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AȘA S-A AUTOINVINS RAPID
• La start, atleti și atlete din Africa, America, Asia și Europa • Dispute

ÎNCEP ÎNTRECERILE CELEI DE a XX-a EDIȚII
A CAMPIONATELOR INTERNATIONALE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI

ASTĂZI, LA ORA 15, PE STADIONUL REPUBLICII

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Din nou, așa cum am fă
cut-o mereu de peste două 
decenii, luăm drumul stadio
nului din Dealul Spirit pen
tru a ne lua locul în tribună, 
la „internaționalele" atletis
mului nostru, competiție care 
s-a înscris în rîndul celor 
mai însemnate concursuri de 
acest fel din lumea întreagă.

De data aceasta se aniver- . 
sează un frumos jubileu — 
20 de ediții ale acestor tra
diționale campionate inter
naționale de atletism ale 
României. Fiind vorba de un 
jubileu, îngăduiți-i reporte
rului o foarte rapidă întoar
cere în trecut, la prima edi
ție a competiției, sau mai 
bine zis la zilele care au 
premers-o, atunci cînd, de 
fapt, s-au pus bazele ei. Ne 
amintim de acea comisie 
(Anton Ionescu, Aurel 
pan, Leonid Mircea, 
Balaj, Octav Luchide, 
cel Vlaicu etc.) care 
crat săptămîni de-a 1 
pînă ce, pe stadionul 
Micii am putut urmări în 
întreceri pe cei mai buni 
atleți din Cehoslovacia, Po
lonia, Ungaria și România. 
De atunci, numărul țărilor 
participante a crescut mereu, 
ca și cel al spectatorilor. Ne 
amintim că în perioada 
1951—1958 „internaționalele" 
constituiau evenimentul spor
tiv nr. 1 al Bucureștiului și 
al țării, că la startul diferi
telor probe au fost prezenți 
unii dintre cei mai valoroși 
atleți ai lumii, cărora le-am 
aplaudat strădaniile și per
formanțele.

Acum, la a XX-a ediție, 
pentru a sărbători eveni
mentul, au venit atleți și 
atlete din patru continente, 
numeroși recordmani națio
nali și candidați olimpici, 
care, în pofida timpului ne
favorabil, sîntem convinși că 
vor oferi dispute de valoare 
și un frumos spectacol. Aș
teptăm chiar 
înalte, 
gătirea competitorilor 
în acest caz, o garanție.

La ora aceasta, toate amă
nuntele organizatorice. au 
fost rezolvate și nu se mai 
așteaptă decit începerea 
concursurilor. Succes tutu
ror !

dirze sub semnul Miinchen-ului
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rîndul 
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și rezultate 
noi recorduri. Pre- 

este.

Astăzi, la ora 15, încep pe sta
dionul Republicii întrecerile celei 
de a XX-a ediții — (jubiliare — 
ale Campionatelor internaționale

Puiu Tudor șt Gheorghe Petronius se vor număra printre concurența curselor de 400 m plat și respectiv, gar
duri. Fotografia a fost realizată la ștafeta de 4X400 m a meciului Ungaria — România, la Budapesta.

de atletism ale României. Atleți 
din patru continente se vor în
trece timp de două zile pentru cu
cerirea medaliilor acestei tradi
ționale și prețuite competiții, vor 
încerca să realizeze 
care 
dați ai marilor confruntări în ca 
drul Jocurilor Olimpice ale anului 
1972.

Pe pista de elbitex, la sectoare
le de aruncări și sărituri vor fi 
prezenți peste 200 de sportivi care 
vor face totul pentru a oferi spec
tatorilor întreceri palpitante, re
zultate de valoare. Fără îndoială, 
tabelele record ale campionatelor, 
cele naționale și — cine știe ? — 
poate și cele continentale sau mon
diale vor suferi importante modi
ficări. Multi dintre competitori vor 
pune aici, la București, punct se
zonului competitions] — 1971. Ei 
vor dori, firesc, să lase tuturor o 
bună impresie. Marele număr de 
vedete ale atletismului internațio
nal prezente pe stadionul Republi
cii reprezintă garanția unui spec
tacol sportiv de calitate. Printre 
protagoniști se vor număra, desi
gur, și atleții - - - .. —
pescu vizează 
Carol Corbu 
propie și mai 
tru ca în 1972 să-l depășească, Va
leria Bufanu va da asaltul pentru

performanțe 
să-i acrediteze drept candi- 

în ca-

români. Cornelia Po- 
o mare performanță, 
va încerca să se a- 
mult de Saneev pen

o nouă suită de victorii, în timp 
ce discobolele Menis-Manoliu-Cata- 
rarriă vor avea în Tamara Danilo
va o adversară redutabilă. Multe

Programul întrecerilor
SIMBATA

ora 15,00 Săritura cu prăjina (B) 
Aruncarea suliței (B) 

ora 15,30 Festivitatea de deschide
re.

16,00 110 mg (B-serii) 
Săritura în înălțime (B) 
Triplu salt (B)

16,15 100 m (F-serii)
16,25 100 m (B-serli) 

Aruncarea greutății (F>
16,35 800 m (F-serii contra

timp)
16,40 400 m (B-serii contra

timp)
16.50 110 mg (B-tinală) 

Aruncarea discului (B) 
100 mg (F-finală) 
100 m (F-finală) 
100 m (B-finală) 

1500 m (B) 
3000 m obstacole (B)

ora

ora 
ora
ora
ora
ora
ora 
ora 
ora 
ora 
ora

ri,™
17.10 
17.îs 
17,25
17,35

dueluri, multe 
și tentative de 
perspectivă..

Așadar, totul 
de atletism, de 
să dăruiască i

pasionante dispute 
record se află în

invită pe iubitorul 
; sport în general 
aceste două după-

(Continuare tn pag. a 4-a)

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

AU FOST SI ECHIPE CARE AU „CĂZUT" 
LA EXAMENUL PRIMELOR ETAPE

meciul Politehnica Timișoara Universitatea București, în 
care prime, echipă a fost întrecută categoric.

A fost alcătuit lotul feminin
de handbal al României

La această fază s-a consumat drama Rapidului. Egală 
de-a lungul întregii partide cu puternica sa adversara, e- 
chipa gluleșteană va primi gol de la... Lupescu (neatacat, 
de nimeni !),care tocmai se pregătea să respingă o centra
re venită de pe aripa dreaptă. Apreciind greșit înălțimea 
centrării, internaționalul rapid',st va „șterge" cu capul

balonul, trlmițîndu-l, imparabll, în poarta lui Riducanu, 
Să sperăm că ceea ce a fost la Neapole o dramă, va 
rămine in seara zilei de 30 septembrie (data, meciului re
tur) un simplu ghinion, peste care Rapid a știut să 
treacă.

Napoli PRESSPHOTO

SE APROPIE MECIUL CU FINLANDA!

tcle-

vara 
sosit

POIANA , BRAȘOV, 17 (prin 
fon, de la trimisul nostru).

Poiana e tristă; tristă, fiindcă 
s-a dus, pentru că iarna n-a 
încă și pentru că această toamnă,
intoxicată parcă de cineva cu plumb, 
are chipul întunecat și rece. Plouă, 
ceața a coborît pe diurn, merge a- 
lături de mașini și de oameni, mis
tuind înălțimile și pădurile de brazi. 
Aici, în această Poiană, care și-a 
pierdut zîmbetul ei obișnuit, a ve
nit să beneficieze de liniște și de 
izolare Iotul național de fotbal. De 
joi după-amiază pînă luni la prînz.

Jucătorii noștri se vor odihni, se vor 
antrena, vor face o partidă amicală 
cu Steagul roșu, vrînd să. mai acu
muleze cite ceva, dar mai ales să 
uite de amărăciunea resimțită marți 
si miețeuri, cînd echipele de club 
ale multora dintre ei au realizat mai 
puțin decit scontau si decit sperau. 
Băieții sînt afectați. Ti simți și ți-o 
mărturisesc și ei. Cei de la Dinamo și 
de la Steaua, mai ales. ~ 
lipsesc- Vor sosi abia 
(n.r. — ieri). Probabil 
mai senini, dar deocamdată Lucescu, 
Dinu, Radu Nunweilier, Vigu, Tă-

Rapidiștii 
astă-seară 

că vor fi timp ce autocarul aduce 
de la Brașov — la Po- 
dimineață echipa a fost 
viziteze fabrica „Desro-

CAMPION AȚELE REPUBLICANE DE TIR

Țintașii dmamovîști au dominat întrecerile
de armă liberă calibru redus

Vremea n-a fost nici ieri mai bine
voitoare cu participanții la campio
natele republicane de tir decit în 
ziua inaugurală. Și totuși întrecerile 
s-au desfășurat din plin pe poligonul 
Tunari, Iar rezultatele 
de acceptabile dacă 
condițiile speciale în 
curat.

Capul de afiș l-a 
probă de armă liberă calibru redus 
la toate pozițiile, unde reprezentan
ții clubului Dinamo au obținui un 
frumos succes. Ei au cîștigat două 
titluri la individual prin Ștefan Ca
ban și trei titluri la echipe, celelalte 
revenind lui Șerban Lupașcu (un 
tinăr talentat, cu frumoase perspec
tive). Nicolae 
Steaua.

De 
mafiei feminine 
poziția în 
garniturii 
club.

Pistolul 
toria așteptată a lui Lucian Giușcă, 
specialistul în materie.

Tn sfîrșit, Anișoara Matei a re
purtat o victorie categorică la pistol 
sport 30+30 f. demonstrînd din nou 
valoarea deosebită ca și decalajul 
existent între ea și celelalte trăgă
toare.

Rezultate tehnice, armă liberă ca
libru redus poziția culcat 40 f: (53 
concurenți) 1. Ș. Lupașcu (IEFS) 397 p 
(ultimele decade : 100+99+100) — cam
pion republican, 2. M. Marin (Meta
lul) 397 p (u.d. 100), 3. N. Rotaru 
(Metalul) 397 p (u.d. 100+100+99).
4. Șt. Caban (Dinamo) 397 p (u.d.

au fost destul 
ne gindim la 
care s-a con-
deținut clasica

Rotaru si echipei

menționat performanța 
dinamoviste 

picioare s-a clasat 
masculine de la

liber s-a Încheiat

for- 
care la 

înaintea 
același

cu vie-

Forul de specialitate a alcătuit 
loțul feminin de handbal al Ro
mâniei. Sub conducerea antreno
rilor Gabriel Zugrăvescu și Pom- 
piliu Simion se vor pregăti pen
tru finalele campionatului mondi
al, programate la începutul lunii 
decembrie în Olanda, următoarele 
Jucătoare I Irina Climovschi, Ma
ria Buzaș, Mariana Husar — por- 
to^i, Cristina Metzenrath, Roza-

lia Șos, Aneta Schramko, Nadire 
Ibadula, Doina Furcoi, Maria Ma- 
gyari, Petruța Băicoianu, Terezia 
Popa, Simona Arghir, Magda Mi- 
kloș, Irene Oancea, Maria Popa și 
Maria Szollossy — jucătoare de 
cîmp. Vor fi 
mentul cînd 
creția Anca 
mitru, r

jucătoare de 
incluse în lot, în mo- 
se vor restabili, tu
și Constantina Du-

Așa cum am promis, astăzi, întor- 
cind fila cu însemnările de ordin 
pozitiv, notate de-a lungul primelor 
6 etape ale campionatului masculin 
de handbal, avem în față constatările 
care au nemulțumit. Tn acest sens, 
un prim element de natură să ne 
bucure: acestea din urmă sînt mult 
mai puține și au un caracter evi
dent restrîns, fiind. în plus, ușor 
remediabile.

Să începem cu echipele care aii 
pășit cu... stîngul. Pe această listă, 
primul Ioc revine — finind seama de 
poziția ocupată anul trecut și de ve
chile tradiții ale centrului pe care-1 
reprezintă în întrecere — Politeh
nicii Timișoara (antrenor îng. Con
stantin Jude). Studenții de pe malul 
Begăi au abordat disputa intr-un 
ritm de „vals lent", după tiparul e- 
dițiilor anterioare și după — se 
pare — un vechi obicei al lor, în 
funcție de care pregătirea se poate 
acumula și pe parcurs. Să ne amin
tim, în acest sens, că anul trecut 
în prima etapă el au terminat la e- 
galitate cu Știința Lovrin, echipă ce 
a retrogradat, nereușind să acumuleze 
in 18 runde decit 7 puncte, dintre 
care unul făcut cu eleganță cadou 
de Politehnica- Pînă la urmă, acce- 
lerînd ritmul de antrenament pe par
cursul disputei, studenții timișoreni 
au revenit în plutonul fruntaș, ocupînd 
finalmente locul IV în campionat. De 
această dată, însă, maniera lor nu a 
mai putut fi racordată la o competiție 
ce a început într-o cadență rapidă, 
astfel că într-o perioadă cînd de o- 
bicei ne aflam abia după prima sau 
a doua etapă, în prezent ne găsim 
în fața ultimului act al celui dintîi 
turneu. Lipsiți de o pregătire fizică 
corespunzătoare, handballștîi de la 
Politehnica s-au găsit chiar dîn start 
(înfrîngere la noua divizionară A, 
Trotușul)' depășiți și dezorientați. 
Ei au căzut astfel pradă nervilor Ia 
primul turneu de la Cluj, tar apoi 
și-au intrat greu in mină, chiar pe 
teren propriu, la Timișoara. Bilan
țul? După 6 etape, doar două fragile 
puncte. Firește, «ltuația este nesatls-

CSlin ANTONESC0

(Oontlnuare tn pag. a 3-a
la rubrică) '"ț

99+1004-99), 5. A. Alsany (CSM Cluj) 
395 p (u.d. 99+99+99). 6. M. Antal 
(IEFS) 395 n (u.d. 98+99+99), echi
pe (7) : 1. Dinamo 1 (Caban, Sicor
schi. Ferecatu. Vidrașcu) 1.577 p (u.d. 
39) — campioană republicană, 2. Me
talul (Marin. Rotaru .Satala, Vlădan) 
1577 p (u.d. 39), 3. I.E.F.S. I (Olărescu. 
Antal, Lupașcu. Edda Baia) 1573 p, 
4. Dinamo II (Veronica Stroe, Mela
nia Petrescu. Mariana Feodot. Marina 
Vasiliu) 1571 p. 5. Steaua (Sandor, 
Ciulu, CoIdea. Codreanu) 1564 p. 6. 
I.E.F.S. II (Borcea, Soporeanu, Ga
lea, Belinschi)

Armă liberă 
în picoare 40 
(Dinamo) 370 
blican. 2. P. Sandor (Steaua) 
3. M. Ferecatu (Dinamo) 
(u.d. 94). 4. I. Codreanu l
366 p 
364 p, 
362 p.

ecliipc (7) : 1. Dinamo I (Caban,
Sicorschi. Ferecatu, Vidrașcu) 1535 p 
— campioană republicană, 2. I.E.F.S, I 
(Olărescu Antal, Lupașcu, Edda Baia)

taru, Iordănescu n-au reușit să în-’l 
toarcă spatele unor recente amintiri 
cam dezagreabile. Insist asupra a- 
cestui aspect deoarece depășirea stă-, 
rii de spirit consecutivă meciurilor! 
din cupele europene Îmi pare a fî| 
unul din punctele cele mai sensibil''" 
și mai imperios de îndeplinit, din 
programul de pregătire al partidei 
cu Finlanda.

Angelo Niculescu este îngîndurat, 
dar calm. Vorbesc cu antrenorul tri
colorilor, in 
întregul Iot 
iană (vineri 
invitată să 
birea“j.

Omul acesta, peste capul căruia 
au trecut atitea furtuni, judecă la 
rece. îmi spune, și are dreptate, că 
meciul cu Finlanda cade nu tocmai 
bine la interval de o săptămină 
după miercurea cea mică. Nu atit 
sub unghiul unor consecințe morale, 
ci pentru că perioada de ultime pre
gătiri a rămas prea scurtă și aproape 
simbolică. Azi e vineri și n-are încă 
toți jucătorii. Va mai face după- 
amiază (n.n. — ieri) un antrenament 
(fără cel din Giulești), sîmbătă di
mineața va lucra ceva ușor, iar du
minică va mai corecta pe ici-pe colo- 
In privința formației aflu că lucrurile

Romulus BALA8AN

1547 p.
calibru redus 
f (53): 1. Șt. 
p — campion

poziția 
Caban 
repu-

368 n.
366 D 

(Steaua) 
(u.d. 91). 5. I. Olărescu (IEFS) 
6. Melania Petrescu (Dinamo) 
echipe (7) : 1. Steaua (Sandor. 

Ciulu. CoIdea. Codreanu) 1439 p — 
campioană republicană. 2. Dinamo II 
(Veronica Stroe. Melania Petrescu, 
Mariana Feodot, Marina Vasiliu) 1428 
p, 3. Dinamo I (Caban, Sicorschi, 
Ferecatu, Vidrașcu) 1425 p, 4. Meta
lul 1419 p, 5.------------ ----
I.E.F.S. II 1365

Armă liberă 
tn genunchi 40 
(Metalul) 392 p 
can, 2. I. Orhei 
(u.d. 100+95). 3. Șt. 
389 p (u.d. 96+95), 
(Dinamo) 387 p. 5. D. Hrib (Olimpia) 
386 p, 6. P. Sandor (Steaua) 384 p,

I 1398 p. 6.I.E.FS.
p. 

calibru 
f (53) :

— campion republi- 
(Metalul) 389 p 
Caban (Dinamo) 
4. M. Ferecatu

redus poziția
1. N. Rotaru

(Continuare în pag. a 3-a 
la rubrică)

(Continuare în pag. a 3-a)

al țării la armă liberă calibru redus poziția culcat 40 
Șerban Lupașcu (I. E.F.S.), în virstă de 20 de ani, stu-

Ncul campion 
f este tînărul 
dent în anul al II-lea la Institutul politehnic, facultatea de mecanică, 
secția aeronautică. Foto j V. BAGEAC

+•• ■

SPORTUL LA SATE CUNOAȘTE 0 ÎNVIORARE

Recenta consfătuire orga
nizată la Brașov, cu 
participarea activului de 

bază al U.T.C. care se ocupă 
nemijlocit de problemele edu
cației fizice și sportului, a oferit, 
printre altele, posibilitatea e- 
fectuării unei ample analize 
a fenomenului sportiv în me
diul rural — fenomen inte
grat în aria ds atribuțiuni 
și răspunderi a organizației 
noastre de tineret. Martori 
la dezbaterile ce au avut loc 
pe această temă, am folosit 
prilejul pentru organizarea 
unei mese rotunde, la care 
am invitat cîfiva secretari 
ai comitetelor județene U.T.C., 
solicitindu-i a-și expune opi
niile — cu competența atri
buită de funcția și responsa
bilitățile pe care le dețin — 
asupra aspectelor principale 
ce definesc la ora de față 
mișcarea sportivă din mediul 
sătesc, lată, sub o formă 
concentrată, răspunsurile pri
mite din partea lor.

Comitetele de sprijin își fac simțită

prezența doar la ședințe
CONSTANTIN MIHAI — secretar 

al Comitetului Județean U.T.C. Dîm
bovița; Cadrul organizatoric asieu-

Opinii ale unor secretari de comitete județeleparticipant 

la o masă rotundă organizată de. ziarul nostru

masă sătești, absenting la etapele in-;-#t dezafectările > ■ ferioare, î»vrior»coivî ri<*  i«» anno® - i_
comună, 
cest an. 
ajută in 
ti vă.

In sfîrșit, ar mai fi de subliniat că 
dificultăți deosebit de mari se creea
ză în calea sportului la sate prin -

rat mișcării sportive în ultimii 
permite desfășurarea unei bune 
tivități și în mediul rural. Dacă, 
tuși, progresele realizate nu sînt 
măsura cerințelor, una din cauzele 
principale e aceea că se cam lasă 
totul in seama organizațiilor U.T.C. 
Consiliile asociațiilor sportive de la 
sate nu prea își fac datoria. De re
gulă, cam 1—2 membri ai acestor 
consilii sînt mai activi. Treburile 
merg mai bine acolo unde se gă
sește cite un adevărat sufletist, un 
pasionat de sport, așa cum este ca
zul profesorului de română Liviu 
Marinescu, secretarul comitetului 
U.T.C. din comuna Șelaru, un mare 
propagator și remarcabil organiza
tor pe plan sportiv.

Tn privința comitetelor de sprijin, 
create în ideea de a contribui Ia 
dezvoltarea activității sportive din 
mediul rural, este de remarcat că 
ele își fac simțită prezența doar la 
ședințe, cum este cazul celor din co
munele Vișina (unde ființează trei 
cooperative agricole de producție, un 
liceu și unde trăiesc 9 000 locuitori), 
Cornești. Băleni și altele-

Referitor la colaborarea cu celelalte 
instituții șl organizații care au a- 
tribuții !n domeniul sportului, se 
poate spune că ea funcționează mai 
bine cu sindicatele și consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport- 
Aș dori să fac, totuși, remarca — în
temeiată — că C.J.E.F-S.-ul ne a- 
cordă sprijinul necesar doar la eta- 
nela județene ale competițiilor de

anl 
ac- 
to- 
pe

îndeosebi de Ia aceea po 
cum s-a intimplat și în a- + 
Tn schimb, U.J.C.A.P—ul nu 
nici un fel activitatea spor-Ir

‘ i ■ '
— adesea abuzive, fără', 

respectarea legilor în vigoare — de 
baze sportive. Un exemplu edificaS 
tor ii constituie desființarea moder-il constituie desființarea moder-

Constantin FIRANESCU ‘

......(Conttnuarc tn pag. a 2-a)

■fi r i ți

Opiniile exprimate de participanții la masa rotundă organizată 
de ziarul nostru, au fost unanime în aprecierea că sportul la 
sate marchează în ultima vreme o înviorare, atît sub aspect 

cantitativ, cîț și calitativ. Organizațiile U.T.C., investite cu atribuții 
și responsabilități precise în această privință, au cîștigat de-acum 
o experiență valoroasă, care le permite să desfășoare o activitate 
mai susținută pentru propagarea și extinderea educației fizice și spor
tului în rînduiile tineretului sătesc.

^șa cum se desprinde, însă, din cele spuse de invitații noștri, 
există încă multe obstacole în calea dezvoltării mai viguroase a feno
menului sportiv în mediul rural. Inactivitatea — aproape cronică _
a comitetelor de sprijin, lipsa de înțelegere și de colaborare (sub o 
formă sau alta) din partea celorlalți factori locali (care caracterizează 
îndeosebi conducerile cooperativelor agricole de producție și forurile 
lor tutelare din județe), dezafectările adesea abuzive de baze sportive, 
insuficiența cadrelor tehnice, comoditatea pe care o manifestă chiar 
unii activiști ai U.T.C., constituie cauzele principale — puse în eviden
ță și de participanții la masa noastră rotundă — ale nivelului încă 
nesatisfăcător în care se găsește mișcarea sportivă de la sate.

lată de ce devin necesare noi măsuri și acțiuni — din partea 
tuturor factorilor interesați — care să impulsioneze mai mult sportul 
sătesc, să-| aducă în pas cu celelalte activități cultural-educative și 
sociale din mediul rural.

■ ■ ■in-r-Ti ..
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RETURUL DIVIZIEI A LA „LIBERE‘-
® Trei „triunghiulare1- In Capitală

După o perioadă de 
echipele de lupte libere 
vizia A

vacanță, 
din di- 

reiau confruntările cam
pionatului duminică dimineața, ur- 
mînd ca după o săptămînă sâ intre 
in concurs și formațiile de greco- 
romane.

Etapa inaugurală a returului 
programează în Capitală majori
tatea triunghiularelor. In sala din 
Calea Plevnei, vor evolua echipele 
Tomistex Constanța, Dunărea Ga
lați și Steaua (arbitru principal 
Valentin Perjii—București), în sala 
Progresul va avea loc triunghiularul 
Metalul Tirgoviște—Mureșul Tg. 
Mureș—Rapid București (arbitru 

principal 
București), iar în 
Ștefan cel

Stelian Simionescu — 
Sala din șos. 
vor confrunta 
Textila Lu- 
Hunedoara și 

Dinamo București (arbitru princi
pal Ladislau Bandi—București). 
La Brăila, amatorii sportului lup
telor vor putea urmări triunghiu
larul susținut de I.M.U. Medgidia— 
Nicolina Iași—Progresul din loca
litate (arbitru principal Vasile 
Mihăilă — București) și la Timi
șoara, în sala clubului C.F.R., vor 
evolua echipele Progresul Bucu
rești, Olimpia Safu Marc și C.F.R. 
(arbitru principal Ion Crîsnie — 
București).

i Deosebit de 
nunță confruntările 
aie căror rezultate 
nul întrebării. Ar 
pildă, un pronostic 

i Tomistex—Dunărea, 
’ constănțeană cît și 
avînd șanse de victorie, 
concurînd 
i-ită în partida de mîine, dar lup
tătorii tîrgovișteni, îndeosebi, sînt 
capabili de surprize (le-au mai 
furnizat și în turul competiției), 
în sfîrșit, se pare că Dinamo va 
reyși să obțină victorii atît în fața 
formației din Lugoj cît și a celei 
din Hunedoara. Interesant se a- 
nltnță însă duelul acestor ultime 
două echipe.

Mare se
formațiile Vulturii 
goj, Constructorul

interesante se a- 
din Capitală, 

stau sub sem- 
fi riscant, de 
pentru meciul 
atît echipa 
cea gălățeană 

Rapid, 
„acasă", pornește favo-

pe pista circulară de be- 
Centrului experimental de

proba de 
nefavora- 
influențat

de... 0,6 
excesivă

I CU 214 KILOMETRI LA ORĂ.:.
Ieri, 

ten a
modejism Băneasa, a avut loc des
chiderea festivă a „Cupei inter
aero *71".  Concursul internațional 
de aeromodele, la care participă 
sportivi din Ungaria, Bulgaria și 
România, a debutat cu 
viteză (2,5 cmc). Vremea 
bilă (ploaie, vînt) a 
zborul micilor aeronave 
cai putere, umiditatea
handicapînd performanțele preco
nizate de constructori și piloți.

S-a evoluat, totuși, meritoriu la 
această categorie de aeromodele— 
viteză (aparatele pot dezvolta 22— 
25 000 turații pe minut), înregis- 
trîndu-se unele rezultate apre
ciate de specialiști, mai ales în 
atari condiții. Este vorba de aero- 
modelul pilotat de sportivul ma
ghiar Zoltan Bimby care, în 
manșă a „Cupei interaero 
realizat, cu aparatul său, 
teză de 214 km/h. Cu acest 
tat aeromodelistul oaspete
duce în clasamentul general al 
probei, urmat fiind de Alexandru 
Csomo (Plastica Oradea) 200 km'h, 
Ștefan Purice (Grivița Roșie Bucir- 
rești) 171 km'h și Iosif Mirvald 
(Stăruința Suceava) 165 km'h.

Astăzi, începînd de la ora 8.30 
pârtiei panții la „Cupa

vor evolua în cadrul probei 
acrobație. După-amiaza, de la 

13,30, iubitorii acestui sport 
urmări întrecerile rezervate

prima 
’71“ a 
o vi- 
rezul- 

con-

Interaero

BOXERII ROMANI-APLAUDAȚI LA MADISON SQUARE CARPEN
TURNEU

Luni 13 septembrie, sub cupola 
imensă a sălii, luminată ca un can- 
delabru, în interludiul dintre me
ciurile Duran—Huertas și Bucha
nan—Laguna, celebrul crainic de la 
Madison Square Garden, scundul 
Johnny Addie, a tras spre el jerba 
de microfoane coborîte din plafon și 
a anunțat publicului prezența în tri
bune a echipei de box amator a Ro
mâniei. Peste 15 000 de spectatori au 
aplaudat în picioare pe reprezentan
ții pugilismului românesc, aflați la 
capătul unul fructuos turneu de 14 
zile prin Statele Unite. Omagiul pri
mit în sala cea mai vestită a boxului 
mondial a fost simbolic, a fost me
ritat. a fost onorant pentru întreaga 
delegație. Asemenea semne de sim
patie, aplauze similare au mai în
soțit echipa română și în alte părți 1 
prezența boxerilor noștri a fost sa
lutată prin microfon la bordul a- 
vionului de pe ruta New York — Chi
cago, a fost anunțată pe uriașa ta
belă electronică a stadionului metro
politan Shea (unde se juca un derby 
de baseball sub privirile a 20 000 de 
spectatori), a fost omagiată prin, pro
clamația emisă de senatorul de Wis
consin la banchetul festiv care a ur
mat meci ui ui de la Lake Geneva. 
In această din urmă stațiune, pore
clită „Elveția Americii11. echipa Ro
mâniei a fost salutată în ring de 
tatăl lui Cassius Clay și de manage
rul acestuia, dl. Cameron. Tot așa 
cum la Madison Square Garden au 
urcat treptele tribune} pentru o sa
luta prietenește pe tinerii sportivi 
români, foste glorii ale boxului 
mondial ca Willie Pep, Carmen Ba
silio, La Scai za. Șj încă nu am vor
bit de tirul necruțător al fotorepor
terilor înarmați cu fleshuri și nici 
de elogioasele articole apărute în 
presa americană de mare circulație 
(The Washington Post) sau în cea 
regională (Times Union din Albany, 
St. Mary’s Beacon din statu! Mary
land, Schenectady Gazette, The Troy 
Record, The Knickerbocker News, 
Union Star, Lake Geneva Regional 
News, The Resorter etc.).

Determinantă în aprecierea atît de 
favorabilă a echipei României a fost 
ținuta ei generală și, mai ales, an
samblul de performanțe obținute în 
ring, care i-au creat o binemeritată 
faimă. Recomandată peste tot, în 
maniera tipică americană, cu toate 
titlurile olimpice și europene, soco
tită adesea drept cea mai bună for
mație mondială de box amator, e- 
chipa României a făcut tot ce i-a 
stat în putință pentru a f) demnă de 
aceste măgulitoare considerații. Și 
a reușit. Nu numai prin suma victo
riilor nete acumulate în cursul celor 
trei gale americane, ci mai ales prin 
maniera în care au evoluat în ring 
cei 12 boxeri români. Ei au întîlnit 
în cursul meciurilor disputate, prac
tic (deci cu foarte mici excepții), tot 
ce are mai bun ]a ora actuală boxul 
amator american, reputat a deține 
un rezervor inepuizabil de talente 
și valori confirmate. Au fost adver
sarii pugiiiștilor români j 4 campi
oni ai Statelor Unite și doi finaliști,

3 VICTORII3 MECIURIFRUCTUOS ÎN STATELE UNITE

pe adver-

MMI
Pe ringul teatrului de vară „Coliss eum1' din Latham-Albany, Jon Alexe (dreapta) îl domină 

sarul său Don Nelson.
4 campioni militari și doi finaliști, 
un campion panamerican și 4 mem
bri ai echipei S.U.A. care a partici
pat la turneul de la Caii, 8 membri 
ai selecționatei S.U.A. care a între
prins în cursul lunii iulie un tur
neu în Europa. Cei mai eficaci bo
xeri români în decursul partidelor 
susținute s-au dovedit a fi Gabriel 
Pometcu și debutantul Adrian Mo
raru eare. au încheiat victorios toate 
cele trei meciuri. Constantin Gruies- 
cu, Horst Stump și Calistrat Cuțov 
(acesta nu fără emoții) au cîștigat 
cele două meciuri care li s-au pro
pus. precum Ion Monea a coborît 
învingător ringul după singurul meci 
disputat, In aceeași situație s-a aflat 
și Antoniu Vasile, după primul meci 
de la Lake Geneva, cînd l-a învins 
prin K. O. în prima repriză pe Nor
man Goins, printr-o lovitură atît de 
violentă și de precis aplicată îneît 
oficialii americani s-au temut să-i 
mai opună alți adversari. Aurei Mi
hai și Victor Zilberman au cîștigat 
două din cele 3 întîlniri disputate 
(avînd la activ și cîte o victorie 
înainte de limită). Palmaresul lui 
Ion Alexe arată simetric t o biruință 
și o înfrîngere, Ion Gyorffi și Alee 
Năstac au înregistrat cîte două me
ciuri pierdute, față de doar cîte o 
victorie.

Bilanțul acesta general nu trebuie 
subestimat. Cele trei victorii ale e- 
chipei (6—5 la Lake Geneva, 7—0 
la Piney Point și 9—2 la Latham- 
Albany) au fost realizate în condi
țiile unui turneu greu, comportînd 
lungi și obositoare călătorii aeriene 
și terestre, fără a pune la socoteală 
dificultățile create de modificările 
de fus orar și de climă. Formația 
română s-a dovedit solidă .omoge
nă, capabilă — chiar și atunci cînd 
unele individualități nu sînt la înăl
țime — să facă față oricărui adver
sar, chiar și pe terenul acestuia. 
Principala armă a boxerilor români 
a fost condiția fizică, cea care le-a 
permis să reziste atacurilor de o- 
bipei furibunde din prima repriză 
(dar repede stinse în următoarele 
runduri) ale boxerilor americani. 
Calitățile tehnice, rutina și rezisten
ța, adesea buna orientare tactică, au 
făcut restul, ușurînd sarcina pugiliș- 
tilor români în fața unor adversari 
puternici, șireți în luptă, animați de 
o strașnică voință de a birui. Col. 
Donald F. Huli, președintele birou
lui Americilor din A.I.B.A., care a 
însoțit permanent și cu delicată ospi
talitate echipa română, ne-a comu
nicat satisfacția sa de a fi văzut 
confirmată propria-i prognoză privi
toare la valoarea excepțională a e- 
chipelor din cele două emisfere care

s-au confruntat în meciurile S.U.A,— 
România. Subscriem din toată inima 
acestei recunoașteri.

Victor BANCIULESCU

• Forurile vizate în articolul 
intitulat „Boxul clujean la ora 
analizei" au răspuns redacției, 
arătînd în mod concret, ce au 
întreprins pentru înlăturarea 
lipsurilor semnalate. Clubul spor
tiv muncitoresc Cluj, de pildă, 
ne arată că după apariția arti
colului, conducerea secției de box 
si-a îndreptat atenția asupra cre
ării unui efectiv puternic de ju
niori, iar în privința antrenori
lor S-au luat măsuri ca toți teh
nicienii să-și îndeplinească obli
gațiile contractuale, să realizeze 
obiectivele de care răspund: 
„Eventualele abateri de la sarci
nile de serviciu le vom sancționa 
prompt" — se arată in continu
are în adresa C.S.M. Cluj. Ne-au 
mai răspuns, în urma sesizări
lor din articolul respectiv și 
C. S. Voința Cluj și A. S. Arma
ta Cluj, adueîndu-ne la cunoș
tință măsurile luate.

• In urma raidului-anchetă a- 
părut în ziarul nostru, în care 
șe arătau unele carențe ale te
nisului nostru de masă, ce gre
vează și reprezentarea sa pe tă- 
rîm internațional, federația de 
specialitate ne-a comunicat că'a 
analizat cu simț de răspundere 
cele sesizate în 
luat o serie de măsuri pentru 
înlăturarea lipsurilor. „Comite
tul federal — ni se arată în a- 
dresa F.R.T. — analizind activi
tatea de performanță și de pers
pectivă, a elaborat o hotărire 
care stabilește cadrul organizato
ric și răspunderi concrete pen
tru antrenori, asociații și cluburi, 
în urma acestei hot&riri, fede
rația a efectuat un control la 
toate secțiile din București și în 
tară, iar in luna septembrie va 
tine cu toți antrenorii, conduce
rile secțiilor de performanță, o

articol și a

ședință dc analiză în care se 
vor dezbate problemele îmbună
tățirii activității în secții".

• Raidul-anchetă, întitulat 
„Sportul și agrementul pe lito
ral", în care se critica, printre 
altele, amplasarea nejudicioasă a 
unor amenajări sportive și de 
agrement la Mamaia — a con
stituit pentru întreprinderea de 
hoteluri și restaurante din Ma
maia un ajutor în organizarea 
activității pentru sezonul viitor. 
„In privința terenurilor de sport
— se apreciază în adresa pri
mită ■— am prevăzut amenajarea . 
unor spații speciale pentru jo- ' 
curi — volei, baschet, și tenis
— atît în centrul stațiunii, pe 
faleză, cit și în extremitățile Ma
maiei. In ceea ce privește jocu
rile mecanice de pe holurile 
hotelurilor, care produc zgomot, 
ele au fost mutate în alte locuri".

• Continuă să sosească în re
dacție răspunsurile organizațiilor 
comerciale care au fost criti
cate cu puțin timp în urmă în 
ziarul nostru, în articolul „Cam
pingurile și ospitalitatea". în
treprinderea economică jude

țeană a cooperativelor de con
sum Prahova ne aduce la cu
noștință că la căsuțele de la 
„Popasul Cernica" s-a amenajat 
grupul de instalații sanitare și 
s-au asigurat condiții optime de 
odihnă pentru turiști, iar la 
campingul de la Românești 
s-au remediat defecțiunile sesi
zate. Oficiul județean de tu
rism Prahova — serviciul co
mercial — precizează în răs
punsul său că cele criticate la 
unitatea de la „Paralela 45“ 
sînt juste, luîndu-se toate mă
surile ca defecțiunile să fie în
lăturate.

VICTORIA IN MECIUL CU UNGARIA
CONFIRMA CLASA ȘAHULUI NOSTRU FEMININ Două derby-uri in etapa a IV-a:

Steaua — Grivita Rosie

’71“
de
ora
pot
curselor de 10 km.

V. Tf.

ANUNȚ
Școala de specializare post- 

liceală de antrenori organi
zează un nou concurs de ad
mitere în perioada 25—29 
septembrie 1571, la următoa
rele secții jînvățămînt fără 
frecvență și serai) : atletism, 
box, ciclism, hallere, lupte, 
judo, schi și tenis de cîmp.

înscrierile se primesc la se
cretariatul școlii, din strada 
Maior Ene nr. 12, pînă în ziua 
de 24 septembrie orele 12.

Informații suplimentare la 
secretariatul școlii, zilnic, în
tre orele 9—14, la telefon 
31 44 40, interior 908.

IN PERSPECTIVA TENISULUI DE MASĂ EUROPEAN 

TINERII NOȘTRI JUCĂTORI ÎNDREPTĂȚESC SPERANȚELE 
se pot trage și care"'Sînt perspecti
vele noastre de viitor ?

Ca notă generală, se remarcă un 
apreciabil salt calitativ la marea ma
joritate a țărilor participante. Aceas- 
1a se datorează în principal : 1. unei 
selecții judicioase. 2. formelor dc 
pregătire mult îmbunătățite pretu
tindeni, atît în conținut cît și ca 
structură, 3- concepției de joc ofen
sivă, viguroasă, unanim adoptată.

Datorită unei selecții judicioase, 
juniorii, cu foarte, foarte mici ex
cepții, au lăsat să se întrevadă cali
tăți deosebite pentru tenisul de masă 
de performanță. Ceea ce este hotărî- 
tor, pentru 
muncă, timp

Procesul de

SONDAJ

5
buni junioriReunirea celor mai 

europeni, la campionatele continen
tale de tenis de masă de la Ostende 
(Belgia), a oferit prin amploarea ei 
(221 de sportivi din 24 de țări) un 
prilej 
iilor 
creat 
reale 
masă

de trecere în revistă a valu- 
de pe continent și implicit, a 
posibilitatea unei aprecieri 
a perspectivelor tenisului de 
românesc. ,

Rezultatele tehnice sînt cunoscute, 
în ansamblu, întrecerile au fost do
minate de sportivii sovietici (7 titluri 
cjștigate) urmați de cei din Cehoslo
vacia (4). România a prezentat for
mații foarte tinere, chiar și pentru 
un campionat de juniori. Reprezen
tanții noștri au avut o comportare 
excelentă la juniorii și junioarele 
„mici” (o medajie de argint și trei 
de bronz) și modestă la 
„mari" — locul 9 — ceea 
departe de a ne satisface.

Individual, vom nota cu 
bine pe Ligia Lupu, Ștefan 
și Alexandru Buzescu, cu 1 
Maria Sinteoan și 
și cu nesatisiăcător pe Mihai 
bocită și Cornel Popovici.

Dintre protagoniștii întrecerilor, 
vom menționa loiul omogen și ma
tur prezentat de U.R.S.S., toți cțjm- 
ponenții avînd o concepție de joc 
modernă, pur ofensivă, acționind tot 
timpul de lingă masă, cu atacuri in 
forță, fără faze pregătitoare prelun
gite- Ei au o remarcabilă viteză de 
reacție și repetiție menținind perma
nent inițiativa în joc. Aceste calități 
sînt completate de o perfectă lucidi
tate tactică și de calități psihice in
dispensabile unui campion. Cu un 
lot ca cel prezentat la Ostende, so- 

un valoros

juniorii 
ce este

i foarte 
i Moraru 
bine pe 

Marin Firftuesru 
pe Mihai Bo-

vieticii au asigurat 
„schimb de mîine“.

Prezența in formația 
a consacratei r

cehoslovacă 
_ Ilona Voștova a fost
determinantă in asigurarea succeselor, 
in ansamblu insă, și în special la 
băieți, juniorii cehoslovaci ni 
părut în regres față de anii 
denți-

O situație asemănătoare am 
statat la loturile iugoslave și 
re : fetele sînt mai bune decît 
jeții. Invers este 
forțe în loturile 
Germanici.

Față de cele văzute și constatate 
la aceste campionate, ce concluzii

s-au 
prece-

con- 
unga-

însă raportul de 
Suediei și R. F. a

u

irosesccă altfel, se 
șl bani.

T__ instruire a
forme științifice pretutindeni. Toată 
lumea se pregătește mai mult și mai 
bine.

în țările situate în fruntea ierar
hiei tenisului de masă a foșt adop
tată forma centralizată de pregătire 
(U.R.S.S., Cehoslovacia. R.F. a Ger
maniei, Ungaria, Suedia). Mai mult 
chiar, pentru aceste campionate, 
loturile lărgite ale Franței, R F.G, și 
U.R.S-S. au făcut pregătiri centrali
zate comune în Franța !

Concepția de joc este eminamente 
ofensivă. O ofensivă lipsită de artifi
cii, in care predomină forța șj viteza 
in execuție. Semnificativ este faptul 
că din cei 221 participant!, doar unul 
singur, iugoslavul Tirnic, a fost apă
rător !

Tu sfîrșit, o altă curiozitate dem
nă de reținui : doar doi juniori folo
seau priza „toc".

căpătat

~ ~ ...........»
Cu toată această accentuată' creș

tere valorică generală, privim cd op
timism perspectivele tenisului de 
masă românesc- Și aceasta fiindcă, 
mai mult ca pricind, dispunem de o 
generație de juniori foarte talentați : 
Firănescu, Moraru, Buzescu, Roma- 
nescu, Colțescu, Lidia Hie, Ligia 
I.ujju, Mihaela Lunțeanu, Elena Con- 
dicaru, Maria Șinleoan și încă mulți 
alții. Viitoarea noastră pregătire tre
buie să se axeze pe următoarele 
principii de bază :

1. Elaborarea unui plan de instruire 
pe cel puțin 3 ani de zile ; 2. For
marea unui singur lot reprezentativ, 
ineluzînd seniorii și juniorii ; . 3. O 
centralizare cît mai accentuată a pre
gătirii ; 4. Mărirea volumului și inten
sității procesului de instruire prin
tr-o mâi eficientă imbinare a activi
tății școlare cu cea sportivă ; 5. Ori
entarea fermă spre o 
joc modernă 
schițată mai sus ; .6. O atenție spo
rită pregătirii psihologice,

Avem convingerea fermă că prin
tr-o acțiune hptăriță și chibz.ujtâ a 
Federației dc specialitate, prinlr-<> 
muncă com.ppțenlă și asiduă a tu
turor tehnicienilor noștri, prinlr-o 
participare activă și conștientă a 
sportivilor la procesul de instruire, 
tenisul de masă românesc își va re
ci știga itț furînd lpeol de frunte în 
ierarhia europeană și mondială.

în programul competițional al lo
tului național feminin de șah, me
ciul cu reprezentativa Ungariei con
stituia un obiectiv principal, un exa
men și o verificare importantă a va
lorii echipei noastre în vederea ma
rilor competiții care ne 
anul viitor.

Echipa Ungariei, clasată Se locul 
II la ultimul campionat 
(după U.RS.S.), este considerată as
tăzi una dintre cele mai bune din 
lume. Jucătoarele maghiare au obți
nut in ultimul timp succese impor
tante și în turneele individuale. Ma
ria Ivanka este, oficial, în urma tur
neului candidatelor de la Ohrid, a 7-a 
jucătoare din lume, Zsuzsa Veroci a 
obținut rezultate excelente la Cupa 
campioanelor europene, iar Edit 
Bilek a cîștigat recent turneul de la 
Balatonszeplak.

Dacă la aceste succese individuale 
adăugăm victoria înregistrată anul 
trecut asupra puternicei echipe a 
Iugoslaviei (intr-un meci in.4 tururi) 
devine dar că in intilnirea căre a 
avut loc la Cluj, Intre 8—18 septem
brie am avut de înfruntat o echipă 
puternică, cu ’.ij&cătoare tinere, în 
plină ascensiune, animate de dorin
ța de afirmare și de multă ambiție. 
Ținind seama de faptul că și repre
zentativa noastră cuprinde o serie de 
jucătoare de certă valoare interna
țională, meciul se anunța deschis, 
forma de moment a jucătoarelor pu
țind influența decisiv rezultatul^

Desfășurarea întîlnirii a confirmat 
speranțele noastre. S-a jucat cu mul
tă ambiție și spirit de echipă de 
ambele părți, lucru care se vede clar 
din faptul că 50 la sută din partide 
au fost decise — un procentaj foarte 
ridicat pentru asemenea întîlniri. Re
prezentativa noastră a obținut victo
ria, cu scorul concludent de 20:16, 
dominind tot timpul O'/j—2l/î ; 
7x/2—4i/2 ; 10—8 ; 13'/2-10>/2 ; 16</2—
13'/2 ; 20—16).

așteaptă

mondial

Din cele 6 „mini-meciuri” susținu
te, jucătoarele noastre au cîștigat 4, 
au terminat unul la egalitate, pier- 
zînd unul singur, Ia limită-

Victoria echipei României s-a da
torat, în bună măsură, formei exce
lente a Gertrudei Baumstark și Su- 
zanei Makai. Prima a jucat cu mare 
siguranță, realizînd 5 puncte din 6 
partide, incluzînd o victorie într-un 
stil excelent Ia Maria Ivanka. Su- 
zana Makai a realizat al doilea pro
centaj al echipei 
demonstrind că se 
rea formei bune 
Maestrele emerite.
Iau, Elisabeta Polihroniade și Marga
reta Teodorescu, au confirmat încă 
o dată marea lor experiență, reali
zând un scor pozitiv, deși nu se aflau 
în cea mai bună formă- Acest lucru 
este, în special, valabil pentru Ale
xandra Nicolau care, deși suferindă, 
a considerat totuși de datoria ei să 
joace 4 partide, realizînd 2’A puncte,.

Victoria obținută în această intil- 
nire confirmă nivelul bun pp care-1 
dețin in momentul de față jucătoa
rele românce pe plan mondial. Me
ciul a scos în evidență, din punct de 
vedere tehnic, pe lingă multe reali
zări foarte bune și unele deficiențe 
asupra cărora mai trebuie lucrat (de 
exemplu, realizarea avantajelor ma
teriale în condițiile unui contrajoc 
tactic advers etc.). Din punct de ve
dere sportiv, confruntarea a provocat 
o deosebită emulație în rîndul ambe
lor echipe, care cu siguranță va face 
ca întilnirea de anul viitor, în Un
garia, să fie la fel de 
folositoare.

In încheiere, trebuie 
organizarea impecabilă 
asigurat-o întîlnirii entuziaștii . 
hiști clujeni, în frunte cu arbitrul in
ternațional dr. V. Malcoci. arbitrul 
republican V. Ivan și M. Rusu din 
partea CJ.E.F.S.

noastre (4 din 6) 
află în continua- 
arătată la Sofia.

Alexandra Njco-

interesantă și

să relevăm 
pe eare au 

ja-

concepție de
așa cum apare ea

Farcas PANETH 
' Ion POP 

antrenori

I
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actualități
Noul campionat al diviziei A. care 

fată de ediția anterioară cuprinde im 
număr mai mare de echipe (40 in loc 
de 24, feminine șl mșsrujine) v» începe 
peste o săptămînă. J_ă 2,‘> ș.eptenibrle vor 
lua startul formațiile femipin.e. iar la 
26 septembrie cele masculine. Atit la 
femei ejt și la Părbșțj echipeje divi
zionare au fost grupate, dup# criterii 
geografice. în cile două scrii. Nord și 
Sud. ceea ce simplifică deplasările la 
reupjunlle Qticialp. KegulajneuUfț Opulp) 
campionat prevede ca echipele campi
oane să fie decise după un turneu final, 
la eare vor participa primele trei clasa
te ip fi.ecșre s.erie.

Prima clapă programează următoarele 
inijlnui : FEjlPi - SpdH ’.AW"la București — Petrolul paicoi, Vomla
< onsianța — I.atomet București, C-on*-
truclprp) București — PlOU'Sl.i’
< <tmea Giurgiu — Gimia București, 
K.ipici București — Metrom Brașov; SE- 
1:1 V NOU O : Dermagnat Tg. Mureș —
< .s.iyj. BeșiW, Vpjpța Șjhîu — Voinla 
Tg. Mureș, Voința Qrgdea. — )Ji<)ro>»e- 
canica Brașov Voința Timișoara — Vo
ința Mediaș (fosta Gaz metan Mediaș). 
\.m>U Craiova — Vpim» (Cluj IWeUȘIă 
imilnire s-a amina! inlrucit clufenceie 
vor lua parte la un turneu în Cehoslo
vacia). BĂRBAT! — SERIA sun : Vo
ința București — Constructorul Galați, 
rafinăria Teleajcn — Constructorul 
București. Gloria București — Petrolul 
Ploiești^ Rulmentul Brașov — Rapid 
București, Flacăra Cîmpina — Metalul

DE PE ARENE
Plopeni ; SERIA NOU» : C.S.M. Reșița — 
Gaz. metan Mediaș, C.F.R. Tg. Mureș — 
Voința Cluj. Voința Lugoj — C.F.R. Ti- 
fnwosr», i.c.p. Or»#?» — voința Tg.. w- 
reș, Electrica Sibiu — Olimpia Reșița.

fț
Recent, ș șvut loc o utilă și interesan

tă ședință de lucru cu arbitrii divizio
nari. organizată ele FR.P.. la care au 
participat, ca invitați, .și antrenori sau 
cqițducătorl și șgctjilor divizionare. Prin
tre problemele dezbătute cu gceastâ o- 
cazie a i figurat : uniformizarea arbitra
jelor, modalitatea de aplicare a preve
derilor regulamentului poului campipnat, 
orgânizariei file noi cursuri dc perfecțio
nare a atiiiifiilor calificați "(in județe) etc. 
La org actuală, in evidența tedcFațicl 
Sjnt 631) t)e arljitri cglitjeati. clipire care 
4Q sint șrbljri pfipclpali divizionari. Cu 
ocazia acestei reuniuni, s-au analizat și 
griâ’rajrte din țafnpj.opștâț ț'gcyt, adp- 
ejndu-,se evidențieri și, totarjmă .critici. 
Printre cei egre s-aii achitat cu bine 
de arbitraje in ediția trecută a .com
petiției au lost E. Mptdovau și V. Ca- 
lajanopol (București). P. Tutloran și 
O. IJuinilrescu (Pibje.șli). I. Radovlfii 
(Tg. Mureș). Al. Damian (Timișoara). 
Gb. Florot (R.eșițș). iar la PO1UJ opus 
s-au situat Al. Stoian.pvi.ct (Tg. Mureș), 
fr. Molnar (Cluj). Al. Tampa (Brașov). 
Gh, igmm (Argd) șa-

T. R.
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S. SAMARIAN

MÎINE, PENULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI DE MOTOCROS
Duminică ditninpațt), la Brașov — 

această gazdă bună pentru motoci- 
clism — se va desfășura cea de a 
Vil-a (penultima) etapă a campio
natului republican de motocros.

La startul întrecerilor ce se 
disputa pe cunoscutul traseu 
Valea Răcădăului, urmează să 
alinieze peste 30 de alergători,

vor 
din 

se 
re-

■

prezentînd 6 cluburi din țară, Pînă 
acurp — după 6 etape —- în clasa
mentele generale conduc : 70 cmc — 
P. Oprea ; juniori — Gh. Voicu (St. 
roșu Brașov) ; 250 cmc — A. Iones- 
eu (Metalul), care nu mai poate 
pierde titlul ; 500 cmc — C'r. Do- 
vids (Metalul), urmat la numai un 
punct de O. Ștefani (St. r. Brașov).

și „U" Timișoara — Diramo
Duminică, în etapa a IV-a a 

campionatului diviziei A de rugby, 
din nou meciuri derby. Protagonis
te, mai întîi Steaua și Grivița Roșie, 
ridică actuala și una din fostele 
Campioane ale țării. Angajate și 
anul acesta în disputa pentru titlu, 
cele două formații anticipează un 
meci-spectacol de zile mari.

Un al doilea derby are loc la Ti
mișoara, unde „U“, în prezent lide
rul campionatului, primește repli
ca XV-lui dinamovist. In eventua
litatea unei victorii rugbyștii timi
șoreni se vor menține și după aceas
tă etapă în fruntea clasamentului.

Decisă să se reabiliteze, după 
două eșecuri de proporții, Farul Con
stanța va forța victoria în partida 
susținută acasă cu Politehnica Iași, 
una din cele mai în formă echipe 
ele întrecerii. Misiuni mai ușoare 
par să aibă Știința Petroșani în 
partida cu C.S-M. Sibiu și Rulmen
tul Birlad în fața Agronomiei Cluj. 
In fine, noile promovate. Sportul 
studențesc și Gloria se întîlnesc în 
meci direct. După evoluția de pînă 
acum, Gloria promite să fie mgi 
aproape de victorie.

De duminică — juniorii bucureșteni 
la start!

Duminică, echipele din seria I 
a campionatului de rugby juniori al 
municipiului București vor fi pre
zente la startul unei noi ediții a 
competiției, Participă un număr de 
8 echipe, cele care au drept de cali
ficare în turpeul final pe țară al 
juniorilor. Iată-le : Clubul sportiv 
școlar (antrenor, 'prof. Cornel Mun
teanul. Școala sportivă 2 (prof. Ma
riana Lucescu). Rapid-,,Aurel Vlaicu” 
(prof. Constantin Vasile). Grivița lto- 

I Teodorescu și prof. 
Constructorul (prof. 
Steaua (N.

Energia 
(Anton 

echipele 
seria a

Șie (ing.
Weisselțerg), 
Haralambie),
Școala sportivă 
silică). Olimpia

Cit privește 
de juniori din 
vor intra in competiție_ __ ____
mină mai tîrziu. adică pe 26 septem
brie. Este vorba de Dinamo, Clubul 
sportiv școlar II, Școala sportivă 2 A, 
Gloria, Școala sportivă 2 B. Rapid - 
„Aurel Vlaicu” II. Liceul industrial de 
transport și Grivita Roșip Il

S. 
I.

Gliiondea), 
(prof. I. Va- 
Coștea).
bucureștene 

II-a. acestea 
cu o săptă-

SPORTUL LA SATE CUNOAȘTE 0 ÎNVIORARE
șită Ia sale sint duminicile cullural- 
sportive. Ele atrag nu numai pe cei 
tineri, ci și destui vîrstnici. îndeosebi 
în practicarea jocurilor sportive ttht- 
bal. handbal, volei, oină etc.). Ra 
noi in județ, asemenea manifestări 
s-au organizat cu remarcabil succes 
în porpunele Mihăilești, Vidra, Gir- 
boyi, Ghimpați și Vejea — în cazul 
acesteia din urmă aproape în fiecare 
duminică.

Dacă, insă, în celelalte anotimpuri 
activitatea sportivă de masă este mat 
susținută, iarn.a ea stagnează surprin
zător. Explicația principală o consti
tuie cpinoditatea tovarășilor din eon- 
dupcrile organizațiilor U.T.C. și a 
celorlalți factori- în multe comune, 
cum ar fi — de pildă — Clejapi, 
Daia Alexeni, Mîrșa, comiletcțe 
U.T-C. manifestă pasivitate în direc
ția mobilizării tinerilor peplru par
ticiparea la ediția de iarnă a „Ciț- 
pei tinerelului de la sate”. Aceeași 
pasivitate se qbseryă și in privința 
asignrurji itnor materiale necesare 
practicării sporturilor de igina- 
. Și la noi, in județ, mai sint. 11 
comune care nu au terenuri de sport, 
unele dintre ele din cauzg dezafec
tărilor. L-â Balotești, de exemplu, ba
za sportivă a fost desființată din prj- 
mâvară, în scopul construirii unpi 
liiaturi. dar piși P>nă acum nu s^a 
Oferit țip alț teren in șphimh.

Noi am luat o inițiativă pare dă 
bune rezultate, aceea de a apienaja 
microbaze sportive . pe lingă cămine
le ppJiprale. care — avînd aORta.j»’ 
de a fi mai centrale — polarizează 
mai ușor atenția și interesul locuito
rilor. Vom extinde» această injțjatiyă 
peste tot unde va fi posibil.

(Urmare din pag, l)
........... .  1 >■"' 1 ....... ..................■
nei baze sportive din comuna Voi- 
nești, comună cu 10 000 locuitori și 
liceu agricol.

— secretar al 
U.T C. Gorj : 
incă de o sla-

Școala trebuie să devină și la sate 
nucleul mișcării sportive

DUMITRU SECJOTA 
Comitetul județean 
Sportui la sate suferă
bă patlicipare. Cei mai receptivi la 
fenomenul sportiv sînt tinerii sub 
20 de ani- Ceilalți nu prea răspund 
la chemările care se fac, cu excep
ția oarecum a competițiilor de fot
bal. Experiența acumulată de orga
nizațiile noastre U.T.C. ne determină 
să tragem concluzia că și in mediul 
rural (sau poate cu atît mai mult 
în acest mediu) școala trebuie să de
vină nucleul mișcării sportive.

Pențfu ca sportul la sate să ia o 
amploare mai mare, c^le necesară o 
preocupare sporită pe linia asigură
rii bazei materiale. Nu exagerez daca 
spun că terenurile de sport sint la 
cheremul oricui și de aceea ele pot 
li atît de ușor dezafectate. în unele 
Locuri, deși există sufjcicnt pămitlt 
pefolosit, conducerile cooperativelor 
agricole șe cramponează dc terenu- 
rilc sportive, pe care Ic desființează 
eu o ușurință condamnabilă. Pentru 
stăvilirea acesjor abuzuri, ar fi nece
sar ca însăși coițsiliile populare ju
dețene să dea — în căzui fiecărei 
comune — decizii de alocare a tere
nurilor destinate activității sportive. 
Organizațiile noastre de U-T..C. se 
angajează să amenajeze prin muncă 
patriotică, toy te aceste terenuri.

Iarna nu se practică sportul ?
GIIEORGIIE MIRCEA — secretar 

al comitetului județean U-T-C. Ilfov; 
Acțiunile care au cea mai bună reu-

Satele mai depărtate sint neglijate
DUMITRU PRAVAȚ — secretar il 

comitetului .județean U.T.C. I’acâît 
Deși activitatea sportivă ia sate cu
noaște o înviorare, nu se poale incă

spune că arc cu adevărat un carac
ter de masă. S-a vorbit ajei despre 
duniinicile cultural-sportive ca fiind
— poate — cele mai eficiente ac- 
țiunj. Subscriu la această opinie, dar 
trebuie sp fac rerparca — întemeia
tă — că ele sinț organizate — de pe- 
gplâ — în centrele de comună.
neglijindu-se aproape loial șalele 

mai depărtate.
Se spune — și in mod îndreptățit

— că nunul mers al activității spor
tive in mediul rural depinde în mpre 
nțgșură și de calitatea colaborării 
dintre organizațiile U.T.C. și ceilalți 
ipetpri locali. Dar dacă această co
laborare șchioșpătă prin multe ipcuri 
de vișiă sini adeseori și activiștii 
noștri, care se rpsemngază prea u- 
șpr in fața dificultăților intimpinale- 
Acolo, insa, unde organele noastre 
U.T.C. sint mai perseverente, dau do- 
vajâ de mai multă insistență, cola
borarea merge mai bine, se ob
ține sprijinul dorit și solicitat- Aș 
da ca exemplu cazul comunei Hema- 
ipș. Aici, mainte, nu se prea făcea ni
mic pe linie sportivă, c.a urmare și 
a pasivității organelor LLȚ.C. Ip a- 
ces’t an, insă, noile organe alese s-au 
pus serios pe treabă, au știut cum 
să atragă interesul și sprijinul ce
lorlalți factori din comună, astfpl că 
ia competițiile de masă organizate 
s-a înregistriit un mare număr dc 
participanți. Cam la fel stau lucru
rile’ și jn comuna Podul Turcului-

pentru p dezvoltare susținută a 
sportului la sate este nevoie, firește, 
și de cit mai mulți instructori spor
tivi- Noj, in județul Bacău, am pre
gătit peste l«0 asemenea instructori 
cu ajutorul CJEFS și a Facultății de 
educație fizică a Institutului pedago
gie din L’ealjtate. 
intensifica preocupat’ 
coastă direcție, formîiid instructori și 
din rindurile viitorilor absolvenți ai 
institutului pedagogic din Bacău, 
eare în majoritatea lor vor merge 
să lucreze la sate.

Bineînțeles, vom 
ne noastre în a-

Și organizațiile U.T.C. ar trebui 
să muncească mai mult și mai bine 
IIORIA CIOABA — secretar ai 

Comitetului județean U.T.C. Teleor
man : Este deasupra oricărui dubiu 
că activitatea sportivă la sate &e 
face acum mai simțită. Progresele 
sint evidente și in județul nostru, 
ciire se numără printre cele nou în
ființate. Avem acum în fiecare co
mună echipă de fotbal. Pină și un 
sat clipi 
devorat 
înscrisă 
crescut, 
nmnărul 
și de handbal. Pe scară din ce in 
ce mai mare se practică popicele. De 
altfel, intenționăm să introducem a- 
cest sport și 
tineretului de 
vom amenaja 
comunelor.

Destul de bine stăm și in privința 
bazei materiale. Aproape că nu e- 
sisță comună in județul nostru care 
să fie lipsită de baze sportive. In 
pomuno cum sipt Salcia, Drăgăneșți 
de Vlașca, Stnîrdioasa și altele, ba
zele destinate sportului pot consti
tui chiar exemple,

Remarcind ceea ce este pozitiv, tu 
putem trece însă cu vederea și lip
surile, deficiențele care mai dăi
nuie încă- în acest sens trebuie in-' 
deosebi arătat că nil pesțe tot con
siliile asociațiilor sportive iși a.tuc 
activitatea in mod satisfăcător, că, 
aproape de regulă, cooperativele a- 
gricole de producție nu prea acordă 
sprijinul financiar legal stabilit. că 
și C.J.E.F.S.-ul ar fi cazul șă ne 
a.juțe mai mult la. nivelul comunelor. 
Desigur că și organizațiile U.T.C. ar 
trebui să muncească mai mult și 
mai bine, îndreptindu-și indposebi 
atenția asupra școlilor din mediul 
rural.

este Clănița (de fapt un a- 
cătup) are echipă de fotbal 
in campionatul județean. A 
de asemenea, foarte mult 
echipelpr de oină, de volei

in programul „Cupei 
la sate", în care scop 

popicarii in majoritatea

întimpinâm dificultăți de tot felul
FLORIN TAMP A — secretar al Co

mitetului județean U.T-C. Brașov: 
Ca și ceilalți colegi, sînt și eu de

părere că s-au obținut rezultate bune 
in angrenarea tinerilor de la sate in 
activitatea sportivă. Cadrul organiza
toric actual ne ajută să acționăm efi- 
cient în această direcție. Avem de- 
acum verificate forme de activitate 
sportivă care răspund dorințelor ex
primate de tineri. în județul nostru 
am organizat numeroase competiții 
specifice, care completează calenda
rul central, cum sint ciclocrosul co
munei, cicioștafete ale tineretului 
..Cupa veteranilor" la schi, „Cupa 
tinerilor recruți” etc. în satele rlj-i 
județul nostru se practică aproape 
întreaga gamă a disciplinelor sportive.

Avem asociații sportive cri bune 
rezultate, cum sint cele din comu
nele Bod, Cristian, Măieruș, Apața.

Totuși, nu s-ar putea spune că — 
în mediul rural — sportul se men
ține in pas cu celelalte activități, 
care au realizări mult mai bune. A- 
devărul este că intimpinăm dificul
tăți de tot felul in încercările noastre 
de a amplifica practicarea educației 
fizice și sportului Ia sate. Tinerii, 
sub influenta multitudinii de atrac
ții oferite de societatea modernă, au 
devenit foarte exigenți (chiar în mă
sură exagerată), iar i o, nu dispu
nem încă dc mijloacele necesare 
pentru a le oferi condiții optime de 
practicare a sportului. La rîndul nos
tru. primim un slab sprijin din par
tea acelora eu care trebuie să cola
borăm. Dacă C.J.E.F.S—ul ne-a aju
tat financiar pentru amenajarea po- 
pjcăriei din Apața, a unui centru de 
țrință la ățăieryș, a unui njicrosta- 
dion la Sînpetru și a altor obiective 
sporțjve, U.J.C.A-P.-uJ ne face mai 
degrabă greutăți. în plijs, aș putea 
veni și eu, întărind cele spuse de 
pojpgii mei, cu exemple privind de- 
zafeciarea de baze sportive.

Firește, însă, pă și organizațiile 
U.T.C. au partea lor de vină pentru 
deficiențele care împiedică încă un 
progres mai rapid al spcrtplui sătesc. 
Tocmaj de aceea ne-am .și îijțruqjț 
aici, la Brașov, pentru a analîza ac- <iți f'VțfTfr' tivitatea noastră și a stabilj ,.c.c.jțyem 
de făcut pentru imbunăîfiți.rcâ'. ci’ 
viitor.



I mil!

ergem
slmbAtâ

(meciuri 
B).

Lacul 
9: Bucu-

(feminin);
Lotul de tineret 
tin. rezerve (te-

Progresul, ora
București—

ATLETISM 1 Stadionul 
Republicii, de la ora 15 i e- 
diția a XX-a a campionate
lor internaționale ale Româ
niei.

BASCHEȚI Teren Fle- 
reasca, ora 17 î Universi
tatea Buc.—Arhitectura (f), 
Voința Buc.—Olimpia Buc. 
(f), Medicina Buc.—Rapid II 
Buc. (f) (meciuri Jn cadrul 
diviziei B).

CAIAC-CANOE i Lacul 
Snasov, de la ora 16: Bucu
rești—Sofia (probe de vite
ză — 500 m),

FOTBAL: Terenul F-R.B., 
ora 16: Mașini unelte—Laro- 
met București (divizia C).

MODELISM: Centrul ex
perimental Bănoasa, de la 
orele 8,30—13 și 14—181 în
treceri în cadrul „Cupei In- 
teraere’71“.

POLO s Bazinul Floreasca, 
de la ora 17,00 i Rapid—Aus
tralia (juniori).

TIR; Poligonul Tunari, de 
Îs ora 9: întreceri în cadrul 
campionatului republican
(seniori).

DUMINICA
ATLETISM 1 Stadionul 

Republicii, de la ora 161 e- 
diția a XX-a a campionate
lor internaționale ale Româ
niei.

BASCHET i Teren Flo
reasca, de la ora 9 î Uni
versitatea Buc.—Comerțul
Tîrgoviște (m), I.E.F.S. II— 
Progresul (f), Academia Mi
litară—P.T.T. (m) '
în cadrul diviziei

CAIAC-CANOE I 
Snagov, de Ia ora 
isesti—Sofia (probe de vi
teză — 1000 m).

FOTBAL: Stadionul Di
namo. ora 11 i Dinamo—Du
nav Ruse ; ora 9,30 :_ Venus— 
Unirea Tricolor 
ora 9,30 s 
— Dinamo 
renul III).

Stadionul
11 : Progresul
Politehnica Galați (divizia 
B); ora 13 i Progresul Bucu
rești—Politehnica Galați (ju
niori) :

Stadionul Metalul, ora 
11.30; Metalul Bucurați— 

S. N. Oltenița (divizia B);
Stadionul Politehnica, ora

12.30 i Poiana Cîmpina—Me
talul Plopenl (divizia B);

Terenul Autobuzul ora H i 
Autobuzul București—Uni
rea Tricolor București (divi
zia C);

Teren Sirena, ora 11 i Si
rena București—T. M. Bucu
rești (divizia C);

Terenul Laroniet, ora 111 
Telxnometal Bucuire^ți—Vo
ința București (divizia C) j

Terenul Electronica, ora 
II t Electronica București— 
Dinamo Obor (divizia C)j

Stadionul 23 August (te
renul XV), ora 131 Steaua 
23 August București—Auto
mobilul Focșani (juniori);

Stadionul Giulești, ora
10.30 s Rapid—Progresul 
Brăila (juniori).

MODELISM i Centrul ex
perimental Băneasa, de la 
ora 8,30: întreceri în cadrul 
„Cupei Interaero ’71".

RUGBY I Stadionul Ghen- 
cea, ora 91 Sportul studen
țesc—Gloria ; ora 10,301 
Steaua—Grivița Roșia (me
ciuri în cadrul etapei a 
IV-a a camp, diviziei A);

Teren 
ora 91 
Steaua ;

Stadionul 
ora 9: Șc, 
Clubul sportiv școlar; 
10 : Rapid 
Olimpia: ora 11 i Șc. spor
tivă Energia—Constructorul 
(meciuri în cadrul campio
natului de juniori al Capi
talei, seria I).

TIR t Poligonul Tunari, de 
Ia ora 9 î întreceri în ca
drul campionatului republt 
pan (seniori).

LUPTE! Sala Steaua, de 
la ora 101 Tomistex Con
stanța—Dunărea Galați — 
Steaua: sala Dinamo, de la 
pra 10: Constructorul Hu
nedoara—Vulturii Textila 
Lugoj—Dinamo Buc.; sala 
Progresul, de la ora 10! Mu
reșul Tg. Mureș—Metalul 
Tîrgoviște — Rapid Buc., 
triunghiulare în cadrul pri
mei etape a returului divi
ziei A, libere.

Parcul copilului,
Grivița Roșie—

Tineretului (II), 
sportivă nr. 2— 

ora 
„Aurel Vlaîcu"—

în 
vor

meciului 
care se

p.
alarmantă. Echipa,

(Urmare 
din pag. 1)

(Urmare
din pag. 1)

Steaua (Sandor, Ciulu, 
Codreanu) 1520 p, 4. Meta- 
p. 5. Dinamo II 1511 p, 8, 

II 1491 p.
liberă calibru redus 3x10 t 
Șt. Cabari (Dinamo) 1156 p

Sicorschi.
P

______ Ferecatu, Vidrașcu)
— campioană republicană, 2. 
(Sandor. Ciulu, Coldea. Co-

4.

Coldea. 
lui 1518 
I.E.F.S.

Armă
(53): 1. ... . .
— campion republican, 2. N. Rotaru 
(Metalul) 1151 p. 3. M. Ferecatu (Di
namo) 1147 p. 4. P. Sandor (Steaua) 
1145 p, 5. I. Codreanu (Steaua) 

1141 p, 6. Veronica-' Stroe (Dinam.>) 
1138 p, echipe (7) : 1. Dinamo I (Ca
ban, 
45?7 „ 
Steaua ---------- — .
dreanu) 4523 p, 3. Metalul (Marin, 
Rotaru, Satala. Vlădan) 4514 p. 4. 
Dinamo TI 4510 p, 5. I.E.F.S. I 4493 
p. 6. I.E.F.S. II 4403 p.

Pistol liber 60 f (35) : 1. L. Giușcă 
(IEFS) 548 p — campion republi
can, 2. D. Iuga (Dinamo) 545 p, 
3. M. Teodor (Steaua) 543 p, 4. C. 
Feciorescu (Steaua) 541 p, 5. N. CîQt- 
Ioș (Steaua) 541 p. 6. I. Cornelii} 
(Steaua) 540 p. echipe (6) : 1, Stpaua 
(Atanasiu. Teodor. Dumitriu, Fecio- 
reșgft) 2133 p — campioană repu
blicană, 2 I.E.F.S. (Moisescu, GipșcȘ, 
Ciabsa«^,-,Țapu) 2132 p, 3. Dinamo 
(Iuga, Maghiar, Pieptea, Neacșu) 

2116 n; 4. Metalul 2101 p. 5. Olim
pia 2014 p, 6, Dinamo II 1841 p, y -

LA COMPLEXUL 23 AUGUST

LOTUL DE TINERET FACE REPETIȚII ZILNICE
• Ieri-zi de muncă intensă • O rocadă: Smarandache înlocui lui Calargiu

O Broșovschi

, acțiunea 
la poartă. Cei 
și R. Cosmoc, 
pentru coreo

au fost rezer-
Cele 

antre-
Dar,

Vineri, opa 16,30. Terenul V din 
Complexul „23 August" din Capi
tală, ComponențH lotului de tineret 
au început prima repetiție a ulti
mului episod al campaniei „Finlan
da", Notăm absența lui Broșovschi, 
rămas în camera de la hotel. Cauza ? 
Controlul medical efeetuat de doc
torul Ilea, cu sprijinul specialiștilor 
de la Centru] de medicină spor
tivă, s-a soldat pentru arădean cu 
punerea în gips a piciorului drept 
(pînă luni dimineață), deoarece, s-a 
constatat p entorsă a gleznei, pro 
venită în timpul partidei cu Aus
tria Salzburg. De asemenea, am 
notat o rocadă ; a fost convocat 
ștelistul Smarandache, în locul bă
căuanului Catargiu, nevoit să se 
înapoieze acasă pentru a susține 
citeva examene.

După obișnuita scurtă repriză de 
gimnastică, pentru „încălzire", s-a 
trecut la aplicarea temei principale 
a antrenamentului : pasa în trei ju
cători efectuată în viteză, cu și fără 
adversar, și, bineînțeles, 
terminată cu șutarea 
doi antrenori, G. Ola 
au intervenit deseori 
tarea execuțiilor.

Apoi, 30 de minute 
vate unul joc la două porți. 
două echipe sînt stabilite de 
nori și sînt de valori egale, 
iată-le : „albaștri" : Ștefan — Sma
randache, Olteanu, Hajnal, Simio- 
naș, Ștefănescu, Kun II. Năstase 
și..- antrenorul Cogmoc; „galbenii": 
Costaș — Tănăsescu, Sătmăreanu II, 
Cristache, Naom, Pîrvu, M. Po
pescu și Ghergheli, în acest joc, s-a 
aplicat tema antrenamentului, a- 
dică jucătorul avea, voie să lo 
vească o singură dată balonul. Ele
vii s-au străduit, și au reușit în 
majoritatea cazurilor, să aplice co
rect indicațiile antrenorilor. Pe par 
curs, însă, fiecare jucător, în dorin
ța de a arăta că este în formă, 
nu și-a prea menajat adversarul. 
Și, atunci, antrenorul Ola, grijuliu, 
a atras atenția că, datorită stării 
terenului (alunecos, pe unele por
țiuni — apă), accidentările se pot 
produce cu ușurință.

...Cele 60 de minute rezervate a- 
cestui antrenament s-au scurs pe 
nesimțite. Unii dintre jucători au 
dorit să mai continue pregătirile, 
alături de cei doi portari, Ștefan și 
Costaș. Dorința lor nu le-a fost sa
tisfăcută, fiindcă astăzi este pro
gramată o nouă ședință de pregă
tire. Așa că, portarii lotului au lu
crat numai. cu antrenorii.

...Programul nu s-a terminat o 
dată cu plecarea de pe teren. El

internațional între veterani
Duminică, va avea loc la Tîrgu 

Mureș un meci internațional de 
fotbal care va avea ca eroi foste 
glorii ale balonului rotund, din rîn- 
durile echipei maghiare Ferencva- 
ros șî ale formațiilor din Tîrgu 
Mureș.

în rîndurile oaspeților 
lua Gulyas, Matrai, Dr. 
Fenyvessî, Cociș etc., Iar 
ționata locală vor putea 
Tiberiu Bone, Bay, frații 
Boeiardi, Incze II etc.

Ion Păuț-cores

vor evo-
Bakani, 

în selec- 
fi văzuți 
Vakarcs,

22 de goluri mîine pe... micul ecran
Campionatul diviziei A este în

trerupt, dar iubitorii fotbalului vor

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL NR. 38

1. F. C. Galațt-Dunărca Giurgiu 1
2. Rolana-Metalul Plopenl

3. Ceahlăul-Sportul studențesc
4. Portul-Metalul Tîrgoviște
5. Știința-Chimia Hm. Vîlcea 1
6. Progresul Brâila-C.F.R. Pașcani
7. Gaz metan-CorvInul
8. C.S.M. Sibiu-Minerul Anina
9. Olimpia S. M.-Vulturii textila

10. Glorla-Electroputere
11. Chimia Ftgăraș-^olltchnica

12. Minerul B. M.-C.S.M. Reșița
13. Metalurgiatul-Olimpla Oradea

3. G. Mendoiu
4. S. Bujdei (UTA)

5. D. Teodorescu (IEFS) 535 
M. Șerban (Dinamo) 533 p,

Pistol sport 30+30 f femei (11) c 
1. Anișoara. Matei (Dinamo) 574 p — 
campioană republicană, 2. A. Buțu 
(Olimpia) 543 * * ~

...... . ........................  

stau cam așa. Răducanu va apăra 
poarta (Rică și-a revenit în ultimă 
instan(ă, zice Angelo. E un jucător 
al cărui randament depinde de pu
terea lui de concentrare, care e cam 
schimbătoare; dacă îl vezi pe Rădu
canu cam împrăștiat în săptămina 
premergătoare unui meci, nu trebuie 
să te bazezi pe el; în schimb, atunci 
cînd îi ard palmele să apere, poți 
avea încredere fără rezervă), tn le
gătură cu linia de fundași, antreno
rul naționalei cumpănește cam așa : 
la margine vor juca Sătmăreanu și 
Mocanu, deși primul n-a sosit încă 
aici, avînd de susținut un examen. 
Cu fundașii centrali există o pro 
blemă. Dinu nu se prea sincroni
zează cu Vlad și atunci trebuie vă
zut cum se simte Lupescu, fiindcă 
el și Dinu poț forma un cuplu da 
mare rezistență. La mijloc, continuă 
Angelo, Dumitru n-are contracandi
dat. Pentru al doilea jucător se mai 

avea posibilitatea să 
mîine, pe micul
14,30 rezumatul 
eiuri disputate 
pele europene" i 
Celtic Glasgow,
Liverpool, Wacker Innsbruck—Ben
fica Lisabona, Feijenoord Rotter
dam-Olimpia Nicosia, Ajax Am
sterdam—Dynamo Dresda și Bo
logna—Anderlecht; rezumat
cadrul căruia telespectatorii 
putea urmări înscrierea celor 22 
de goluri realizate în aceste șase 
partide 1 în continuare, va fi pre
zentată înregistrarea 
R. D. Germană—Mexic, 
dispută astăzi Ia Leipzig.

făcătoare, dar nu 
deși deloc primenită cu cadre tinere, 
are totuși încă suficiente forțe de a 
reveni la o linie normală de com
portare, cu ațît mai mult cu cit și 
antrenorul este capabil (a dovedit-o 
și cu alte ocazii) să redreseze acea
stă „corabie’’ surprinsă de furtuna
campionatului.

Nu puțini erau aceia care, încă 
înainte de începerea întrecerii, prono
sticau că Independența Sibiu, echipă 
care a readus în prima competiție un 
oraș cu multi prieteni de nădejde ai 
handbalului, va fi una din protago
nistele disputei. Promovarea în di
vizia A a răscolit în acest oraș forțe 
organizatorice care începuseră să uite 
acest sport și astfel formația se pre
zenta eu un lot bogat din punct de 
vedere valoric : Băutu, Rolh, Schmidt, 
Petri, Schuman, Savu, Speck. O garni
tură după cum se vede, selectă, Nu
mai că primele etape ale campionatu
lui au dovedit că nici prea „selectă’’ 
nu este bine să fie o echipă. Tnma- 
nunchierea aceasta de vedete, cu re
nume pe plan intern, a determinat o 
atmosferă de supraîncredere. de eva
luare exagerată a forțelor proprii, de 
desconsiderare a cerințelor de pregăti
re. Antrenorul echipei, prof. Ioan 
Schuster s-a zbătut în van. a încercat 
degeaba să tragă tpate semnalele de 
alarmă care i-au stat Ia îndemînă. Ni-

(IEFS) 540 p.
540 p, * ~ ’
P, 6.
echipe (4) 5 1. Dinam» (Matei, Șer
ban. Mihalcea) 1635 p — campioană 
republicană, 2.
Olimpia 1070 p.

3.I.E.F.S. 1603 p, 
4. UTA 1025 p.
★
azi, care începe la 
următoarele probe :

Programul de 
ora 9, cuprinde

Armă standard 3x20 f — femei 
(cele mai bune performante din acest 
an : Melania Petrescu — 573 p, Ana 
Goreti —» 568 p, Veronica Stroe — 
566 p; campionii de anul trecut ț 
Veronica Stroe 562 p și Dinamo
— 1667 p ; recordurile țării; Mela
nia Petrescu 5Ț3 p, 
zentativă — 1678 p).

Armă standard 3x20 
P. Sandor — 572 p. 
I. Olărescu — 569 p, 
568 p ; P. $andor — 571 p și Dinamo
— 2255 p ; P. Șandor — 579 p, echi- 
pg reprezentafivâ — 2281 p.

Pistol standard 20+20+20 f: cam
pionii de anul trecut: M. Roșea w 
561 p și Dinamo — 2223 p ; recordu
rile tării ; L. Giușcă -- 572 p, echi
pa reprezentativă — 2235 p. - —

echipa repre-

f — bărbați!
M. Ferecatu,
E. Șatala —

cu piciorul in ghips
a continuat la hotel, unde jucătorii 
au toate condițiile de refacere a 
potențialului fizic și psihic, ca în

MM

Ieșeanul 
cu capul...

Simionaș și bucureștcanul Năstase la un schimb al balonului 
Foto: B. VASILE

IN TABĂRA FOTBALIȘTILOR OE LA POIANA BRAȘOV
(Urmare, din pag. 1) 

urmărească 
de la ora 
a șase me-

.,Cu

ecran, 
filmat 
miercuri în
B. K. Copenhaga— 
Servette Geneva—

ziua meciului eu Finlanda, toți să 
poată da randamentul maxim.

Pompiliu VINTILA

Steaua,
iz

oscilează ineă intre Radu Nunweiller și 
Vigu. Primul cunoaște mai bine jocul 
echipei reprezentative, dar nu prea 
e în formă. Jucătorul de la Steaua 
are o capacitate de efort superioară 

. , la osg .actuală, dar nu e tot atît de 
bine integrat. Tn față, Lucescu, Dem- 
brovschi și Neagu se impun prin 
comportările lor trecute și actuale, 
fie preconizează ca ultimul Ioc din 
linia de atac să fie ocupat ori de 
Iordăneseu (ca extremă stingă) sau 
de către Pantea (ca extremă dreaptă, 
alternativă în care Lucescu ar evolua 
pe partea opusă).

Mă aflu în mijlocul tricolorilor de 
citeva ceasuri. Se simte că multi 
dintre ei sînt prieteni vechi și că 
toți se respectă- Se glumește puțin, 
decent, nimeni nu face excepție prin 
vreo atitudine stridentă. Iordăneseu 
îmi povestește cîte ceva despre Mal
ta. E . un băiat care știe să observe 
un oraș străin, o țară străină. Vor
bește șl despre condițiile de climă și 
teren cu totul speciale, care au mar
cat acolo evoluția echipei 
dar nu intr-un fel care să aibă 
de scuză.

La camera 107 a hotelului ..Bra
dul", Dinu, Lucescu și Dembrovschi 
se gîndesc Ia ce va fi, Tn judecățile 
lor se amestecă idei despre situația 
echipelor de elub. despre capacitatea 
generală a fotbalului nostru și, bine
înțeles, despre echipa națională, Sin- 
tem în situația de acum doi ani. 
dinainte de Lausanne, cînd trebuia 
să cîștigăm sau să ieșim din cursă, 
spune Lucescu. Altă coincidență, si 
pentru meciul acela ne adunasem 
după niște eșecuri în cupele euro
pene. Atunci aveam să ne remon 
tăm așa de bine Incit cei foarte a- 
fectați Ia sosirea în lot aveau să 
fie cel mai aprigi luptători în me
ciul cu echipa Elveției. Să sperăm 
că istoria se va repeta, deși atunci 
cei din națională eram cu toții mai 
slrguincioși și mai voluntari decît 
sînt parcă acuma unii dintre noi. 
Observ că și ei, și Dinu, șl Dem
brovschi sînt puțin nostalgici după 
atmosfera de atunci, care ulterior, 
după opinia lor. s-ar fi deteriorat 
într-o oarecare măsură din motive 

mic nu î-a scos pe handbalișții si- 
bieni din atmosfera de „dolce far 
niente" în care s-au legănat pînă 
acum. Este de sperat. Sibiul merită 
din plin acest lucru, ca desfășura
rea ulterioară a întrecerii să ni-i a- 
rafe pe acești buni Jucători de hand
bal acționînd la valoarea lor și mal 
ales tntr-o deplină înțelegere.

Ultimele două echipe care au mal 
rămas pe listă sînt Politehnica Galați 
și Dinamo Brașov, ambele pornind în 
această dispută handicapate fie 
din cauza unor accidentări, fie pen
tru că, așa cum este cazul Politeh
nicii, jucătorii au fost angrenați și 
în sesiunea de examene. Sînt cauze 
obiective care pot scuza într-o oare
care măsură comportarea lor de nînă 
acum. Dar mai este și altceva. Ceva 
care la Dinamo Brașov poate fi nu
mit lipsă de pregătire, iar la Politeh
nica Galati Intenția de a reconstrui 
o echipă. în acest sens, desigur, gălă- 
tenli sînt, parcă, mai aproape de rea
litate, chiar dacă pentru ei, ca și pen
tru brașoveni, viața nu va fi deloo 
ușoară în această aprigă întrecere.

In încheiere eîteva cuvinte — doar 
citeva — despre arbitraje. Cum am 
mai spus, pentru noi important este 
cum se comportă echipele, și nu ar
bitrii. Totuși, vom nota cu satisfac
ție un progres în acest domeniu. Un 
progres care probează că problema 
este privită cu atenție și care pro
mite eă în viitor. lucrurile se. vor 
prezenta din ce în ce mai bine și 
sub acest aspect. Țoală lumea s ar 
bucura. Sinceri

Meciurile susținute marți șl 
miercuri de echipele româ
nești de club, în cupele eu

ropene, continuă să facă obiectul 
unor vii comentarii în rîndurile 
iubitorilor fotbalului din țara noas
tră. Și nu puțini sînt aceia care, 
în discuțiile purtate, ținînd seama 
de data foarte apropiată a con
fruntării de la, Helsinki, stabilesc 
o legătură directă între aceste e- 
vojuții ale formațiilor noastre frun
tașe în competițiile continentale 
și perspectivele reprezentativei 
naționale a României atît în par
tida de miercuri, din capitala Fin
landei, cît și în celelalte întîlniri 
pe care le mai are de disputat în 
campionatul european. De fapt, a- 
ceaștă asociere ni se pare cît se 
poate de . firească, din moment ce 
Dinamo, Steaua, Rapid și U.T.A. 
— cu adevărat cele mai reprezen
tative pentru fotbalul românesc 
de club — furnizează marea ma
joritate a componenților loturilor 
naționale, a celor ce sînt și vor fi 
chemați să apere în acest sezon 
de toamnă culorile Țării în cam
pionatul european și în prelimi
nariile turneului olimpic.

Prin aceaslă prismă privind lu
crurile, comportarea 
echipelor noastre la 
în cupele europene 
U.T.A, șj. parțial pe 
poale 
intenționăm în aceste iînduri 
analizăm amănunțit randamentul 
jucătorilor tricolor}, mai ales că 
asupra acestei chestiuni s-a referit 
antrenorul Angelo Niculescu în co
mentariul semnat și apărut în nu
mărul de ieri al ziarului nostru. 
Ni se pare însă foarte important 
să ne oprim ceva mai pe larg a- 
supra unui anumit aspect din evo
luția recentă a echipelor noastre 
în competițiile intercluburi, și a-

generală a 
debutul 

(exceptînd 
Rapid) nu 
mulțumi.

1 oi- 
pe 
ne

Nu 
să

desigur —

Divizia secundă în prim pian
Duminică — „relache" pentru „A" 

(datorită pregătirilor tricolorilor în 
vederea partidei cu Finlanda). în 
schimb, zi plină în divizia secundă. 
Ce ne oferă etapa a Vl-a ?

în seria I, primele trei clasate, 
Sportul studențesc, S.N. Oltenița și 
Politehnica Galați, vor evolua în 
deplasare: la P. Neamț (cu Ceahlăul) 
și la București (eu Progresul și, 
respectiv. Metalul), Dintre aceste 
partide, cea dintre Progresul și Po
litehnica atrage în mod deosebit a- 
tenția. Pe stadionul din dr. Staico- 
vici vom avea prilejul să vedem 
două formații ambițioase, dornice a 
se menține pe primul plan al între- 

7

care nu țin de antrenor și jucător, 
ci mai mult de atitudinea cam rece 
a unei părți din pubȚic față de, rea
lizările echipei. Tot/ „cel trei" îmi 
spun eă noii veniți la lot sînt ju
cători buni și ohmeni de treabă. 
Dar ardoarea la e parcă mai mică 
de cît ar fi firesc și necesar- Dinu 
e de părere că și acum echipa are 
valențe, dar că va trebui ca mingea 
să circule mai repede, efortul fie
căruia să sporească, pentru mai 
multă siguranță în atac și în apă
rare, Lucescu rostește o idee intere
santă. El e convins că singura noa
stră șansă constă în atitudinea o- 
fepșjvg, dar este înțeleasă ca o stare 
de spirit. Noi știm să jucăm și în 
apărare și în atac. De aceea, eu cred, 
spune căpitanul tricolorilor, că nu 
sistemul de joc sau vreo pregătire 
specială va amplifica în primul rînd 
capacitatea noastră de atac, ci ho- 
tărîrea de a dărui cele mai intime 
resurse ale noastre momentelor de 
ofensivă. Acesta poate fi elementul 
hotărî tor.

Mî-a plăcut cum gîndesc acești 
băieți. Nu mi-au vorbit stereotip, nu 
mi-au spus nimic convențional, au 
fost sineerl și nu și-au ascuns um
brele din suflet, dar mi-au mărtu
risit ce vor și eît vor. Vor enorm 
de mult să învingă la Helsinki. Vor 
să depășească criza lor interioară. 
Vor să cîștige grupa campionatului 
european. Vor să aducă satisfacții 
fotbalului nostru măcar prin echipa 
națională, dacă nu au reușit pe fron
tul competițiilor de club. Angelo 
Niculescu și Ozon au înțeles cum 
slau lucrurile și fac tot ceea ce de
pinde de ei pentru ca cei 17, care 
se vor urca luni 
pentru Helsinki, 
stare de elan în 
Uzează de obicei 
de mare semnificație. Există în fa
langa tricolorilor eîteva puncte de 
sprijin, există eîteva personalități 
care în postura de nucleu și de cata
lizatori au capacitatea să declanșeze 
și să concentreze toate energiile u- 
nui mănunchi de fotbaliști care vi
sează lucid Ia un ceas și jumătate 
de luptă — pentru o victorie...

seara în avionul 
să atingă acea 

care oamenii rea- 
lucruri dificile și

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele pentru cuplajul international 

lie fotbal Honiânia-Finlanda (tineret) și 
Lotul divizionar—Kairat Alma Ata 
(U.B.S.S.), care va avea loc tn ziua de 
22 septembrie pe stadionul Republicii, 
s-au pus în vîpzarp la casele de bilete 
obișnuite începînd de ieri.

Procnrați-vă din timp bilete, pentru 
a se evita aglomerația la casele stadio
nului în ziua jocului.

21 SEPTEMBRIE TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO

fixă.
4 ex- 
se vor

Jucînd la tragerea excepțională 
din 21 septembrie a.c. aveți posi
bilitatea să cîștigați în număr 
NELIMITAT î autoturisme, excursii 
șî bani.

Lista cîștigurilor este deosebit de 
atractivă : autoturisme DACIA 1 330 
și DACIA 1 100, excursii a cîte 2 
locuri la Brașov cp petrecerea Re
velionului (cca. 5 zile), cîștiguri în 
bani de valoare variabilă și

Tragerea este compusă din 
trageri în 3 faze. în total 
extrage 26 de numere.

Prețul biletelor este de 2 
lei Și 15 lei varianta. Cu variantele 
de 15 lei puteți participa la toate 
extragerile cu șanse mari de cîștig.

Pentru ca jucătorii să nu rămînă 
în afara acestei importante trageri, 

lei. 5

nume asupra insuficientei lor forțe 
de șoc. .

S-a vorbit foarte mult în ultima 
vreme despre necesitatea unei noi 
concepții de joc, bazate pe spiri
tul ofensiv, care —• în mod logic, 
înainte de a deveni proprie repre
zentativei naționale — trebuia în
sușită și folosită mai întîi de către 
echipele noastre de club.

Dar iată că partidele disputate 
marți și miercuri au demonstrat 
convingător că practica a rămas 
din nou — ca de obicei în fotba
lul nostru — în urma teoriei, cu 
alte cuvinte că s-a vorbit cam 
mult despre spiritul ofensiv, dar 
s-a făcut extrem de puțin. Cum 
altfel am putea, oare, să ne ex
plicăm faptul eă 
bune echipe ale 
aproape pe toți 
vele liniilor de 
ale naționalei, nu au reușit să în
scrie măcar un gol partenerelor de 
întrecere, deși una dintre ele (Di
namo) a jucat pe teren propriu, 
iar alta (Steaua) a avut în față o 
formație puțin spus modestă ? Ce 
motive plauzibile s-ar putea invo
ca în sprijinul unor înaintași cu 
experiență de talia lui Lucescu, 
Dumitrache, Florian Dumitrescu, 
Neagu, Tătaru, Pantea sau a mai 
tinerilor lor colegi, atît de elogiați 
în ultima vreme, ca Iordăneseu 
si Năstașe, care n-au putut fructi
fica nici una dințre situațiile fa
vorabile ivite la porțile adversa
rilor ?

In fața unor asemenea triste 
constatări, avem toate motivele să 
ne întrebăm cum vor reuși ace
iași jucători — fiindcă dintre ei 
va fi probabil, formată linia de 
atac în meciul de la Helsinki —- 
să înscrie în poarta finlandezilor 
acele 3—4 goluri absolut necesare 

să ne
trei din cele mai 
noastre, înglobînd 
titularii și rezer- 
mijloc șî de atac

cerii. Vor reuși bucureștenii să cre
eze breșe în sistemul defensiv al 
Politehnicii, echipă ce n-a cunoscut 
în acest sezon înfrîngerea ? Totul 
va depinde de randamentul ce-1 vor 
da Beldeanu, Raksi, Dudu Georgescu 
și Cassai care, în ultimele jocuri, 
nu s-au situat la înălțimea posibi
lităților lor. Interesantă ni se pare 
și întilnirea dintre Metalul Bucu
rești și S.N. Oltenița, formații 'ce 
merg în actuala ediție pe o linie 
ascendentă. După revenirea antreno
rului V. Copil la conducerea echipei 
din Oltenița, aceasta a început să 
producă multe dureri de cap cole
gelor de serie și, deci, se așteaptă 
ca la București să confirme.

„Capul de afiș“ al seriei a Il-a 
îl deține meciul de la Baia Mare, 
dintre Minerul și C.S.M. Reșița. Re
prezentanții Cetății de foc, neîn
vinși în actualul campionat, vor 
susține un examen dificil în compa
nia Minerului. Băimărenii, cu o îna
intare incisivă și cu o apărare bine 
pusă Ia punct (nu au primit nici un 
gol acasă !), se gîndesc tot timpul 
la revenirea pe prima scenă a fot
balului nostru și, în consecință, do
resc cu ardoare arabele puncte. In
tr-o victorie a minerilor speră și 
formațiile timișorene, pentru că ast
fel s-ar micșora diferența de punc
te ce le desparte de lider. Dorința 
lor se poate realiza însă numai dacă 
C.F.R. și Politehnica vor cîștiga 
meciurile cu C.F.R. Arad șl, respec
tiv, Chimia Făgăraș. Feroviarii, ju- 
cînd acasă, au mari șanse de a ter
mina învingători, în schimb, cele 
ale studenților sînt ceva maî mici, 
deoarece aceștia joacă în deplasare. 
Dar, de multe ori, calculele hîrtiei 
rămîn doar... calcule 1 (p.v.)

JUCĂTORUL SĂPTĂMÎNII

DUMITRU
De la inaugurarea acestei ru

brici și pînă azi, am simțit 
săplămînal dificultatea alegerii 
celui mai bun jucător al ulti
melor 7 zile. Acum, desemna
rea Iui a constituit aproape 
o formalitate, deoarece Dumitru 
și-a întrecut toți contracandi- 
dații. chiar dacă ei se numeau, 
să zicem, Domide și Broșov
schi, jucători aflati într-o for
mă excelentă de la începerea 
campionatului.

Dumitru a făcut sîmbăta tre
cută, în compania lui Dinamo, 
o partidă foarte bună așa cum 
își dorește „decarul” giuleșteni- 
lor ori de cîte ori joacă îm
potriva echipei lui Nelu Nun- 
weiller.

Sîmbătă, antrenorii Rapidului 
nu i-au trasat lui Liță (n n. 
cm ii spun prietenii) „sarcini 
speciale". L-au lăsat „liber”, 
neîncorsetat de indicații, să 
joace cum vrea, cum crede de 
cuviință. Dumitru, ținut în 
atîtea meciuri în imediata apro
piere a fundașilor centrali, n-a 
scăpat șansa de a pleca în te
renul adversarului, contribuind 
substanțial la înscrierea primu
lui gol și la reușita unor ac
țiuni ofensive care au pus la 
grea încercare apărarea dina- 
moviștilor.

Citeva zile mai tîrziu, 
miercuri seara, pe stadionul 
Șgn Paolo din Neapole, Dumi
tru n-a scăpat de „sarcinile 
speciale". Antrenorul Bazil Ma
rian 1-a delimitat zona de ac
țiune, distribuindu-1 în rolul de 
libero în fața fundașilor. Și. să 
recunoaștem, nici nu se putea

Administrația de Stat LOTO-PRO- 
NOSPORT a liiat măsura ca mîine, 
duminică, agențiile LOTO-PRONO- 
SPORT să fie deschise pentru 
ca participant» să-și poată procura 
biletele.

Tragerea excepțională LOTO va 
avea loc la București, maj-țî 21 
septembrie a.c. în sala ClubuJ'ti 
Adezgo din Calea Șerban Vpdă 
nr. 209 cu începere de la ora 18,15. 
Tragerea va fi radiodifuzată.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

SEPTEMBRIE
DIN 17
1971

FOND GENERAL 
GURI : 1.248.429 lei
269.909 lei report.

DE ClȘTI- 
din care

Pag. a 3-a

va răspunde — poate — 
este situația la echipele 
și alta la națională, unde

a celui 
echipei 
— de 

i opus-o 
Napoli.

în conjunctura actuală pentru 
menținerea șanselor de cîștigare a 
grupei ?

Ni se 
că una 
de club 
vor evolua împreună cei mai în 
formă dintre atacanții menționați, 
cărora Ii se va alătura -» mai 
mult ca sigur — și Dembrovschi. 
Slnțem gata să ne înclinăm în fata 
acestui argument, ca șî i 
potrivit căruia apărarea 
Finlandei nu-i — oricum 
talia defensivei pe care au 
Spartak Țrnava sau A.C, 
Dar nu ne putem abține — fără 
intenția de a ne erija in sfătuitori 
de ultimă oră — să nu scoatem, 
din nou în evidență necesitatea 
unei pregătiri cît mai minuțioase 
— în zilele ce au mai rămas — 
în spiritul jocului ofensiv. Este 
doar singura armă pe care putem 
miza, pentru a obține ceea ce do
rim cu toții.

F. CONSTANTIN

LOTUL SELECȚIONATEI
DIVIZIONARE PENTRU PARTIDA

CU KAIRAT ALMA-ATA
Tn vederea partidei pe care o 

selecționată divizionară o va sus
ține miercuri după amiază în com
pania echipei Kairat Alma-Ata, au 
fost convocați pentru luni dimi
neață, la București, următorii ju
cători : Coman, Haidu (portari), 
Cheran, Fop, Antonescu, Negrea. 
Popovici, Mușat (fundași), Pcscaru, 
Domide, Angelescu (mijlocași) Ene 
Daniel, Oblemenco, Țarălungă, Ru- 
giubei și Codreanu (înaintași).

DINAMO DUNAV
RUSE (Bulgaria)

Stadionul Dinamo va găzdui du-*  . 
minică, de la ora 11, întilnirea in
ternațională amicală dintre Dina
mo și Dunav Ruse (Bulgaria). !n 
deschidere, de la ora 9,30, va avea 
ioc un meci între echipele femi
nine Venus (fostă Confecția) și 
Unirea Tricolor.

★
din ComplexulPe terenul III 

sportiv Dinamo,- lotul de, tineret 
va susține de la 
de verificare în 
ției de tineret-rezerve Dinamo.

ora 9.30, un joc 
compania forma-

Turneul echipei

Akademik Sofia

Echipa de fotbal Akademik Sofia 
(locul 6 în campionatul bulgar) în
treprinde în aceste zile un turneu 
în țara noastră, ca invitată a lui 
Sport Club Bacău. Oaspeții vor 
susține primul joc al turneului 
duminică 19 septembrie la Bacău, 
cu Sport Club din localitate. Ur
mătoarele două partide vor avea 
loc marți 21 septembrie (cu F.C. 
Galati) și joi 23 septembrie (eu 
C.F.R. Pașcani).

altfel, din moment ce în 
cui lui A.C. Napoli jucau 
mani. Juliano și Altafini,

sugerează... goluri. 
Nota zece primită din partea 
trimisului nostru special (a 
Neapole, precum și aprecierea 
crainicului radiodifuziunii, po
trivit căreia Dumitru ar fi 
fost cel mai bun jucător de pe 
teren, vorbesc de la sine des
pre felul cum a jucat cel pe 
care Nichi Dumitriu îl con
sideră fotbalistul român nr. 1.

...Acum, în preajma meciului 
cu Finlanda. Dumitru și-a re
găsit forma și dispoziția de 
joc. Antrenorul Angelo Nicu
lescu are o grijă în minus.

Dumitru VIȘAN

Extragerea I : 61, 85, 4, 41, 63, 31, 
12, 77, 38.

Fond de premii I 674 626 lei din 
care 201.839 lei report cat. I.

Extragerea a 11-a : 65, 18, 37, 22, 
42 26, 13.

Fond de premii: 573.803 lei din 
care 66.070 lei report cat. A.

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de la 25 septembrie pînă la 
1 noiembrie ; în țară : de la 28 sep
tembrie pînă la 1 noiembrie 1971 
inclusiv.

Rubrică redactată de
LO1O FRONOSl’OKT



Campionatul balcanic de călărie

DUMITRU LOHU CONDUCE ÎN CONCURSUL COMPLET
BELGRAD, 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Comentariile pe marginea abia 

încheiatelor probe de obstacole, 
care au desemnat noii campioni 
balcanici, sînt în actualitate. Se a- 
preciază,- și pe bună dreptate, că 
starea terenului, muiat de ploaie, 
a constituit o greutate în plus pen
tru concurenți, obligîndu-i să a- 
peleze la toț potențialul lor teh
nic și tactic. La aceasta s-a adău
gat și modul de organizare a par
cursului, care a avut numeroase 
„puncte cheie" ce au constituit ba
riere de netrecut pentru majorita
tea călăreților. O dovadă este și 
faptul că în cele două zile de în
treceri, la seniori, din peste 30 de 
participant!, doar doi au terminat 
cu 0 puncte penalizare : A. Stoica 
eu Picup în proba nr. 1 și J. Bla- 
goevici cu Polaris în proba nr. 2.

Pentru juniorii români, actuala 
ediție a Balcaniadei a constituit 
un greu examen, trecut cu 
bine doar de Nicolae Vlad cu 
Sondor care a cucerit titlul de 
campion balcanic. însă ceilalți au 
avut o comportare sub posibilități. 
O parte din vină revine și călăre
ților care nu au manevrat întot
deauna corect calul, cealaltă se 
datorează lipsei de material caba
lin cu suficiente .calități pentru a 
face față condițiilor impuse de 
concursul de aici. în ceea ce-i pri
vește pe adversari, juniorii iugo
slavi și bulgari dispun de cele mai 
mari posibilități pe ambele pla

nuri i cal-călăreț, anunțîndu-se ca 
principali favoriți pentru proba pe 
echipe.

La seniori am asistat la o răs
turnare de valori la care puțini 
se așteptau după proba nr. 1. Noul 
campion balcanic, J. Blagoevici cu 
Polaris se afla, după prima zi, pe 
locul 10, Aurelian Stoica cu Picup 
a ratat șansa de a cîștiga al doi
lea titlu consecutiv, datorită unei 
greșeli în conducerea calului, dar 
și unui dram de ghinion, decurgînd 
din evoluția nesperat de bună a 
doi concurenți aflați în partea in
ferioară a clasamentului. De re
marcat prezența constant bună si 
favorabil apreciată de întreaga a- 
sistență a lui Cornel Ilin cu Vi
teaz.
Dar să ne referim la evenimentul 

zilei : proba de fond din concursul 
complet. Cei 15 participanți, repre- 
zentînd Bulgaria. România, Turcia 
și Iugoslavia, au trebuit să dea do
vadă de o mare putere de luptă 
și îndemînare în cea mai dificilă 
probă a concursului complet. Din 
cei care au luat startul, doar 11 
au terminat cu bine parcursul, care 
a măsurat peste 26 km. Din păcate, 
printre cei descalificați s-a numă
rat și Tudor Vasile cu Brad, care 
conducea după p* ’oba de dresaj. O 
comportare foarte bună a avut-o 
în schimb Dumitru Loneanu cu 
Hazlia, cate a trecut cu bine peste 
cele 24 de obstacole ale parcursu
lui de fond cucerind, în cele din 
urmă, locul I. în urma probelor de 
dresaj și cros, clasamentul in par-

tea superioară arată astfel : 1. D. 
Loneanu cu Hazlia — 7,1 p, 2. N. 
Dimitrov (Bulgaria) cu Explozia
— 14,6 p, 3. R. Dokici (Iugoslavia) 
cu Zumbul — 27,7 p, 4. P. Sîrda- 
nov (Iugoslavia) cu Finela — 34,3 
p etc. Datorită faptului că printre 
cei descalificați s-au numărat doi 
concurenți turci și unul iugoslav, 
în întrecerea pentru titlul pe e- 
chipe au mai rămas doar forma
țiile Bulgariei și României, avînți
— 240,1 p și, respectiv, — 375,5 p.

Sîmbătă are loc proba de dresaj 
individual (dimineața), proba de ob
stacole 
complet 
chipe la

din cadrul concursului 
și cea de obstacole pe e- 
juniori (după-amiază).

Emanuel FÂNTÂNEANU

LUPTĂTORII ROMÂNI IN CURSĂ 
PENTO MEDALIILE BALCANICE
SKOPLJE, 17 (prin telefon). Vi

neri după-amiază, pînă seara tîr- 
ziu, au continuat întrecerile zilei 
a doua a Balcaniadei de lupte (gre- 
co-romane și libere), Atît cît se 
poate anticipa pînă în prezent unii 
dintre sportivii români, au mari 
șanse să urce pe treptele podiu
mului de onoare, sîmbătă seara la 
festivitatea de premiere a laurea- 
ților acestei ediții. Este vorba în
deosebi. de Ion Gibu (cat. 48 kg), 
Mihai Boțilă (cat. 57 kg) și Victor 
Dolipschi (cat. + 100 kg.), la
greco-romane, Ion Iatagan (cat. 48 
kg). Emil Butu (cat. 52 kg) și La- 
dislau Simon (cat. + 100 kg) la 
libere. Desigur, abia miine (n.r. as
tăzi), după semifinale, apele vor 
deveni limpezi.

Iată acum cîteva amănunte des
pre partidele susținute de luptăto
rii români pînă la închiderea edi
ției. Mai întîi 1a greco-romane. Ion 
Gibu, după victoria categorică a- 
supra luptătorului grec O. Vasos 
a avut tur liber. Florea Răduț (cat. 
52 kg) s-a reabilitat in meciul al 
doilea (pe primul l-a pierdut îna-

„(UPA r.R. VOLET*
La Piatra Neamț, în cadrul meciu

rilor de verificare pe care lotul na
țional feminin le susține cu fina 
listele „Cupei internaționale a 
F.R. Volei", echipa României a dis
pus atît de Ceahlăul cît și de 
I.E.F.S. — jucînd succesiv — cu 
3—0.

inte de limită) dispunînd la puncte 
de A, Hristoforos (Grecia). Mihai 
Boțilă înaintea ultimelor două mi
nute ale partidei sale cu H. Kara- 
cuș (Turcia) conducea copios la 
puncte. în minutul 7 luptătorul 
turc n-a mai putut face față ^sal
turilor insistente aie reprezentantu
lui nostru mtrînd intr-o apărare 
disperată, fapt pentru care a primit 
cel de al treilea avertisment și astfel 
a fost descalificat Celelalte rezul
tate : Tiberiu Horvath (cat. 62 kg) 
p.p. St. Panov (Bulgaria), Adrian 
Popa (cat. 68 kg) a avut tur liber. 
Stelian Șerban (cat. 74 kg) p.p. K. 
Tabacki (Iugoslavia), Iosif Bender, 
(cat. 82 kg), p.t. (min, 8) A. Ivanov 
(Bulgaria), Dumitru Manea (cat. 90 
kg) b.t. (min. 2) A. Lupos (Grecia), 
Nicolae Mandea (cat. 100 kg) a fost 
liber, Victor Dolipschi b.t. (min. 2) 
G. Mitrovici (Iugoslavia).

La libere Ion Iatagan a dispus 
la mare diferență de puncte (13—2) 
de K. Avzis (Grecia), Emil Butu 
l-a întrecut la un scor și mai 
categoric (15—0) pe S. Erdici (Iu
goslavia). Celelalte rezultate : Flo
rian Moț (cat. 57 kg) p.t. (min. 3) 
V. Halilov (Bulgaria) fiind elimi
nat, A. Petrone (cat. 62 kg) b.p. V. 
Iordanovici (Iugoslavia), Em. Cris
tian (cat. 6g kg) p.p. F. Gtilacti 
(Turcia), T. Pancă (cat. 74 kg) p.p. 
St. Pavlov (Bulgaria), I. Dumitru 
(cat. 82 kg) p.t. O. Abilov (Bulga
ria), V. Țigănaș (cat. 90 kg) p.t. 
(min. 8) S. Guclu (Turcia), Șt. 
Enache (cat. 100 kg) p.t. (min. 2) 
D. Raimov (Bulgaria), L. Simon 
b.t. (min. 9) K. Baev (Bulgaria).

Campionatele
(Urmare din pag 1)

amieze sportului sporturilor, să vină 
în Dealul Spirii pentru a sărbă
tori — împreună cu atleții din Eu
ropa, America, Africa și Asia — 
jubileul „internaționalelor". Ne în- 
tîlnim deci, în tribunele stadionu
lui Republicii.

PRINTRE CULOARE
• în afara atleților înscriși de 

către federațiile naționale respecti
ve. la întreceri vor mai fi prezenți 
și alți sportivi din Ungaria și Polo
nia. reprezentanți ai cluburilor Hon- 
ved și. respectiv. Gwardia. invitați 
ai cluburilor bucureștene Steaua și 
Dinamo. Este vorba de cîțiva atleți 
cu frumoase cărți de vizită, între 
care Eva Lazăr, Eva Toth (la sprint), 
Magda Paulanyi (suliță) de la Hon- 
ved; și Maria Szuberț (Ia sprint) de 
la Gwardia.

• Din Norvegia au venit patru 
atlete dintre care două sint. record
mane naționale : Grete Andersen 
2:05.7 pe 800 m și Karj Karlsen 1,80 
m la înălțime, precum și Anne-Lise, 
W aerness 1,71 m la înălțime și înger 
Lise Fallo 48,96 m la suliță.

• Finlandezul Jouko Kuha s-a de
cis : va participa la cele două aler
gări pe distanțe lungi, 3000 m obsta
cole și 5000 m. probe la care, în 
acest sezon, deține următoarele re
zultate : 8:37,2 și 13:56,6.

• întrecerile vor putea fi urmă
rite pe micul ecran astfel : sîmbătă 
de la ora 18 la 19,15 și duminică de 
Ia ora 18 Ia 19. Evident, este vorba 
de înregistrări !

Elvețianul Fuchs a ciștigat prima etapă
in „Tonr de 1’ Avenir"

A 71-a sesiune C.I.O.
PARIS 17 (Agerpres). — Prima 

etapă a Turului ciclist al Franței 
pentru amatori („Tour de l’Ave- 
nir“), desfășurată contracronome- 
tru individual la Albi, a revenit 
sportivului elvețian Josef Fuchs 
(în imaginea noastră), cronome
trat pe distanța de 7,600 km cu 
timpul de 10:05,3 (medie orară de

45,201 km). Pe locurile următoare 
s-au
10:10,5,

clasat Hubschmid
Den Hertog

(Elveția) 
(Olanda)

CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA
84-74 ÎN CE DE BASCHET
ESSEN 17 (prin telefon) 

început meciurile semifinale din ca
drul campionatului european 
baschet masculin. în primul joc din 
cursul dimineții de vineri, 
nata R-F. a 
tă revelație, 
prfizentativa 
(48-31). Tot 
rile 9—12 s-au
Franței și Turciei. După un șir con
tinuu de insuccese, baschetbaliștii 
francezi s-au regăsit, reușind să ob
țină prima victorie din acest cam
pionat: 82—60 <41—26). Astfel, Israel 
și Turcia se vor întîlni pentru locu
rile 11—12. iar Franța și R.F. a Ger
maniei vor juca pentru locurile 
9—10.

Echipa națională a României a 
avut ca adversar, în primul meci 
din cadrul turneului pentru locurile 
5—8. puternica selecționată a Ceho
slovaciei. Jucătorii români au re
simțit eforturile depuse în partida 
anterioară cîștigată în fata Spaniei, 
evoluînd sub posibilități. Ei nu s-au 
mai concentrat suficient, mai ales 
în apărare, oferind dese culoare de 
trecere atacanților cehoslovaci. în 
plus — ca și în partidele precedente

de
înalți ai reprezentativei 
comportat slab, nefiind 

anihileza ne Zidek. care
selecțio- 

Germaniei, o adevăra- 
a întrecut categoric re- 

Israelului cu 99—76 
în turneul pentru locu- 

întîlnit formațiile

jucătorii 
române s-au 
capabili să-1 
a înscris 44 de puncte (1). Toate 
acestea au 
cehoslovaci 
permanentă și să cîștige cu scorul 
de 87—74 (54—38). Punctele echipei 
române au fost realizate de: Geor
gescu 6, Albu 10. 
Cimpeanu 4. Tarău 
Popa 12. Chivulescu 
Dragomirescu 2.

permis baschetbaliștii or 
să aibă inițiativa în

19,
3.
si

Diaconescu
11, Oczelak 
6, Savu 1

•
înaintea acestui meci s-a mai 

putat partida dintre Bulgaria 
Spania. La capătul unui joc 
trem de- disputat, de bună valoare 
tehnică, sportivii bulgari au învins 
cu scorul de 95—84 (50—42). în ur
ma acestor rezultate. Cehoslovacia și 
Bulgaria își vor disputa în continu
are locurile V—VI, iar echipele Ro
mâniei și Spaniei se vor întîlni din 
nou sîmbătă după-amiază. de la ora 
18 (ora locală) pentru locurile VII— 
VIII.

La ora 
în curs 
Iugoslavia 
Italia din 
1—4.

dis-
Și 

ex-

cînd închidem ediția sînt 
de desfășurare întîlnirile 

— Polonia și U.R S.S. — 
turneul pentru locurile

TURNEUL PREOLIMPIC DE BOX

CIOCHINĂ $1D ASCĂLU-ELIMINAȚI IN SEMIFINALE
ML1NCHEN, 17 (Agerpres). — Tur

neul preolimpic de box a continuat 
la Miinchen cu cea de-a doua gală 
a semifinalelor.

în finala categorie; grea se vor 
întîlni vest-germanul Peter Bussing 
și Anginler Fatatadjula (Nigeria). 
Hussing l-a învins la puncte pe po
lonezul Treia, iar pugillstul nigerian

Tinerii poloiști australieni 
joacă astăzi în Capitală
Ieri a sosit în Capitală echipa de 

juniori a Australiei la polo, care 
va susține două partide în compa
nia unor echipe bucureștene. Pri
mul meci va avea loc astăzi, de la 
ora 17,00, la bazinul Fioreasca 
sportivii australieni urmînd să în
tâlnească formația de juniori a clu
bului feroviar.

l-a întrecut, de asemenea, la puncte 
pe Ilie Dascălu.

în limitele categoriei semiușoară, 
maghiarul Laszlo Iuhasz a cîștigat 
la puncte întîlnirea cu românul 
Gheorghe Ciochină, iar englezul Joe 
Singleton s-a calificat prin victoria 
la puncte asupra lui Peter Henatsch 
(R. F. a Germaniei).

Semigreul polonez Janusz. Gortadt 
l-a învins prin K. O. tehnic în run
dul doi pe Uwe Wienering. (R. F a 
Germaniei), urmînd să se întîlnească 
în finală cu Nikolai Anfimov 
(U.R.S.S.), victorios la puncte în me
ciul cu Stephen Thega (Kenya).

10:13,4, Duchemin
Ovion (Franța)
(Cehoslovacia) 10:22,5 etc.

(Franța) 10:19,7,
10:22,3, Mainus

LUXEMBURG, 17 (Agerpres). — 
Cea de-a 71-a sesiune a Comitetului 
internațional, olimpic care se desfă
șoară Ia Luxemburg a rșscultat ra
poartele privind organizarea Jocuri
lor olimpice din anul 1976.

în ceea ce privește raportul pre- 
z.entat de Montreal, gazda Olimpia
dei de vară nu au fost ridicate o- 
biecții, în schimb cel al orașului 
Denver (Colorado), unde se vor des
fășura Jocurile de iarnă, a fost cri
ticat din cauza caracterului său vag 
neprecis, mai ales în privința ame
najării pîrtiilor de schi. Rapoartele 
orașelor Miinchen și Sapporo, unde 
vor avea loc Jocurile de vară și de 
iarnă în anul 1972, au fost conside
rate satisfăcătoare.

Participanți i la sesiune au accep
tat propunerea prin care Munarea 
generală a comitetelor olimpice na
ționale recomandă ca Rhodesia să 
participe Ia Olimpiada de Ia Miin
chen sub același drapel ca și la O- 
limpiada din 1964 (Tokio), adică cel 
a] Marii Britanii. De asemenea, la 
propunerea grupului țărilor africane, 
în Rhodesia va fi trimisă o comisie 
de anchetă în legătură cu discrimi
narea rasială care se practică în a- 
ceastă țară în domeniul sportului, 
în cercurile sportive se remarcă,. 
însă, faptul că această soluție de 
compromis ar putea să nu fie accep
tată de guvernul Rhodesieiț care ar 
fi posibil șă renunțe să mai trimită 
sportivi la Olimpiada de la Miin
chen.

26, privind regulile 
va rămîne așa cum

Nou] articol 
amatorismului, 
a fost stabilit Ia ultima reuniune a 
C.I.O., existînd totuși posibilitatea 
pentru Comisia executivă de a da o 
interpretare nuanțată, în caz de du
bii sau de probleme ce ar putea pro
voca neînțalegeri.

Cu privire la sporturile incluse în 
programul olimpic, adunarea a ac
ceptat următoarea regulă ; „Pentru 
ca un sport să fie admis la Jocurile 
olimpice de vară, acesta trebuie să 
fie practicat în cel puțin 49 de țări 
și trei continente — la bărbați, în 
cei puțin 25 de țări și două conti
nente — la femei. La Jocurile de 
iarnă, sportul respectiv trebuie să 
fie practicat în cel puțin 25 de țări 
și două continente".

Adunarea C.T.O. a hotărît să se 
interzică sportivilor și oficialilor să 
fotografieze în incinta bazelor spor
tive în timpul Olimpiadei.

în ceea ce privește ceremonia de 
deschidere s-a stabilit ca lansarea 
porumbeilor să se facă după salvele 
de tun și nu înainte cum s-a pro
cedat la olimpiadele anterioare.

Au fost aleși noi membri ai C.I.O.t 
Vitali Smirnov (U.R.S.S.), Y. Tesse- 
ma (Etiopia), Prabhas Charusathiara 
(Thailanda). Pentru prima oară în 
istoria mișcării olimpice, Etiopia și 
Thailanda sînt reprezentate în acest 
înalt for. Prințul Takeda (Japonia) a 
fost reales pentru o perioadă de încă 
patru ani membru al Comisiei exe
cutive a C.I.O.

CAMPIONATELE EUROPENE BE VOEEI MASCULIN

ECHIPA ROMÂNIEI VA FI PUSA
LA GREA ÎNCERCARE ÎN SERIA DE LA TORINO
O Optimism in tabăra gazdelor © R.D.G. sau Bulgaria ? © Formația noastră 

de fele, favorită la Reggio

Cinci zile îi mai despart pe volei
baliștii loturilor naționale de startul 
în cea de a opta ediție a campiona
telor europene Pe care le găzduiesc 
9 orașe italiene : Milano, Torino. 
Reggio Emilia, Modena, Imola, Go- 
rizia. Ancona. Berjamo și Bologna.

Este, fără îndoială, cea mai pu
ternică ediție, atît din punctul de 
vedere al numărului participantelor 
— 22 de echipe masculine și 18 fe
minine — care constituie un record 
absolut față de edițiile precedente, 
cît și al valorii echipelor. Dacă in 
trecut existau doar cîteva preten
dente la calificarea în turneul final 
și aproape mereu aceleași medaliate,

30 septembrie la Buenos Aires

Prima partidă Petrosian — Fischer

Emilia

internaționale de atletism
S-a stabilit în mod definitiv ca 

finala turneului candidaților la 
titlul mondial de șah dintre marii 
maeștri Tigran Petrosian (U.R.S.S.) 
și Robert Fischer (S.U.A.) să în
ceapă la 30 septembrie la Buenos 
Aires. învingătorul acestei con
fruntări îl va întîlni anul viitor

Pe deținătorul titlului, Boris 
Spasski (U.R.S.S.).

Meciul de la Buenos Aires, aș
teptat cu mare interes de amato
rii de șah din întreaga lume, va 
cuprinde 12 partide. în caz de e- 
gaîitate (6—6) se va juca pînă la 
prima victorie, pe distanța a încă 
opt partide.

Florin Gheorghiu pe
Cîștigînd cele două partide între

rupte și pe cea din runda a 12-a 
cu Kolarov, marele maestru sovie
tic Vasiukov a preluat conducerea 
în turneul de șah de la Varna cu 
10 puncte. El este urmat de Flo
rin Gheorghiu (România) 9 p, 
Smejkal (Cehoslovacia) 7 p (1),

locul II la Varna
Boboțov (Bulgaria) 6'/2 etc. în 
runda a 12-a, Florin Gheorghiu 
(cu piesele negre) l-a învins pe 
maestrul bulgar Popov, iar Niko- 
lici a ciștigat la Silaghi. Partidele 
Spasov — Pîdevski, Boboțov — Mi- 
nev, Damianovici — Kirov s-au 
încheiat remiză. Celelalte partide 
s-au întrerupt.

• Atleții iugoslavi vor sosi în 
București abia în cursul dimineții de 
azi. Sperăm, însă, ca in cele cîteva ore

care-i despart de primul start ei să 
se poată reface și să concureze cu 
randamentul cel mai bun.

SĂ DECIDĂ PUCUL!...

acum numărul aspirantelor a crescut 
simțitor prin ridicarea valorică a 
unor formații aflate cîndva în plu
tonul doi. Este suficient să amintim 
că la băieți, de pildă, Iugoslavia, 
Italia, Belgia. Finlanda. Olanda, 
Franța și chiar R.F.G. s-au apropiat 
mult de nivelul de pregătire al for
mațiilor de elită. Acestea din urmă 
nu mai pot privi partidele din serii 
ca pe niște simple formalități, ci tre
buie să Se întrebuințeze la maximum 
pentru a obține calificarea în finale. 
Iată de ce pentru echipa masculină 
a României, participantă la seria de 
la Torino, alături de reprezentativele 
Italiei, Finlandei și Greciei, misiunea 
calificării în turneul final pentru 
locurile 1—6 nu este de loc ușoară. 
Cel mai periculos adversar este, cu 
siguranță, ..squadra azzurra” al cărui 
salt a fost în ultimul timp remarca
bil. Echipă pregătită din 1967 pînă 
în 1970 de cunoscutul antrenor ceho
slovac losef Kozak, ea a împrumu
tat maniera de joc a multiplilor cam
pioni europeni, nefiindu-i străin nici 
unul din procedeele tehnice și tac
tice utilizate de marile echipe. Pro
gresele italienilor s-au făcut re
marcate încă din 1969. cînd „azzurri” 
au obținut primele rezultate pozitive 
în fața team-urilor valoroase. învin- 
gînd, pe teren propriu, formațiile 
Ungariei și Iugoslaviei. Aceste re
zultate au fost confirmate apoi în 
turneele anului 1970 și în campio
natul mondial universitar de la To
rino, pe care l-au și ciștigat. Am 
aminti, printre rezultatele înregis
trate în acest an, un 3—2 în fața 
Bulgariei. Ia Viareggio. 3—0 la Bari 
și 3—1 la Tilburg cu Franța, 2—3 la 
Milnchen cu România. Deși din 1970 
Kozak nu o mai antrenează, fostul 
secund, Odone Federzoni, a păstrat 
aceeași linie în pregătire și același 
nucleu de jucători pe care l-a an
trenat cu minuțiozitate pentru me
ciul cu... România din 23 septem
brie. De altfel el a studiat jocul 
echipei noastre atît la Balcaniada 
din luna mai, cît și la Miinchen și 
declară cu emfază presei peninsulare

că „acum România nu mai are se
crete” și qă „dacă treburile merg 
bine, românii nu vor cîștiga nici 
măcar un set în derbyul de la Tori
no", în timp ce președintele federa
ției italiene, Giancarlo Giannozzi este 
și mai optimist : „Țintim o medalie”, 
asigura el recent pe suporterii 
azzurrilor. Sint, firește, declarații 
exagerat de optimiste, dar nu lipsite 
total de temeinicie. De aceea jucă
torii noștri trebuie să abordeze aceas
tă partidă cu maximum de respon
sabilitate, întrucit condițiile în care 
se desfășoară (se spune că în seara 
de 23. în Palatul Sporturilor din To
rino. intrarea va fi liberă) — în con
dițiile ostilității a 10—12 mii de 
„tifosi” dezlănțuit! și care pot in
fluența și arbitrajul — o face și mai 
grea. Superioritatea românilor la blo
caj, în atac și în organizarea jocului 
sînt atu-uri care, după părerea noas
tră. trebuie să le aducă ciștig de 
cauză.

Jn celelalte serii masculine va fi 
interesant de urmărit disputa dintre 
R.D.G. și Bulgaria pentru calificarea 
în primul turneu final (locurile 1—6) 
sau dintre Ungaria și Iugoslavia. In 
ce privește echipele Cehoslovaciei, 
U.R.S.S. și Poloniei, ele au misiuni 
mai ușoare, cel puțin după calculul 
hîrtiel.

La fete, formația României, care 
urmărește calificarea pentru J.O. de 
la Milnchen. ca și cea masculină, 
de altfel, va avea ca adversar în se
ria de la Reggio Emilia echipele 
R D.G. și Iugoslaviei. în mod nor
mal. voleibalistele noastre trebuie 
să se califice în turneul pentru locu
rile 1—6. In celelalte serii, echipele 
U.R.S.S. (de 6 ori cîștigătoare a 
C.E. și deținătoare a titlului). Unga- 
gariei, Poloniei. Bulgariei și Ceho
slovaciei au o situație mult mai 
ușoară în serii, așa că aproape sigur 
vor fi prezente la turneul final pen
tru locurile 1—6. care va avea loc 
Ia Reggio Emilia. între 27 septem
brie și 1 octombrie.

Aurelian BREBEANU

SUCCESOAREA IOLANDEI

Mihaela Peneș, recordmană națională la sulița, revine în marile 
concursuri

RECORDURILE EDIȚIILOR PRECEDENTE
BĂRBAȚI

100 m 10,1 Pablo Montez (Cuba) 1970
200 m 20,8 l aszlo Mihalfyî (Ungaria) 1969

Pablo Montez (Cuba) 1970
400 m 46,5 Iulius Sang (Kenya) 1969
800 m 1:46,6 Robert Ouko (Kenya) 1969

1500 m 3:42,6 Michel Jazy (Franța) 1960
5 000 m 13:46,2 Siegfried Hermann (R.D.G.) 1963

10 000 m 28:59,2 Vladimir Kuț (U.R.S.S.) 1955
3 000 m ob. 8:45,8 Semen Rjscin (U.R.S.S.) 1957

110 mg 13,7 Juan Morales (Cuba) 1970
400 mg 50,4 Dave Hemery (M. Britanie) 1968
4X100 m 39,9 Cuba (Montez, Triana, Malta,

Bandomo) 1970
4X400 m 3:09,8 Cuba (Martinez, Rodobaldo,

Tellez, Garcia) 1968
Înălțime 2,12 Thomas Zacharias (R.F.G.) 1970

Șerban Ioan (România) 1970
prăjină 4,90 Petre Astafei (România) 1969

Petre Astafei (România) 1970
lungime 7,98 Henk Visse.’ (Olanda) 1956
triplu 16,47 Carol Corbu (România) 1970
greutate 19,20 Dieter Prollius (R.D.G.) 1970
disc 61,66 Geza Fejer (Ungaria) 1970
ciocan 68,70 Anatoli Sciupliacov (U.R.S.S.) 1969

suliță 85,72 Klaus Wolfermann (R.F.G.) 1970
20 km marș 1.30:07,0 Horst Szaps (R.D.G.) 1968

FEMEI

100 m 1.1,5 Hannelore Raepke (R.D.G.) 1963
200 m 23,7 Hannelore Raepke (R.D.G.) 1963

Fulgencia Romay (Cuba) 1968
400 m 53,9 Maria Itkina (U.R.S.S.) 1955
800 m 2:03,6 Ileana Sila! (România) 1970
100 mg 13,4 Valeria Bufanu (România) 1970

înălțime 1,85 Iolanda Balaș (România) 1960
Iolanda Balaș (România) 1964

lungime 6,56 Viorica Viscopoleanu
(România) 1968

greutate 17,37 Maritta Lange (R.D.G.) 1968
disc 59,24 Karin Illgen (R.D.G.) 1968
suliță 59,55 Elvira Ozolina (U R.S.S.) 1960
4X100 m 45,4 U.R.S.S. (Krepkina, Itkina,

Rezcikova, Popova) 1956

Dintre noile probe feminine introduse mai de curînd 
în programul concursurilor, cursele de 1500 m și 
4X400 m n-au fost programate la „internaționalele* 1 
noastre.

Presa din lumea întreagă a con
semnat, în perioada C. M. de hochei 
din 1970, vestea referitoare la 6 în
țelegere intervenită între forurile de 
resort ale Uniunii Sovietice și Ca
nadei. de a se organiza cîte trei me
ciuri în fiecare din aceste țări, între 
echipe de club sovietice și cana
diene. Meciurile n-au mai avut loc, 
și ziarul „SOVIETSKI SPORT" — 
dînd curs cererii cititorilor săi — 
publică un articol, semnat de bine
cunoscutul antrenor A. Tarasov, în 
legătură cu nerealizarea acestor con
fruntări dintre două reputate școli 
de hochei, cea sovietică și cea ca
nadiană. Iată ce scrie A. Tarasov:

„Se discută de mult despre supe
rioritatea hocheiștilor amatori asupra 
profesioniștilor canadieni. Trebuie să 
spun că noi, antrenorii selecționatei 
U.R.S.S. în repetate rînduri campioa
nă mondială și olimpică, recunoaștem 
deschis că profesioniștii canadieni — 
printre care se află individualități de 
o excepțională valoare ■— sînt capa
bili să cîștige titlul suprem. Dar, 
între a fi capabili să cîștige șî pînă 
la a săvîrși aceasta, este o distanță 
mare. De aceea ne mirăm cind îi 
auzim pe canadieni că numesc cam
pioni ai lumii pe cîștigătorii „Cupei 
Stanley", cu atît mai mult cu cît Ia 
această competiție nu participă declt 
hocheiștii din Canada și Statele Unite.

Se știe că, în toamna anului 1969, 
Asociația hocheiștilor amatori din Ca
nada (C.A.H.A.) a rupt legăturile cu 
forul internațional... Cind canadienii 
au reluat contactele noi le-am venit 
în întimpinare propunind o serie do 
meciuri cu cele mai bune echipe pro
fesioniste din prima ligă. S-a ajuns 
la o înțelegere — cu ocazia campio

natelor mondiale din 1970 — că să se 
dispute trei meciuri la jumătatea Iui 
septembrie în Canada și alte trei, la 
Moscova. în luna noiembrie. Federa
ția internațională a dat aviz favora
bil. Milioane de oameni din F.uropa, 
Canada și S.U.A. așteptau cu nerăb
dare aceste mtîlniri care, din vina 
canadienilor, n-au mai avut Ioc... Afir
mația lor că au un program foarte 
încărcat, nu este întemeiată deoarece 
in perioada august-septembrie hoche
iștii canadieni nu mai au obligații în 
calendarul competițional și orice club 
ar fi putut realiza un turneu de trei 
meciuri. Echipele sovietice sînt gata 
să joace cu orice echipă profesionistă 
din prima ligă. Dacă ei vor să joace 
cu echipa Uniunii Sovietice — care a 
ciștigat de 9 ori consecutiv titlul mon
dial — sîntem gata. Canadienii pot al
cătui o echipă cu toate stelele lor 
profesioniste... Va fi o confruntare a 
două celebre școli de hdchei”.

Deși au trecut două săptămîni de 
cind atleta austriacă Ilona Gusen
bauer este noua recordmană a lumii 
la săritura în înălțime, presa spor
tivă internațională comentează încă 
pe larg evenimentul, pe care îl con
sideră de o deosebită importanță în 
evoluția acestei probe. Iată ce scrie 
revista franceză „SPORT" în ultimul 
său număr :

„în istoria atletismului feminin, re
cordul mondial al româncei Iolanda 
Balaș era un adevărat monument. 
Pentru a-I aprecia dimensiunile, este 
destul să amintim că în cursul celor 
zece ani care au trecut de Ia stabi
lirea sa, cea mai bună performanță 
mondială a unei alte săritoare nu a 
depășit 1,87 m și aceasta în cea de-a 
doua jumătate a deceniului, cînd Io
landa Balaș abandonase activitatea 
competiționlă."

După ce face un succint istoric 
al carierei marii noastre campioane, 
săptămînalul parizian arată că din 
punct de vedere fizic și tehnic Ilona 
Gusenbauer ar fi putut doborî mai 
de mult recordul Iolandei Balaș :

„înaltă, și folosind o rostogolire ven
trală perfectă, Gusenbauer avea toate 
calitățile pentru a o depăși pe ro
mâncă. Problema era. însă, în primul 
rînd de natură psihologică. în cursul 
acestui sezon - n.n. în care a sărit 
pentru prima dată 1,90 m — ea a 
încercat de mai multe or| să doboa
re recordul mondial și, obișnuită cu 
ideea de a o depăși pe Balaș, a reu
șit in cele din urmă. Fără îndoială 
că performanța sportivei vieneze re
prezintă mai mult decît o simplă de
pășire a unui record mondial. Ni
meni nu se îndoiește acum că urmă
ritoarele sale — care au reușit în mod 
progresiv să înlăture prăpastia ce le 
despărțea de rezultatele Iolandei Ba
laș — o vor Imita. Densitatea concu
rentelor valoroase Ia proba de sări
tură în înălțime este remarcabilă, un 
număr ridicat de săritoare dețin per
formanțe în jur de 1,85 m. Totuși, 
ziua în care o femeie va. sări 2 metri 
nu pare prea apropiată.”

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Katowice s-a desfășurat un turneu 
internațional feminin de volei la care 
au participat echipele Miskolc (Ungaria), 
Kolejarz Katowice (cu 2 echipe) șl Me
dicina București. Voleibalistele românce 
au ciștigat cu 3—0 partidele cu Miskolc 
șl Kolejarz ri șl cu 3—2 In fața for
mației Kolejarz I, cucerind primul loc 
In turneu.

La Moscova s-a desfășurat întllnlrea 
amicală de polo dintre reprezentativele 
U.R.S.S. șl S.U.A. După un Joc echili
brat, sportivii sovietici au obținut vic
toria cu 4—2 (1—2, 1—0, 1—0, 1—1). Ce) 
mal bun Jucător al formației învingă
toare a fost Alexandr Dreval, care a 
Înscris 3 goluri.

La Lima Începe astăzi campionatul mon
dial de haltere, cu participarea a nume
roși campioni și recordmenl mondiali din 
40 de țări ale lumii. Dintre aceștia se 
remarcă campionul ; ovietic Vasili Alek
seev, compatrioțil săi Kurențov. Ivan- 
cenko șl Riegert, polonezii Baszanowskl, 
Kaczmarek șl Wojnowskt, maghiarii 
Fdldl și Holzrelter, Japonezul Miyake și 
iranianul Nassirl.
•
La Copenhaga s-a disputat meciul de box 
dintre fostul campion european la oate- 
gorla mijlocie, danezul Tom Bogs, șl ar
gentinianul Jose Chirino. în repriza a 
5-a. In urma unei seri! puternice recep
ționate la figură, arcada Iul Jose Chirino 
s-a deschis larg, oblig!ndu-l pe arbitru 
să oprească lupta șl să-l declare Învin

gător, înainte de Urnită, pe pugihstul 
danez.
■ "*
La Madrid, în cadrul „Cupei U.E.F.A,” 
la fotbal s-au întilnlt in primul lor joc 
formația locală Atletico șl echipa Panin- 
nlos Atena. Victoria a revenit fotbaliștilor 
spanioli cu scorul de 2—1.
Intr-un meci contînd pentru campionatul 
unional de fotbal, echipa Torpedo Mosco
va a terminat la egalitate, 1—1, pe teren 
propriu cu formația Zenit Leningrad.

In runda a doua a campionatului unio
nal masculin de șah, care se desfășoară 
la Leningrad, Vaganlan l-a Învins pe 
Karpov, Platonov pe Grigorian, Iar Țeitlin 
a ciștigat la Nikolaevsk!. A fost consem
nată remiza în partidele Polugaevski — 
Smîslov, Tal—Kapengut șl Tukmakov — 
Karasev, restul partidelor s-au Întrerupt.
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