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primă repriză în care boxerul fran
cez s-a dovedit de puțin superior, 
Condurat a pornit dezlănțuit la o-

ROMÂNIADinu a trimis o pasă in adin- r
cime, Dumitrache a țișnit și a re
luat peste Pilcă: 1—0 pentru Di
namo tn meciul cu Universitatea 
Craiova după 7 minute de joc...

Foto : Vasile BAGE AC
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ZIAR AC CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Duminicâ 26 septembrie 1971

VICTORIE LA SCOR A PUGILIȘTILOR NOȘTRI
.

FRANȚA 18-4

REZULTATELE DE
Dinamo—Univ. Craiova 3—0

IERI
(2-0)
(1-DJiul — U.T.A.

CLAS/
1-1 

LMENTUL

1. DINAMO 5 3 11 10-5 72. U.T.A. 5 2 3 0 11-6 73. Jiul 5 14 0 4-3 6
4. „U“ Cluj 4 2 11 10-5 5
5-6. Steagul roșu 4 2 11 7-5 5

Rapid 4 2 11 6-4 5
7. Steaua 4 13 0 6-4 5

8. S. C. Bacău 4 2 0 2 9-6 4
9. Farul 4 12 1 4-4 4

10. Univ. Craiova 5 12 2 8-9 4
11. F. C. Argeș 4 2 0 2 6-8 4
12. Petrolul 4 2 0 2 3-6 4
13. A. s. Armata 4 12 1 2-5 4
14. Politehnica 4 0 2 2 5-11 2
15. C.F.R. Cluj 4 0 13 5-9 1
16. Crișul 4 0 13 1-7 1

azi, In DIVIZIA A
ORADEA:
Crișul — A.S.A. Tg. Mureș
IAȘI :
Politehnica — Petrolul
BUCUREȘTI :
Steaua — F. C . Argeș (stadionul

Republicii, ara 14)
BRAȘOV:
Steagul roșu -- „U“ Cluj
BACAU:
Sport Club — Farul
SIBIU:
C.F.R. Cluj — Rapid

Toate meciurile încep la ora
15,30, cu excepția partidei Steaua
— F. C. Argeș, care va fi tele-
vizată.

Vor rămîne campionii lideri și după jocurile de azi ?

45 DE MINUTE DE FOTBAL - SPECTACOL

Stadionul Dinamo a fost ieri ar
hiplin, la întîlnirea dintre cam
pioana țării, Dinamo București, și 
formația nu o dată realizatoare de 
mari surprize a Universității Cra
iova (este suficient să amintim 
surpriza din campionatul trecut, 
petrecută la București, sub priviri
le consternate ale dinamoviștilor, 
care au trebuit să se încline în fața 
avîntatei echipe de 
oltenești).

Așadar, asistență 
dorinți de revanșă, 
turisite speranțe într-o replică pu
ternică a oastei lui Oblemenco. 
Dar, bucureștenii aveau, de la în
ceput, să imprime cursul jocului, 
atacînd deciși, împingîndu-și ad
versarii în propria 
tate 
compartimentele printr-un joc 
continuă 
pide cu 
direcție, 
în linia

pe meleagurile

de zile mari, 
dar și nemăr-

s-a făcut simțită prin subtilități 
de joc și viclenii tehnice, iar pofta 
de joc a lui Dumitrache a dat o- 
fensivei dinamoviste forță și efi
ciență.

Pe acest fundal, Dinamo a în
ceput în stil de mare echipă, asta 
și datorită moralului ridicat mani
festat de toți internaționalii dina- 
moviști, ca urmare a jocului și re
zultatului de miercuri de la Hel
sinki. Pofta lor de joc a fost con
cretizată foarte repede, poate mai 
repede decît se așteptau chiar ei, 
avînd în vedere tocmai anteceden
tele partidelor 
combatante : nu
șapte minute de cînd se fluierase 
începutul meciului, și Dinu, din a- 
propierea centrului terenului, tri-

dintre cele două 
trecuseră decît

mite o pasă lungă, la Dumitrache. 
„Corsarul", regăsindu-și suflul de 
altă dată, trecînd prin masiva a- 
părare craîoveană (așa cum am dori 
să-1 vedem peste trei zile la Trna- 
va), ridică mingea peste Pilea, 
ieșit să împiedice golul.

In ciuda acestui gol, studenții vin 
în atac. Pe dreapta, Niță trece de 
citeva ori de Deleanu, dar Sătmă- 
reanu II sau Nunweiller III res
ping încercările atacantului craio- 
vean. Și, așa cum se întîmplă de 
cele mai multe ori, la un atac al

în propria lor jumă- 
de teren, dezarticulîndu-le 

în 
mișcare, prin atacuri ra- 
neașteptate schimbări de 
Prezența lui Dumitriu II 
de atac a dinamoviștilor

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag. a 4-a)

REȘIȚA, 25 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Disputată în 
cadrul manifestațiilor închinate săr
bătorii a 200 de ani de activitate 
industrială în „Cetatea de foc“, în
tîlnirea internațională de box din
tre reprezentativele României și 
Franței a avut asigurat aici, în 
orașul de pe malurile Bîrzavei, un 
cadru festiv. Tînăra selecționată a 
României, pregătită de antrenorii 
T. Niculescu, I. Dumitru și A. 
Gherghina, s-a ridicat și ea la ni
velul apreciabil al organizării, cîști- 
gînd detașat (18—4) întîlnirea cu 
selecționata Franței. Nu este mai 
puțin adevărat însă că oaspeții au 
prezentat o echipă care a dat o 
replică modestă tinerilor noștri re
prezentanți.

Așa cum începuse întîlnirea din
tre Remus Cosma și Jose Leroy se 
părea că vom asista la o reuniune 
echilibrată. Leroy, bun tehnician 
și deosebit de combativ, a impre
sionat prin evoluția sa în special 
în prima repriză. 
doua, însă, Lînărul 
de juniori, Cosma, 
pe meci, a punctat 
duri cu directe de stînga și 
cuturi de dreapta, obținînd 
ria în unanimitate.

Excelent recomandat de 
sul în turneul preolimpic 
Miinchen, campionul francez Ra- 
bah Khaloufi pornea favorit în 
meciul cu Dinu Condurat. După o

aDin repriza 
nostru campion 
a pus stăpînire 
în repetate rîn- 

uper- 
victo-

succe
de la

Campionatele naționale de gimnastică de la Cluj

REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV

FRUMOASA EVOLUȚIE A CANOTOARELOR

echitabilă, a fost pronunțată în 
partida dintre Mișu Banu și Henri 
Moreau, iar la ultima categorie,

ȘTEFAN FLOREAILIE DASCĂLU

Ilie Dascălu s-a dovedit net supe
rior lui Claude Granduallet, pe 
care l-a învins la puncte.

fensivă și și-a depășit net adver
sarul în celelalte șase minute de 
luptă. La categoria cocoș, Marian 
Lazăr fără să strălucească l-a în
vins la puncte pe Onesime Do
mingo. Adulatul publicului reși- 
țean, Pavel Nedelcea, Introdus în 
ultimul mement în formație, a ob
ținut o îndelung aplaudată victorie 
în fața lui Alain Laine. După pri
ma repriză în care reșițeanul a 
boxat excelent, trimițîndu-și ad
versarul. de două ori la podea, 
Nedelcea a trecut prin momente di
ficile în repriza a doua, cînd a 
recepționat citeva puternice lovi
turi ia ficat. Finalul meciului a 
fost impresionant, superioritatea 
boxerului român fiind evidentă. 
Gheorghe Ciochină i-a învins cu 
3—0 pe Jean-Marie Cotinaut. Sin
gura victorie a oaspeților a fost 
obținută de Pierre Petit în fața lui 
Valeriu Prodan. Gheorghe Ene a 
terminat la egalitate cu Serge Du
puis. Ștefan Florea l-a învins prin 
abandon în ultimul rund pe Mar
cel Giordanella, într-un meci pre
sărat cu obstrucții, iar Ion Petrea 
a cîștigat în fața lui Michel Jean
baptiste. O decizie de egalitate,

Mihai TRANCA

DE ASTĂZI, GHEATĂ 

LA PATINOARUL
„23 AUGUST"

pa- 
„23 

luflt sfîrșit. Compresorul a răspuns 
bine la probele tehnologice și 
de astăzi va 
ren.

Apreciind 
s-au depus 
în circuitul sporturilor 
a acestei importante 
jări, nutrim speranța 
sportivii, hocheiști și 
tori, cit și publicul vor avea 
,grijă să păstreze in cele mai 
bune condițiuni instalațiile a- 
cestei frumoase baze sportive.

Lucrările de reparații la 
tinoarul artificial acoperit 
August" din Capitală au

fi gheață pe te-

eforturile care 
pentru repunerea 

de iarnă 
amena- 
că atit 
patina-

IN ÎNTRECEREA PE APARATE
La Galați s-a reluat campionatul masculin de handbal

INDEPENDENTA SIBIU Șl POLITEHNICA GALATI

(Continuare In pag. a 4-a)

RECITALUL CAMPIONILOR

Echipajul C t r' (Doina
a

Bălașa, Marioara Sîngiorzan, Elena Necula, Teodora Untaru + Rodica Iordache) 
cucerit primul loc in proba de 4 + 1 rame a Regatei Snagov

Foto 1 I. MIHAICA.

Exerclțllle liber alese, programate In 
ziua a doua a confruntării maeștri
lor gimnasticii noastre, au fost — cum 
era și firesc — mal reușite ca spec
tacol sportiv. Prezentîndu-se cu exer
ciții mal bine cunoscute, mai bine 
însușite, mal apropiate, din punctul 
de vedere al gradului de dificultate, 
de posibilitățile lor individuale, fina- 
liștii au atins, într-o mai mare mă
sură nivelul cerut de o competiție 
republicană de o asemenea anver
gură. Dat fiind caracterul decisiv 
pentru configurația clasamentului al 
fiecărei execuții, lupta sportivă a 
fost mai dîrză, palpitantă chiar. A- 
vem în vedere, în primul rînd, în
trecerea feminină, îndeosebi disputa 
dintre lidera, Elena Ceampelea și 
contracandidata la titlu, Alina Go

reac. Sorții au decis Câ aceste gim
naste să figureze în aceeași grupă 
de concurs, fapt ce a mărit parcă și 
mai mult interesul sportivelor parti
cipante, ca și al spectatorilor față de 
deznodămîntul final al întrecerii. Să
riturile au prilejuit Liei Ceampelea 
execuții mai corecte, mai bine cotate 
de arbitri (9,40) In timp cs 
Alina, marcată — mai mult decît 
s-ar fi cuvenit — de emoție, nu a 
reușit decît 9,15, distanța dintre ele 
menținîndu-se astfel în jurul a un 
punct- Suporterii Elenei Ceampelea

Constantin MACOVEI

■ ■'

Primii campioni naționali 
IUBIT DIBAR GOHN Șl

de tenis (dublu mixt) 
SEVER DRON (Dinamo)

de ieri a Regatei In- 
Snagov s-a desfășurat 
decor al toamnei, sub

Două semifinale din cinci seturi 
fiecare au pregătit ultimul act al 
campionatelor naționale în proba de 
simplu, care se va încheia azi. Măr
mureanu a avut de luptat considera
bil cu Sântei, pînă să obțină drep
tul de a-și apăra titlul de campion 
în actuala finală. Iar Marcu adversa
rul !ce-i va sta în față, a trăit și el 
momente nespus de grele, în fața 
Ovici. Dar iată un scurt film al 
cestor penultime partide, deosebit 
interesante, disputate ieri.

Pe „centralul" de la Progresul 
întîlnit deci, campionul de anul tre
cut cu cel al ediției precedente, Petre 
Mărmureanu și Ion Sântei. Pentru 
deținătorul titlului, dificultățile au 
început abia în setul doi. cînd el isi 
pierde serviciul în al șaselea ghem 
(2—4) și permite adversarului să se 
distanțeze. Sântei n-a evitat mingile 
„tari", care convin deobicei învingă
torului său, ieri însă dominat uneori 
tocmai cu această armă. Din acest 
duel de lovituri puternice au rezultat 
faze de tenis spectaculos. în vite
ză. Intr-un set patru disputat cu 
ardoare, Sântei reușește să „sprin- 
teze" de la 3—3, făcînd trei puncta 
consecutive și egalînd scorul Intîlni- 
rii- In setul decisiv, serviciul mai

lui 
a- 
de

s-a

AV

lui Santel și-a spus totuși 
Mărmureanu făcînd break

slab al 
cuvintul. 
la 3—2 și distanțindu-se apoi în cîș- 
tigător: 6—3, 2—6. 6—1, 3—6, 6—3 

Mai bine de patru ore au luptat
Radu VOIA

(Gonttnuare In pag. a 4-a)

Reuniunea 
ternaționale 
în frumosul 
un soare blind ce a făcut să stră
lucească, în lunecarea lor, zeci de 
schifuri. Erau echipajele feminine 
participante la această tradițională 
întrecere, puternicele team-uri re- 
prezentînd diferite cluburi nautj.ce 
din Cehoslovacia, Polonia, Franța, 
R. F. a Germaniei, Belgia, R.S.S. 
Ucraineană, Bulgaria, România. 
Conform programului, concursul a 
debutat cu proba de schit 4-f-l

HARBY HOPMAN VA ARBITRA
FINALA „CUPEI DAVIS“

NEW YORK, 25 (Agcrpres). 
Australianul Harry Hopman a 
fost confirmat oficial ca arbi
tru al finalei „Cupei 
care va opune între 8 
octombrie, la Charlotte, 
zentativele de tenis ale

Davis“, 
și 10 
repre- 
S.U.A.

și României. Este pentru a 
doua oară cînd Hopman este 
ales să oficieze în finala tra
diționalei competiții. El a mai 
arbitrat anul trecut finala 
S.U.A. — R. F. a Germaniei.

SĂPTĂM/NĂ SPORTIVĂ INTERNĂ

rame. Medaliatele cu argint la cam
pionatele europene din Danemarca, 
sportivele de la Clubul nautic u- 
niversitar București, au luat un 
start bun în această primă cursă, 
reușind pe parcursul celor 1 000 m 
să se distanțeze autoritar de res
tul plutonului. Clasament: 1. C.N.U. 
(Doina Bălașa, Elena Necula, Ma- 
rioara Sîngiorzan, Teodora Untaru 
+ Rodica Iordache) 3:29,6, 2. R. F. 
a Germaniei 3:36,6, 3. Combinata 
Voința—Metalul 3:37,6, 4. Dinamo 
Kiev 3:40,0, 5. C.N.U. II 3:43,6, 
Bulgaria 3:44,3, 7. 
3:45,8.

O întrecere așteptată 
a fost cea din cadrul 
schif simplu. Evoluînd

T.
6.

S Praga

cu interes 
probei de 
meritoriu,

vicecampioana europeană Anick 
Antthoine (Franța) a ocupat — 
după un finiș irezistibil — primul 
ioc în această dispută Rezultate :
1. Anick Antthoine (Franța) 3:53,4,
2. Elisabeta Lazăr (U, T. Arad) 
3:55,9, 3. Edith Baumann (R. F. a 
Germaniei) 3:57,1, 4. Doina Bărdaș 
(Voința Buc.) 4:06,4, 5. Ioana Tu- 
doran (Dinamo) 4:06,7, 6. Cristine 
Wasterlain (Belgia) 4:13,9.

Schimbînd ramele cu vîslele, ca
notoarele de la C.N.U. — victorioa
se în prima probă — s-au aliniat 
și la startul întrecerii de 4-j-l vîsle.

V. TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)

GALAȚI, 25 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Echipele masculine 
de handbal, participante la cea mai 
importantă competiție a calendarului 
intern, campionatul diviziei A. s-au 
reintilnit după o scurtă pauză, în
tr-un nou turneu de trei etape. De 
această dată ele sînt oaspetele orașu
lui Galați, care se mîndrește cu o 
nouă și modernă sală de sport unde
astăzi au avut loc partidele etapei 
a 7-a din campionat. O rundă în care 
au fost programate două intîlniri 
extrem de importante pentru evita
rea ultimelor locuri ale clasamentu
lui. ambele jocuri (Independența Si
biu—Politehnica Timișoara și Poli
tehnica Galați—Dinamo Brașov) 
ne-au dat prilejul să vedem că și 
formațiile ce luptă în prezent pen
tru supraviețuirea în divizia A au 
suficiente calități pentru a aspira la 
mai mult.

Și acum ' cîteva cuvinte despre 
meciurile disputate. Independența 
Sibiu a cîștigat confruntarea sa cu 
Politehnica Timișoara pe frontul 
unui joc mai calm, mai bine organi
zat în apărare, , și foarte atent in 
atac. Tn acest fel sibienii au probat 
că, atunci cînd vor, pot fi o echipă 
ce merită o soartă mai bună în cla
sament. In ceea ce-i privește pe stu
denții timișoreni, ei continuă să se 
afle în eclipsă de formă. situație

care dacă mal durează mult, poate 
deveni îngrijorătoare.

In celălalt derby al etapei, Po
litehnica Galați a învins pe Dina
mo Brașov la capătul unui meci 
palpitant în care brașovenii au con
dus tot timpul, fiind întrecuți doar 
cu 2 minute inainte de final ! In rest, 
s-au desfășurat partide mai puțin echi
librate în care învingătoarele mena- 
jindu-și forțele au ciștigat nu însă 
fără unele emoții.

Rezultate tehnice: INDEPENDEN
ȚA SIBIU—POLITEHNICA TIMIȘOA
RA 16—14 (10—7); principalii realiza
tori: Schuman (7), Schmidt (5) — In
dependența, respectiv Guneș (5) Tea- 
coiu (5); UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI—S.C. BACAU 18—16 (9—7)
principalii realizatori Voinea (6). Cir- 
lan (4) — Universitatea. respectiv 
Constantineseu (10): POLITEHNICA 
GALAȚI—DINAMO BRAȘOV 16—15 
(8—8), principalii realizatori Pădure 
(6), Hornea (3) — Politehnica, res
pectiv Messmer (8). STEAUA—TRO- 
TUȘUL 21—14 (10—8) principalii rea
lizatori, Gruia (6), Gatu (4) (Steaua), 
respectiv Ghioc (5) și Odae (5); DIN A
MO BUCUREȘTI—UNIVERSI l’A I EA 
CLUJ 25—18 (9-7) principalii realiza
tori Licu (7). Moțoc (4) — Dinamo, 
respectiv Schobel (4).

Călin ANTONESCU

DOAR 17 ATLEȚI
ÎN PENULTIMA ETAPA

DINAINTEA MUNCHENULUI!

Sub semnul cinstirii tradițiilor 
muncitorești, dar și al înnoirilor 
pe care vechi citadele industriale 
din țara noastră le-au cunoscut 
in anii socialismului, s-au desfă
șurat sărbătoririle bicentenarului 
Uzinelor Reșitene, a celor 175 de 
ani de activitate a uzinelor „Oțe
lul roșu" și semicentenarul Uzi
nei „23 August".

Prezența secretarului general 
al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în mijlocul acestor 
glorioase colective de muncă — 
distinse cu înalte ordine — sem
nifică prețuirea pe care partidul 
comuniștilor, emanație a clasei 
muncitoare, o acordă principali
lor făuritori de bunuri materiale, 
celor care în uzine și fabrici dau 
viață programului elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R. Con- 
sultindu-se mereu cu masele largi 
de oameni ai muncii, stimulîndu-le

la făurirea conștientă a propriu
lui lor destin, conducătorul par
tidului și statului nostru, asemeni 
fiecărui ostaș al marii armate a 
comuniștilor români, se simte or
ganic legat de clasa muncitoare, 
forța conducătoare a societății 
socialiste.

„în mijlocul colectivului dum
neavoastră — ca al tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii — 
mă simt întotdeauna, într-adevăr 
în rîndul familiei unite a munci
torilor ; numai în strînsă legătu
ră cu clasa muncitoare, cu po
porul, orice activist de partid, 
orice organizație de partid pot 
fi într-adevăr puternice, numai 
astfel partidul își va putea înde
plini rolul său de forță condu
cătoare" — a spus tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la sărbă
torirea Uzinelor „23 August".

Aceste nuclee puternice ale in
dustriei noastre socialiste — Uzi
nele Reșița, „Oțelul roșu' și „23 
August" — constituie, totodată, 
niște mari familii, cu mii de mem
bri, care — departe de a con
stitui o lume limitată la mobilu- 
rile imediate ale producției, la 
uriașele hale și modernele uti
laje — participă activ la viața 
social-politică a țării, la fluxul 
cotidian cultural-artistic și spor
tiv.

Vizînd perspectiva marilor u- 
zine bucureștene „23 August', de 
pildă, tehnologia tot mai moder
nă a anilor ce vin va avea ca 
adiacent firesc condiții similare

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ORIZONT
OLIMPIC

EXPERIENȚA PREGĂTIRII 
PENTRU CE. DE LA HELSINKI
TREBUIE RIGUROS CONTINUATA
primuluiDin 1969, la încheierea 

dintre cei patru ani care separă 
Mexico de Miinchen, și pînă as
tăzi, lotul olimpic de atletism al 
țării noastre a suferit cîteva pre
faceri importante, redueîndu-se me
reu pe măsura apropierii de ma
rele eveniment sportiv 
1972. “ - - ■
dimpotrivă, el să se fi 
la numărul inițial, dacă 
să fi crescut, dar cerințele tot mai 
mari de la un an la altul au im
pus federației noastre de atletism 
restrîngerea lui și limitarea la mă
nunchiul de valori certe pe care, 
de fapt, se poate conta pentru 
J.O. Este o dovadă de slăbiciune 
faptul că atletismul nostru la 
competiții internaționale de anver
gură nu poate trimițe în focul 
aprigelor bătălii de pe stadion, 
decît un pumăr mic de sportivi
fruntași 1

al anului 
Firesc ar fi fost poate ca, 

menținut 
nu chiar

Sezonul de 
încă nu 
opinia 
au mai 
stare să

concursuri al anului 
s-a încheiat, dar 
noastră competițiile 
rămas nu vor mai 

aducă modificări im- 
care va 

multă vreme,

1971 
după 
care 
fi în 
portante lotului olimpic 
începe, nu peste 
pregătirile finale în vederea star
tului din capitala Bavariei. In fața 
atleților se găsesc acum lunile 
iarnă, în care accentul trebuie 
cadă pe pregătire, 
concursuri pe teren 
cărui caracteristică va- 
gătirea și, în sfîrșit, 
luni din primăvara și 
lui 1972 cînd urmează 
seze totul, astfel ca la Miinchen să 
poată concura cei mai buni dintre 
atleții români, iar rezultatele lor 
să se poată înscrie pe o linie de 
ascendență.

de 
să 
de 

a
un sezon 

acoperit, 
fi tot pre- 
cele cîteva 
vara anu- 

să se fini-

I
1971, pe

Cu o performanță de 
2,20 m, la înălțime, 
Csaba Dosa a înregis
trat un remarcabil salt 
de calitate, anunțîndu-se 
drept candidat reduta
bil la J.O. de la Miin
chen.

Acest sezon al anului 
care ne pregătim să-l încheiem, do
minat de întrecerile ediției a ze
cea a campionatelor europene, a 
fost abordat de un „lot olimpic" 
alcătuit din 28 atleți și atlete, cu 
normele îndeplinite în 1970, com
pletat cu 14 tineri — speranțe. 
Recent, biroul F.R.A. a analizat si
tuația 
bilite 
cedat 
didați

concluzionmd că porțile sale 
mîn deschise celor care, în con
cursurile următoare, vor izbuti 
să-și mai apropie normele prevă
zute pentru acest an.

Se știe că încă de la începutul 
lui 
de

îndeplinirii obiectivelor sta- 
pentru anul 1971 șl a pro- 
la revizuirea lotului de can- 
pentru Jocurile Olimpice,

1971 F.R.A. a stabilit un tabel 
norme olimpice pe care le-a

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 3-a)
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„MARELE PREMIU"
AL CELOR MAI

ELOGII PENTRU ARBITRII ROMÂNI
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SEARĂ 
VlNĂTOREASCĂ

f Cum sîntem în plin sezon da 
t’vînătoare la rațe, ne-am adunat 

. cîțiva ortaci și, încă da sîmbătă de 
la prînz, am dispărut din oraș. 
Soarele era încă sus, în vreme ce 
noi ne căutam locuri de pîndă, prin 
stufărișurile, bălții de lingă Dunăre. 
In cele 35 de minute care s-au scifs 
de cînd a început jocul rațelor și 
pină ce s-a întunecat, am golit fie- 

ț care cite o cartușieră (cu rezultate 
. variabile) apoi ne-am aciuit la ca
bana de vînătoare. Seară lungă ae 
toamnă, așa că programul ei este 
ușor de presupus: cină stropită bi
nișor cu vin, judecarea perspecti
velor vinătorești de a doua zi și, 
ușor, ușor discuția alunecă spre 
alte vînători, se relatează întim- 
plări hazlii sau dramatice, 
mult sau mai puțin veridice.

Am reținut două dintre ele.
Intr-o primăvară, doi vînători se 

tnapoiau de la rațe. Pe cîmp, un 
copil păștea niște oi. Pe lingă oi, 
hoinărea un dine vagabond.

— Eu împușc dinele, că-i dău
nător ! hotărăște, bunul meu amic, 
pe nume Victor Harmening, și 
trage un foc cam pe deasupra oi
lor, care se aflau între el și dine. 
Cad dpuă oi, dinele fuge, iar co
pilul plinge !

— Ce făcuși bre ?! întreabă mi
rat celălalt vînător. Acu plătește 
oile! Face cam patru sute una...

Victor împietrise, iar pe fața 
lui, culorile se schimbau ca la se
mafor : roșu, galben, verde... Im
presionat de pățania lui Victor, ce
lălalt s-a apropiat de oile căzute. 
A apucat una de spinare și a ri- 
dicat-o, mirat cît era de ușoară. A 
pus-o pe picioare și oaia a început 
si pască. A doua oaie s-a purtat 
la fel, Era primăvară, oile ieșiseră 
din iarnă slăbite și căzuseră nu
mai din cauza bubuiturilor armei...

Un altul, intrigat de rezultatele 
bune obținute de către X la vînă- 
to 'rea de gîște sălbatice, cu ajuto
rul; unui, cal, s-a hotărit să-l imite. 
Și-a procurat o fringhie lungă de 
vreo douăzeci de metri și, cum n- 
avea cal, a plecat să caute unul pe 
clpip. D-a găsit păseînd. A făcut 
ce-a făcut și l-a prins. L-a legat 
de gît cu frînghia, iar cu celălalt 
capăt al frînghiei s-a legat el peste 
mijloc*

Pe urmă, tiptil, ascuns după cal, 
s-a apropiat, la distanță potrivită, 
de un cîrd de gîște sălbatice, care 
pășteau liniștite pe lanul de grîu

ii»®
tn zori de zi, spre locul

verde. Pe sub cal a 
dar n-a mai apucat 
pe al doilea, fiindcă

• ' •
■ 
Ol

un. foc, 
tragă și 
dată cu 

din

tras 
să-l

, O
bubuitura armei a plecat ca 
pușcă și calul ! Și după ce s-a în
tins frînghia, a plecat și vînătorul 
după cal,! Tîrîș! Pe arătură! In 
chip de tăvălug! Iar calul fugea nu 
glupiea! După vreo sută de metri, 
nefericitul vinător a reuști să-și 
scoată cuțitul de la briu și să 
frînghia...

Era spre miezul nopții, clnd 
stins lumina. Trebuia să ne 
căm devreme, fiindcă rațele 
batice sînt foarte matinale.

Localitatea Presov din Cehoslova
cia a fost gazda unei competiții de 
un fel deosebit, Intitulată „Velka 
Cena", pe românește “

„Marele Premiu" al 
mici sportivi.

Intr-adevăr, la întrecere 
nizată Ia atletism, natație, 
masă, șah șl ciclism — au 
zențl numai pionieri din ouisona, 
R. D. Germană, Cehoslovacia, Polo
nia, România, Ungaria ți Uniunea 
Sovietică.

Organizați la nivelul marilor com
petiții Internaționale, întrecerea s-a 
bucurat de o popularizare adecvată, 
susținută de presă — prin reprezen
tanții a 19 ziare șl reviste de copii, șl 
tineret — radio și televiziune. A fost, 
într-un fel, o mică olimpiadă a copii
lor.

„Velka Cena* a reținut atenția 
prin unele performanțe notabile. Tn 
această privință rezultatul de 1,85 m 
la Înălțime, realizat de pionierul Iuri 
Pachomor din U.R.S.S., a fost apre
ciat ca cel mai bun. O impresie fru
moasă a lăsat și pionierul Gyula 
Kontha din Ungaria, în proba de 60 
m plat, In care a obținut timpul de 
7,3 secunde. O concurentă a țării 
gazdă, Brna Iuray, a terminat în
vingătoare în proba de 50 m bras, cu 
un rezultat mai mult decît promiță
tor : 36,2 secunde. Participantă la 
campionatele mondiale de tenis de 
masă de la Nagoya (Japoniy), pio
niera Elmira Antonian a făcut la 
Presov o frumoasă demonstrație de 
măiestrie, anunțîndu-se drept o ve

,MarcIo Pre- 
celor mai
— orga- 
tenis de 

fost pre- 
Bulgaria,

rltabilă stea a „generației care vine".
Dintre reprezentanții țării noastre, 

cele mai bune comportări le-au avut 
Mariana Pinciuc la tenis de masă 
precum șl șahiștii Romeo Ionescu șl 
Ion Parascan. Sportivii români au 
ocupat în final locul VIII. Trebuie, 
însă, apreciat faptul că ei au supor
tat un sensibil handicap de vîrstă i 
marea majpritate a pionierilor ro
mâni care au făcut deplasarea au 
avut vîrsta pînă la 13 ani, In timp ce 
adversarii lor l-au depășit aproape 
tn toate cazurile cu 2—3 ani.

„Velka Cena“ — Marele Premiu, 
acțiune sportivă aflată la a Il-a edi
ție, tinde să capete proporții, să a- 
jungă o manifestare internațională de 
prestigiu. Tocmai de aceea,'pentru a 
ne putea prezenta în viitor la nivelul 
real al posibilităților și valorii pio
nierilor noștri, ar fi de dorit ca Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor, în colaborare cu federațiile 
de specialitate, sa inițieze din vreme 
concursuri de selecție avînd la bază 
regulamentul de desfășurare a „Ma
relui Premiu". In acest fel Ia edițiile 
următoare, ale întrecerii vor putea ii 
prezenți cei mai reprezentativi din- 
trei micii noștri sportivi.

iNițu NAUMESCU 
maestru al sportului

MICI SPORTIVI

Delega» tn repeiata rindurl spre a conduce meciuri internaționale sau Interna 
In Turcia, arbitrii români s-au bucurat cel mai adesea de aprecieri favorabile, da 
cuvinte calde la adresa impar»ahtâ»l șl corectitudinii lor; Recent, o brigadă de arbitri 
români. Victor PADUREANU (la centru), Nicolae PETRICEANU șl Otto ANDERCO 
(la linie), s-a achitat cu bine de greaua misiune din partida Galatasaray — T.S.K.A. 
Moscova (1—1). Iată, de altfel, sub semnătura cunoscutului comentator Orhan Vedat 
Sevințll, ce scrie ziarul „HON SAVADI9" despre cel trei „cavaleri ai fluierului" ) 
„Spectatorii care au umplut stadionul i-au aplaudat pe cel trei arbitri... care au con
dus impecabil un meci deosebit de dificil. Arbitrul Victor Pădureanu a alergat pe 
teren mal nmlt decît fotbaliștii înșiși, cîștlgîndu-și admirația spectatorilor... ȘI noi 
sintem do părere că hotărirca arbitrului român, care a refuzat tribunelor un penalty; 
la lin atac comis asupra iul Mehmet, a fost justă".

Foarte probabil că jucătorul cu nr. 
2 al echipei Dinamo București, Flo
rin Cheran, ca șt alți fotbaliști, are 
destui suporteri șl suportere in rin-' 
durlle tineretului școlar, ale acestei 
lumi adolescentine, cu entuziasmul 
el nestăvilit.

Dar hu tn această lume aveam să 
descoperim pe cea mai pasionată, 
suporteri a Iul Florin Cheran. Efa 
ne-a apărut miercuri, la meciul din
tre selecționata divizionară 
sovietică Kairat Alma-Ata, 
pul unei spectatoare, pentru 
școlii Crau o îndepărtată 
Se agita, striga, încuraja 
noastră șl, în mod special __
ran, treclnd de la o stare sufletească 
la alta, de la decepție la satisfacție.

Am aflat că vine la toate meciu
rile tn care joacă rapidul fundaș al 
lui Dinamo.

Am aflat și cine e. Este mama lui 
Cheran l

și echipa 
sub cal
care anii 
amintire: 

echipa 
pe Che-

CEI MAI PUTERNICI PUMNI
DIN LUME

1871
„SERBAREA TIRU
LUI NAȚIONAL". — 
„Ieși, la 9 ale cu- 
avut loc frumoasa 

tirului național. Tim-
a
a
foarte propice, deși de

rentei, 
serbare 
pul era ..... .....
dimineEiță amenința, ploaia. Lo
calul era bine decorat și. pre
parat pentru serbarea și con-

„UN NOU ȘI INTERESANT SPECTA- 1896 COL FIN DE SlECLE se va procura 
peste puține zile Onor, public bucu- 

reștean. La 14 septembrie curent, se va inaugura 
la Șoseaua Kiselef rondul al II-lea, noul velodrom, 
care poartă titlul de VELODROM ROMAN cea 
de întîi construcție în acest gen cu care România 
se poate făli. Pista făcută din lemn (...) e aptă a 
permite alergătorilor o repeziciune de 60 km. pe 
ceas. Curbele, din această cauză, sînt foarte ri
dicate și în așa mod, că la prima vedere s-ar 
crede foarte periculoase, dacă matematica și prac-

ne de trăgători, animația șl e- 
mulația se citea în figura tutu
ror. Muzica însoțea bubuitul 
conținu al puscilor și aceasta, 
de la 11 pînă la ora 4 cînd s-a 
făcut distribuirea premiilor de 
către juriu" („Presa" din 10 sep
tembrie 1871).

SEPTEMBRIE
cursul ce au avut loc. Tricolorul 
fîlfîia tn toate părțile și saluta 
Pe reprezentanții concurenți ai 
districtelor, între care și multi 
țărani. Pe o masă înainte se 
vedeu puscile tiroleze și de vî- 
nătoare, precum și trei medalii 
de aur, destinate Ca premii pen
tru concurenți. Logile erau pli-

țica însă, nu ne-ar fi arătat cu prisosință că ac<?.?te 
curbe sînt absolut necesare și nici de cum pe
riculoase. Vastele tribune construite în mod că 
fiecărei persoane, printr-o singură privire îi este 
permis să îmbrățișeze imensul spațiu al pistei, 
sînt astfel îneît poate încăpea un public fie el 
cît de numeros (...) Mai adăugăm că la velodrom 
va fi stabilit șl un joc de pariuri, cu sistema To
talizatorului, după cum se obișnuiește la hipo
drom, ceea ce constituie o mal mare a tracțiune!" 
(„Universal" din 6/18 septembrie 1896).

N. RUDU, PLOIEȘTI. Am primit catre
nul. In grabă, atl uitat să ne trimiteți șl 
poantg. Se întimplă 1

Hie CÂRCIU

MIȘU DUMITRESCU, BUCUREȘTI. 1) 
Aveți o insignă a clubului Rapid ? Ce 
Însemnează să locuiești prin apropiere 1 
Nicolae Chlrvase, din comuna Nicoreștl, 
care ne-a sorts, nu de mult, n-are noro
cul acesta. în schimb, are noroc cu... 
dv., care sîntețl gata să-l cedați mult

dorlta Insignă. Să-l dau, deci, adresa dv.: 
bd. 1 Mal 316, Vila 3, scara A, et. 2, apt. 
10. 2) Nicolae Tătara, fostul internațlo- 
na șl actualul antrenor al echipei Me
talul Tirgoviște, este frate cu Gheorghe 
Tătara, de la Steaua.

GHEORGHE MIIIAI, BOTOȘANI. 
Jucător execută o lovitură de la margine. 
Mingea, luată de vtnt, iese in aut de mar
gine, fără a ti atinsă de nimeni. Ce de
cizie va da arbitrul 7“. Curios. Antre
norul (fie șt secund I) al echipei Tex
tila Botoșani apelează la mine Intr-o pro- 
plemă atit de simplă ? Mingea va fi re
pusă în Joc, tot prințr-o lovitură de la 
tpargine, executată ' 
echipa adversă, de 
gea a ieșit a doua

DAN GOGONEL,
zat Imaginea pe care o folosi», atunci 
cînd vorbiți de Gll Mărdărescu, antreno
rul Politehnicii Iași : „acest antrenor cu 
nume de „Western". Sintețl de părere că 
l-ar sta mal bine, dacă ar fi mal modest, 
cînd face declarații. Este un punct de 
vedere. In schimb, să recunoaștem, echi
pa pare a fi, tn momentul de față, ex
trem de modestă l

LAZAR VASILE BUZĂU. Scrisoarea 
dv. nu este clară. Ce echipă nu mal are 
dreptul să folosească terenul din Buzău, 
astfel, că fotbaliștii sint nevoi» să se 
înșire pe marginea șosejif și să se roage 
de unii și de alții, posesori de vehicule: 
„luați-ne șl pe noi, nene, pînă la MlzU"? 
Așteptăm lămuriri.

M. HORIA, BUCUREȘTI. 1) Ați Uitat : 
Rapid a terminat turul campionatului 
trecut pe locul al treilea, realizind 18 
puncte, după 5 meciuri cîștigate, 8 în
cheiate la egalitate și DOUA (nu unui) 
pierdut. 2) Regulamentar, o mutare la 
șah se consideră efectuată numai atunci 
cînd mina a părăsit piesa atinsă Dar, In 
partidele începătorilor, unde se consumă

in forma lui cea mai bună, Joe 
Louis a învins numai adversari tre- 
cuți de treizeci de ani, în apusul 
carierei I Max Baer, Schmelling, 
Sharkey. El însuși, cîria''‘s-a îritîl- 
nit cu Marciano, avea 37 de ani și 
nu mai era decît umbra marelui 
campion care fusese cîndva.

în ultimii 50 de ani, nici una din 
fostele glorii ale boxului mondial 
nu se poate lăuda cu performanța 
de a fi pus la podea un campion 
de talia Iul Clay. Frazier a făcut-o.

Iată un clasament, în care statis
tica cu recea ei imparțialitate, ne 
prezintă o situație a rezultatelor 
obținute înainte de limită, de cei 
mai mari pugiliști 
nică a boxului:

din lunga cro-

Joe Frazier
de ăigw aid foeuîdbileia'

i'

de 
unde mln- 
teren.

de data aceasta 
pe locul 
oară din

BRAȘOV. M-a amu-

GHEORGHE TUDORACHE, TÎRGOVIȘ- 
TE. Sint de acord cu dv. că victoriile ob
ținute „la masa verde" nu fac parte din
tre cele care Înfrumusețează un palma
res, dar... prind bine, din moment ce șl 
ele aduc puncte, ca Șl cele de pe teren. 
In cazul la care vă referiți, Metalul Tîr- 
goviște fusese, de fapt, avertizată să nu-l 
folosească pe Nlstor, prin contestația 
făcută Înainte de meci de către Sportul 
studențesc. Ca atare, nu aveți dreptul să 
vă supăra» pe nimeni altcineva dectt pe 
conducătorii echipei din orașul dv., din 
vina cărora un meritat 3—1 s-a transfor
mat intr-un crud... 0—3. Cu atlt mal 
crud acest rezultat, cu cit Metalul ar fl 
fost acum In fruntea clasamentului, dacă 
n-ar fi pierdut, intr-un mod atlt de stu
pid, cele două puncte cîștlgate pe teren, 
Jn meciul cu Sportul studențesc...

VARGA GYORGY. TG. MUREȘ. Ne-au 
dat de lucru cele 10 pagini, cu un scris 
mărunt, greu descifrabil. Dar, le-am ci
tit pină la capăt, multe dintre Ideile dv. 
fiind interesante. Le-am șl transmis, de 
altfel, celor direct interesați.

T

s
mai mari ambiții decît tn Jocurile mari
lor maeștri, aproape întotdeuna acest 
moment este controversat, ajungîndu-se 
ta conflicte. Vă vorbesc dtn experiență! 
Este preferabil, deci, să vă gtndiți bine 
și apoi să efectuați mutarea, fără a mai 
încerca s-o luați înapoi, cu sau lără mina 
ridicată de pe piesă.

Știri provenind din 
campionului mondial de 
Frazier pun sub semnul 
dinii meciul revanșă cu Cassius 
Clay. Raportul dr. Edwin Camp
bell, membru al comisiei atletice 
a orașului New York, arată că 
Frazier suferă de turburări vi
zuale și unele dereglări ale siste
mului nervos.

Dacă cerințele medicale îl vor 
face pe Frazier să abdice, el va ră- 
mîne în istoria boxului — în lu
mina palmaresului — cel mai bun 
boxer din lungul șir de campioni 
mondiali. Intr-adevăr, în lungu-i 
drum spre titlul suprem, el a sus
ținut 27 de meciuri, obținînd 23 de 
victorii prin k.o. Doar trei adver
sari i-au rezistat pînă la gongul fi
nal : Iron Johnson, Cassius Clay și 
Oscar Bonavena (de două ori). Com
parat cu alți mari campioni — Jack 
Dempsey, Joe Louis și Rocky Mar
ciano — Frazier apare superior, el 
obținînd victoriile în fața unor oa
meni tineri, în plenitudinea forțe
lor și calităților.

Dempsey a cucerit titlul învin- 
gînd pe Jess Willard care avea 37 
de ani la data meciului. Apoi „ma
rele Jack" a întîlnit oameni ca 
Georges Carpentier, Tom Gibbons 
sau Billy Maske care erau semi
grei, depășindu-i apreciabil tn 
greutate.

anturajul 
box Joe 
incertitu-

tre
cu

meciuri K.O.
1. Marciano 49 43
2. Joe Frazier 27 23
3. Clay 32 25
4. Joe Louis 71 54
5. Liston 54 39
6. Jeffries 23 . 16
7. Camera 99 66
8. Patterson 57 38
8. Max Baer 79 50

io. Johanstn 23 17
11. Dempsey 81 49
12. Burns 60 36

Dacă Frazier 1-ar fi învins P?
Clay prin k.o., atunci ar fi 
cut în fruntea clasamentului 
889 de puncte, contra 878 pentru 
Marciano.

Un desen-reclamă apărut în numărul din 14128 
cului bucureștean de acum treisfer turi de veac.

septembrie 1896, al ziarului „Universul', anunța publi- 
inaugurarea „Velodromului român".

ADEVĂRURI
Trebuie să stăm singuri drepți, 

fără să ne sprijine cineva.
Marcus Aurelius

ȘTEFAN COZAC, COMUNA BAND. Do
rințe avem fiecare. Credeți, de pildă, că 
eu n-aș vrea să-l bat (măcar la puncte) 
pe Joe Frazier ? Trebuie să existe, cit de 
cit, o corelație între dorințe șl posibili
tăți. Vn pas înainte, pe acest drum, ar 
fi să nu mai scrieți albitru, cl arbitru. 
Dar, evident, sint șl mul» alți pași 
făcut.

Prin exercițiile fizice, puterile cor
pului sporesc, mintea cîștigă în vioi
ciune.

P. Hoffmann

ATLETISM LA 
BRĂILA. — „Sîmbă
tă 10 septembrie la 

ora 6 a avut loc un cros orga
nizat de Sporting Club Brăila. 
Un număr de cîteva mii de per
soane umplea vastul parc Sf.

Ilustrat» : N. CLAUDîJJ ibil” e un cuvînt care se 
numai în dicționarul nătîn-

Napoleon I

între 
morală 
cit s-ar

curățenia 
sini mai 
crede.

Triumfu-i fără 
cu ușurinjă.

trupească și cea 
multe legături de-

P. Carpentier

slavă, de învingi

P. Corneille

'Culese de liberie CORNESANU)

La aceste alergăriArhangheli,
au luat parte 12 concurenți din 
diferite societăți sportive din 
Brăila și Galați, iar distanța de 
alergat a fost de 3.100 m. (...) 
S-a clasat primul elevul Aposto- 
lescu Al. de la

ROMANIA, CAMPIOANA BALCANI
CA LA VOLEI. — „Finala-fete : Ro- 
tnîuia — Iugoslayia: 2—1 (14—16,

15—5, 15—6). După un început timid, echipa ro
mână și-a regăsit cadența normală șl redresată 
de excelenta formă și comportare a Cocă! Raianu, 
a progresat de la un punct la altul în voința de 
a învinge și a învins".

„Finala-băiețt : România — Iugoslavia : 3—1
(8—15, 15—9, 15—3, 15—9). Ca și fetele, echipa

1921

1946
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cescu, același care s-a clasat tot 
primul la concursul de viteză 
din iunie (...) 
tanța de 3.100 
șl 45 secunde"
nr. 11—12 din

El a parcus dis- 
m în 10 minute 
(„Viața sportivă" 
1931).liceul N. Băl-

masculină a României a început slab, regăsindu-și 
cu greutate cheia și făcînd greșeala de a utiliza 
loviturile de forță, atunci cînd unicul sistem util 
era derutarea blocajului cu trei oameni la plasă 
al iugoslavilor, prin mingi plasate în golurile 
lăsate de acest sistem. Cînd această greșeală a fost 
remediată, victoria României a apărut ca o cer
titudine". („Sportul popular" din 26 septembrie 
1916).

Documentar de Dorin ȘTEFLEA

Sărituri, aruncări, alergări... As
pectul contemporan al acestor 
probe de atletism este cunoscut 
tuturor, și aproape nimeni nu-șl 
pune întrebarea cînd și în ce îm
prejurări au apărut ele în epoca 
modernă, ce transformări au su
ferit față de formele inițiale, cum 
au ajuns pe stadioanele zilelor 
noastre. Să stabilim originea cî- 
torva dintre ele. răsfoind crQniri 
uitate :

obstacole. Cronica mai păstrează 
amintirea unui anonim student de 
la Oxford, cîștigător în 18 sec. al 
unei curse de 120 yarzi cu opt ob
stacole, în anul 1869. Sub forma 
lor actuală, cursele de garduri au 
apărut în 1897, dar au căpătat re
cunoaștere oficială și răspîndire 
în concursuri, abia după primul 
război mondial.

Probele de ștafetă au fost dis
putate mai întîi în Statale Unite.

me în Anglia, răspîndindu-se apoi 
peste tot sub diferite forme. Șta
feta pe cea mai lungă distanță și 
cu cea mai numeroasă participare 
este ștafeta 100X1 
recent în Suedia, 
ore, aparține Noii

Săriturile au o 
veche, colorată de 
evul mediu, tradiții cavalerești 
cereau participanților la turnire 
să sară peste armele lor și peste 
cal. Cel mai adesea, rițarii își îm- 
plîntau spadele în zid șî săreau pe 
deasupra, în admirația frumoaselor 
din asistență. O bătaie greșită pu
tea aduce destule neplăceri fizice 
cavalerului grăbit. Cronica tau- 
romachieî povestește despre torea
dorii care, în sec. al XVIII-lea, 
săreau .peste taurii înfuriați. Se 
mal utiliza și trambulina, dar asta 
pentru ca săritura să aibă maxi
mum de efect.

milă, disputată
Recordul, 8,33 
Zeelande. 
poveste stră- 

romantlsm. în

'Mn»t/vX»

peste garduriAlergările
rut inițial ea o parodie a 
hipice. Aflăm că în anul 
ieții irlandezi din Dublin 
ticipat la o cursă de 440 
avînd ca element de dificultate 12

au apă- 
curselor 

1857, at- 
au par- 

y<yțzi.

oficiale Ie con-I . . ele documente 
semnează în anul 1883, Ia un con
curs atletic din Berkeley Califor
nia, unde sau desfășurat sub for
ma 4X400. După numai doi ani, 
ștafeta se dispută în Europa, anu-

tnSăritura cu prăjina a apărut 
arena sportivă la 1872, dar era cu
noscută cu mult mai înainte, în 
Irlanda și Grecia.

Decatlonul. în versiune modernă, 
își are originea într un ciuda*

concurs organizat în 1884 la Phila
delphia (S.U.A.), pentru acei spor
tivi care nu au cîștigat niciodată 
vreo probă atletică, dar se încu
metă să-șî încerce puterile la zece 
pe rînd.

Aruncarea greutății aparține a- 
celel epoci cînd atletica ușoară 
nu era cunoscută șl nici măcar 
ușoară nu era. în evul mediu arun
carea greutății se bucura de mare 
popularitate în Irlanda, Scoția șl 
în cantoanels elvețiene. Walter 
Scott o pomenește în romanele 
sale istorice, ca exlstînd ’ncâ de 
pe vremea cruciadelor. „Recordu
rile" au apărut o dată cu artileria 
și au fost stabilite de tunari, că
rora ghiulelele le serveau șl ca 
materia] sportiv.

Discul, cu tradițiile lui antice, a 
fost reînviat în anul 1414, de un 
oarecare Rambaldone. Discul se a- 
runca în stil clasic și liber, aruncă
torul fiind situat într-un pătrat, re
gulă- care a subsistat chiar și la O- 
limpiada de la Atena (1894). Arun
carea suliței cunoscut ca procedeu 
de atac și apărare în războaie, a 
fost trecută tn rîndul probelor 
sportive prin sec. al XIV-lea de că
tre spanioli.

Aruncarea ciocanului își are •- 
bîrșia tot în Anglia, Scoția șl Irlan
da, făcînd referire tot la romanele 
lui Scott, foarte grijuliu cu autenti
citatea detaliului istoric. Greutatea 
ciocanului a fost stabilită cu 116 
ani în urmă, iar la concursurile 
anului 1875 se arunca din cerc.

...Formele atletismului nu își 
fac numai apariția, dar și dispar, 
sucombînd In uitare. Cine își mal 
amintește azi de recordurile la să
ritura de pe loc, deși aceasta a 
fost cîndva probă olimpică, sau 
de tracțiunea cu frînghia, nelipsită 
din concursurile de atletism, chiar 
după primul război mondial 7
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BASCHET : Teren Dlnamo. de 
la ora 9,30 : Dlnamo-Llc. 2 Cîtn- 
pina (m. dlv. șc.), Șc. sp. Giur- 
Rlu-Șc. sp. Galați (f. dlv. șc.), 
Cetatea Glurglu-șc. sp. nr. 2 
(m. ’ dlv. șc.) ; teren Progresul, 
de la ora 9 : Progresul-Rapld II 
(f.B.j, Progresul-Unlversltatea 

Buc. (m.B.), Llc, „Gh. Șincai“-Ll- 
ceul comercial TIrgoviște (m. dlv. 
șc.) î sala Politehnica (str. Ște
fan Furtună), ora 11 : Pollteh- 
nlca-Rabotnlcld Skoplje (amical).

CANOTAJ : Lacul Snagov, de 
la ora 9 : întreceri tn cadrul Re
gatei Internaționale Snagov șl a 
„Cupei C.N.U.*.

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora V'*r t Steaua-F. C. Argeș 
(divizia Ă) ;

Terenul Ghencea, ora 10 1 Stea
ua-F. C. Argeș (tlneret-rezerve);

Stadionul Politehnica, ora 11 1 
Sportul studențesc-Polana Clmpl- 
na (divizia B) :

Terenul T.M.B., ora 11 : T.M.B.- 
Celuloza Călărași (divizia C) ;

Terenul Laroniet, ora 11 : La- 
romet Buc.-Flacăra roșie Buc. 
(divizia C) :

Terenul Voința, ora 11 : Voin
ța Buc.-Electronica Buc. (divizia 
C) ;

Terenul F.R.B.. ora ll 1 Mașini 
unelte Buc.-Autobuzul Buc. (di
vizia C) :

Stadionul Dinamo, ora 11 : Di
namo Obor-Sireria Buc. (divizia 
c) ;

Stadionul 23 August (terenul TI), 
ora 9.30 : Școala sportivă Energia 
Buc.-Steaua (Juniori) ; terenul 
IV, ora 9,30 : Steaua 23 August- 
Dlnanio (Juniori) ;

Stadionul Progresul, ora 9,30l 
Progresul Buc.-Rapid (juniori).

HANDBAL : Teren Tineretului, 
ora 9 : Steaua Buc.-Volnța Agni
ta (m. jun.), ora 10.15 : Dlnamo 
Buc.-Șc. sp. Odorhelu (m. jun.) ; 
teren Constructorul, ora 9 : Șc. 
sp. nr. 1 Buc.-Șc. sp. Constanța 
(f. jun.). ora 10 : șc. sp. nr 1 
Buc.-Șc. sp. Constanța (m. jun.), 
ora 11.15 : Constructorul Buc.- 
,.U“ Iași (div. B. fem.).

JUDO : Sala Floreasca, de Ia 
oră 10 : revanșa Intîlnirli Româ- 
nia-CehosIovacia (tineret).

LUPTE : Sala Steaua, ora 10 : 
reuniune de greco-romane, divi
zia A. Se inttlnesc echipele : Cri- 
șul Oradea, C.F.R. Timișoara și 
Steaua.

POPICE : Arena Gloria : Glo
ria Bucureștl-Petrolul ploiești ; 
arena Voința : Voința Bucureștl- 
Constructorul Galați — meciuri 
din campionatul masculin divi
zia A. Reuniunile Încep la ora 8.

RUGBY : Teren Parcul Copilu
lui, ora 9.30 : Grivița Roșie-Unl- 
versitatea Timișoara ; teren Glo
ria, ora 10,30 : Dlnamo-Rulmen- 
tul, ora 12 : Glorla-Știlnța Pe
troșani (camp. div. A).

TENIS. — Parcul sportiv Pro
gresul : campionatele naționale 
de tenlș — finale (ora 14.00).

Azi derbyul Grivița Roșie— Universitatea Timișoara, la rugby

EXPERIENȚA BUCUREȘTENILOR 
SAU PROSPEȚIMEA TIMIȘORENILOR?
In sfîrșit, astăzi vom primi răs

puns la marele semn de întrebare 
privind rezultatul în derbyul cam
pionatului republican de rugby — 
divizia A — disputat între Grivița 
Roșie și Universitatea Timișoara, 
fruntașă a clasamentului la ora ac
tuală. Pregătirile au decurs normal 
în cele două tabere în cursul aces
tei săptămîni, așa că sînt toate 
condițiile ca începînd de la ora 9,30 
să asistăm în Parcul Copilului la 
o frumoasă confruntare la rugby.

Dacă încercăm să prevedem re
zultatul de astăzi în funcție de ceie 
obținute anul trecut, incertitudinea 
continuă. Grivița Roșie — Univer
sitatea 9—6 ; Universitatea — Gri
vița Roșie 8—6. Ce va fi astăzi ? 
Din Timișoara corespondentul nos
tru P. Arcan, ne-a comunicat o 
serie de vești: studenții timișoreni 
au efectuat în cțirsul acestei săp
tămîni antrenamente de intensitate 
și de volum, obișnuite. Și, totuși, 
în desfășurarea lor s-a observat că 
antrenorul M. Antonescu a insistat 
în mod special pe acele elemente 
ce au vizat perfecționarea jocului 
la mină, recuperarea baloanelor La 
aruncările de tușă și accelerarea 
ritmului de joc în atac. Iată și 
„XV“-le anunțat de antrenor: Ar- 
senie, Popovici, Ene, Ionică, Priesz 
(Malancu), Rășcanu, Volman, Tă- 
tucu (Nedelcu), Ceauș (Iacob), Glie- 
țu, Cîndea, Peter, Suciu, Szasz, 
Duță.. Studenții timișoreni au so
sit în București, cu 
dimineață.

în cealaltă tabără, 
astăzi. Vineri, după 
întreg lotul echipei 
a plecat la Snagov, unde a rămas

pînă astăzi dimineață cînd — cu 
autobuzul — vine direct la Parcul 
Copilului. Ieri, la telefon, antreno
rul Viorel Moraru ne-a declarat 
laconic : „Vrem să jucăm bine. Res
tul vine de la sine". Echipa pro
babilă : Teodorescu, Onuțu, Stolan, 
Atanasiu, Demian, Dumitrescu (Șer- 
ban), Micîescu, Pop, Mihai, Oble- 
menco, Pavlovici, Leșa, Balcan. Țl- 
buleac, Simion. Arbitrează Alexan
dru Lemneanu.

Un meci, după opinia neastră, 
în care grivițenii au prima șansă 
datorită atît faptului că joacă pa 
teren propriu, cît și rutinei în sus-

ținerea unor partide grele. Iată șl 
o părere a antrenorului federal 
ALEXANDRU TEOFILOVICI : „Jo
cul derby are q mare importanță 
nu numai pentru că se dispută lo
cul fruntaș în clasamentul divi
ziei A. Ne interesează în mod de
osebit evoluția selecționpbilîlor în 
număr destul de mare în ambele 
echipe. Atît gazdele cit și oaspeții 
practică un jqc atletic și de concep
ție, ceea ce mă face să cred că 
vom asista la un spectacol sportiv 
de bună calitate".

Modesto FERRARINI

avionul, ieri

relaxare pînă 
antrenament, 

Grivița Roșie

DE LA DIVIZIA A,
• Noul antrenor al divizionarei 

masculine A de baschet Universita
tea Timișoara, este Traian Constan- 
tinescu, care a pregătit, timp de 15 
ani, echipe din Oradea. Apreciatul 
antrenor a alcătuit un program se
ver, care prevede lecții de pregătire 
în șase din cele șapte zile ale săptă- 
mînii și, uneori, chiar două pe zi. 
Tot în Timișoara sîntem informați 
că la formația feminină Universita
tea, revenită anul acesta în divizia 
A, vor juca Bogdana Diaconescu 
(de la Politehnica București) și Ma
ria Nedelea (Politehnica Brașov).

• Azi nu vor juca în divizia B 
jucătorii H. Chioreanu (C.S.M. Iași), 
St. Bartoș (Sănătatea Aiud) și V. 
Ion (Comerțul Tîrgoviște), vinovați

în iarna aceasta va funcționa 
ȘCOALA NAȚIONALA DE SCHI

Așteptată de mulțl ani, ȘCOALA 
NAȚIONALA DE SCHI își va des
chide . porțile în acest sezon. Prima 
grijă a federației de specialitate — 
care va dirija această școală — este 
asigurarea instructorilor necesari, 
instructori care vor folosi o metodă 
unitară, modernă. In acest scop — la 
prima zăpadă — șe va organiza un 
concurs de unificare la care trebua

să participe toți cei care doresc să 
funcționeze ca instructori ai școlii 
naționale de schi (în cadrul căreia 
se va face și instruirea turiștilor 
străini). Pentru înscriere, instruc
torii candidați vor trimite o cerere 
F.R S.B. (str. Vasile Conta 16) cuprin- 
zlnd toate datele personale, inclusiv 
ce limbi străine cunosc.

DOAR 17 ATLEȚl ÎN PENULTIMA ETAPĂ

DINAINTEA MUNCHENULUI!
rea C.B. de la Helsinki, anunțînd 
încă atunci și pretențiile sale pen-

(Urmare din pag. 1)

considerat și criteriu de selecție 
pentru alcățuirea lotului în vede-

tru anul olimpic 1972. Potrivit a- 
cestor cerințe F.R.A. a decis selec
ția următorilor l

Rez. 1971 Normă 1971 Normă 1972

Mariana Goth 100 m 11,3 11,5 11,3
Ileana Silai 800 m 2:00,9 2:05,0 2:02,5
Valeria Bufanu 100 mg 12,9 13,3 13,0
Cornelia Popescu înălțime 1,87 1,80 1,83
Argentina Menis disc 61,08 57,00 59,00
Lia Manoliu disc 60,68 57,00 59,00
OJimp. Cataramă disc 60,50 57,00 59,00
Carmen lonescu disc 57,10 57,00 59,00
Marion Becker suliță 57,62 57,00 58,00
Gheorghe Cefan 3000 m ob. 8:31.0 8:33,0 8:30,0
Carol Corbu triplu 16,50 17,10 16,80
Csaba Dosa înălțime 2,20 2,16 2.18
Vasile Bogdan decatlon 7 810 7 800 7 900

Tn afara acestora, din 1 lotul olim- valorice ale atletismului nostru, și
pic mai fac parte două dintre Iau- fără ca cineva să ne■ bănuie ca
reatele Jocurilor de la Ciudad de 
Mexico, Viorica Viscopoleanu — 
lungime și Mihaela Peneș — șuli,- 
ță, care din cauza unor accidente 
n-au putut evolua la valoarea re
cunoscută, ca și două tinere, Rafira 
Fița (2:04,8 pe 800 m) și Valentina 
Cioltan (16,8, m la greutate).

Tn lot n-au fosț incluși cei doi 
sprinteri Alexandru Munteanu și 
Tamas Szabo care, deși și-au înde
plinit sțahdardtil de 10,2 ș pe 100 
m, n-au mai dovedit ulterior o va
loare apropiată de acest nivel.

Deci 17 alleți pornesc pe drumul 
penultimei etape către Miinchen. 
Totalul este, indiscutabil, foarte țnic 
dar, cum am spus și cu alte aseme
nea prilejuri, ci reflectă valențele

fiind... pesimiști, nu vedem posibi
litatea, în cele 335 zile care au 
mai rămas pînă la. J.O., ca el să 
fie 
să 
ca 
în 
lă, 
toare de disc și la J.O. nu vor pu
tea concura, decît maximum trei, și 
mai ales că normele prevăzute a 
fi îndeplinite în 1972 sînt extrem 
de pretențioase și ar putea aduce 
unele surprize! Dacă totul va 
decurge însă normal, fără nici un 
„accident", înseamnă că la Miin
chen vom avea, de fapt, o delega
ție puțin numeroasă, în pofida fap
tului că J.O. au

mărit. Dimpotrivă, toți trebuie 
fie absolut convinși, s-ar putea 
el să fie încă și mai mic, avînd 
vedere faptul că, la ora actua- 
din lot fac parte patru aruncă-

loc în Europa, la

o distanță cu totul rezonabilă de 
țara noastră. Altfel, cu totul deose
bit vedeam însă această chestiune 
imediat după Mexic, cînd se spera 
ca printr-o muncă susținută atle
tismul nostru J medalii de aur ți 2 
de argint în 1968) trebuie să mar
cheze un salt însemnat pe toate 
planurile. Dar, lată că bilanțul ce
lor trei ani (1969—71), se prezintă 
astăzi prea puțin satisfăcător, în 
perspectiva Miinchenului I

Dacă așa se prezintă faptele șl 
schimbări spectaculoase nu mai pot 
interveni, practic, în scurtul răgaz 
de timp rămas pînă la 20 august 
1972, data limită a înscrierilor pen
tru J.O., este de la sine înțeles că 
va trebui să se acționeze cu fermi
tate în direcția pregătirii atente și 
mai ales competente a celor 17 at- 
leți candidați pentru Miinchen. 
Experiența „europenelor" de la 
Helsinki este încă de dată foarte 
recentă pentru a putea fi uitată 
sau neglijată cumva în pregătirea 
atleților noștri pentru Olimpiadă, 
pregătire care va trebui să se des
fășoare, pe planuri multiple, fără 
nici o fisură cît de mică, apelîn- 
du-se cu toată seriozitatea la cele 
mai noi cuceriri ale științei mon
diale în acest domeniu, la învăță
mintele acumulate de-a lungul ani
lor de specialiștii și tehnicienii 
noștri, de atleții fruntași. Paralel 
cu aceasta va trebui desfășurată 
însă o serioasă muncă de perspec
tivă, selecționînd și pregătind cu 
migală pe cei mai merituoși din
tre tinerii cșre urmează să ne re
prezinte țara la ediția următoare 
a J.O., cea de la Montreal din 
1976 !

WWWWWWW

NORME STABILITE DE F.R.A. Standard 
I.A.A.F.

1. 8. 1971
13. 8. 1972

NORME STABILITE DE F.R.A

1972

Standard 
I.A.A.F. 
1. 8. 1971 

13. 8. 1972BĂRBAȚI 1971 1972 BĂRBAȚI >71
100 m 10,2 10,1 10.3 ciocan 68.00 70.00 66.00
200 m 20,8 20,9 20,9 suliță 83.00 85.00 80,00
400 m 46.0 45.4 46.4 decatlon 7 800 7 900 7 600
800 m 1:47,0 1:46,0 1:47,6

1 500 m 3:40.5 3:38,0 3:41.6
5 000 m 13:41,0 13:36.0 13 :48,0 FEMEI

10 000 m 28:30,0 2J120,0 28:50,0
maraton 2.18:00,0 2.15:00,0 — 100 m 11.5 11,3 11,5
20 km marș 1.21.30,0 1.28:30,0 — 200 m 23,5 23.1 23,6
50 km marș 4.14:00,0 1.12:00,0 — 400 m 53,4 52.6 54,0
4 X 100 m — 39,0 — 800 m 04.0 2:02,5 2:05,0
4 X 400 m __ 3:05.0 — 1 500 m 18.0 4:15.0 4:20,0
3 000 m ob. 8:33.0 8:30,0 8:38.8 100 mg L3.3 13,0 13,5
110 mg 13.7 13.6 14,0 4 X 100 n • — 44,0
400 mg 50.3 49.8 50.6 4 X 400 ri> — 3:34.0 —
lungime 7.90 8,00 7.80 lungime 6.40 6,50 6.30
triplu 16,50 16,80 16,20 înălțime 1.80 1.83 1.76
înălțime 2.16 2,18 2,15 greutate 17.00 17.80 16.20
prăjină 5,10 5,30 5.10 disc 57.00 59.00 55.00
greutate 19.00 19,80 19,00 suliță 57.00 58.00 54,00
disc 61,50 63,50 59,00 pentatlon 4 900 4 950 4800
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NOI CERINȚE PENTRU PARTIDELE 
CU CEHOSLOVACIA Șl ȚARA GALILOR

LA MINIBASCHET
de acte de indisciplină în etapa de 
săptămîna trecută. Comisia de spe
cialitate din cadrul federației va 
judeca, miercuri, aceste cazuri.

• Școala sportivă nr. 2 organi
zează azi, de la ora 10, un concurs 
de selecție pentru copii născuți în 
1961 și mai tineri. Selecția are loc 
pe stadionul Tineretului.VEȘTI DIN
45 000 de mici fotbaliști

A devenit o tradiție ca în fiecare 
vară să se desfășoare în R. P. Un
gară „Cupa pionierilor" la fotbal, 
în acest an s-a organizat cea de a 
7-a ediție a marii competiții de 
masă rezervată copiilor care iubeso 
sportul cu balonul rotund. întrece
rea din acest an a bătut toate re
cordurile precedente i 1873 de echi
pe au luat startul, ceea ce însem
nează aproximativ 45 000 de jucă
tori ! Meciurile s-au desfășurat pe 
diferite faze i cea de cartier sau să
tească, județeană, interjudețeană șl 
finală. Cupa a revenit Școlii spor
tive din Pecs, care numără în rîn- 
durile echipei cîteva element» de 
mare perspectivă.

Meciul cu reprezentativa Finlandei — trebuie să 
recunoaștem cu toții — a constituit o primă satis
facție pe care fotbaliștii noștri ne-au oferit-o după 
o perioadă de timp în care scepticismul amar se 
instalase nu numai în rîndul tuturor iubitorilor fot
balului, dar chiar și printre cei chemați sâ acționeze 
pentru un asemenea examen : antrenorii și jucătorii 
lotului. Și nu putem ignora faptul că acest reviri
ment dătător de speranțe se datorește, în bună 
parte, schimbării concepției de joc, 
care a reușit să dinamizeze întregul 
angrenaj al echipei, să ambiționeze 
pe componenții ei, sâ le redea în
crederea, luciditatea și spiritul de 
colaborare.

De astă dată, reprezentativa noas
tră și-a pus în valoare, cu tot aplom
bul necesar, voința ae a obține o
victorie la scor, ceea ce nu s-a mai întîmplat de 
mult în jocul primei echipe a României. Iar pres
tațiile „celor 12" din formația utilizată la Helsinki 
au dovedit că fotbaliștii noștri pot oricînd sâ se 
mobilizeze pentru a realiza jocul de calitate, în 
cadrul căruia viteza execuțiilor poartă girul unei 
autentice gîndiri tactice, conferind acțiunilor de 
atac eficientă, iar replierilor in apărare elasticitate.

însușirea cea mai de preț a jucătorilor noștri este 
că ei nu s-au lăsat nici o clipă angrenați în jocul 
de slabă factură tehnico-tacticâ al adversârilor lor, 
fapt frecvent la multe echipe ce-și lasă măcinată 
forța de joc de c<țre stereolipul și stîngăcia parte
nerei pe care o înfruntă.

Dar eu'firia victoriei în meciul cu Finlanda nu 
trebuie să ne facă să uităm nici o clipă obiectivele 
ce ne mai așteaptă în luna noiembrie a acestui 
an : meciurile cu reprezentativele Cehoslovaciei și 
Țârii Galilor, al căror indice valoric se situează

cu mult deasupra formației tntîlnite la Helsinki. Tn 
primul rînd, sâ nu ne pîndeascâ primejdia ca avan
tajul de a da lupta pe teren propriu sâ anuleze 
vreuna din însușirile vădite în meciul din deplasare. 
Ritmul de joc, afirmat în „țara celor 1000 de lacuri*, 
va trebui și mai mult intensificat în partidei» de 
la București. E necesar ca pasa prin simplă de
viere, pusă în evidență pe stadionul olimpic din 
capitala Finlandei, sâ capete nu numai mai multă 

rapiditate și tărie, dar _ și o mai 
mare precizie. Viteza de joc se cere 
accelerată, în special prin înlătura
rea driblingului în faza preparatorie 
a atacurilor. Să se apeleze mai mult 
la „un-doi'-uri și ,un-doi;trei*-uri 
pentru pătrunderile tn adîncime, iar 
în faza finală. să se recurgă la 
„transversale* și la „pase înapoi*,

generatoare d» acțiuni-fulger, singurele cu care 
vor putea fi desfăcute apărările experimentate 
ale cehoslovacilor și galezilor. In acest sens, de
marcările judicioase și schimburile derutante de 
locuri vor trebui sâ-și spună și ele cuvîntul în 
asaltarea porților adverse.

în apărare, jocul de anticipație al mijlocașilor 
și dublarea fundașilor trebuie să capete o mai 
mare consistență. Se simte de asemenea nevoia 
îmbunătățirii „marcajului" și a „atacului la om", 
în fata unor înaintași mult mai dibaci decît fin
landezii.

Ceea ce dorim cu toții — victoria și asupra 
ultimelor două adversare din grupă — putem ob
ține prin virtuțile regăsite la Helsinki, virtuți care 
se cer adîncite printr-un volum sporit de muncă 
din partea echipei chemată să ne dea nouă afir
mare de prestigiu în fotbalul contemporan : parti
ciparea în turneul final al „Cupei Europei inter- 
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Virgil ECONOMUȚĂRILE

Operația
La Borisovo s-a încheiat reuniu

nea turiștilor din R.S.S. Bielorusă, 
care au participat la drumețiile or
ganizate de asociațiile de tineret, 
pe urmele marilor fapte de arme 
ale revoluției și ale războiului de 
apărare a patriei. Pe cărările bătu
te cîndva de partizani sovietici, la 
locurile unde s-au purtat crîncene 
bătălii, mai mult de un milion de 
tineri și-au îndreptat pașii, spre a 
aduce faptelor eroice ale înaintași
lor, omagiul și recunoștința lor.

Sportivii au reeditat în lungile 
lor marșuri unele evenimente legate 
de trecutul locurilor vizitate, trans- 
formtndu-le în pașnice concursuri 
de parașutism, aruncarea grenadei.

SOCIALISTE
„Datoria"

tir etc. Prin satele și orașele pe 
unde au trecut, tinerii au adus di
ferite servicii veteranilor marelui 
război, reparîndu-le casele, strîngînd 
recolta grădinilor etc.

Operația „Datoria", cum a fost 
numită, a constituit un mare suc
ces și va fi organizată în fiecare an.

Sportivii Republicii Populare Democrate. Coreene întrețin relații 
strînse cu sportivii țărilor socialiste, întreeîndu-se alături de ei în diferite 
discipline și realizînd, adeseori, rezultate remarcabile. Reprezentativa de 
volei a R.P.D. Coreene a susținut, în ultima vreme, întîlniri cu selec
ționata Cubei. Iată o fotografie — transmisă de agenția Prenșa Latina 
— în care putem vedea în acțiune pe jucătorii de Ia fileu ai 
echipei R. P. D. Coreene.

Cei doi Gonzales din Havana
German Gonzales este o figură 

binecunoscută în fotbalul cubanez. 
De peste două decenii el poate fi 
întîlnit în cronicile meciurilor de 
fotbal, dar nu ca jucător, ci ca ar
bitru. De altfel, din 1966 Gonzales 
figurează pe listele F.I.F.A. condu
cted o serie de întîlniri internațio
nale (Cuba — San Salvador, Cuba 
— U.R.S.S., Cehoslovacia — Unga
ria, Cuba — R.P.D. Coreeană șa.). 
In aceste două decenii, el nu a lip
sit de pe terenurile de sport decît 
în perioada 1954—1959, cînd a 
luptat în ilegalitate împotriva regi
mului Batista.

In ultimul an și-a făcut apariția

în rubrica de fotbal a ziarelor cu
baneze și un jucător cu numele 
German GonzaleS, O simplă coin
cidență ? Am putea spune t mai 
mult decît atît. Noul Gonzales, care 
a făcut parte și din reprezentativa 
de juniori a Cubei la Turneul Prie
teniei, desfășurat la Halle (R. D. 
Germană), este chiar fiul aprecia
tului arbitru. El are 17 ani și ur
mează cursurile Institutului 
sport M. Fejardo din Havana.

întrebat cum se împacă cu fiul 
său. Gonzales-tatăl a răspuns: 
„Perfect. In fiecare seară discutăm 
despre fotbal. Eu de pe poziția ar
bitrului, el de pe cea a jucătorului".

de

SĂPTĂMb’A SPORTIVĂ INTERNĂ
(Urmare du. p l)

de muncă și de viață. De aceea, 
nu putea lipsi dintr-un asemenea 
context construirea unei noi baze 
sportive care într-un viitor apro
piat, va fi afectată miilor de 
muncitori — tineri și vîrstnici — 
doritori să-și refacă forțele și să 
se recreeze pe terenul de sport. 
Clubul „Metalul" — unitate de 
prestigiu a Capitalei — va pu
tea. astfel mai lesne să îmbine

cele două laturi ale. activității 
sale : sportul de masă și cel de 
performantă.

La Reșița, 
lor 200 de 
străvechii 
coincis cu 
de lider a 
zintă în

zilele sărbătoririi ce- 
ani de existență a 

uzine bănățene 
consolidarea 
echipei ce-o 

seria a ll-a a 
naționale B de fotbal. O 
re spectaculoasă a Clubului spor
tiv Reșița pe primul plan al di
viziei secunde, cu dorința măr-

turisită de către localnici de a 
promova această echipă de tra
diție în divizia A, chiar în acest 
an de rezonanță pentru munci
torii reșițeni. Ar fi o frumoasă 
și concretă manifestare de recu
noștință pentru excelentele con
diții pe care aceștia, organele 
de partid și de 
sportului.

sfat, le creează

au 
poziției 

repre- 
diviziei 
reveni-

ROMANIEI 
CONTINENTALE

ECHIPELE
ÎN ÎNTRECERILE

Reflex al politicii partidului și 
statului nostru de promovare a 
legăturilor internaționale pe pla
nuri diverse — economice, poli
tice, cu,turale, artistice, sportive 
— ca mijloc eficient de cunoaș-

tere și apropiere între popoare, 
de estimare și confruntare valo
rică pe tărîmul pașnic al civili
zației, participarea 
a echipelor reprezentative 
României la diverse < 
sportive, în 
internaționale 
stituie mereu 
litate.

Săpfămîna 
năm a înscris în agenda ca par
ticiparea echipelor naționale de 
fotbal și volei la campionatele 
europene, preluînd astfel ștafeta 
de la reprezentativa de baschet 
a tării care și-a încheiat, cu 7 
zile în urmă, prezența la între
cerea continentală găzduită de

consecvenfă 
,1 ale 

discipline 
cadrul compelijiilor 
de anvergură, con- 
o temă de actua-

pe care o consem-

R.F. a Germaniei. Și nu se poate 
spune că noile schimburi ale șta
fetei n-au, adus satisfacții mai 
mari decît baschetbaIiștii, cla
sați pe locul VIII. Fotbaliștii tri
colori au învins categoric echipa 
Finlandei/ chiar |a ea acasă, lă- 
sîndu-ne să sperăm că și-au re
structurat jocul pe baze mai 
eficiente și că întrecerile pre
liminarii din campionatul euro
pean vor fi trecute, în cele din 
urmă, cu succes. Iar voleibaliștii, 
fete și băieți, porniți pe drumul 
relansării încearcă să dobândeas
că în Italia — printr-un loc frun
taș la „europene" — pașaportul 
pentru J.O. de la Miinchen. Ar 
fi într-adevăr, niște pași înainte.

Mini-Tatra Iși așteaptă 

oaspeții
„Mini-Tatra” este un nume rela

tiv nou în toponimia geo-sportivă 
a Poloniei. El a fost dat unei coline 
care se află la 400 km de ade
văratul masiv Tatra, dar la numai 
40 km de Varșovia. Cum această 
înălțime are în imediata sa vecină
tate lacul Zegrynskie, edilii capita
lei poloneze, în colaborare cu forul 
sportiv al orașului, au hotărît să a- 
menajeze în respectiva zonă un 
mare complex de sport și recreație. 
Pe malul lacului au fost construite 
moderne baze nautice, înzestrate 
ca bărci de agrement șl cu iole, 
au fost înălțate cabane și căsuțe, în 
timp ce pe „Mini-Tatra” au început 
să apară schillfturi.

O propagandă bine susținută a 
lansat cu un mare succes noul 
complex „Mini-Tatra” care a fost 
vizitat de numeroși locuitori ai 
Varșoviei în cursul verii și care va 
atrage, desigur, mulți pasionați ai 
schiului îndată ce zăpada va aco
peri pantele colinei.

Președintele L.I.H.G. despre

TURNEUL OLIMPIC 
DE HOCHEI PE GHEAȚA

FRAGA, 25 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută reprezentanților 
presei internaționale, J. F. Ahear- 
ne a declarat că abia după 10 de
cembrie se va putea fixa progra
mul de desfășurare a turneului o- 
limplc de la Sapporo. El a arătat 
că. pînă la această dată, se mai pot 
face înscrieri de participare. Tot
odată, Aheame a arătat că in ca
drul campionatului mondial (grupa 
A), care va avea loc anul viitor la 
Praga, vor evolua numai echipe 
europene, deoarece selecționata 
S.U.A. va juca în grupa B, iar echi
pa Canadei nu s-a înscris. Președin
tele ligii internaționale de hochei 
pe gheață a făcut apoi următoarea 
precizare în cazul echipei Canadei : 
„Federația canadiană a vrut să 
transforme campionatul mondial în- 
tr-o competiție „open", dorind să 
participe cu o echipă alcătuită din 
jucători amatori și profeMOnlști. 
Punctul de vedere al foruîuj cana
dian nu a fost însă împărtășit de 
federație, care numără 25 de mem
bri cu alte concepții. Noi nu putem 
permite unor jucători profesioniști, 
care practică un joc dur, să evo
lueze alături de jucători amatori".’

Alpiniada din munții 

Mongoliei
La circa 1500 de km de Ulan 

Bator, în nord-vestul Republicii 
Populare Mongole, se înalță munții 
Turgen-Ola, unde forul de specia
litate din această țară a organizat, 
nu de mult, o alpiniadă la care au 
participat și sportivi din Cehoslo
vacia, R. D. Germană și Polonia.

După ce au ajuns cu automobi
lele în localitatea Turgen-Somon, 
alpiniștii au continuat drumul spre 
mpnte pe cai și cămile. Apoi a ur
mat adevărata tură, alpină care a 
inclus și o ascensiune pe peretele 
nordic al vîrfului Turgen, parcurs 
în premieră de alpiniștii din R. D. 
Germană în anul 1966.

In decursul acestei aipiniade, par- 
ticipanții au efectuat escalade de 
mare dificultate: 3 de gradul VB, 
una de gradtțl III A și în încheiere, 
una de gradul IV B.

De reținut că alpiniștii au utili
zat, pentru popasurile lor în acest 
masiv, tradiționalele iurte mongole 
în locul corturilor izoterme.

CICLIȘTI! POLONEZI
CONDUC IN TURUL BULGARIEI

După disputarea â trei etape, în. 
Turul ciclist al Bulgariei conduce 
Daehne (R. D. Germană). Pe locu
rile următoare : Lis (Polonia) — la 
1:40, Szurkowski (Polonia) — la 
2:57, Mihailov (Bulgaria) — la 3:04, 
Hanusik (Polonia) — la 3:27, Ștefan 
Suciu (România) — la 3:34, Tin (Da
nemarca) — la 3:43, Hansen (Dane
marca) — la 3:57 etc.

In clasamentul general pe echi
pe, primul loc este deținut de Po
lonia cu 19h 18:14, urmată de
U.R.S.S. — 19h 22:35, R. D. Germa
nă — 19h 22:39. Formația României 
ocupă locul șase cu 19 h 33:10.

Etapa a 3-a, desfășurată între lo
calitățile Stanke Dimitrov — Pazar- 
djik, s-a încheiat cu victoria polo
nezului Ryszard Szurkowski (128 km 
în 3h 15:30). Primul clasat dintre 
concurenții români a fost Ștefan 
Suciu, care a sosit pe tocul 9 cu 
3h 16:30.

C. M. DE TALERE
Campionatele mondiale de tir la arme 

de vlnătoare au continuat la Boiogna 
cu proba de talere aruncate din șanț. 
După prima zi. conduce Italianul G. Se- 
rafino cu 74 t (din 75), urmat de A. Smel- 
czynskl (Polonia), Underberge (RD.G.), 
Brian Bailey (Anglia) — cu cite 71 t.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După disputarea a 9 etape, tn Turul 

ciclist al Franței pentru amatori („Tour 
de l’Avenlr") continuă să conducă fran
cezul Regls Ovion. secundat de olande
zul den Hertog — la 8:02 ; 3. Hava la 
18:36 ; 4. Melero — la 19:37. Clasament 
pe echipe : 1. Franța — 113h 50:03 ; 2. 
Olanda — 113h 53:14 ; 3. Elveția — U4h 
25:21 : 4. Spania — 114h 35:39 ; 3. Ceho
slovacia — 114h 43:41 ele. Etapa a 9-a 
(Monțmelian-Annamesse) a fost cîștlgată 
de francezul Jean Pierre Gultard 
(117,500 km în 3h 16:24). în același timp 
ău mal sosit : Kujpers (Olanda), Bre
mer (K.F.G.) șl MelerO (Spania). Grosul 
plutonului, în care șe aflau Ovion șl 
den Hertog, a lost înregistrat cu 
3li 18:26
U
Cea de-a 8-a ediție a cursei cicliste de 
coasti Momjțiich-Barcelona s-a Încheiat 
cu victoria iul Eddy Merckx. Comnetiția 
a cuprins două semletape : una de 30 
km cu escaladarea de trei ori a vîrfului 
Montjuich șl alta contracrononietru in
dividual 15 km. Eddy Merckx a fost în
registrat cu 50:28 și respectiv 26:09. Pe 
focul secund s-a clasat spaniolul Augus
tin Tamames — 50:36 șl 26:30. Principalul 
rival al campionului belgian In această 
cursă, spaniolul Luis Ocana, a ocupat 
locul patru.
H

lin runda a 7-a a campionatului unional 
de șah, care se desfășoară la Leningrad, 
marele maestru Mihail Tal (cu piesele 
negre) I-a învins pe Țeltlin. Savon a 
ctștigat la Platonov. Partidele Karaseev- 
Vaganian și Karpov-Djindjihașvill s-au 
încheiat remiză. Celelalte partide s-au 
Întrerupt,

Disputat Ia Belgrad, meciul atletic din
tre echipele masculine ale orașelor Bel
grad șl Atena s-a Încheiat cu scorul de 
6i*—50 puncta în favoarea sportivilor 
Iugoslavi. Cea mal bună performanță a 
concursului a fost Înregistrată la săritu
ra cu prăjina : C. Papanlcolau (Grecia! 
— 5,20 m.
El
Reprezentativa de hochei a U.R.S.S.„ a- 
flată In turneu în Olanda, a evoluat In 
orașul Tilburg In compania formației 
locale „Tis-Trapers”. Hochelștil sovie
tici au obținut victoria cu 25—1 (5—1, 
10—0, 10—0). Cel mai buni Jucători al 
formației sovietice au fost Malțev (3 go
luri), Petrov (4 goluri), Flrsov și Mița- 
kov (ambii cite 3 goluri).■
In campionatul vest-german de fotbal 
s-au disputat două partide încheiate 

cu victoria formațiilor gazdă. Borussia 
Moenchengladbach a Învins cu 1—0 pe 
S .V. Hamburg, iar F. C. Kaiserslautern 
a dispus cu același scor (1—0) de MSV 
Duisburg.
a

Turneul internațional de fotbal disputat 
la Kiev s-a încheiat cu victoria echipei 
locale Dlnamo. care tn finală a învins 
cu 3—1 selecționata olimpică a U.R.S.S, 
în semifinalele competiției s-au înregis
trat următoarele rezultate : Dlnamo
Klev-Dlosgyor 2—0 ; Selecționata olimpi. 
că a U.R.S.S. șl Spartalc Varna I—0.■
La Haga s-au Intllnlt lntr-un meci ami
cal de volei selecționatele feminine ale 
Franței și Olandei. La capătul unei par
tide echilibrate, voleibalistele olandeze 
au obținut victoria cu scorul de 3—2 
(15—11, 18-16, 8—15, 9-15, 15-12).



ETAPA A V-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL A A

JIUL

1 U.T.A. ȘI JIUL rămin neînvinse
PETROȘANI 25 (prin telefon).
Jiul șl U.T.A., două echipe car* 

n-au gustat pînă acum din paharul 
înfrîngerll și care au dorit cu ar
doare să mențină performanța In
tactă — au Intrat de la Început tn- 
tr-un Joc da uzură, favorizat, s-o 
spunem din capul locului, de starea 
terenului, cu multe smocuri șl de
nivelări.

în atari condiții Improprii, ambele 
combatante au renunțat încă din 
start la jocul combinativ, s-au stră
duit să „elaboreze", cit mal puțin 
cu putință în „treimea de mijloc", 
preferind maniera directă, genera
toare de acțiuni purtate spre cele 
două careuri, dar și de dese „cioc
niri", sancționate în 5 rîndurj cu 
cartonașe galbene.

(Urmare din pag. 1)
lui Dinamo, pornit de pe dreapta, 
de la Lucescu, Dumitriu II cuce
rește din nou aplauzele publicului 
trimițînd din nou o pasă ideală, 
de data asta lui Dorian Dumitres
cu. Ex-arădeanul împinge mingea 
In plasă, poarta fiind goală, pentru 
că Pilea fusese și el păcălit de 
jocul lui Dumitriu.

Din acest moment, partida capă
tă cu totul alt aspect : dintr-una 
disputată între două echipe de for
țe aproximativ egale, s-a văzut 
clar că universitarii încep să cede
ze teren. în loc să forțeze ritmul, 
având un 2—0 încurajator pe ta
bela de marcaj, Dinamo — întoc
mai ca echipa reprezentativă la 
Helsinki — preferă un joc pozițio
nal, cu broderii de mare efect, a- 
plaudate, contra cărora nu am a- 
vea nimic de obiectat dacă ar fi 
avut ca rezultat cel puțin crearea 
unor poziții de gol. Dar să-i lăsăm 
pe jucători să joace și pentru plă
cerea lor sau a tribunelor, nu nu
mai pentru rezultat...

După pauză, forțele Universității 
sînt și mai reduse datorită acciden
tării lui Pîrvu de către Sătmărea- 
nu IT (mult rudimentar pare acesta 
în angrenajul lui Dinamo ; era par
că mai tehnic la Crișul) și a lui 
Oblemenco în urma unei ciocniri 
cu același Sătmăreanu. Golgeterul 
craiovean găsește însă puteri să 
trimită balonul în bară (min. 66). 
Dar în acel moment scorul era 
3—0, tot Fl. Dumitrescu găsind un 
locșor liber într-o pădure de picioa-

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE
DE VELODROM

iii.

FL. NEGOESCU
w A

DE VITEZĂ
' Ce va fi fost oare în inima lui 
Florian Negoescu, Ieri după amiază, 
cînd, străbătînd parcul sportiv Di
namo, a zărit stadionul de fotbal 
arhiplin, încins ca un vulcan, cu 
înlîăcăratele galerii scandînd „Hai 
oltenii !“, „Di-na-mo 1“ și „Dumi
triu 1", pentru ca apoi, ajungînd 
pe inelul de beton — unde avea 
să susțină bătălia aprigă de cuce
rire a titlului de campion al Ro
mâniei la viteză — să-l întîmpine 
tribuna goală, dezolantă, tristă, lip
sită de viață. Va fi simțit, proba
bil. el ca și ceilalți sportivi, o mare 
mîhnire. Dar pentru asta nu este 
vinovat numai ciclismul...

La startul acestei prime probe a 
campionatului de ciclism pe pistă 
s-au aliniat 12 viteziști. în serii 
— nici o surpriză, de altfel ca și 
în sferturi de finală. Lupta a de
venit pasionantă odată cu desfășu
rarea semifinalelor. în prima din
tre ele, Florian Negoescu (Steaua) 

învins clar (poate prea ușor...)

■tadlon Jiul î timp frumo» ț teren moale ; epectatori 7 80S. Au marcat: 
STOIAN (min. 10) «1 SIMA (min. 12). Raportul șuturilor la poartă 17—1 
(pe epațlul porții 15—3). Raport de eornere 10—3.

JIUL i Sutiu 8 — M. Marian 9 (mln. M Al.
7, Stocker I, Tonca 0, Urmaș 7. Dodu 7, Peronescu 
Naldln 3 (min. 67 Cotormanl 6).

U.T.A. I Vldao I — Blrău 7, Lereter 7, Pojonl 
Pete««m 6, Sima >, Broșovschl 8, Kun II 7, Both 8.

A arbitrat GH. LIMONA +++++• ajutat la Unle de Gh, Vailleacu 
n șl Gh. Mlcloș (toți din București).

Trofeul Petachovschl t 7.
La tlneret-rezerve : Jiul

Georgescu T), Georgevlcd
1. Stoian l-t-, Llbardl I,
7, Popovld 7, Domld» I.

— U.T.A, (1-J).

gaz- 
după 
bu-

Evident, mal în largul lor, 
dele au atacat mai mult, și 
numai 10 minute, au cunoscut 
curia golului : debutantul M. Ma
rian a trimis lung, în careul advers, 
Leretcr a „lăsat" Ia portar și... 
Stoian, care a urmărit faza a săltat,

pe 
centrat 
11 me- 
cu ca- 
Suciu :

Trimisul nostra special la „Trofeul JadraiT, ADRIAN VASILIU, transmite <Tin insula Hvar:

ROMÂNIA-S.U.A. 4-4, DUPĂ CE POLOIȘTII NOȘTRI
9

ȘAHISTELE
CONDUC DETAȘAT

AU CONDUS DE PATRU ORI

Stadion Dinamo: timp admirabil; 
teren bun ; spectatori aproximativ 
22 000. Au marcat : DUMITRACHE 
(min. 7) și FL. DUMITRESCU 
17 și 61). Raportul șuturilor la 
tâ : 15—16 (pe spațiul porții : 
Raport de eornere 5—3.

DINAMO : Andrei 8 (min. 84 
stantinescu) — Cheran 8, Nunwelller 
III 7. Sătmăreanu 4, Deleanu 7, Dinu 
7 Nunweiller VI 9, Lucescu 7, Du
mitriu II 9 (min. 70 Sălceanu), Du
mitrache 8, Fl. Dumitrescu 8.

UNIV. CRAIOVA : Pilcă 5 (min. 23 
Papuc 7) — Niculescu 6, Deselnicu 
5. Tacoi 6. Velea 5. Strîmbeanu 8. 
Ivan 7, Niță 7. Pîrvu 6 (min. 63 
Neagu). Oblemenco 5, Țarălungă 7.

A arbitrat M. ROTARU -+-A-+-+, 
ajutat la linie de I. Ciolan și V. 
Buimistriuc (toți din Iași).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tinerct-rezerve : Dinamo — 

Univ. Craiova 2—1 (0—0).

(min. 
poar- 
8—3).

Con-

re ca să 
Cu toate 
ieri unul 
ioveni, rezultatul rămîne definitiv, 
deși în min. 89 Dumitrache expe
diază un șut care prinde o traiec
torie curioasă și lovește bara din 
stingă lui Papuc.

Tn concluzie, o victorie clară, 
fără emoții ; dar jocul, privindu-I 
prin prisma celui ce urmează la 
Trnava, nu ne-a mulțumit pe de
plin. Cu campioana Cehoslovaciei 
se impune un ritm mai alert, 
schimbări de ritm, mai multă dîr- 
zenie în duelurile pentru balon, 
mai mult ajutor acordat omului cu 
mingea la picior.

trimită mingea în plasă, 
sforțările lui Strîmbeanu, 
dintre cei mai activi cra-

peste portarul Vidac, balonul tn 
plasă.

Doar două minute trecuseră cînd 
U.T.A., lucidă ca întotdeauna, ob
ținea — spectaculos — egalarea: 
Petescu l-a deschis impecabil 
Both, acesta a demarat și a 
perfect înspre punctul de la 
tri, de unde Sima a plasat, 
pul, balonul în stingă lui 
1—1.

Egalată atît de rapid, echipa Jiul 
și-a pierdut din răbdare, a început 
să acționeze mai precipitat, mai 
puțin clar. Și, totuși, în . min. 26 
impetuosul Stoian a avut din nou 
golul în vîrful bocancului: a ur
mărit cu dîrzenie o minge, l-a „în
tors" pe Lereter, în careu, pentru 
ca apoi, să șuteze alături de poartă 
de la aproximativ 7—8 metri dintr-o 
poziție deosebit de favorabilă.

în min. 31, a fost rîndul lui Sima 
să piardă o bună ocazie, plasînd 
balonul, cu capul, de la 10—12 me
tri, pe lingă poarta lui Suciu.

După pauză, jocul și-a păstrat. în 
bună măsură, profilul din prima 
parte : Jiul a forțat victoria, a a- 
tacat mai mult, dar pe măsură ce 
timpul trecea își pierdea vădit sîn- 
gele rece. De partea cealaltă, con
traatacurile U.T.A.-ei au semănat 
de fiecare dată panică în careul 
advers.

G. NICOLAESCU 
ST. KONICSKA

Ieri, in divizia B

Politehnica Galați
știința Bacău 3-1 (O-O)

GALAȚI, 25 (prin telefon, «le la co
respondentul nostru). Partida dintre cele 
două echipe studențești a fost confuză, 
nervoasă, mal ales datorită oaspeților. 
După o primă repriză albă, băcăuanii 
deschid scorul, prin Cernuț (min. 43). 
Replica gazdelor nu intîrzie șl, In 20 de 
minute, ele își asigură o victorie me
ritată : Lehăduș (min. 54), Toma (min. 
55 șl 74 — din 11 m). A arbitrat bine 
Marin Niță (București).

T. SIRIOI’OL

HVAR, 25 (prin telex). înconju
rată de apele atît de albastre ale 
Adriaticei, așezarea lasă impresia 
unui colț de paradis. Urme mile
nare, datînd de peste 5000 de ani 
(grotele lui Grabac și Marko stau 
drept mărturie), alături de con
strucții dintre cele mai moderne, 
strălucesc într-un soare puternic, 
aproximativ 2724 de ore într-un an. 
Faptul este garantat de testele me
teorologice și de vegetația luxu
riantă, asemănătoare celei din re
giunile subtropicale.

Ne aflăm la Hvar, colț turistic 
de mare atracție, la distanță de 
două ore de călătorie cu vaporul 
de Split. Prospectele, și nu numai 
ele, informează pe orice turist că 
în aceste locuri nu plouă decit o 
dată la cinci ani (lucru absolut 
verificat), iar atunci gazdele su
portă pensiunea completă a zilei și 
evenimentul este anunțat în presa 
mondială. Dar aceasta nu este sin
gura „minune" pentru turiști, 
turn de observație, datînd din 

•colul IV, cel mai vechi teatru 
Europa — Arsenal (construit 
1612), ca și un fort cu instalații 
complexe, ridicat de francezi în e- 
poca napoleoniană, sînt vestigii 
față de care nimeni nu rămîne in
diferent.

în acest cadru, cu totul inedit 
pentru o competiție de polo, și-au 
dat întîlnire. în disputa pentru 
„Trofeul Jadran", cei mai buni ju
cători din lume, fără excepție. Par
tidele . se desfășoară în piscina a- 
coperită (33/22 m, cu 8 culoare) a 
elegantului hotel Amfora, dat în 
folosință în luna august a acestui 
an. Un bazin splendid, cu apă de 
mare, clară precum cristalul, cu 
tribune care pot cuprinde o asis
tență de aproximativ 1 000 de per
soane. Și, pentru ea marele interes 
pentru acest campionat mondial 
(neoficial) să fie în întregime sa
tisfăcut, televiziunea iugoslavă va 
transmite, prin intermediul rețele
lor Eurovision și Intervision, inte
gral, toate meciurile.

în prima partidă, reprezentativa 
României a întîlnit pe cea a S.U.A., 
cu care a terminat la egalitate:

4—4 (0—0, 1—0. 1—2, 2—2). Așa 
cum era de așteptat, poloiștii ro
mâni au avut un adversar dificil 
(locul 5 la J.O. din Mexic), dar nu 
și de neînvins, deoarece l-au con
dus de patru ori. începutul nu ne-a 
fost favorabil, deoarece trei elimi
nări consecutive (C. Rusu, Szabo 
și Culineac) au făcut ca formația

Huber a fost unul dintre -poloiștii 
noștri cei mai buni in partida cu

S.U.A.

română să nu se întilnească, prac
tic, cu mingea. Jucătorii noștri s-au 
apărat, însă, cu mult calm și n-au 
primit gol. în al doilea sfert, în 
plină dominare adversă, Culineac 
i-a pasat precis lui Novac și acesta 
a spart gheața : 1—0. în continua
re, formația română, temîndu-se să 
nu fie surprinsă pe contraatac (a- 
mericanii sînt excelenți înotători), 
a acționat timid. Totuși, ea a con
dus cu 2—1, 3—2 (ambele goluri 
marcate de Novac) și 4—3 (Culi
neac din void, după o frumoasă 
combinație cu Novac). Echipa 
S.U.A. a egalat, însă, de fiecare 
dată, prin Weitzenberg, Scherer. 
Bradely și Asch. Cu cîteva secunde 
înaintea fluierului final, Cornel 
Rusu a avut golul victoriei „în

mină", dar a ratat dintr-o poziție 
clară.

Scorul este echitabil, deoarece ad
versarii au înotat și atacat mai 
mult, iar selecționata română a ju
cat excesiv de prudent. Ea s-a e- 
vidențiat, însă, prin cîteva execu
ții de finețe și prin cele patru 
goluri înscrise din acțiune.

Formații: ROMANIA: Huber — 
Novac, Culineac, Zamîirescu, Mi- 
hăilescu, C. Rusu, CI, Rusu, Lazăr, 
D. Popescu, Szabo ; S.U.A. : Bar
nett — Ferguson, Parmley, Weit
zenberg. Scherer, Asch, Bradely, 
Craig, Schmidt, Parker, Jerdts. A 
condus slab A. Angella (Franța).

Următoarea adversară a repre
zentativei române, care nu-1 va 
mai putea folosi pe Mihăilescu (ac
cidentat), este formația Italiei.

în derbyul zilei, echipele U.R.S.S. 
și Ungariei s-au angrenat într-o 
luptă de uzură, lipsită de specta
culozitate, în care prima formație 
a învins, pe merit, cu 4—3 (0—0,
1— 1, 2—0, 1—2). Au înscris Dreval, 
Dolgușin, _ 
(U.R.S.S.), Balla, Szivos, Kasas (Un
garia). A condus slab D Dirnwe- 
ber (Austria) Celelalte rezultate : 
Iugoslavia — Olanda 4—2 (0—0,
2— 0, 1—2, 1—0), au înscris Bela- 
marici, Jankovici, Poljak, Marovici 
pentru Iugoslavia, respectiv Schmidt 
și Bras ; Italia — R. F. a Germa
niei 6—1 (1—0, 2—1, 1—0, 2—0), 
au marcat Marsilli 2. De Magistris 
3, Ghidellini pentru Italia, respec
tiv Schumann.

BRAȘOV (prin telefon). — Dupl 
disputarea a 4 tururi, «corul în tn- 
tîlnlrea internațională feminină da 
șah dintre echipele României și Po
loniei este de 15—7 (2) In favoarea 
reprezentativei noastre.

Rezultate : Polihroniade—Szotal—0, 
Makai—Radzikowska 1—0, Baum- 
starck—Rybarska */,—Vi(HI), Radzi
kowska—Polihroniade, Lltmano-
wiez — Makai, Lipska — Baumstarck, 
Szota—Teodorescu remize (IV). Două 
partide s-au întrerupt.

Azi, la Ploiești

ROMÂNIA (tineret)
R.S.S. BIELORUSA

LA HALTERE

Barkalov, Kabanov

După o lungă pauză competition 
nală, halterofilii fruntași, care s-au 
antrenat asiduu în cursul verii, își 
reiau activitatea în concursuri ofi
ciale. Azi, la Ploiești, cu începe
re de la ora 10,30 reprezentativa 
de tineret a țării noastre va întîl
ni puternica echipă a R.S.S. Bie
loruse. Fără îndoială că favoriții 
întîlnirii sînt halterofilii sovietici,

Iată și echipa pe care o vom ali
nia : cat. muscă — I. Hortopan, 
cat. cocos: M. Grigoras, cat. pană) 
T. Apostol, cat. ușoară i Gh. Bercea 
(V. Bădescu sau A. Miuț), cat semi- 
mijlocie: T. Petrișor (Gh. Mîinea), 
cat. mijlocie: Liviu Opreanu, cat. 
semigrea: Șt. Mathe, cat. grea: S. 
Herghelegiu, cat. supergrea: V. 
Deak.

Campionatele europene de volei

I.

Evoluînd slab, echipa feminină
a ratat calificarea în turneul final

O frumoasă victorie la judo

prim plan — ciștigmd detașat teri
Foto i B. VASILE

l-a
pe colegul său de club Paul Soare, 
în
s-a întrebuințat 
trece de G. Negoescu (Steaua). De 
altfel, dinamovistul a marcat și cel 
mai bun timp al acestor finale : 
11,8 s. Disputa pentru locurile 3—4 
(G. Negoescu-P. Soare), desfășurată 
într-o manșă, i-a dat dreptul lui 
George Negoescu să urce pe ulti
ma treaptă a podiumului de pre
miere (timp : 12,7 s). Așteptată cu 
interes de arbitri, antrenori și de 
spectatorii care au invadat tribuna 
după încheierea meciului de fot
bal, finala campionatului, finala 
mare, a avut o desfășurare neaș
teptată. După ce în prima serie a

timp ce Șt. Laibner (Dinamo) 
serios pentru a

Florian Negoescu (Steaua) 
una din seriile probei de viteză.

învins la mare luptă FI. Negoescu 
(timp : 12,7) — mai ales datorită 
faptului că St. Laibner a vrut să 
se confrunte exact in punctele 
forte ale stelistului : „sur place" 
și sprint pe ultimii 200 m — a ur
mat, în manșa a doua, un episod 
controversat. St. Laibner l-a jenat 
pe ultimul viraj pe FI. Negoescu 
(l-a obligat să urce pînă aproape 
de parapet, evitînd în ultimul mo
ment un accident) și arbitrii au 
anulat seria, dictînd repetarea ei 
și un avertisment dinamovistului. 
Laibner și antrenorul său susțin că 
ieri s-au mai întîmplat lucruri de 
acest fel și că la mondiale, de a- 
semenea, s-a procedat astfel, fără 
ca arbitrii să ia măsuri. Regula
mentul este însă clar și noi socotim 
justă poziția arbitrilor, cu preci
zarea că ea trebuie să fie aceeași 
în toate cazurile. Neținînd seama 
de avertisment, Laibner l-a jenat 
și în manșa următoare pe Nego
escu, astfel că juriul l-a descalifi
cat. Păcat că talentatul dinamovist 
a perseverat în greșeli 1 Florian 
Negoescu cîștigă din nou titlul de 
campion. Este o încununare meri
tată a talentului pe care-1 are. 
Clasamentul final la viteză : 1.
FL. NEGOESCU (STEAUA) — cam-

pion al României : 2. St. Laibner 
(Dinamo) ; 3. G. Negoescu (Steaua). 
Următoarea 
start de pe 
la ora 16.

probă — 1000 ra cu 
loc se desfășoară luni

Hristache NAUM

ROMÂNIA (juniori) —CEHOSLOVACIA (tineret) 2-2
CadețU judo-ului nostru nu obținut a- 

seară o frurnO’ârfâ victorie in fața repre
zentativei de tineret a Cehoslovaciei: 
4—0. Reuniunea de la sala Floreasca a 
fost urmărită de un număi mic de spec
tatori. dar foarte inimoși, adevă- 
rațl prieteni ai sportului tn „ki
mono". care au aplaudat frenetic 
acțiunile spectaculoase ale ccncurenților. 
Din selecționata română de tineret au a- 
vut o evoluție sigură Lazăr Moldovan, 
Ion Petrov și Ion Lazăr. De la oaspeți, 
o Impresie frumoasă au lăsat Kercl La
tina (medalia de argint la campionatele 
europene de juniori la categoria grea) și 
11.1a Pentldis. După meciul echipelor de 
tineret selecționata română de juniori a 
întllnlt aceeași formație a Cehoslovaciei 
din primul meci al serii, adică formația 
de tineret. Partida s-a încheiat nede- 
cis, 2—2. Dintre juniorii noștri a com
portare remarcabilă au avut C. Melnic. 
care a cîștigat la yppon (înainte de li
mită) sl M. Natopol.

REZULTATE TEHNICE: — etillpdc 
de tineret: cat. 63 kg — L. Moldovan (R) 
ciștigă prin superioritate tehnică la M. 
Vrba (C): cat. 70 kg — I. Petrov (R) 
ciștigă înainte de limită (min. 4) la P. 
Vondrons (C); cat. 80 kg — I. Lazăr (R) 
învinge prin superioritate tehnică pe I. 
Pentldis (C): cat. 93 kg — D. Alexandru 
(R) . îl întrece prin superioritate tehnică 
pe J. Siptak (C); cat. +93 kg — I. Buzic 
(R) egal cu K. Lacina (C) (Această deci-

zie, conform regulamentului de judo, 
nu este inclusă în scorul general). Scor 
final 1—o.

România juniori — Cehoslovacia tine
ret : 63 kg — Al. Flllp (R) egal cu M. 
Vrba (C); 70 kg — M. Natopol (R) ciștl- 
gă prin superioritate tehnică la P. Von- 
drons; 80 kg — Al. Toth (R) este Învins 
prin superioritate tehnică de I. Pentldis 
(C); 93 kg — c. Melnif (R) ciștigă înain
te de limită la J. Stp.ak (C); +93 kg 
— V. Molnar (R) este învins prin supe
rioritate tehnică de K. Latina (C) 
(scor : 2—2).
în pauza dintre cele două partide au 

fost tnmînate diplomele primilor maeștri 
al sportului la judo: Ion Georgescu, Va
sile Gheorghe, Gheorghe Boșcu (Rapid) 
și Ion Herman (I.E.F.9.).

Azi, tot în sala Floreasca, de la ora 
10, va avea loc revanșa.

REGGIO EMILIA, 25 (prin telex, 
de la trimisul nostru special).

Echipa feminină de volei- a Ro
mâniei nu va participa la turneul 
final pentru locurile 1—6! în der- 
by-ul susținut în noaptea de vineri 
spre sîmbătă în fața reprezenta
tivei R. D. Germane, fetele noas
tre au decepționat. Nimic din ceea 
ce ne așteptam să vedem în jocul 
lor nu ne-a fost oferit. Chiar de la 
începutul partidei adversarele 
noastre s-au făcut remarcate prin 
servicii puternice care le-au pus 
în dificultate pe voleibalistele ro
mânce, împiedicîndu-le să constru
iască acțiuni ofensive coerente. De 
altfel, primirea serviciilor a fost 
tot timpul un „călcîi al lui Achite" 
pentru echipa noastră. în primul 
set jucătoarele din R.D.G. s-au de
tașat tocmai datorită greșelilor 
la preluare comise de adversare 
care au și cedat în acest fel 5 
puncte. Totodată, chiar și în situa
țiile (rare) în care preluarea se 
efectua corect, pasele impreci
se și atacurile stereotipe se 
izbeau cel mai adesea de blocajul 
de netrecut al jucătoarelor din 
R.D.G. și ca urmare, setul se pier
de la 7. în cel de al doilea set, 
echipa noastră își mai redresează 
jocul și scorul ne este de la început 
favorabil. încurajate frenetic de pu-

->

FINALELE DE GIMNASTICA DE LA CLUJ
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)
Viorel Marcu și Toma Ovici pentru 
calificarea în finală. Au fost momente 
dramatice și răsturnări de scor, spe
cifice unei partide cu miză mare. 
Dar aceasta a apăsat, bineînțeles, a- 
supra nervilor jucătorilor, care au 
comis și multe greșeli. în special, 
Ovici a ratat des. El a remontat, 
în primul set, handicapul de la 2—4. 
pentru a avea apoi 5—4 și 40—15 (se- 
tbal). Marcu a egalat însă, ca să cîș- 
tige apoi un ghem contra serviciului, 
în care „avantajele" au alternat de 
șapte ori! El își rotunjește avansul- 
Conduce cu 2—0 la seturi, părînd a-și 
fi asigurat rapid victoria. Dar a ur
mat revenirea lui Ovici. care cîștigă 
și el două seturi la rind. Ovici face 
break, în setul cinci, chiar din pri
mul ghem și pare el, acum, stăpin 
pe situație. Egalitatea se restabilește 
insă imediat. La 3—2, Marcu face 
breakul decisiv: 4—2. Adversarul Său 
era evident epuizat, fiindcă el nu 
mai reușește că cîștige nici
ghem pînă la finele partidei Scor : 
Marcu-Ovici 7—5, 6—3, 3—6, 3—6.
6-2.

în finala feminină se vor întîlni 
cele două favorite ale întrecerii a 
Agneta Kun (campioana ediției trecu
te) și Iudit Dibar Gohn (fostă de pa' 
tru ori campioană). Două jucătoare 
cu forță consacrată, care promit o 
finală mare. Dar noi vom prefera 
să scriem aci 
o tenismană 
finală. Este 
învinsa fostei 
ușit totuși să-i ia primul set- 
15 ani, este membră a clubului Dina
mo, eleva antrenorului Aurel Se- 
gărceanu. Și este incontestabila re
velație a acestor campionate. Pier
de cu 6—3, 1—6, 2—6 în fața lui Iu
dit Dibar Gohn. în cealaltă semifi
nală : Agneta Kun-Ecaterina Roșia- 
nu 6—1, 6—1.

Pentru 
putată tot ieri după amiază, 
rămîne 
cifric :

cîteva rînduri despre 
care nu va figura în 
Mariana Simionescu. 
campioane, care a re- 

Are

un

finala de dublu mixt, dis- 
' . ~ nu ne

loc decit pentru rezultatul 
____ Iudit Dibar Gohn, Sever 
Dion (Dinamo) — Ecaterina Roșianu 
Sever Mureșan (Progresul) 6—2, 6—2. 

Programul celorlalte finale : AZI, 
ora 14 — simplu masculin ; ora 15
— simplu feminin ; MÎINE, ora 14
— dublu masculin ; ora 15 — dublu 
feminin.

au motive de îngrijorare la paralele 
mai ales că la încălzire unul din 
cele mai grele elemente ale exerci
țiului nu îi reușește de loc. în con
curs, însă, campioana noastră a exe
cutat bine (deși sub nivelul altor e- 
voluții ale sale), obținînd 9,35. Ur- 
mînd-o la aparat, Alina — cu un e- 
xerciți.u de mare spectaculozitate și 
măiestrie tehnică — n-a mai reușit 
totuși mișcarea ei amplă și sigură 
din prima zi. fiind notată cu 9,25. 
La bîrnă. ordinea în concurs a a- 
cestor sportive se schimbă. Prima 
execută Goreac, care încearcă, ultima 
carte,... dar. binecunoscutele ei ca
lități de „bîrnistă" o trădează de 
data aceasta. Ea are cîteva ezitări 
pronunțate și... 8,70. în atari con
diții, Ceampeiea a lucrat mult mai 
degajat, a manifestat o impresionan
tă siguranță și eleganță în mișcare, 
terminind în ropote de aplauze exe
cuția. Cu marea ei măiestrie la sol, 
cu capacitatea ei de a face din a- 
ceastă probă 
tate artistică, 
întrecerea cu 
datorat — în 
ților de care 
pasionate și 
desfășoară cu ea antrenorul Nîcolae 
Covaci. După cum Emilia Liță și 
Petre Miclăuș, au incontestabile me
rite pentru buna pregătire și poziție 
în clasamentele finale ale altor gimnas
te dinamoviste, în primul rind Alina 
Goreac și Olga Ștefan.

Ne-am oprit mai mult la duelul 
Ceampeiea — Goreac pentru titlul 
feminin, pentru că, realmente, el a 
fost ,.clou“-ul zilei de vineri probînd 
în mod elocvent că o întrecere de 
gimnastică poate fi — între 
palpitantă.

La masculin, Gheorghe 
și Vasile Cosariu au mizat 
tualele greșeli ale liderului 
puse. Petre Mihaiuc. Dar fostul cam
pion a evoluat în maniera de acum 
doi ani — sigur, precis ca un me
tronom — și a acumulat numai note 
de la nouă in sus, recîștigîndu-și po
ziția pierdută anul trecut. Sincere 
felicitări lui și antrenorului său Cos- 
tache Gheorghiu.

Să mai reținem 
acestor finale că 
mister cum fetița 
drăgălașă, Rodica

un recital de virtuozi- 
Ceampelea a încheiat 
un binemeritat succes, 
primul rînd — calită- 
dispune, dar și muncii 
competente pe care o

altele și...

Păunescu 
pe even- 

de la im-

din desfășurarea 
rămîne un mic 

aceasta scundă și 
Sabău, cucerește

medalla de bronz a campionatului, 
în ultima instanță, ea probează suc
cesul muncii perseverente, desfășu
rată cu 
bilitățile 
sportivă 
noastră, 
proceda 
sale de 
ducație
Gheorghiu-Dej care, atunci cînd au 
atins o anume măiestrie, au uitat 
obligația ce o au de a se menține 
în parametrii normali de greutate si 
că trebuie să se pregătească temei
nic pentru orice competiție. Așa se 
face că cele mai multe dintre maestrele 
din cadrul liceului amintit nu și-au 
confirmat reputația la unul din cele 
mai importante teste ale gimnasticii 
noastre interne. Am fi bucuroși să 
știm că această comportare a spor
tivelor de la liceul nostru de spe
cialitate nu este socotită mulțumi
toare nici de specialiștii care lu
crează în această unitate și nici de 
federația de resort.

De altfel, despre alte aspecte ne
gative — din păcate majoritare — 
desprinse din finala de la Cluj vom 
mai avea prilejul să discutăm. Cert 
este, însă, că gimnastica noastră cea 
feminină îndeosebi, pentru ca în ea 
se puneau mari speranțe, se află 
într-un impas, pe care nu-1 bănuiam 
acum cîteva luni și pentru înlătu
rarea căruia trebuie intervenit cu 
măsuri energice, cit mai curînd po
sibil.

în ziua a treia a campionatelor na
ționale de gimnastică pentru maeștri
— ce se dispută la Cluj — s-au des
fășurat finalele pe apărate la cire 
au participat 
sase sportivi, 
celor doi campioni absoluți, 
Ceampeiea și Petre Mihaiuc 
ritabil recital de măiestrie sportivă. 
P. Mihaiuc a cîștigat cinci titluri, iar 
Elena Ceampeiea două.

Iată de altfel cîștigătorii : FEMI
NIN — bîrnă și cal Elena Ceampeiea 
(Dinamo București), paralele — Ali
na Goreac (Dinamo) și Anca Grigo- 
raș (Flacăra Or. Gh. Gheorghiu-Dej). 
sărituri — Ileana Cuman (Flacăra 
Or. Gh. Gheorghiu-Dej) ; MASCU
LIN : I'etre Mahaiuc (Steaua) la sol
— împreună cu Gh. Păunescu 
namo Buc-) — apoi la inele, la 
rituri, la paralele și bară fixă, 
Gh. Păunescu la cal cu minere.

modestie, evidențiază posi- 
de care dispune această 

de a se afirma în gimnastica 
Cu condiția, însă, de a nu 
ca multe alte colege ale 

la liceul cu program de e- 
fizică din Municipiul Gh.

cei mai bine clasați 
întrecerea a prilejuit 

Elena 
un ve-

(Di-
să-
iar

(Urmare din pag. 1)

Cursa a plăcut prin dinamismul ei, 
prin comportarea bună a tuturor 
echipajelor. A cîștigat din nou for
mația C.N.U. (antrenor prof. Ion 
Boicu) și astăzi într-o formă co
respunzătoare. Rezultate : 1. C.N.U. 
(Teodora Untaru, Marioara Sîngior- 
zan, Elena Necula, Doina Bălașa + 
Maria Gheață) 3:24,5, 2. R. F. a 
Germaniei 3:28,2, 3. Bulgaria 3:39,3, 
4. Șc. sp. Timișoara 3:42.5. 5. T. S. 
Praga 3:45,5.

La schif 2 vîsle, maestrele eme
rite ale sportului Elisabeta Lazăr 
și Ileana Korondoczi (U. T. Arad) 
au trecut primele linia de sosire, 
într-o cursă în care au condus tot 
timpul. Clasament: 1. U.T.A. (La
zăr — Korondoczi) 3:35,2, 2. R. F. 
a Germaniei (Hohl — Karhass) 
3:37.6, 3. C.N.U. (Kloss — Ionescu) 
3:39,5, 4. Voința Buc. 3:42,1. 5. Bul
garia 3:57,6, 6. T. S. Praga 3:59,8.

Prima zi a Regatei Internațio
nale Snagov s-a încheiat cu mereu 
frumoasa probă de schif 8+1. Cele 
șase formații prezente la startul a- 
cestei curse și-au disputat cu ar
doare întîietatea, oferind celor pre-

zenți un splendid’ recital nautic. 
Mai bine pregătit, puternicul echi
paj al sportivelor de la Dinamo 
Kiev și-a adjudecat victoria. Cla
sament : 1. Dinamo Kiev 3:11,2, 2. 
Combinata Olimpia — Metalul 
3:18,5, 3. C.N.U. 3:21,7, 4. AZS Var
șovia 3:26,9, 
T. S. Praga

întrecerile 
C.N.U.", care 
tent cu Regata Snagov, au întregit 
spectacolul nautic de sîmbătă. De 
subliniat buna pregătire a canoto
rilor ce au reprezentat clubul or
ganizator, cîștigători în majorita
tea probelor disputate.

Rezultate (primii clasați, în or
dinea desfășurării probelor) : schif 
2 vîsle (junioare) : C.N.U. (Con- 
stantinescu — Sta văr) 2:55,7 ; schif 
2+1 (seniori) : C.N.U. (Horvath, 
Ciosici + Gogan) 7.47,0: schif 2 f.c. 
(seniori) : C.N.U. (Rădulescu, Ilies
cu) 7:18,3 ; 4+1 rame (juniori) ; 
AZS Varșovia 5:11,2 ; simplu (ju
niori) 
6:08,5 
6:16,1 
2:42,7 
6:50,2.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
PROMOVATĂ TN DIVIZIA Ă 

LA VOLEI FEMININ

în vederea desemnării celei de a 
doua promovate în divizia A de 
volei feminin, echipele Universi
tatea București și Constructorul 
București au susținut un baraj de 
trei partide pentru calificare. Con
form regulamentului, urma să pro
moveze formația care avea să cu
cerească două victorii. După ce 
primele meciuri au fost cîștigate pe 
rînd de echipele angajate în între
cere, cu același scor (3—2), în cel 
de al treilea, CONSTRUCTORUL a 
învins categoric cu 3—0 (2,6,11), 
căpătînd astfel dreptul să activeze 
în prima categorie a campionatu
lui viitor.

KODES ELIMINAT!
O altă mare surpriză a fost înre

gistrată în cadrul turneului interna
țional de tenis de la Los Angeles: 
juniorul american Roscoe Tanner (se-

f
»

5. Bulgaria 
3:34,2.

rezervate 
au avut loc

3:31,5, 6.

„Cupei
concomi-

Rylski (AZS Varșovia)
8+1 (seniori) : C.N.U.

4+1 vîsle (junioare) C.N.U.
4+1 rame (seniori) : C.N.U.

blic, ele cîștigă la 8, lăsînd impre
sia că vor domina întîlnirea.

însă greșelilor tehnice, dezori
entării, li se adaugă și reproșurile 
reciproce care înrăutățesc situa- X 
ția. După ce conduc cu 2—0 și sînt 
conduse cu 7—2, voleibalistele 
noastre echilibrează scorul, profi-

REZULTATELE ZILEI A DOUA
MASCULIN : seria B : Turcia-Sco- 

ția 3—0. Cehoslovacia-Israel 3—0 ; 
seria C : Franța-Danemarca 3—0, O- 
landa-Polonia 0—.3 ; seria D : R.D.G.- 
Eiveția 3—0, Bulgaria-Suedia 3—0 ; 
seria E : Italia-Finlanda 3-0, Ko- 
mânia-Greeia 3—0 ; seria F : R.F.G.- 
Austria 2—0, Ungaria-Iugoslavia 3—1. 
FEMININ : seria A : U.R.S.S.-Elveția 
3—0 ; seria B : Polonia-Italia 3—0 ; 
seria C : Cehoslovacia-Franta 3—0 ; 
seria D : R.D.G.-România 3—2 ; seria 
E : Ungaria-Anglia 3—0 ; seria F : 
Bulgaria-Danemarca 3—0.

tind de greșelile tn atac ale ad
versarelor. Ele preiau conducerea, 
însă Ichim și Itu greșesc stupid 
în final și echipa pierde un set 
(14—16) pe care-1 avusese în mînă. 
2—1 pentru formația R.D.G. și 
perspectiva unei înfringeri pentru 
noi la care nimeni nu se gîndise. 
Reușim să restabilim egalitatea pe 
tabela de marcaj datorită unor e- 
rori comise de adversare. Toa
tă lumea aștepta, în sfîrșit, re
venirea formației noastre. Dar en
tuziasmul publicului avea să ră- 
mînă fără răsplată. Deruta e com
pletă. Itu, Ichim, Rebac, Gabriela 
Popa, Zaharescu parcă uitaseră că 
se află Ia o competiție atît de im
portantă. Doar Mariana Popescu în
cerca să le readucă la realitate pe 
colegele ei, în timp ce Rodica Popa, 
solicitată mult în celelalte seturi, 
nu a mai rezistat. Deci înfrângere 
surprinzătoare și neplăcută (2—3), 
eliminarea din turneul final pen
tru locurile 1—6 și spulberarea 
speranțelor de calificare la J.O. de 
la Miinchen.

Victoria voleibalistelor din 
R.D.G. este meritată, dar obținută 
cu largul concurs al adversarelor, 
al unei echipe care s-a întrecut în 
greșeli. Ca să dăm un exemplu în 
acest sens ar fi de ajuns să a- 
mintim că blocajele reușite de ju
cătoarele noastre se pot număra 
pe degete, că sportivele românce 
au cedat nu mai puțin de 18 punc
te din serviciu, iar de 26 de ori 
au trimis mingea afară din pro
priul lor serviciu. La toate acestea 
s-a adăugat și lipsa de inspirație 
a antrenorilor în manevrarea se
xtetului.

Aurelian BREBEANU
Aseară tîrziu, la Torino : ROMANIA 

— FINLANDA (masculin) : 3—1 (—22, 
12, 10, 1), la Reggio Emilia: ROMÂ
NIA — IUGOSLAVIA (feminin) : 3—0 
(2, 7, 1).

22220
lecționat ca rezervă în echipa SUA 
pentru „Cupa Davis") l-a eliminat 
pe cunoscutul campion cehoslovac 
Jan Kodes: 6—4, 6—4!

într-o altă partidă, australianul 
Bob Carmichael l-a învins cu 6—3, 
6—0 pe americanul Frank Froehling, 
titular în echipa S.U.A.

septembrie. După cum se știe, învin
gătorul acestei confruntări șahiste îl 
va întîlni în meci oficial pe Boris 
Spasski, deținătorul titlului de cam
pion al Jumii.

Fischer a declarat ziariștilor, la so
sire, că este sigur că va obține vic
toria:

HALTEROFILII SOVIETICI DIN 
NOU PE PODIUM

Campionatele mondiale de haltere 
au continuat la Lima cu întrecerile 
categoriei semigrea. Titlul de cam
pion al lumii a fost cucerit de spor
tivul sovietic David Riegert, care la 
totalul celor trei stiluri a realizat
542.500 kg (177,500 — 162,500 —
202.500 kg). Medalia de argint a re
venit compatriotului său Vasili Ko
lotov — 537.500 kg, iar cea de bronz 
suedezului Bo Johansson — 522 kg.

FISCHER ESTE SIGUR DE 
VICTORIE...

Robert Fischer a sosit Ia Buenos 
Aires, in vederea meciului cu Ti
gran Petrosian, care va începe la 30
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POOST — SERCU 
ÎNVINGĂTORI

Pentru a patra oară consecutiv, 
echipa Peter Poost(Olanda) și Patrick 
Sercu (Belgia) au cîștigat cursa ciclis- 
tă de 6 zile de la Londra. Ei au tota
lizat 441 p., fiind urmați la un tur 
de Tony Gowland (Anglia) - Alan 
van Lancker (Franța)

MECIURI INTERNAȚIONALE 
DE FOTBAL

Ieri, în C.E. de fotbal (grupa a 
II-a), la Budapesta : Ungaria—Bul
garia 2—0 (0—0).

în meci amical, la Geneva : Ita
lia—Mexic (2-0 (0-0) ; la Berlin 
R.D.G.—Cehoslovacia 1—1 (0-0).
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