascu
lină. Aceasta presupune că există și 
excepții (sau că. cel puțin, la Za
greb. ele au apărut ca atare) în ca
drul unui potențial ridicat care ca

racterizează echipa noastră feminină. 
Se cuvine să nu le omitem...

La Zagreb, pe fondul justificatei 
bucurii pentru cucerirea unei vic
torii de prestigiu, AU EXISTAT ȘI 
CÎTEVA INSATISFACȚII. Pentru 
acel loc 5 ocupat de Mariana Suman 
la 400 m, pentru extrem de modesta 
evoluție a Valeriei Biduleao la 100 
mg, pentru rezultatul nesatisfăcător 
realizat de Ioana Stancu, la suliță.

Dar, cum spuneam, evoluțiile slabe 
sau modeste 
feminină din 
canice. cazuri

VOLEIBALIȘTII BULGARI
ÎNVINGĂTORI

SOFIA (9 (Agerpres). 
internațional masculin 
desfășurat la Vrața, s-a

— Turneul 
de volei, 
încheiat cu 

victoria formației locale Botev. Pe 
locul doi s-a clasat echipa Univer
sitatea Craiova, urmată de Cerno 
More Varna și Kadra Varșovia.

PINEY POINT, 9 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Miercuri seara, pugiliștii români 
au susținut un meci amical în 
compania unei selecționate ameri
cane, în localitatea 
din statul Maryland, 
ceasta, numai șapte 
reprezentativa noastră
licitați, gazdele prezentînd adver
sari numai la 7 categorii de greu
tate. Cei peste 2 000 de spectatori 
au aplaudat evoluțiile frumoase ale 
sportivilor români, care au obținut 
victorii în toate partidele susți
nute. Cu acest prilej, campionul 
semimijlociilor noștri, Victor Zil
berman, și-a luat o binemeritată 
revanșă în fața lui Fred Washing
ton, cel care-1 învinsese cu cîteva 
zile înainte, la Lake Geneva.

în prima
Mihai Aurel l-a întîlnit pe campio
nul armatei

partidă a reuniunii,

americane, Jimmy

Jones. Meciul a fost extrem de 
dinamic și disputat sub semnul 
echilibrului pe parcursul celor 
trei reprize. Cu un final mai bun, 
campionul nostru i-a impresionat 
pe doi dintre cei trei arbitri, deter- 
minîndu-i să-i acorde victoria. 
Obținînd cel de al doilea succes în 
turneu] din Statele Unite (și mai 
cu seamă prin maniera în care 
a evoluat) Adrian Moraru își con
vinge tot mai mult antrenorii că 
prezența sa în echipa reprezenta
tivă nu este întîmplătoare. 
l-a învins categoric la puncte 
Paul Marcum.

Gabriel Pometcu a impresionat 
din nou prin stilul său ofensiv, 
spectaculos și prin eficacitatea lo
viturilor. După ce l-a trimis la 
podea în repriza secundă pe John 
David, i-eprezentantul nostru a 
fost declarat învingător la puncte

GABRIEL POMETCU

TURNEUL DE BOX AL ARMATELOR PRIETENE

STEFAN BAIATU, SINGURUL FINALIST
ș 7

MISKOLC, 9 (prin telefon). — 
în Sala sporturilor din localitate, 
au continuat miercuri 
din cadrul turneului de 
matelor Prietene, prin 
meciurilor semifinale, 
este cunoscut, 
afara lui Ștefan 
realizat încă de 
în finale, au mai 
pugiliști români: 
Gheorghe Pușcaș 
văr.

în primul meci 
Drăgan a încrucișat mănușile 
Kim Man Soc ~
un pugilist robust, cu o foarte 
mare putere de luptă. După două 
reprize echilibrate, Kim Man Soc 
s-a detașat în învingător, datorită 
unei pregătiri fizice superioare.

Gheorghe Pușcaș a încercat za
darnic să-1 deruteze pe maghiarul 
L. Orban cu deplasările sale sur
prinzătoare. Orban a atacat însă 
cu insistență, de la primul pînă la 
ultimul sunet de gong, obligîndu-1 
pe Pușcaș să se retragă în perma-

întrecerile 
box al Ar- 
disputarea 
După cum 

în semifinale, în 
Băiatu, care a 
marți calificarea 
evoluat încă trei

Vasile Drăgan, 
și Gheorghe Chi-

al galei, Vasile
cu

(R.P.D. Coreeană),

nență. în asemenea situație, bine
înțeles, arbitrii l-au desemnat 
învingător pe pugilistul maghiar.

Ultimul boxer român care a evo
luat miercuri seara a fost mijlociul 
Gheorghe Chivăr. El l-a avut par
tener de întrecere pe Urban 
(R.D.G.). Chivăr a început foarte 
bine meciul, a lovit precis, s-a de
plasat frumos și după primele două 
reprize victoria 
destul de clar, 
o lovitură recepționată la 
l-a zdruncinat pe boxerul 
și arbitru] a oprit meciul, 
rîndu-1 pînă la 8. 
influențat decisiv 
deoarece după 
nu se mai ia în 
arbitri, care i-au 
boxerului din R.D.G.
nalele de vineri seara va fi pre
zent un singur pugilist de la Stea
ua, Ștefan Băiatu, care-1 va întîlni 
pe bulgarul Konstantinov.

sa se conturase 
In ultimul rund, 

bărbie 
român 
numă- 

k.d. i-aAcest
(nu știm de ce, 
noul regulament 
considerație) pe 
atribuit victoria 

Astfel, în fi-

Eugen VLADIMIR

Întreceri In ZIUA A DOUA
A CONCURSULUI ATLETIC
BERLINUL OCCIDENTAL 9 (A- 

gerpres). — în ziua a doua a con
cursului internațional atletic des
fășurat în Berlinul occidental, 
sprinterul vest-german Thomas

DIN BERLINUL OCCIDENTAL
cursa de 800 m victoria a re-In

venit americanului Mark Winzen- 
ried, cronometrat în 1:46.2, secun
dat de Thomas Saisi (Kenya) — 
1:46,4 și J- Madjimurec (Iugosla
via) — 1:46,6. Atletul vest-german 
Heinz Rienecker a terminat învin
gător în proba de 200 m cu 21,3. 
Pe locul doi a sosit ghanezul J. 
Addy — 21,4.

Proba feminină de ștafetă 4x400 
m s-a încheiat cu victoria forma
ției R.F. a Germaniei cu timpul 
de 3:40,4.

de toți cei trei arbitri. Cu dificul
tăți (meciul a fost foarte strîns), 
Victor Zilberman și-a luat revanșa 
asupra lui Fred Washington, în- 
tr-una dintre cele mai spectaculoa
se întîlniri ale reuniunii. Un alt 
învins din prima reuniune, Ion 
Gyorffi, a obținut, de această dată, 
o victorie categorică în dauna lui 
Pinny Brown. Campionul nostru 
și-a pus foarte bine în valoare 
alonja și jocul derutant de picioa
re. Alee Năstac a întîlnit în Pinny 
Jonnes un adversar foarte comba
tiv și hotărît, în special în prima 
repriză, cînd l-a pus la grea încer
care pe campionul român. Năstac 
l-a temperat cu puternice contre 
de dreapta, trimițindu-1 și la podea 
în reprizele a doua și ultima, ob
ținînd o decizie în unanimitate.

în ultimul meci al galei, Horst 
Stump și-a făcut debutul în acest 
turneu, întrecîndu-1 Ia puncte pe 
semigreul american Karl Ivy.

Partida revanșă dintre repre
zentativele celor două țări va avea 
loc vineri noaptea, în localitatea 
Latham, din statul New York.

NEW YORK, 9 (Agerpres). — 
Faza decisivă a probei de simplu 
bărbați a turneului internațional 
de tenis de la Forest Hills s-a redus 
la un duel între
S.U'A. și cei din Europa. Pentru 
prima oară, după cîteva 
campionatele S.U.A. se vor încheia 
fără ca un singur jucător 
lian să se numere între ultimii opt 
calificați. După eliminarea 
Newcombe, încă din primul tur, 
ultimii doi reprezentanți ai 
traliei (învingătoare de 12 ori în 
proba de simplu, numai în ulti
mii 15 ani), Bob Carmichael și 
John Alexander n-au reușit să n- 
tingă etapa sferturilor de finală, 
în schimb, patru jucători ameri
cani, Ashe, Smith, Graebner și 
Froehling împreună cu europenii 
Nodes, Okker și Orantes, concu
rează la cucerirea titlului de cam
pion internațional al S.U.A. Al 
optulea calificat în „sferturi" va 
fi decis în partida dintre iugosla
vul Pilici și americanul Riessen, 
întreruptă din cauza întunericului 
la situația de 7—5, 4—4 în fa
voarea lui Riessen.

Iată rezultatele celorlalte parti
de din optimile de finală la sim
plu bărbați: Graebner — Moore

jucătorii din

decenii.

austru

lui

Aus-

6—2, 6—4, 6—3; Okker •— Taylor 
6—4, 6—4, 4—6, 6—3; Smith — 
Holecek 7—5, 3—2 (abandon).

în turneul feminin, tînăra tenis» 
mană americană Chris Evert (16 
ani) își continuă seria succeselor. 
Ea a învins-o în „sferturi" cu 4—6, 
6—2, 6—3 pe australianca Lesley 
Hunt și va juca în semifinale cu 
celebra sa compatriotă Billie Jean 
King, învingătoare cu 6—3, 7—5 
în fața Laurei Dupont (care elimi
nase surprinzător pe Nancy Richey), 
în cealaltă semifinală se vor întîl
ni Kerry Melville (Australia) ți 
Rosemary Casals (S.U.A.).

In proba de dublu bărbați s-an 
jucat șase partide contînd pen
tru optimile de finală! Hewitt, 
McMillan — Connors, Ryan 6—3, 
6—1, 6—3, Smith, Van Dillen — 
Bengtsson, Keldie 6—2, 6—7, 7—5, 
6—1 ; Bowrey, Davidson — Maud, 
Stone 7—6, 3—6, 7—6, 6—21 Boro- 
wiak, Rahim — Alexander, Dent
6— 2, 4—6, 3—6, 6—1, 6—2, New-' 
combe, Taylor — Pasarell, Lutz
7— 6,

în 
tase 
plul 
(Republica Sud-Afrfcanfi).

7_5, 6—3.
sferturile de finală, Itte Năs- 
și Ion Țirlac vor tntîlrii cu- 
Bob Hewitt — Fred McMillan

PROGRAMUL CAMPIONATULUI MONDIAL
DE HOCHEI ’72 (grupa A) DE LA PRAGA

va aveaTn cursul acestei luni 
Ioc la Praga ședința comitetului 
director al Federației internaționale 
de hochei pe gheață. In afara u- 
nor serii de probleme legate de 
viitoarea ediție a C.M- de hochei, 
cajre tret>u,ie( rezolvate în cel 
mai scurt timp, urmează să fie a- 
probat și programul de desfășu
rare a jocurilor din cadrul turneu
lui grupei A, organizat — după 
cum se știe — în primăvara vii
toare, la Praga.

Iată ordinea jocurilor pe ziles
7 aprilie 1972: Cehoslovacia — 

Elveția și U.R.S.S. — R.F.G-; 8 a- 
prilie : Elveția — Suedia și R.F-G. 
— Finlanda; 9 aprilie: Suedia — 
Cehoslovacia și Finlanda — U.R.S.S.; 
10 aprilie: Cehoslovacia — R.F.G.

și U.R-S.S. — Elveția; 11 apriliei 
R.F.G. — Suedia și Elveția — Fin
landa; 12 aprilie! Cehoslovacia — 
U.R.S.S. și Finlanda — Suedia; 
13 aprilie: Elveția-R.F.G.; 14 aprilie; 
Finlanda — Cehoslovacia și Sue
dia — U.R.S.S.; 15 aprilie Elveția — 
Cehoslovacia și R.F.G. — U.R-S.S.; 
16 apriliei Suedia — Elveția și 
Finlanda — R.F.G.; 17 apriliei
Cehoslovacia — Suedia și U.R.S.S— 
Finlanda; 18 apriliei R.F.G. — Ce
hoslovacia și Elveția — U.R.S.S.; 
19 aprilie: Suedia — R-F.G. și Fin
landa — Elveția; 20 apriliei 
U.R.S.S. — Cehoslovacia și Sue
dia — Finlanda; 21 apriliei R.F.G.— 
Elveția; 22 apriliei U.R.S.S- — Sue
dia și Cehoslovacia — Finlanda.Victor BANCIULESCU

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX
In ziua a doua a campionatelor euro
pene feroviare de baschet feminin, care 
se desfășoară în prezent în localitatea 
cehoslovacă Pezindk, echipa Rrl’d 
București a întîlnit selecționata fero
viară din Cehoslovacia, în fața căreia 
a pierdut cu scorul de 40—61 (15—30). 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Iugoslavia 
64—49 (46—24) ; Ungaria — R. D. Germa
nă 75—34 (40—15).

După disputarea a cinci runde, ih tur- 
neul feminin de șah de la Piotrkov 
Try bunalskl (Polonia) conduc' Szbta 
(Polonia) și Heemskerk (Olanda) cu 
cite 3 puncte, urmate de maestra ro
mâncă Margareta Perevoznic — 2'/i
puncte. In runda a 5-a, Semenova 
(U.R.S.S.) a eîștigat la Kowalska (Polo
nia), Heemskert la Heljwig (Polonia), iar 
Henzlein (R. D. Germană) a învins-o 
pe Radzikowska (Polonia). Partida din
tre jucătoarele românce Maria Pogore- 
vici și Margareta Perevoznic s-a încheiat 
remiză.

rlle se desfășoară la Barcelona), repre
zentativa U.R.S.S. a Învins cu 3—0 (15—5, 
15—7, 15—2) formația Iugoslaviei. în
alte două partide s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Polonia — Bulga
ria 3—0 (15—11, 15—11, 15—11) ; Italia — 
R. D. Germană 3—1 (12—15, 15—12, 15—4, 
15—9).

Contlnulndu-și turneul tn Europa, selec
ționata masculină de handbal a S.U.A. 
a jucat la Aarau cu reprezentativa El
veției. Hahdbaliștll elvețieni au obținut 
Victoria cu 28—17 (16—8). Din echipa
învingătoare s-au remarcat Mahrer, Not- 
ter și Meier, care au înscris cite 5 go
luri fiecare.

clasa 250 cmc. La capătul unor 
interesante, victoria a revenit 
țiel Belgiei (Geboers, De Coster . 
Veldhoven) cu 11 p, urmată de Suedia 
— 15 p, Cehoslovacia — 34 p etc.■
Concursul Internațional de călărie de la 
Budapesta a debutat cu o probă de ob
stacole în care victoria a revenit spor
tivului polonez Kowalczyk. învingătorul 
care a concurat pe calul „Blekot", a 
parcurs traseul In 41,6, fiind urmat de 
vest-germanul Kuhn pe „Agent» — 49.4, 
japonezul Sugitaml pe „Artist" — 53,0 
și maghiarul Akos pe „Terlke" — 58,8.

disputa 
forma
și Van

Un concurs internațional de sărituri cu 
schiurile pe pistă artificială, s-a desfă
șurat la Reit im Winkl (R.F.G.). Au 
participat schiori din Austria, Iugoslavia 
șl R. F. a Germaniei, victoria revenind 
sportivului austriac Reinhold Bachler cu 
231,4 p, urmat de compatriotul său Ha
rald Winkler — 223,8 p șl vest-germa- 
nul Alfred Winkler — 222,8 p. Clasat 
pe locul tind, austriacul Franz Salhofer 
a stabilit un nou record al trambulinei 
cu o săritură de 54 m.

In turneul final al campionatului euro
pean de volei pentru Juniori (iniirece-

de polo pe apă, disputat 
echipa de juniori a Spa- 
cu scorul de 11—3 (3—1,

au fost în competiția 
cadrul Jocurilor Bal- 

de excepție...
Intr-un meci 
la Barcelona, 
niel a învins
2—0, 5—1, 1—1) selecționata similară a 
Australiei.■
Numeroși spectatori au urmărit In lo
calitatea cehoslovacă Holice un concurs 
internațional de motocros, contînd pen
tru campionatul mondial pe echipe la

VAA7A/NEN
SPORTIVUL

NAPOLITANII SÎNT DORNICI MALATINSKY
ESTE ÎNGRIJORATSA SE AFIRME

de bun augur.
reușit să

din aceas- 
nu a fost

60 000 de spectatori vor 
miercuri, pe stadionul

eîștigat proba de 400 m 
de 46,1. Pe locul secund 
compatriotul său Horst 
— 46,2, urmat de ke-

compartimentu- 
pentru că 

un ju- 
calități. Tot la Na-

Jordan a 
cu timpul 
s-a clasat 
Schloeske 
nyanul Mike Murei — 46,9..

pentru I.E.F.S., Magyar! 2, Teglas 2 
și Micloș — pentru Voința Odorhei. 
Au arbitrat : Gh. Mateescu și Al. Po
pescu (Or. Gh. Gheorghiu-Dej).

Corespondente speciale pentru „SPORTUL"

se anunță că tra- 
pentru turui doi

Doi kenyeni în fruntea plutonului 
de alergători in cursa de o milă, 
din prima zi: Ben Jipcho (care a- 
vea să termine primul) și Nipchoge 

Keino

final: 1. U.R.S.S-;
R.D. Germană; 4.

5. Italia.

LUNII AUGUST
Juriul Academiei Sporturilor dirt 

Franța a ales ca laureat al lunii 
august pe atletul finlandez Juha 
Vaatainen, cîștigător al probe
lor de 5 000 și 10 000 m la cam
pionatele europene de la Hel
sinki. vaatainen este ai patrulea 
atlet care primește înalta distinc
ție, după Cr. Papanicolau (Gre
cia), Ni Chlh-Cliin (R. P. Chi
neză) și Rod Milburn (S.U.A.).

La decernarea titlului de „spor
tivul lunii" au mai candidat, 
prin performanțele obținute în au
gust, înotătorii americani Mc 
Breen și Spitz, ciclistul francez 
Morelon și atletul belgian Putte- 
mans, dar maniera în care Vaa
tainen a eîștigat cele două titluri 
europene i-a determinat 
membrii juriului să-i acorde 
unanimitate sufragiile.

ÎNTRECERI de înot subacvatic
La Avignon s-a disputat cea de-a 

5-a ediție a campionatului euro
pean de înot subacvatic- .Cursa 
de fond, desfășurată pe distanța 
de trei mile, a prilejuit un cate
goric succes al sportivilor sovie
tici, clasați pe primele trei locuri. 
A eîștigat Dubrovski în timpul 
de lh 00:06,8, urmat de Humkov

— lh 00:08 și Kraveț — lh 00:12. 
In proba rezervată femeilor pe 
primul loc s-a clasat Nikiforova 
(U.R.S.S.) cu lh 07:07, urmată de 
compatrioata sa Dolia și de Ru
bini (Italia).

Clasament
2. Franța; 3. 
Cehoslovacia;

Campionatul feminin de handbal

Cel puțin 
fi prezenți 
San Paolo din Neapole spre a ve
dea pe favoriții lor și pe fotbaliștii 
de la Rapid București, întrecin- 
du-se în primul meci al „Cupei 
UEFA". Și, să fie siguri jucătorii 
din București că, dacă vor evo
lua spectaculos și convingător, a- 
plauzele nu-i vor ocoli.

Lotul actual al gazdelor nu pre
zintă diferențe mari față de cel 
din trecuta stagiune. Conducerea 
clubului a urmărit mai mult o- 
perația ,,transferare" decît „achi
ziționare". Dar, cu toate acestea, 
eu socotesc că unsprezecele din 
fața Rapidului nu prezintă scă
deri față de acela care a termi
nat pe locul trei în campionatul 
trecut. De pildă dacă în linia me
diană A C. Napoli l-a pierdut ve 
Bianchi, trecut la Atalanta, după 
mine potențialul 
lui nu s-a diminuat, 
aici a venit Montefusco, 
cător cu mari

(Urmare din pag. 1)

nantă evoluția scorului, impresionan
te risipa de efort și ambiția de vic
torie a celor două formații. Dacă 
adăugăm și finalul dramatic, putem 
conchide că partida i-a satisfăcut pe 
numeroșii spectatori prezenți ieri în 
tribunele de la Tineretului. Scorul 
egal — 14—14 — cu care au luat 
sfîrșit cele 50 de minute de joo este 
echitabil, reflectă fidel perioadele de 
dominare ale celor două echipe.

Universitatea București a început 
în trombă (ca și în meciul cu 
I.E.F.S.), impresionindu-și adversarul 
și obligîndu-1 să greșească. Simona 
Arghir — și ieri în mare vervă — 
și colegele sale au condus cu 3—0, 
4_1 șj 7_2 (!) lăsînd să se întreva
dă o victorie facilă, la scor, a bucu- 
reștencelor. N-a fost însă așa. Cursul 
jocului I-a schimbat în primul rind 
Rozalia Soș care și-a chemat cole
gele la un joC mai ordonat, la 
atacuri mai clare, exemplificînd prin 
acțiunile sale ceea ce le cerea. Așa 
se face că pînă la pauză mureșen- 
cele au ajuns la două goluri de_cam- 
pioane. Este drept că la această pu
ternică revenire le-au ajutat și... 
studentele. Greșelile în apărare, o 
prelungită dezorganizare a jocului 
(poate și schimbările inoportune — 
după părerea noastră — au contri
buit la destrămarea ideilor tactice) 
permit oaspetelor să se impună în 
finalul primei reprize și în partea a 
doua a întîlnirii. Cert este că în mi
nutul 32 era 10—101 Da aici, cele

două formații au mers „cap la ©ap*. 
Eforturile Rozaliei Șos sînt rodnice 
(a marcat în această partidă 11 go
luri 1 !) și ele atîrnă greu în balanța 
în care se cîntărește soarta meciu
lui. Așa se face că mureș insele reu
șesc- un egal prețios chiar acasă la 
campioane.

Au înscris : Arghir 7. Furcoi 2, 
lordache 2, Schramko, Scorțescu și 
Niță — pentru Universitatea Bucu
rești, Soș 11, Szebeni 2 și Szollosi 
— pentru Mureșul Tg. Mureș. Ău 
condus : C. Căpățînă și T. Ene (Bu
zău).

I.E.F.S — VOINȚA ODORHEI 6—5 
(3—3). Despre o partidă în care au 
fost făcute 85 de faulturi nu se pot 
spune, desigur, multe lucruri bune. 
Dură și presărată cu numeroase gre
șeli, întîlnirea a prilejuit o luptă 
surdă, fără orizont, în care a termi
nat în avantaj echipa cu mai mult;') 
șansă (includem aici și pe cea oferi- 
tă de arbitri). Aceasta pentru că 
meciul s-ar fi putut termina la ega- 

. litate dacă „hazardul" n-ar fi fost 
și el prezent. Oricum, I.E.F.S.-ul a 
avut prilejul să constate încă o 
dată (dacă mai era nevoie) cît de 
mult valorează Doina Băicoianu — 
cînd este validă — și cam care este 
aportul ei la cucerirea victoriilor, la 
crearea unui joc cu atribute tactice. 
Nici despre Voința Odorhei nu se 
pot spune multe lucruri favorabile. 
Prea dure sînt intrările jucătoarelor 
sale în apărare, prea se pune mult 
accent pe forță, pe ripostă.

Au înscris : Constandache 2, Pu
nea, Băicoianu, Bota și Frîncu —

TEXTILA BUHUȘ1 — UNIVERSI
TATEA CLUJ 9—9 (5—3). O surpriză 
de proporții ! Favorita indiscutabilă 
a acestui meci a obținut cu greu un 
meoi egal (golul egalizator a fost 
marcat în min 49...) în fața unei 
echipe modeste, deținătoarea „lan
ternei roșii". Lipsită de portarul ti
tular (Lidia Stan s-a accidentat în 
partida cu Confecția), echipa texti- 
listelor nu și-a găsit echilibrul. Clu- 
jencele au făcut un meci bun, me- 
ritînd punctul cucerit. Cele mai mul
te goluri — cite 5 — au fost înscrise 
de Munteanu (Textila) și Vidu (Uni
versitatea Cluj). Au condus : D. Pu
rică și V. Erhan (Ploiești).

’ I. VIERU — coresp.
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 

RULMENTUL BRAȘOV 19—10 (12—5). 
După cum s-a desfășurat la început 
meciul se părea că timișorencele 
vor realiza o victorie la o diferență 
de scor astronomică. Pe parcurs însă, 
handbalistele de la Rulmentul și-au 
organizat apărarea și au reușit să 
stăvilească o parte dintre atacurile 
în viteză ale elevelor prof. C. Lache. 
Au înscris : Ibadula 6, Popa 5, Hriv- 
nak 3, Franz 2, Onofraș, Rigo și 
Neghină pentru Universitatea Timi
șoara, Oancea 4, Prundaru 2, Nako 
2, Șerban și Serb — pentru Rulmen
tul Brașov. Au arbitrat: O. Leikep 
și E. Sișko (Sibiu).

Petre ARCAN

Din Belgrad 
gerea la sorți .____ ____
al „Cupei campionilor europeni1 
șl „Cupei cupelor", la fotbal, va 
avea loc la 1 octombrie, In ca
pitala iugoslavă.

poli au „aterizat" doi jucători și 
mai tineri, viguroși și plini de am
biție: Enzo (provenind de la Ce
sena, echipă de divizia a doua) și 
Macchi (sosit de la Fiorentina).

Intr-adevăr, perioada pre-cam- 
pionat a lui Napoli n-a fost cine 
știe ce strălucitoare. Elevii lui 
Chiappella au pierdut de două ori 
pe. teren propriu: 0—1 cu Univer- 
sidad Cattolica din Santiago de 
Chile și, cu același scor. în fața lui 
Sorrento, formație din campionatul 
secund. Dar revenirea s-a produs 
chiar duminica trecută cină „al
baștrii" au învins, în deplasare, 
pe Catanzaro, în cadrul turului e- 
liminatoriu al „Cupei Italiei".

Aceste ultime semne au coincis 
cu terminarea tuturor frământări
lor interne, privind semnarea con
tractelor; așa că Rapid se va afla 
în fața unei formații reunite psi- 
hicește, dornică să înceapă stagiu
nea oficială internațională cu un 
succes.

Startul celei mai populare for
mații cehoslovace, Spartak Trnava 
care a dominat fotbalul 
tă țară în ultimii 5 ani,

După 7 etape, 
Spartak Trnava nu a 
acumuleze decît 5 puncte; dumi
nică a făcut meci nul <1—1) cu 
Lokomotiv Kosice în deplasare, iar 
miercuri a jucat acasă cu Banik 
Ostrava terminînd cu același scor.

Care sînt cauzele acestui start 
mai puțin fericit? în primul rînd, 
linia de atac nu și-a găsit încă 
ritmul de anul trecut. „Tunarul" 
echipei, Adamec (care a marcat în 
campionatul anterior 16 goluri, 
fiind golgeterul formației) precum 
și internaționalul Kabat nu sînt 
încă puși la punct cu antrenamen
tele și din acest motiv nici nu au 
fost introduși în echipă de antre
norul Malatinsky în toate meciurile 
de campionat. Nici fundașul Do- 
bias, fotbalistul nr. 1 al Cehoslova
ciei în 1970 nu și-a găsit cadența 
obișnuită, fiind vinovat de unele 
goluri primite.

Recent am stat de vorbă cu an
trenorul Malatinsky, care s-a de
clarat nemulțumit de evoluția e- 
chipei în ultimele partide- „Meciul 
cu Dinamo București va fi greu, 
dar în retur, beneficiind de avanta
jul terenului, cred că vom putea 
cîștiga jocul. Totul depinde insă de 
scor. In partida de la București a- 
vem puține șanse dacă am în ve
dere comportarea mediocră a for
mației susținute în deplasare". De 
fapt, Spartak Trnava a obținut 
și anul trecut, în meciurile de cam
pionat din deplasare un bilanț ne
gativ: a eîștigat doar două me
ciuri (golaveraj de 9—20).

Prin urmare, calificarea noastră 
se va putea decide numai la Trna
va. Dar, avînd în vedere forma 
mediocră a unor jucători de bază 
nu pot fi prea optimist în privința 
pasului următor pe care dorim 
să-1 facem în C.C.E.

JOZEF JEDLOVSKY
Bratislava, 9 septembrie

Nuna (în tricou alb), unul dintre jucătorii de bază ai echipei Spartak 
Trnava

MECIURI SUSȚINUTE DE VIITOARELE NOASTRE ADVERSARE
La Copenhaga, în prezența a peste 15 000 de spectatori, s-au întîlnit într-un med 

amical selecționatele Danemarcei și Finlandei. (Ambele echipe vor întîlni selecționata 
României : Finlanda în campionatul european, iar Danemarca în turneul preollmpic). 
Partida s-a încheiat Ia egalitate : 0—0.

Campionatul austriaca programat partidele etapei a 3-a. Echipa Austria Salzburg
— care urmează să Intîlnească în cadrul „Cupei UEFA" formația U. T. Arad — a 
învins pe teren propriu cu scorul de 2—1 pe Sturm Durisol din Graz. Alte rezultate : 
Austria Viena — F. C. Viena 2—1 ; Rapid Viena — Simmering 1—0 ; Wacker Innsburck
— Wiener Sport Klub 3—1 ; Voest Linz — Bischofshofen 5—2 ; Elsenstadt — Admira 
Viena 1—1 ; A. K. Graz — Alpine Donawitz 0—0.

în clasament conduc Rapid Viena și Austria Viena cu cite 5 p, urmate de ----- . ._ . K Graz Alplne nonawjtz _ toate ouAustria Salzburg, Wacker Innsbruck, A. 
cite 4 p. etc.

JOCURI AMICALE

CESARE TRENTINI
Bologna, 9 septembrie

• Selecționata Mexicului și-a început 
turneul • -
fața a

in Europa, jutind la Hanovra In 
peste 70 000 de spectatori cu

IN CAMPIONATUL EUROPEAN
La Oslo, întîlnirea 

echipele Norvegiei 
pentru campionatul 
(grupa a H-a) a fost eîștigat de oaspeți 
eu 3—1 (2—0), prin golurile marcate de 
Vergnes (min. 33), Loubet (min. 34) și 
Blanchet (min. 50). Punctul gazdelor a

internațională dintre 
șl Franței, contînd 
european de fotbal

re-

fost înscris în minutul 80 de Qlsen.
tn urma acestui rezultat, clasamentul 

grupei este următorul :
1. Bulgaria 3 2 1 0 8— 2 5
2. Franța 3 2 1 0 7— 3 5
3. Ungaria 3 1114—53
4. Norvegia 5 0 1 4 4—13 1

prezentattva R. F. a 
liștll vest-germani au 
scorul de 5—0 (4—0), 
cate de Kdppel (min.‘ 5). Gerd “Miilîer 
(tn min. 10, 13 șl 37) șl Netzer (min. 44).
• Echipa Nacional Montevideo (Uru

guay) a jucat la Salonic cu formația lo
cală P.A.O.K. Partida s-a terminat la 
egalitate : 1—1 (0—1).
• Intr-un alt meci amical desfășurat la 

Atena, formația vest-germană Hambur
ger 9. V. a dispus cu scorul de 4—1 (3—0) 
de echipa A.E.K.

Germaniei. Fotba- 
obținut victoria cu 
prin golurile mar-

Aft RsdBCVfl ti aăfflJHhkal'SI Biițurești, str. ygșjl» Glenta nr. 16 j telefoane I țentjftlfi ll.tf.05, «eefa corespondenți 11.51.09, Interurban 72 $1 2861 telex i «portrom buc. 180, Tiparul „1. p. informația**, București 40368


