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Dan 
bun

★

sinea noastră, un gind 
nimănui, că Argentina

Pa_a* 
de ta A’

Rowwi Hi. 
de argint

tecr*. Ui-s: 
votaț* sf s

Marculescu și Smarandache, 
balon in meciul F. C. 
componența de bază 

reduta apărării Jiului,

LA UZINA INDEPENDENTA 
SIBIU

Grecu — cel mai 
gimnast al echipei 

noastre

„POLI" TIMISOARA
„POLI" IAȘI ' 
STEAGUL ROȘU
S. C. BACAU 
JIUL
F. C. ARGEȘ 
„U" CLUJ

FI.
3.
I. 

D. 
G.

C din Alamo. In stingă echipa S.U.A., tar în dreapta,
Telefoto : A.P.-AGERPRES

«cafine de gimnast i-
— nare tirziu — cu 

rtmurraH pentru echipa 
Wl IU ț> medaliile dc 

strălucitoare cu 
inute într-o 
nit 24 de for
te cuncurenți. 
®t fructuos, 
ti român: s-au 
35 ce concu- 
02 individual 
SâSD p. Con- 

S3£5 p. Mihai 
e Oprescu 51.85 
râmine desigur 

22 K-pi. locul cinci 
MAvidsaL după 

urn. Aedrisnnv. So- 
La îne- 
kxiat cu 
pene de 

cel mai inait 
iokia 9A5 p, 
B.45 p> emi- 

da^ia

Asociația sportivă Locomotiva din 
Ploiești, cu sprijinul comitetului sin
dicatului de linie C.F.R. a Inițiat 
„Cupa 23 August" la șah, popice, 
tenis de masă și tenis. La aceste 
întreceri de masă sînt angrenați 
muncitori ceferiști de la stațiile 
Ploiești Nord, Triaj, Sud, precum 
și de la secțiile electrificare, verifi
cări de vagoane de la cele 4 stații, 
depoul de locomotive și de la regu
latorul de circulație din Ploiești.

Tot în orașul Ploiești. în organi
zarea Consiliului sindical județean 
și al A.S. Prahova .au loc, în aceste 
zile. întreceri de înot, găzduite de 
bazinul acoperit din localitate. Iată 
și cîteva dintre rezultatele înregis
trate : 100 m. bras : Florentina
Boneiu și Victorița Stanciu (A.S. 
Prahova) : 100 m. bras (băieți) : N. 
Dorian (Petrolistul Cîmpina). Gh. 
Tretiacov (Rafinăria Ploiești) : C. 
Dumitrescu (Petrolistul Cîmpina). 
Clasamentul pe echipe : 1 A.S. Pra
hova Ploiești, 2 Petrolistul Cîmpi
na, 3 A.S. Petrolul Cîmpina, 
finorul Ploiești.

Etapele finale ale acestor 
ceri vor avea loc în ziua 
August. •

Consiliul 
lor Bihor 
August" la 
începătorilor cit și celor avansa*.
La întreceri s-au înscris 16 ec?:- 
de băieți și fete.

Iată cîteva rezultate din cor.'.rzr- 
tarea echipelor de începători (fete : 
fabrica Miorița — fabrica Crișul 
17—5 ; cooperativa Cootex — Intre- 
prinderea metalică 11—7 ; echipe 
legitimate : AS. Tricoul — AS. 
Meteor J1 roșu 23—6 : Voința — Fa
vorit 17—12 : băieți : Voința — Ce
tatea Biharia 29—20.

*
C.J.E.F.S. a inițiat 

marii sărbători întreceri dotate 
„Cupa 23 August" la popice 
ticipă 32 de asociații din i: 
deri și instituții, cu ech.oe 
fotbal (32 de ech:

Ilie GHIȘA

Duminică, 
din Craiova 
de înot delate 
gust*. Peste 30 de tineri, 
pe categorii de virstă. au 
startul competiției. La stUul tber

loc «treceri
Cupa ZJ Aa
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EXCURSIE CICLOTURISTICA LA 
CALDARUSANI

PENTRU SPORTIVII ROMANI
IN ÎNTRECERILE UNIVERSIADEI

ASTĂZI, A TREIA ETAPĂ
A DIVIZIEI A LA FOTBAL

surprinși, miercuri
Constanța — Steaua se vor număra și q-* wmr-—* 
ai echipelor lor. Primul va încerca să străpungă 
celălalt se va afla față in față cu abila înaintare 

arădeană.
Foto: M. RADULESCU

— A.S.A. TG. MUREȘ 
(stadion Dina mo, ora 17)

— U.T.A.
(stadion „23 August”, ora 11,45)

- UNIVERSITATEA CRA.OVA
— CF.R. CLUJ
— RAPID
— PETROLUL
— f. C CONSTANTA
— GSM RESTTA
— SPORTUL STUDENȚESC

Capacitatea morală și psihologică 
lactor hotăritor io realizarea

marilor performanțe
Evoluția performanțelor sport 

ultimii 25 de ani evidențiază 
ritatea unor factori al antrenam?? 
lui, considerați, la vremea respectivă, 
drept elemente „cheie" în procesul de 
instruire sportivă. Astfel, in funcție 
de specificul fiecărei ramuri de s 
s-a considerat ca factor holârîtrr ia 
atingerea performanțelor superioare, 
fie pregătirea fizică generală, sau spe
cială, fie pregătirea tehnică, tactică 
sau psihologică.

In ultimii ani datele șființifire =. 
experiența practică demonstrează tot 
mai evident cerința abordării in unita
te și interdependență a factorilor care 
condiționează buna pregătire a spor
tivului de performanță : PREGĂTI
REA FIZICA GENERALA ȘI SPE
CIALA, (capacitatea fiziologică de e- 
fort), PREGĂTIREA TEHNICA. TAC
TICA. MORAL-PSIHOLOGICA ȘI 
TEORETICA.

In plus, realizarea și depășirea per
formanțelor de valoare mondiala re
clamă, în etapa în care ne găsim, îm
bunătățirea calitativă a fiecărui tar
tor. Intr-un articol anterior „Perfor
manța sportivă și capacitatea fizică 
de efort" am căutat să subliniem li
nele aspecte noi în pregătirea fizită 
a sportivilor de performanță. In ma
terialul de față încercăm să «coatem 
In evidență principalele probleme 
care se pun, In prezent, In fața pre
gătirii moral-psihologice a sportivi
lor.

In multe competiții interne șl in
ternaționale, In cazul cînd partenerii 
de Întrecere au valoare egală In pri
vința capacității fizice de efort, a 
tehnicii ți tacticii, victoria este ob
ținută de echipa sau de sportivul cu 
mal multă forță morală. In această 
privință, ca exemple deosebit de sem
nificative pot fi dați medallațlf ro
mâni în marile confruntări interna
ționale. Luptătorii V. Bularca șl Oh. 
Berceanu, »-au Impus ea cel nu! 
buni în lume nu numai ca urmare a 
bunel lor pregătiri atletice șl tehnleo- 
tactice ci mai ales prin hotărlrea, 
dlrzenia și credința nestrămutată In 
victorie cu care au abordat disputele 
cu cei mai tari adversari; numele 
boxerilor Nicolae Linca, Mircea Do- 
brescu, Gheorghe Negrea, Dumitru 
Ciobotaru. Gabriel Pometcu, frații 
Cuțov poate fi asociat nemijlocit cu 
noțiunile — curaj,, dăruire, spirit de 
sacrificiu : tenacitatea în antrenamen
te. și concursuri au caracterizat și pe 
valoroasele noastre atlete Iolanda Ba
laș, Lia Manoliu, Viorica Viscopolea-

Darjeiov. gim-.*stata Ete-r* Lenș- 
u ți Scria lovan, bobeorui Pan- 
, componentele echipei natac-tae 

de popice, reprezentanți sertme*. pias
tre Olga Szabo, Marta Vk»L Tloase 
Mureșanu.

In aces: puterea ie hșpS șl
patriotismul recrezentanțCor oojrr! «u 
avut un rol însemnat în realizare* 
unul prim ș! framoe bilanț, eoncreU- 
za: în c-jcertre* de numercise meda
lii ta campionatele mondiale șl eo- 
ropen* de ealac-eanoe. box, tnpta, 
gtntnaitrtă, popice, tenta de ciU 
calificaree îă fir*.* Cupei fiuropel 
ta *Cettam feminin șl în comportă
rile bune ele echipelor nafiosale de 
fetbal tmeeiurC* din preitertrertlta 
campfonarrtul mcndiah, 4* tenl* (In 
Cupe D*Vj), de n*t*țlt (ta Bales- 
al«dă), de -ratai (ta Jocurile Balcani
ce), de ragby clșfigare* turneului 
eu.-opeaa de foniort FISA), de hand
bal măscuita M hocbeL

Ce &e arrtâ praecee ta aceaitl pri
vință ? ta mod imrticltcr ci «ac- 
ce««l* ă* praștiei» ele «pcrsuhif râ
mi n mc aa foat abțiaate ăe «portivl 
car» pe Hngă • bail pe«cftir» fizică, 
tehnică și tactică ea arătat tea’te 
calități morale, eetlțenafti și ăe vo
ință.

Performanțele slabe, tnruccesele la 
unele ramuri de «port au drept cau
ză șl preocupare» in«uflclentă față de 
acest factor. Astfel, lipsa de dîrzeoie, 
precum și slaba hotărire și convingere 
de a ataca cotele mondiale ale perfor
manțelor de către o parte din atleți.

EMIL GHIBU
Secretar al C.VF.F.S.

(Continuare In pag. a 3-a)

verzi pentru dirijarea circuwv- 
Personajele principale sînt automo
bilele și condiția lor esențiala — 
șoseaua. Free Way-ul, adică auto-

pentru turneele semifinale • 
învingători prin r

MOSCOVA, II (prin telefon, de la 
traista nostru).

ar părea de ciudat, comen- 
țxra întrecerilor de vineri 
rsiadet nu îl vom începe 
feminină de aruncare a 

deșt ei a polarizat aten- 
Este de ajuns să ară- 
ce*. peste 460 de zia- 
prezenți la Moscova, 
jomMate s-au aflat în 
centrală de la Lujniki, 

iacăpăteare tribuna presei 
r.v^fictenie cele 12 ca-

Luptătorii Berceanu, Gingă și Sablovschi 
tuș, Păun a ciștigat

șâ peste 1W

virtuozitate, cum o face Dan Gre
cu. Se pare că foarte curînd el va 
fi marele favorit în toate concursu
rile de anvergură.

Mihai Borș s-a încumetat și el 
la un exercițiu de dificultate maxi
mă, cu elemente de balans și de for
ță excelent împletite. Din păcate, o 
mică nesiguranță la aterizarea te
merară pe care o face i-a răpit 10 
sutimi, dar — oricum — cu 9,50 p 
el rămîne cel mai periculos outsider 
al liderilor?

Succesul acesta ne bucură, cu 
atit mai mult cu cit el a fost re
purtat într-o companie puternică 
și la capătul unei lupte de mare 
încordare nervoasă și fizică. I-a 
sfîrșit, pe distanța a mai puțin de 
un punct s-au aliniat trei formații: 
3. România 163,95 p. 4. R.D. Ger
mană 163.60 p. 5. R.F. Germania 
163.00 p (pe primele două locuri : 
U.R.S.S. 170.15 și Japonia 167,40 p). 
Pe locul șase s-a clasat echipa 
S.U.A. cu 161,50 p.

Saltul de calitate, mult așteptat 
în gimnastica noastră masculină, 
s-a produs la Grenoble și a fost 
confirmat la

Speram în 
nemărturisit 
Menis va reuși s-o învingă pe Fai
na Melnik. Lucrul acesta ar fi fost 
poate posibil, mai ales în comple
xul de împrejurări existent vineri 
după-amiază la Lujniki. într-ade- 
vâr. deținătoarea recordului lumii, 
autoarea unei aruncări excelente în 
calificări (66.08 m), n-a mai demon
strat aceeași siguranță și în con
curs. cînd miza rezultatului și ten
siunea luptei încordează nervii și 
*.•'.?. -tulește mușchii. După încercarea 
a doua, cînd Argentina trecuse în 
frunte. Melnik a ratat de două ori 
consecutiv. Dar nu pentru că ar fi 
: - a: marele rezultat. Ci, pur și 
s.-".piu. pentru că nu i-a ieșit pi
rueta. Era desigur un moment psi-

f Continuare în pas. a 4-a)

După ars .ța de ia Concorde, aflu 
eu surprindere că apa golfului, ca 
st aceea a Oceanului, este ca de 
gheață. așa că nimeni nu poate 
face baie. Ni se spune că închi
soarea Alcatraz a fost plasată pe 

i tocmai pentru ca din acest 
r.xi Chiteau dTf să n't poată e-

intre san francisco și alamo
Reportaj intermediar, sugerat
• AZI, LA DUBLU, SMITH. VAN DILLEN

care M «prcpta amenințător
Ca U ajungi la Sas: Trane* »co. 

trabute să tree” peste Bay Bridge, 
pod eu dou* «ca;*. pentru eeta 
două «ertrurt. mal InM — ea vrac 
șapta kilometri — dedt Gc’.den 
Gate-uL vedeta Incontestabilă • 
-ărțuor poștale Ilustrate. Ia direc
ția podului, la dus, e golful. în 
mijlocul golfului — o insulă: Al
catraz. ..Alei a trăit Al Capone!” 
— spune cu neascunsă mfndrie 
ghidul american și ochii lui scli
pitori seamănă mult cu ochii ghi
dului grec care spunea, în fața 
templului lui Poseidon, la capul 
Sunîon: ..Pe această coloană și-s 
săpat numele lordul Byron”. .__

de... fusul orar
MĂSTASE, SÂNTEI

■ *â* îs atare. ori dt d» bine ar 
înota.

tată-na ta pcrt Fort—-ta seamă
nă mult tata* «ta Ap* miroase ia 
feâ ta Ptrru. ta Neapcta, la Dau- 
vtlta. ta Dcrrar «au ta Sydney 
M-wchtuJ verde care înfiscarâ pi
lonii debarcaderelor are aceeași 
nuanță. Ocolim zgîrte-ttorii. Nu ne 
atrag. In port e mult mai frumos. 
Clțiva stndenți ciută la ch.tară. Tre
cătorii le răsplătesc eforturile 
Sandvici urile cu pește se achizi
ționează imediat. Miroase a unde- 
lemr. ca Ia Istanbul, pe malul 
Bosforului, unde turcoaicele pră
jesc la pupa peștele prins de băr
bații lor la prora.

«

1;
■

In ziua a doua a campionatelor na
ționale de sărituri pentru juniori, 
găzduite de ștrandul Tineretului din 
Capitală, foarte tînăra Georgiana Să- 
căleanu (13 ani) a realizat o surprin
zătoare (dar meritată) victorie la plat
formă. Curajoasă, cu o ținută ele
gantă și execuții corecte, Georgiana 
Săcăleanu (antrenoare Elena Timar), 
s-a impus și a terminat -victorioasă în 
primul ei concurs de la 10 m, anun- 
țîndu-se ca un real talent. Pe locul 
secund, Sorana Prelipceanu. Insucce
sul Soranei pare neașteptat, dar tre
buie menționat că ea este specialistă 
doar la trambulină, salturile de la 
platformă executîndu-le cînd și cînd. 
Să sperăm, însă, că eșecul de ieri o

va ambiționa pentru a se pregăti cu 
mai multă sîrguință și la „10 m“. La 
băieți, victorie scontată a lui Vasile 
Nedelcu care a împlinit, cu acest pri
lej, și norma de maestru al sportului.

Rezultate. Platformă, junioare II : 
1. GEORGIANA SACALEANU (Șco
larul București) 157.15 p, 2. Sorana 
Prelipceanu (Crișul) 142,40, 3. Magda
lena Toth (Crișul) 125,90 p, 4. Rodi ca 
Anghel (Progresul) 115,45 p, 5. Ru- 
xandra Hocitțță (Șc. sp. Sibiu) 113,45 
p, 6. Anca Făgețeanu (Școlarul) 113,45 
p ; trambulină juniori II : 1. V. NE
DELCU (Școlarul) 450,25 p. 2. 
Lomnășan (Șc. sp. Sibiu) 323,95 p. 
M. Păunescu (Școlarul) 284,65 p, 4. 
Poroslay (Șc. sp. Sibiu) 257,50 p, 5. 
Oprean (Șc. sp. Sibiu) 252,10 p, 6. 
Nelger (Șc. sp. Sibiu) 237,50 p.

întrecerile de astăzi încep de 
orele 9,30 și 16,30. ;

IN

Acum ar trebui să ne continuăm 
calea împreună la Palo Alto, la 
Sunnyvale sau și mai bine, pe 
frumoasa șosea El Camino Real — 
opera împăratului Maximilian, pe 
vremea cînd California aparținea 
Mexicului Dar trebuie să amî- 
năm această buclă, pentru a ne 
întoarce acasă Cu o ușoară deviere 
spre Alamo unde antrenamentul e 
pe cale să înceapă. Ia paranteză, 
aș vrea să vă «pun cum gîndește 
un șofer care pornește de pildă, 
d< P« Bnoadway-ul franciscan «pre 
Concorde sau Alamo, H îșî spune: 
..M& Inseriu pe 101, apoi tree pe 
680, Intra pe 98, ajung pe 24* etc, 
etc. între timp, o simplă neatenție, 
adică o simplă daviere de culoar, 

poate purta nu spre Sacramen
to, ei «pre 8an Jose, ort San Dlego, 
Oakland, mu multe alte variante

Aw ajurxi deeiș la Round HUI. 
Zee de hectare pentru golf. 18 
terenuri de tenis. Piscină. IUe Năs- 
tase este așteptat încă de la in
trare. Semnează autografe fără 
să-și mai sprijine mina pe ceva 
Smith este asaltat de asemenea. 
Dar, este suficient ca un reporter 
ieșit ca din pămînt să strige: 
„Stan!", 1 
Pasadena să zîmbească

loan CHIRILA

i strige:
pentru ca uriașul din 

‘ ‘ " automat,

(Continuare în pag. a 4-a)

Vară. Anotimp al vacanțelor și 
concediilor. De Ia mic la mare, fie
care încearcă să-și petreacă în mod 
cît mai plăcut și util timpul liber. 
Elevi, studenți, muncitori se află 
în aceste zile în diferite stațiuni 
ale țării, se odihnesc, fac sport, își 
îmbogățesc cunoștințele și se pre
gătesc pentru un nou an de învă- 
țamînt, de muncă intensă.

In rindurile ce urmează prezen
tăm aspecte surprinse în tabăra de 
la Gurghiu și în Delta Dunării.

La 10 km de orașul Reghin, la poa
lele munților Gurghiului, funcționea
ză, începînd de Ia mijlocul lunii iu
lie, o tabără cu un profil deosebit. 
Este, vorba despre o adevărată școa
lă ai cărei elevi sînt președinții aso
ciațiilor sportive din învățămînt, iar 
lectori — profesori de educație fizică și 
activiști ai C.C. al U.T.C. Aprcupe 
300 de băieți și fete îsi îmbogățesc 
cunoștințele și se specializează în di
recția activităților sportive organizate 
în școli, de-a lungul fiecărei serii, 
fiecare de cîte 20 de zile. Le stau 
la dispoziție clădirile Liceului silvic 
din comuna Gurghiu și terenurile de 
sport pe care această modernă unita
te de învățămînt le posedă.

In lipsa tovarășului Gabriel Popes
cu. activist al secției sport-turism 
dtn cadrul C.C. al U.T.C., director al 
taberei, care, Ia ora vizitei noastre 
participa Ia Festivalul tineretului de 
la Berlin, am aflat amănuntele care 
ne Interesau de la Ioana Micu, loc
țiitor de comandant și de la profesorii 
I. Nicoară șl Eron Ionescu.

Aflăm, mai Intîi. că programul ta
berei se desfășoară de-a lungul a 
peste 13 ore, zilnic. Vizităm, apoi, 
cabinetul metodic, un adevărat creier 
al taberei de unde «e coordonează 
activitatea de instruire a tuturor ele
vilor cursanțl la diferite ramuri spor
tive i atletism, baschet, fotbal, hand
bal, volei, gimnastică modernă șl 
șjortivă, patinaj, săniuță, schi, tenis 
de masă șl carting. Acest cabinet este 
dotat cu materiale documentare (ghl- 
duri pentru elevii arbitri, broșuri 
tratînd despre educația fizică șl spor
tul de masă școlare, pliante, broșuri 
cu caracter ideologic), conține breve
tele de arbitru-elev și ecusoanele pe 
ramură de sport care vor atesta a- 
ceastă nouă calitate a absolvenților, 
și tot aici sfat expuse cupele, meda
liile și diplomele ce vor răsplăti, in

RUXANDRț^ ILIESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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CAVALERUL PENTATLONULUI: DUMITRU SPlRLEA
Budapesta. 30 iulie 1973... Mare con

curs internațional de pentatlon modern, 
întrunind nume dintre cele mai presti
gioase în acest sport. Era a treia probă 
a concursului — tirul — care urma să 
clarifice în bună măsură aspectul cla
samentului final. Printre competitorii 
care ținteau un loc pe podium se afla 
și reprezentantul nostru, Dumitru Spîr
lea, alături de maghiarii kelemen, Bor
lai. Horvath și de sovieticul Onișenko. 
Românul își terminase proba cu un 
punctaj ce evident nu se încadra în li
mitele posibilităților sale reale. Avea 
toate motivele, deci, să fie mîhnit pen
tru acest mic ghinion. Unul dintre ad
versarii săi la primele poziții, Borlai 
avea să fie însă și mai decepționat cînd a ajuns pe linia de tragere : i se defec
tase pistolul și risca să piardă proba... 
Atras de agitația de la standul maghia
rului, Dumitru Spîrlea s-a apropiat să 
vadă despre ce e vorba. Adversarul său 
avea urgentă nevoie de un pistol. „Hara- 
merly International-. Țreeînd peste sem
nificația disputei sale eu sportivul ma
ghiar și dînd glas nobilului îndemn in
terior de a ajuta un coleg căruia în- 
tîmplarea îi juca o festă. Spîrlea nu a 
stat un moment pe gînduri : a dat fuga 
la mașină și, după cîteva clipe, adver
sarul putea să continue concursul. Si 
pentru Borlai tot răul a fost spre bine. 
Pistolul oferit cu generozitate i-a adus 
un punctai excelent (197) și un avans 
considerabil asupra pen-tatlonistulul ro
mân. avantaj decisiv în clasarea sa 
înaintea lui Spîrlea.

„Ai gîndit. în momentul acestui cavaleresc gest, la eventualitatea de a fi 
depășit în clasament de Borlai ?, l-am 
întrebat.

„Știam că maghiarul este un bun țin
ta? și că ar putea să obțină un rezul
tat superior mie. dar mai presus de 
aceasta am considerat de datoria mea 
ca sportiv să ajut un coleg aflat în imr 
pas. $i, pe urmă, mi se părea drept ca 
disputa noastră sâ nu fie decisă de 
un... ghinion al adversarului. Dar, mai 
mult decîț orice, faptul că eu însumi

V*.'-

..Poftim prietene, ține pistolul, e al 
Istinoa) lui Borlai.
jn-am găsit într-o situație asemănă
toare, tot la un concurs de anvergură, 
m-a îndemnat să trec peste orice alt 
considerent, peste calcule meschine, și 
sâ dau ajutorul de care avea pevoie 
colegul meu maghiar. Un gest frumos 
care vine să completeze cartea de vizită 
a unul sportiv valoros, un gest apreciat 
ca atare de cei piezenți la concurs. Co
mentariul din ediția de a doua zi a co
tidianului maghiar de specialitate, 
„Nepșport", însoțit de fotografia care 
reda gestul „fair-play“-ului era presă
rat cu elogii la adresa sportivului ro
mân. Reproducem din el un scurt pa
saj : „Pistolii! nu se împrumută de obi
cei. El este de regulă adaptat mîinii 
sportivului care il posedă si reglat po
trivit particularităților trăgătorului res
pectiv, Românul Spîrlea a dezis to-te 
aceste prejudecăți. Mai mult decit afit, 
din proprie inițiativă el a oferit pistolul 
său maghiarului Borlai, cu care se afla 
în dispută, după ce acestuia din urmă, 
Încă de ia primele focuri, i s-a defectat 
arma, un pistol Hummesly. Și dacă la 
toate acestea adăugăm faptul că tînă- 
rul bueureștean face parte dintre cei 
mai buni pentatloniști, iar locul său in 
clasamentul general era destul de im
portant, atunci gestul său altruist me
rită toată recunoștința și toate mulțu
mirile...*.

La aceste aprecieri, nu credem că mai 
e nevoie de vreo adăugire, ci numai de 
o succintă prezentare a lui Spîrlea. 
sportiv mai puțin familiar amatorilor 
de sport. Are 23 de ani. A început ac
tivitatea ca înotător. în 1962, practicînd 
stilul spate, pin toamna lui 1966 a re
nunțat Ja înot în favoarea pentatlonului 
modern. La primul său concurs inter
național (Sofia. 1967) a obținut 4 569 p. 
dună numai un an de pregătire la acest 
dificil compley de sporturi : căiăne. tir. 
scrimă. înot și în 1$59 participă
la carrplonaie'.e de Juniori.

tar la md!'.-:-

viduaL

tău și mult noroc ț“ îi spune Spîrlea 
Foto : GELETA PAL — Budapesta

ginos în 1971 cînd. la Upsala (Suedia), 
tinerii noștri pentatloniști cîștigă meda
liile de bronz ale C.M. de juniori. iar 
Spîrlea ajunge pe locul 6. La Olimpiada 
de anul trecut, se comportă bine în pri
mele două probe. însă la scrimă se ac
cidentează la piciorul sting (entorsă de 
gradul trei cu ruptură de; ligamente) și 
continuă astfgl întrecerea, firește fără 
șanse de a se clasa" printre primii, așa 
cum dorea, cu toate că la tir a realizat 
195 de puncte (rezultat cu care se pot 
mîndri și trăgătorii de valoare). Spor
tiv de o seriozitate particulară, Spîrlea 
își îmbunătățește continuu performan
țele, muncește mult, dar cu folos. în 
1973. are o suită de comportări remar
cabile, printre care și ciștiga^ea con
cursului internațional de ja București

Spîriea se pregătește acym pentru pri
ma sa participare la campionatul mon
dial al seniorilor, care va avea loc la 
începutul lunii viitoare, ia Londra. „Gîn- 
dul eare mă domină de la un timp este 
acela de a realiza, cu echipa și la indi
vidual. o performanță bună la mondiale, 
prin care să sprijin afirmarea pentatlo
nului modern românesc pe arena inter
națională*.

Aurelian BRE3EANU

Cărți noi in

VOLUM OMAGIAL DEDICAT

FARA CUVINTE

O carte menită sâ prezinte rea^iănle 
unui elub sportiv eu prilejui aniversăm 
unei jumâtâți d? veac de la irUisntjr*. 
sa poate fi realtytă In modali

: prima — cu accent pe latura -se 
rjuentaLÂ*. fără a abaadoxa 

ev» & pepeeda: L i
r : a 

aje£ v-'vîi la datese de crtfir. eîfrtc. 
t'.vdem fi ele destul de dorreote pen
tru a ilustra druniul parcurs de activi
tatea clubului.

Cea de a doua manieră a fost abor
dată de autorul recentului voium ^Haide 
Foii dedicat clubului Politehnica Ti
mișoara. Evident. Mircea Jiva, nu s-a 
lirriiax dear la a oferi scoruri și clasa
mente. ei a ineercat și o retrospectivă 
a celor mai importante partide susținute 
de fotioaiișriî umișoreni pe parcursul 
celor 5® de ani de existență ai clubului.

Acest volum, apărut to edlțura Sta- 
on. cu puțin timp înaintea începerii 
impfonatului de fotbal, campionat care 

numără printre cele 16 participante și 
formapa v-mișorean*. se înscrie printre 
realizările notabile ale acestei instituții.

Texuri- deși autorul declară incă din 
?rii vor avea posibilita- 

de a urmăn.urei2șurile și coborișu- 
ciabolui studenților în cei 50 de 
de activitate*, pe pșreurștțl celor 
de pa£-~.i nu îr.tilnim decit referiri 
privire la fotbal, celelalte fiind ne- 

mnificarive. Or. credem noi, un vo
lum omagial trebuie sâ conțină date 
despre întreaga activitate, cu ațit mai 
nu.it. cu cit ir.suși M;rcea Jiva afirmă 
câ ,La PoU și-au ridicat măiestria și au 
cunoscut consacrarea— handbaliștii
I^iche, G. Zugrâvtseu, Sidea, Jude, R. 
Gvnesch. handbaliste!? L Gunther, G. 
Reipp-Oprea, Szekeli-Popa. înotătorul 

C o s t e a și atlcții E. Lup- 
A. Șerban, A. Raica. E. Tobias 

. Din acest punci ce vedere volu- 
jl to cauză nu satisface, reducînd o 

activl-ate amplă la un singur sport, 
chiar dacă se iscearcâ (doar pe parcursul 
a 11 pagini !) să se suplinească această

Jțstăzi în vîrstă de 61 de ani, William 
Zombory — fost portar al Chinezului 
Timișoara șl al Rlpenslel, de nouă ori 
Internațional — rămîne una dintre figu
rile cele mai pitorești ale fotbalului din 
orașul de pe Bega. Orice discuție cu 
excelentul apărător al buturilor timișo
rene de altă dată, convorbire domoală, 
dar plină de savoare, începe — firesc
— de la Chinezul, echipă care a cuce
rit titlul național timp de 6 ani conse
cutiv, lăsînd puține speranțe adversa
rilor.— La 19 ani. am debutat în poarta 
Chinezului, garnitură în care mal jucau 
încă Vogi, Wetzer, Tanzer, Semler, Tes
sier și alte celebrități ale vremii. Cu timpul, jucătorii de renume au plecat., 
Iar faima echipei a început să scadă. 
Timișoara, însă, nu s-a împăcat cu ideea de a pierde supremația, șl astfel
— după dispariția în anonimat a Chine
zului — s-a născut Ripensia, grupare Ia 
care, am aderat din primul moment.

Am avut la Ripensia colegi de echipă, 
pe cei care au intrat în legendele fotba
lului nostru : ciolac, Dobay, Bindea, 
Schwartz, Beke. Am cucerit cu Ripen
sia titlul de campioană în 1932—33,
1934—35 și 1935—36. Iar în 1935—36 am 
luat „eventul" : „Cupa . României" și 
campionatul. Drept recompensă, con
ducerea clubului ne-a asigurat un lung 
turneu în țările cu 
Europa. în OVrtnda. 
echipele de civ» pe

fotbal avansat c!in 
am învins toate 

care ie-am intîlnlt

ION CHIRIAC,
CEL DE IERI Șl DE ASTAZ1

TOȚI... PORTARII! 
și am făcut un meci egal, S—3, cu re
prezentativa Olandei.

L-am întrebat pe Zombory, de unde 
a căpătat măiestria aceea — renumită 
pînă în zilele noastre — de a executa 
el însuși, portar fiind, loviturile de la 
11 m ale Rlpenslel. A rămas o clipă pe 
gînduri, apoi ne-a răspuns cu multă 
melancolie :

— Da, am apărat mijite goluri în ca
riera mea. dar am și înscris multe, 
transformînd marea majoritate a pe- 
nalty-urllor pe eare le-a avut Ripensia, 
De ce trăgeam tocmai eu ? Pențru sim
plul motiv că — portar fiind — cu
noșteam mai bine decît oricine defectele 
apărătorilor de pe linia porții. Mă și 
mir că astăzi s-a renunțat la &cest bun 
obicei si că portarii execută așa de rar 
loviturile de la 11 m...

— Dacă ne amintim bine, o asemenea 
dublă transformare a nășcut, cu aproape 
trei decenii și jumătate în urmă, peri
peții tragico-comiee la ‘meciul Ripensia 
— Austria Viena, cînd unul dintre cei 
mai buni arbitri dip fotbalul românesc, 
Denis Xifando, a fost bruscat de cele
brul jucător austriac Sindelar ? 
ne povestiți ?

— O, da, îmi aduc aminte...
ciul acela. în poarta Ripensiel 
tînărul Pavlovici, în vreme 
eram pe banca de rezerve. La 
ment dat, Xifando a dictat un 11 m 
pențru noi. în clipa aceea, l-am făcut ------,..z . ................... . pe

am 
am 

nici 
din 
re-

Vreți să
în me- 

apăra 
ce eu 

un mo-

semn lui Pavlovici, acesta a ieșit 
furiș din poartă, am intrat în teren, 
puș'mingea la punctul de la 11 m, 
tras și am înscris... N-au trecut 
10 minute și 5£ifando 4-a pedepsit 
nou pe oaspeți cu un penalty. Ani 
petat figura cu Pavlovici și am marcat 
un nou gol. în clipa aceea. Sindelar s-a 
repezit la arbitru si a începuț să-1 îm- 
brîncească, arătîndu-i că portarul care 
a marcat golul este altul decît cel din 
teren !! Xifando s-a făcut că nu înțe
lege, conflictul s-a aplanat după cîteva 
minute, iar golul chiar neregulamentar... 
a rămas gol !!

— Care a fost ceea ce ne place să 
numim „m?ciul vieții" portarului Zom
bory ?

~ Cel de la Zagreb, din 1926, cînd am 
învins Iugoslavia cu 3—2.

— Aș vrea să trecem la alt subiect. Ce 
părere aveți despre portarii de astăzi ?

— Cred că au mult talent, dar nu în
totdeauna o seriozitate de același ca
libru. Cînd spun asta, mă gîndesc mai 
puțin la Adamach.e și Ghiță, pe care îi 
admir pentru constanță, și mai mult la

Un, doi, un, doi, stînga-n față, 
drepata acoperă.

Omulețul din țafs mea trece acum 
la sac, ca să exemplifice... Mișcările 
Iul sînt repezi, lndemînatice. Sacul 
de nisip din sala clubului Steaua se 
clatină ca un om beat șl oftează par
că din toate încheieturile. Știe c-a 
intrat pe mfinile unuia care nu-1 
iartă.

11 privesc cu atenție pe antrenorul 
emerit Ion Chirjac. Lucrează con
centrat, suplu. Recunosc în toată a- 
ceastâ explozie de forță și agilitate, 
vechea artă a „mașinuței de pumni" 
de odinioară. Și, ' curios, nu ? —
„mașinuța" în ciuda anilor — nu s-a 
uzat, parcă, deloc... Piesele ei răs
pund cu aceeași promptitudine la co
menzi, ca acum trei decenii.

Pentru cei mai mulți dintre admi
ratorii careului magic", Ion Chiriac 
este doar antrenorul Chiriac. Este 
drept, unul dintre cei mai pricepuți 
antrenori ui noștri. Cpj la curent cu 
istoria boxului românesc, știu însă 
că Ion Chiriac ocupă un loc de frun
te si in galeria marilor pugiliști ai 
țârii. Descoperit de regretatul Zam
fir Popazu, la 18 ani Ion Chiriac a 
fost selecționat în echipa reprezen
tativă. Tn 1941, după ce întrecuse ad
versari redutabili ca Bidrinschi, Voi- 
nescu și împăratu, Ion Chiriac de
vine campion național la categoria 
muscă, obtinind o victorie de pres
tigiu in fața lui Panaitescu-Zigoto, 
< redidat cu o decizie la puncte la 
Valentin ■ Angelman, fost campion 
mondial L)e aici încolo, în colțul lui 
Chiriac avea să vegheze Lucian Po
pescu, alt mare produs al ringului 
românesc. Au urmat alte victorii și 
un nou titlu rațional, la categoria 
cocoș, smuls, după o luptă aprigă, 
redutabilului Sandu Ion.

In 1946, Ion Chiriac avea să de
vină triplu campion național — țga- 
lînd astfel performanța lui Toma Au
rel. Deși dezavantajat la greutate cu 
circa 6 kg., Chirjac îl învinge prin 
abandon în reprjza a 7-a pe Ion Pițu, 
cucerind astfel și centura la „pană".

Dar toate acestea sînt amintiri, 
vechi amintiri ce s-au dus pe apa 
învolburată a aniJor... La ora actua
lă, Ion Chiriac se ocupă intens de 
pregătirea pugiliștțlor de la Steaua, 
și despre acest subiect s-a arătat 
dornic să dist'Ute mai pe înăeleie :

— Desigur, sfrjtem foarte bucuroși 
de reușita băieților mei : de succe-

sul lui Gruiescu la Belgrad, de com
portarea curajoasă a Iul Năstac, dar 
trebuie să ne gîndim la viitor, 
oamenii de inline.

— Desigur. Ne-am propus 
tinerire aproape radicală a 
La ora aceasta, am renunțat 
din vechii componenți “ 
Drăgan și Zelinca — completînd lotul 
cu circa 20 de tineri, printre care c- 
număr pe : Aniza Daniel /pană), Paul 
Dragu (semimuscă), Memet Juseim 
(semiușoară), Anton Petre 
etc.

— Aveți ceva date noi în 
problemă, la Steaua ?

această

o 1n- 
lotului. 
la trei 

Pușcaș, V.

(ușoară),
scoate — cel puțin unul — foarte bun, 
peste un an...

— La categoria grea, am 
slab în ultima vreme...

stat mai

— Intr-adevăr, aceasta a 
o preocupare și pentru noi. 
dată, am depistat doi grei cu calități 
fizice remarcabile. Vom munci foarte 
intens în continuare și poate vom

constituit 
Deocam-

— Care crezi că sînt, în continua
re, perspectivele boxului nostru ?

— Asistăm la un moment de revi.- 
taJUare a acestui sport și nu pot 
spune decît că toți slntem deciși să 
punem umărul ca să-1 propulsăm cit 
mai sus în arena internațională.

AȘA-I LA VÎNĂTOARE

George MIHALACHE

TENIS TIMP DE...
3 ZILE Șl 3 NOPȚI

La Los Angeles, americanii Doug Nas- 
siff și Jim Caroll au corectat recordul 
mondial de... durată a unei partide de 
tenis. Cei doi tenismani au jucat în 
continuu 75 de ore. Recordul mondial 
era de 73 de ore și 25 de minute. Con
form regulamentului, ei au avut la fie
care oră cite o pauză de cinci minute. 
Nassiff și CaFOll sînt studenți ai Co
legiului Nearby.

Editura Stadion

POLITEHNICII TIMIȘOARA*)

La 15 august s-a deschis sezonul 
de vînătoare la rate, gîște sălbatice și 
la alte specii de vînaț acvatic. Cele 
de mai jos ș-au petrecut cu prilejul 
deschiderii sezonului trecut...

— La trei, dacă plecăm, e de-a- 
juns ? Mă întreabă bupul meu amic, 
unul care știe pe toate. Nu! Nu! 
QQptr.amapdează tot șl, pe loc < 
la două și jumătate ! Ratele zboară 
în zori !... mai ales la balta asta !... 
N-am zis nimic, fiindcă nici nu mai 
era loc pentru replică.

— Ce-ar fi să plecăm de acuma ?i 
se hazardează cel de al treilea can
didat la vînătoarea de rațe în per
spectivă, fără să bănuiască urmările

— Tu să taci, ageamiule ! știi ty 
cum trebuie Împușcată rața, In mod 
sportiv ? Știi tu ce-i ala vînătoare 
sportivă ? Nici măcar nu știi la ce 
baltă bună mergem ! Așa- că.., taci I 
„Ageamiul" a tăcut... A doua zi, am 
„făcut ochi" la ora două (că toț era 
duminică și era zi de odihnă) și pe 
la trei eram la autobuz, de ne-a com
pătimit și șoferul autobuzului, 

trezit: săracii de ei.
rt somn’-
ce

cînd 
Si-ausăracii ... _ . .

i.. a rh el. eăsrind și. 
_ __ a privit lung ceasul de 

bord si foaia 4e parcurs, a pornit

— Să mergem în jos, pe firul văii, 
fiindcă trebuie să mai fi rămas ceva 
apă, stuf și... rațe...

—• Bine ! Hai I... cedează celălalt 
și mergem...

Am găsit apoi și bălți și rațe, 
ne-am golit cartușierele în primul 
sfert de oră din zorii zilei, și am a- 
gățat fiecare cîteva rațe la ciorcliinar, 
Ne întoarcem veseli de la prima zi 
de vînătoare la rațe și gîște sălbati
ce, cînd amicul „ageamiu" îmi su
flă la ureciie : „Știi, de la vînători, 
trebui»' să asculți cu aceeași încre
dere atit poveștile lor vînătoreștl, 
ctt «1 sfaturile..."

— Ce vorbă-i asta?! m-am înfu
riat. De-abia ai intrat în tagmă și...

— Și bine am făcut că am aplicat 
o corecție de ochire la zbor de trei 
ori mai mare decît mi-a spus nenea, 
organizatorul ! El a împușcat trei 
rațe, iar eu șase !

Atunci a venit și autobuzul. Toc
mai vroiam să-i zic ceva „ageamiu
lui", dar, pe urmă mi-a părut bine 
că autobuzul a venit 
toți sintem maeștri 
tem da sfaturi bune...

la vreme. Nu 
și nu toți pu-

POTECI 
PE APE...

Bat sturionii la, gurile Del
tei. Zările se prind In pale
tele cu mișcare lentă a mo
rilor de vint. Umbrele Inse
rării își ridică fruntea din 
stufăriș. Se întorc pescarii 
cu lotcile pline. La cherha
nale se sortează rodul a- 
dincurilor.

Vasul dormitor tși începe 
cursa din vechea cetate Mi- 
letiană Aegysus (Tulcea). La 
Ceatal, farul aruncă sclipiri 
scurte. Din furca apelor „Do- 
nares — purtătorul de no
roi» _ se fringe luind cil 
diferite. Pornim pe drumul 
de jos spre Sf. Gheorghe a- 
șezut in poala mării. Labi
rint cu ziduri scunde de ver
deață. Vîntul se oprește în
tre grinduri. Liniștea preves
titoare de miracol e spartă 
de gilceava păsărilor. Ilganiî 
de Jos, Carasuhat... ttșeîftri 
cu case pitite tn stufăriș. 
La Uzlina, pelicanii ți-au 
stabilit colonia. Vasul tși A- 
runcă ancora. Înnoptăm pe 
ape.

In zori, la Ivancea. desco
perim locul de cuibărit al 
cocorilor. Rețeaua de atnalf 
impînzește Delta. Prin grin
dul Cerbului și canalltl Bu- 
surcea ajungem la brațul 
Sulina, dar nu înainte de a 
trece pe la cherhanaua de 
la ghiolul Roșu.

La Sulina, portul genovez 
de odinioară, ne uimește cu 
linia zveltă a noilor con
strucții. Urmăm drumul lui 
Iason și al Argonauților în 
susul fluviului. Dunărea Ve 
che a meșterit cu sîrg uria
șul „M“ din ape și grinduri. 
Linia sinuoasă a bătrînulut 
Istros taie lacul Obretin 
Pescarii și-au ridicat așezări 
umbrite de verdeață. In sa
tul Crișan cabana așteaptă 
vînătorii și pescarii dornici 
de pitoresc.

Înaintăm în pinza de pă
ianjen a canalelor; Eracle 
Lopatua oprindu-se la lacul 
Matița. Plaurul își înnoadă 
rădăcinile în vadul mișcă
tor. Apar insulițe ce se des 
tramă oriclpd, formind une
ori bariere de netrecut. Tn 
zare pămintul făgăduinței e 
îngrădit de brațul Chilia. 
De la Mila 23, intrăm în ca 
naiul Șoptea, ghiolul Fortuna 
și coborîm la Maliuc. cetate 
a stufului. Lotusul își des
chide petalele în baia de 
soare. In amonte cabana Ți
ganii de Sus invită la popas.

Circuitul apelor se închide 
la Ceatal Farul de pe ma
rele pinten salută strînsoarea 
apelor. Plopul argintiu um
brește unda mușcată de peștt. 
Lianele se agață de orice. Ui
miți, vulturii hoinari rămin 
suspendați între cer și apă.

AURELIA GHEORGHIU

^nedreptate*4 făcîndu-se scurte notații și 
despre celelalte discipline.

•) Mircea Jiva, Haide Poli !, Editura 
Stadion, 1973, 1S9 pag. 1,75 lei.

motorul.
— Nene, te rog sâ ne Ieși U kilo

metrul 29 ! i-a atras șoferului aten
ția (si l-a rugau In același timp, Con
ducătorul grupului nostru).

— Vă las. neică... Cumsecade om 
șoferul autobuzului '

Și ng-a lăsat la kilometru; 29— 
Apoi batem noi vreo trei-patru ki
lometri pe jos, după care, ajunși pe 
un fel de dlmb și privind fn vaie, 
vedem un soi de valuri unduinde.

— Asta-i fraților ! Balta ’ r.ce en
tuziast, grăbind la vale, amicul nos
tru conducător de grup. . $• in șcurtă 
vreme poposim toți trți 
nos teren, fașt baltă, 
înalți de trei metri !

— „Lung foșnește pe oțoare.
Mămăliga viitoare..., citează .agea

miul" din Tooireeanu.
— Bine — bine ! și ce propui ? Că 

văd că le știi pe toate U. se supără 
conducătorul grupului.

intr-un mă- 
eu porumbi

IUE CARCIU

DAN FRAȚILA. SLATINA. Ați CUnos- 
eut, în vara aceasta, la cabana Voma, 
pe jucătorii echipei de rugby Gloria 
București și ați vrea să le scrieți unora 
dintre ei, cu care v-ați împrietenit. lată 
adresa: clubul Gloria, Bulevardul Muncii 
nr. 256, sectorul 3.

I.V.A., BRAȘOV. „Dragostea și pasiu
nea pentru fotbal nu m-aij puîuț qjjri 
să nu vă trimit aceste versuri". Pătat 
că n-au avut această putere !

Iată că și jucătorii
Se opriră pentru-o clipă, 
Să aplaude spectatorii :

ANDREI HIRTU. BRAILA. Considerați 
că finala Cupe? României, la fotbaî, n-ar 
trebui sâ se dispute în Capitală, gțunci 
ci nd una dintre finaliste este din pro
vincie. Pentru echitate, propuneți o du
blă finală. Credeți că este in dezavan-

Răducanu care e... în sflrșlt, așa cum 
știm cu toții !!

Timpul trecuse pe nesimțite. Ajunse
sem la ultima întrebare, și eram curioși 
sâ știm ce crede Zombory despre fot
balul de astăzi prin comparație cu cei 
al anilor 30... Răspunsul a întîrziat, căci 
gîndul fostului portar alerga mal de- 
giabă spre noua divizionară A. Politeh
nica Timișoara, care „sînt sigur că nu 
va retrograda-.

în cele din urmă, a sosit șl răspunsul 
așteptat :

— în fotbalul de astăzi se muncește 
mai mult pe teren, dar marele defect 
este acela că jucătorii ny înțeleg că, 
totuși. mingea trebuie să alerge mai 
mult decît ei... De altfel, cred că fotba
lul jucat bine și sportiv rămîne la fel 
de frumos in toate tjmpurile.

D. MORARU-SUVNA

PE CEI TREI
II CUNOAȘTEȚI> >

ALERGĂTORI ?
/>> insicni^n^u 

ir-un ioneurs de atle^ 
tixm J Cei eare atitti la 
meciurile de fotbal vor 
exclude de la bun in- 
eeput această tupoâție, 
recunoscind in jillețiC 
care par angajați intr-o 
curți de fond, pe ciți- 
ta dintre arbitrii noș
tri frunîați: Gheorgke 
lÂmona (care conduce 
plutonul), Mircea Rota
ru fi Aurel Bentu.

Fotografia arată cd 
pregătirea arbitrilor nu 
constă numai in studie
rea permanentă a re
gulamentului fi In In-' 
suțirea ultimelor deci
zii F.I.D.A., cț fi in 
asigurarea unei bune 
rezistențe fizice, a unei 
alergări rapide, care să 
le permită să fie me
reu pe ,,fază“.

Foto i Paul ROMOȘAN

DIN CARNETUL UNUI
1. AM MARCAT UN GOL.
Antrenorul mi-a spus că promit șl 

m-a bătut pe umăr.
Ziarul de seară m-a lăudat și a subli

niat că golul nu a fost marcat în pro
pria poartă.

Am fost invitat ia studioul de televi
ziune. unde mi-am povestit viața și am 
dezvăluit cîteva din tainele măiestriei.

Presa centrală a elogiat arta driblin
gului meu și subtilitatea fentelor, ex- 
primîndu-și printre altele speranța că 
nu mă voi înfumura.

Am primit mai multe propuneri seri
oase. La sosirea în reședința regiunii, 
mi s-a repartizat, peste rînd, un mo
dest apartament compus din trei ca
mere.

M-am însurat cu fiica antrenorului 
principal al secției tenis de masă, cam
pioană la patinaj artistic, și am sădit 
în parcul orașului un arbore al priete
niei.

Un grup de pensionari mi-a trimis o 
telegramă cu însemnul : „Ține-o toț 
așa !“Am fost ales în comitetul asociației 
crescătorilor de cactuși și cooptat în 
colegiul redacțional al revistei „Bob- 
săniuțe".

Un eminent prozator a început să-ml

scrie memoriile sub titlul convențional 
de „Calea spre prima divizie".

La rugămintea unei publicații științi
fice, am scris o serie de articole ; „Ne
cesitatea unui zjar matrimonial", „Me- 
cenații fără mască", etc.

Am fost invitat să interpretez rolul 
eroului pbzitiv într-o comedie muzicală

Schiță umoristică
de Danii Rudnii

.\\\\\\\\\\\\W\\W\\\\TO
cinematografică, inspirată din viața 
rusologilor.

Se zvonește că edilii din ur'aea natală 
vor să atribuie numele meu străzii pe 
care am bătut mingea de cîrpă in co
pilărie.

Și — culmea ! — la unul din meciuri 
mi s-a încredințat executarea unei lovi
turi de la unsprezece metri.

8, AM RATAT LOVITURA DE 
UNSPREZECE METRI.

Soția m-a părăsit, măritîndu-se 
portarul care a apărat utul meu,

vi-

LA
CU

FOTBALIST
Pensionarii mi-au țrimiș o telegramă 

furibundă, cu următorul conținut : „ase
menea indivizi n-au ce căuta în e- 
chipă

Asociația crescătorilor de cactuși m-a 
dezavuat și a scos de pe pervaz ultima 
mușcată.

Am fost exclus din colegial redacțio
nal al revistei ..Bob-săniuțe4-, pe moti
vul că nu am nici o contingență eu 
aceste sporturi

Comedia muzicală din viața virusolo
gilor a trecut direct la arhiva de filme.

Memoriile mele au fost date la ma- 
cula.tu ră.

Un grup de ziariști, considerați oej 
mai buni prieteni ai mei, au publicat 
necrologul, meu fotbalistic.

M-am întors pe jos din reședința re
giunii în orașul meu natal, 
du-mă din nou în 
natul orășenesc.

3. AM MARCAT
Antrenorul ml-a

m-a bătut* pe umăr...

pomenin-
echipa din campio-

AL DOILEA GOL. 
spus că promit și

(în românește cje Dragoș VACARIUC)

SONIA BĂRBUȚĂ, BUCUREȘTI. „Am 
U ani și aș vrea să practic fotbalul de 
performanța. Spuneți-mi dacă există in 
Capitală un club unde as putea juca, 
de la această virstâ. Ei, dacă aș fi bă
iat...-. Pentru ptita lucru, nu este cșzul 
să regretați. Oricum, la 13 ani, o fată 
nu se poate gîndi încă să facă sport de 
performanță și, mai ales, fotbal. Lasați 
performanța pentru mai tirziu. Deocam
dată, faceți sport, pur și simplu.

MIHAI SARI. AU. COMtJNA TURBU
REA. „Pentru a pune capăt unei dispute 
Înverșunate, vă rog respectuos să lămu
riți dacă Emil Dumitriu (II) a jucat 
vreodată La Jiul Petroșani Mă gră
besc să intervin. înainte disputa să 
ia proporții și mai mgri ! Jiul petroșani 
nu este numai una din echipele din 
Divizia A in care a jucat acest talentat 
fotbalist (fn afară de Rapid, Steagul 
roșu și Dinamo), dar este formația că

reia Durpitrju II îi păstrează, probabil, 
cea mai dragă amintire. întnucît în rîn- 
durile ei si-a făcut debutul în Divizia 
A : în 1962.

DUMITRU SELARIU, REȘIȚA. 1. Dudu 
Georgescu nu era un „bun" al Reșiței, 
ei al Progresului București. în altă or
dine de idei, prin venirea lui Doru Po
pescu, echipa dv. a căpătat, după pă
rerea mea, mai multă forță de șoc. 2. 
Am mai precizat cțe cîteva ori : Ion Țiriac nu este căsătorit.

A. PAULESCU, EFORIE SUD. Vă mulțumesc !
AUREL GHENDAR, ARAD. Un catren 

„biblic", cu prilejul reintrării echipei 
Politehnica lași pe scena Diviziei a :

Ieșenii cei cu inimi bune 
Pilule-amare au gustat, 
Dar, după-un an, voios pot spune : 
„Pierduți au fost, dar s-au aflat

ION GHINESCU, BOTENI. O imagine 
de la Pitești. îp momentul înmînării 
„Trofeului Pețschowschi”, trofeul sporti
vității :
Cu mult spirit de echipă.

ta- o echipă din provincie, mai ales una 
de categorie inferioară, atunci cînd sus
ține finala Cupei României, în capitală ? 
La ea acasă, o susțin 3—4000 de spec
tatori, iar în Capitală... 20—30 000 !

PUIU SÎRBEA. BUCUREȘTI, |n toate 
problemele regulamentare care formează 
obiectul discuțiilor dintre dv. și colegii 
de serviciu, dreptatea este de partea dv. 
Este surprinzător, în price caz, că unii 
iubitori ai fotbalului, cum sini, desigur, 
colegii dv.. susțin că există « lovituri li
bere directe, în careu, de la 14—15 me
tri. Singura lovitură liberă directă, fn 
careu, este lovitura de la 11 nțetri. Ce
lelalte, sînt lovituri lțbere INDIRECTE.

CORNEL UDREA, CLUJ. Ca $4 
n-avem... vorbe, am oprit una dintre 
„vorbele14 dv. ;

• Reușise șl el o performanță • era 
rezerva cu cele mai multe transferuri.

A. LUCA. BUCUREȘTI, VoHeyrb^Mll 
a vâ^ut lumina zilei în Statele Unite. 
De-a lungul anilor, însă, acest sport a

cam rupt legătura cu „părinții" săi, fă- 
cînd carieră în Europa și în Asia (In 
Japonia, în special).

Ilustrații : N. CLAUDIU

PICATURI...
• Atunci cînd nu fluieră spec

tatorii, înseamnă că arbitrul flu
ieră bine.

• De mie copil îi plăceau car
tonașele colorate. Și acum, a ajuns 
arbitru,

• Inimoși suporteri. Și-au încu
rajat echipa, pînă la' ultima.., 
sticlă!

DUMlikU NEGREA
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AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ
PRIMII PURTĂTORI Al 
BREVETULUI „SPORT Șl 

SĂNĂTATE"
în 4 centre din județul Dolj s-au 

trecut normele complexului poli
sportiv „Sport și sănătate** i Afu
mați, Bârca, Seaca de cimp șl Dă- 
buleni. Copil, tineri șl oameni tre- 
cuți de prima tinerețe au reușit 
să-și înscrie numele în brevetele a- 
cestei interesante acțiuni. Aproape 
toți cei 600 de... descoperitori al 
sportului sînt tineri între 20—30 
de ani.

Șt. GURGUI—coresp. județean 
ÎN JUDEȚUL OLT — 

NUMEROASE ACȚIUNI
SPORTIVE

Amatorii de sport din județul 
Olt cinstesc marea sărbătoare de 
la 23 August participînd la nu
meroase competiții. La Slatina s-au 
desfășurat întreceri de oină, volei, 
fotbal, atletism dotate cu „Cupa 
23 August", la startul cărora s-au 
prezentat salariați din întreprin
derile municipiului. Printre asocia
țiile sportive care s-au evidențiat 
printr-o bună mobilizare, precum 
și prin rezultate meritorii, se află 
U.P.A., Utilaj alimentar și Uzina 
de aluminiu.

La sfîrșitul acestei săptămîni în

mai multe localități ale județului se 
vor organiza duminici cultural-spor
tive. Astfel la Stolcănești, Frunzaru, 
Studina, Ianca și orașul Corabia, în 
cadrul serbărilor cîmpenești, vor 
avea loc întreceri ți demonstrații 
sportive la diverse discipline. De 
notat că, la aceste serbări, sînt aș
teptați și locuitorii comunelor în
vecinate.

„CUPA 23 AUGUST" PENTRU 
ÎNCEPĂTORI

C.E.F.S. și Organizația pionieri
lor din coctorul 7 al Capitalei au 
declanșat în cinstea marii aniver
sări o interesantă acțiune, men.:â 
fa angreneze în întreceri pe copiii 
începători în practicarea tenisul oi 
de cîmp. Astfel, peste 101) de elevi, 
inițiați pe terenurile centrelor E- 
lectra, U.R.E.M. și parcul Plevneî. 
s-au aliniat la startul întrecerii. r. 
In momentul de față, competiția a 
ajuns în faza semifinalelor. Mențio
năm cu această ocazie și efori-; :'.e 
instructorului voluntar Pepi Vrsan. 
unul dintre cei mai activi rga- 
nizatori.

PESTE 500 DE PARTICIPANT!
Pasionații sportului de La între

prinderea de prospecțiuni și expi 
rări geologice din Eaia Mare, in

frunte cu . r-gmen! Cornel Grama 
și Mihai MAaescv au organizat, în 
cinstea Zilei minerului, o intere
santă compettie de masă la care 
participă peste 503 ce salar.aț; din 
sectoarele Baia Mare, II va, Bălța, 
și Casnic, la volei, fotbal, tenis de 
masă, tents de ctmp șt șah. Jocurile 
de fotbal se dispută pe terenul E- 
lectnca am Valea Borcutului, oele 
de tenis de masă $1 șah în sala pro
priului dub. iar cele de tenis de 
ctmp pe terenul bitusninizat, pre
văzut cu instalații de nocturnă din 
stra^ I®» Slavic.

V. SAiAHANU— rorespandenl

„CROSUL TINERETULUI"
Pe ale. ie pazeuiu: Herăstrău dm I 

Căp talâ s-a desfășurat „Crosul li- i 
neretului* din sectorul 1. La intre- i 
ceri s-au inserts peste SM de usiesri I 
salariat: din mtrepnnder; j: insu- • 
lupi. Iată pe primii tre. clasați: I 
FETE (WO rn) : 1 Paulina Tăaasc i 
tl-LB-1; 1 Florie a Pătraștu tLLBD; 
3. Doina Puzdrea (C-PC-S.1; BĂ
IEȚI <1ÎUOO ir.j: L M- Dumitru
1TIAB.>: 1 & Cwritantmescu
(TJ-A-Bl. X D Dumitrescu 
(J-U-CT-J- C-î.‘-*atiJr-ur ii s-au a- ; 
cordat cupe ș: c.plccne.

C. H iREA—coresp

IA ORȘOVA, CU SCHIMBIII DE MIM Al CUAMLOU

Entuziasm tineresc, participare numeroasă, mișcare in aer liber — iot4 t 
de misă pe care imaginea de mai sus le relevă cu nristi sfd.

La Orșova, pe malul lacului de 
acumulare, lîngă Impunătoarele 
blocuri de locuințe ce s-au construit 
în acești ani, s-a ridicat un splen
did stadion. Aici i-am întîlnit pe 
cei mgi tineri fotbaliști de 
la Universitatea Craiova, cei 
ce deslușesc tainele frumosului 
sport în cadrul centrului de juniori 
ș; copii de pe lingă clubul Univer
sitatea

Ca o recompensă pentru rezulta
tele bune obținute la învățătură și 
sport. 42 dintre cei mai buni tineri 
(otbaiiști și-au petrepuț — îîltre 1 
și 16 augușt — două săptămîni de 
vacantă, preaatjndu-se sub îndru
marea atentă a antrenorilor Ion 
Girleșleanu si Nicolae Opriș pe sta
dionul din Orsoya.

De ci ți va ani încoace, fotbalul 
cramvean a început să-și crească 
jucători de talent printre care a- 
mlntim pe Danose și Smarandache, 
Berneanu și Păunescu, pe proaspe- 
ț.: internaționali de juniori Chivu 
; Balaei. care au și debutat în pri
ma formație din Divizia A, și în 
care se pun mari speranțe.

Acum, in echipele de juniori I și 
II, prezent? in campionatul repu
blican al juniorilor și școlarilor, 
evoluează aiți tineri de perspectivă 
cum sînt Pițnrcă (vîrf de atac, 
născut în 1956. 1.84 m înălțime), 
Gutu (1956 — extremă stingă) și 
Lică '1957 — mijlocaș), toți trei 
chemați in tabăra republicană de 
Ia Rm. Vilcea. în campionatul re
publican al juniorilor, echipa a 
doua de juniori a realizat o exce
lentă performanță, calificîndu-se în 
turneul final alături de primele

formații ale unor cluburi cu tradiție 
ca Dinamo București, U.T.A. și Va
gonul Arad, „U“ Cluj.

La Orșova, cele două echipe de 
juniori și o grupă de copil născuți 
în 1960—1961 efectuau cîte două 
antrenamente pe zi sub îndrumarea 
antrenorilor I. Girleșleanu și N. 
Opriș și sub supravegherea medicu
lui Grigore Ene, beneficiind ele cele 
mai bune condiții de pregătire, ca
zare și mgsă. Iar în timpul liber, 
tinerii fotbaliști au făcut cunoș
tință cu frumusețile acelor locuri, 
luînd parte, printre altele, și la o

frumoasă excursie cu vaporul Casei 
pionierilor din Orșova, pe Dunăre, 
La Cazane.

Juniorii cralovenî au susținut șl 
cîteva meciuri amicale, lăsînd o bu
nă impresie în rîndul localnicilor, 
deși au întîlnit echipe de seniori 
din Orșova sau Drobeta Tr. Seve
rin.

După cum se vede, la Craiova, 
grija pentru formarea viitorilor 
fotbaliști, a înlocuitorilor de mîine 
ai lui Oblemenco, Deselnicu, Nicu- 
lescu este o certitudine.

Constantin ALEXE

Ieri, pe terenul Ghencea

SELECȚIONATA DE TINERET 
A ARMATEI R.P.D. COREENE- 
STEAUA TINERET 2-0 (0-0)

Prima repriză a lost dominată de for
mația gazda care a beneficiat tn com' 
poziția Unlel de atac de aportul iul lor- 
dănezeu, Srabados șl Amarandel. Ae«- 
Ua, dețl au creat o serie d» faze »p«c- 
taculoase, au dat dovadă de o total» 
lipsă da eficacitate. Șl cum ratările se 
răzbună, cei care reușesc să deschidă 
scorul elnt oaspeții, prin U Gin Iun 
(Ăiln. 53), în urma unei frumoase com
binații pe latura dreaptă a terenului. 
Tot el majorează.scorul prlntr-un puter
nic șut expediat de la marginea careului 
de Kim Sin Ghiu (mln. 77). Pînă la 
șfîrșitul întllnjrii tinerii fotbaliști de la 
Steaua au inițiativa, dar sălăjean. Cuș, 
Burma, Dumltriu și Amarandei ratează 
din poziții favorabile.

Oct. VINTILA

CARNET DE VACANȚĂ LA GURGHIU

ut j
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noștri au v 
petrecute 1 
care tinâr 
pentru un 
țățură. Bir< 
neret încea 
rințele nen 
cur-li și drumeții, pan 
poziție o gamă variati 
pentru petrecerea talr- 
plăcut și util a varan 
diiior. intr-un foarte 
turistic de vacanță a: 
astăzi Tulcea, oraș ca: 
estivală este vizitat d 
de tineri și tinere. I 
In biroul șefului agenție: BTT : 
Tulcea, tovarășul Ioa Stecaa*.

„Ați sosit cum n» se poaae aai 
bine. Peste o oră se pitari ip ■■■ 
dintre cele mai frumnase eorarsă îb 
Deltă. Peste 250 de elevi h eleve. 
di'pâ ce au participat la Gaiir to 
un simpozion, iși var pt titre ate
nte Ic trei zile in arijȘarai Detei. la 
„marș” (termen specific aariaaeter 
cind vasele se afli In Mrrtț weș> oaia 
afla date despre activitatea weavt-ă--

Iati-ne „incorporați* in Mțil 
nereții. De la Tulcea *e pȘe 
rect la Sulina. Peisajul este | 

Pe brațul Sciina -- 
ghează în plin. Ne intru—vâm 
ferite vapoare, dintre care vra-.-c *- 
un tonaj impresionant pentru 
majoritate a excurslsniș::-.;.-. Tran- 
•Hștogrele sînt solicitate intens, sar 
< h t .rele băieților nu cur.osv clipe 
de răgaz. Soarele îmbie fieca-e 
la plaje. După o noapte petiecntă la 
Sulina, lăsăm în urmă calea ra •>.£»- 
bilă și pătrundem în nenumăratele i- 
nale ale bătrînului Danukin. P-— 
Biisurca, ajungem la punctul : :
B.Ț.T. de la Roșu. Aci sîntem intim- 
pinați de profesorii de educație 
Vasile Paraschiv și Dan Rârăscu. - 
coipunică tuturor
Pescuit liber, plaje, înot, plimbare c . 
bărcile, iar spre asfințit, concursuri 
cu premii la canotaj și Înot. Evident, 
sportul nu putea să lipsească intr-un 
asemenea program de vacanță, iar 
reporterului nu i-a rămas decît să

d'Ascris.
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(Urmare din pag. 1)

gimnaști și halterofili, jucători de 
volei, baschet, fotbal, au dus la rezul
tate mediocre și infringeri intr-o se
rie de competiții importante.

Practica demonstrează eu prisosin
ță că forța morală constituie un suport 
liotăritor in momentele grele, atit de 
des întilnite în competițiile de răs
pundere. Datele științifice de firi >- 
logia efortului și de psihologie spt -- 
tivă explică de ce capacitatea m r,..i 
și de voință contribuie la amplifi
carea capacității fizice, fineței tehnice 
și lucidității tactice. Și mai mult, pu
tem afirma că forța morală reprezin
tă un susținător și generator impor
tant al componentelor fiziologice, teh
nice și tactice ale performanței spor
tive. Componenta psihico-inorală sti
mulează, activizează și reglează func
țiile superioare ale organismului, 
creează un teren fertil de manifestare 
superioară a motricității, a măiestriei 
tehnico-tactice.

Este evident că odată cu dinamica 
vertiginoasă a performanțelor sporti
ve din zilele noastre, factorul rno- 
ral-psihologic influențează tot mai 
mult comportarea în întreceri. Acest 
lucru se explică chiar prin caracteris
ticile actuale șl tendințele de dezvol
tare a majorității ramurilor sportive. 
Astfel, ritmul și dinamismul mult 
crescut de desfășurare a meciurilor 
de fotbal, handbal, hochei, baschet, 
rugby, volei, polo — criza de timp în 
care se execută procedeele tehnico- 
tactice, viteza acțiunilor boxerilor și 
luptătorilor, performanțele de la atle
tism, considerate numai cu cîțiva ani 
în urmă, ca imposibil de realizat, 
noile elemente grele din gimnastică 
și patinaj, vitezele atinse de schiori 
și boheuri, toate acestea solicită Ia 
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stiruie — așa cum aveam să aflăm în 
continuare — o a treia direcție prin
cipală pa care se axează profilul ac- 
ăvttaților din 'tabăra inițiată de C.C. 
î: U.T.C. Se studiuă zilnic și amă- 
noețit dec-tnenteie de partid și ale 
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Juniorii și copiii de la Universitatea Craiova, aflati la Orșova, în tabă
ra de pregătire, pozează obiectivului fotografic FOTO ; Dragoș NEAGU
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4 puncte La Brașov, rapid iștii au 
pierdut șl lp scor, dar au și cîștigat...

Patru echipe cu zestre foarte să
racă, Dinamo, Steaua, Jiul (cite un 
punct) și S.C. Bacău (singura forma
ție fără nici un pupet !) au prima 
șansă în jocurile de acasă, dar să nu 
uităm că adversarii respectivi au ar
gumentele lor. A.S.A. a dovedit o 
tervă deosebită, miercuri, mai știe 
și că a cîstigaț acum doi ani, tot pe 
stadionul din șos. Ștefan cel Mare, 
U.T.A. a realizat mai mereu remize, 
în Capitală, în ultimul timp, in fața 
Stelei, Petrolul a învips, miercuri, 
echipa campioană, iar eonstănțenti 
par a alcătui una din echipele forte 
ale acestui campionat. Așa incit...

Și, în sfîrlit, ultimele trei jocuri, 
ale echipelor care n-au pierdut aca
să. Politehnica Iași—C.F.R. Cluj, „U“ 
Cluj—Sportul studențesc și F-C- Ar
geș—C.S.M. Reșița, trei partid? echi
librate, în care n-ar fi exclus șă în
registrăm și ceva surprize. Așteptam, 
însă, în primul rînd să înregistrăm 
diseară, la ora bilanțului, o etapă 
valoroasă. (M.M.I.)

PROGRAMUL ETAPE! DIN 2 SEPTEMBRIE A „CUPEI ROMÂNIEI"
1. Dărăbani (Botoșani) —

C Botoșani, 2. Unirea Săveni
— Textila Botoșani. 3. Sănă

tatea Botoșani — Cristalul Dorohol, 4. 
Cement VJCC Botoșani — Victoria 
PTTR Botoșani. 5. Ocrotirea Șiret (Su- 
ra . â* — Metalul Kâdăuți, 6. Chimia 

Bradul Vama (Suceava) — Âvîntul Fra- 
• jî. î. Fi acar a Prelipca (Suceava) — 

C.-țun$ Moldovenesc. 8. o.C.L. 
G'jra Humorului — Mino’prad Vatra por- 
r.c: s. Sp. Muncitoresc Suceava — Mine- 
rui Gura Humorului, 10. Viitorul Tg.

— Foresta Fălticeni, ii. 
Constructorul Iași — Unirea Iași, 12. 
Lanunorui Roman — Nicotină lași, 13. 
Volinal Bieaz — Bradul Roznov, 14. 
Vulturul Zănești (Neamț) — Cimentul 
Btcaz 15. Textila Buhuși — Relonul Sg- 

15- Oituz Tg. Ocna — Trotușul 
Gh. Gh. Dej. 17. Petrolistul Dărmănești 
(BacAu) — Minerul Comănești, 18. Să- 
r.ita-.ea Bacău — Letea Bacău. 19. Par- 
uzanui Bacău — Danubiana Roman, 20. 
Recolta 'Văleni (Vaslui) — Rulmentul 
Biriao. 21. A . intui Huși (Vaslui) — Con- 
struciurui Vaslui, 22. Autobuzul Bîrlad
— H^sar.a Huși, 23. Voința Tănăsoaia
(Vnuicea) — Energia Gh. Gh. Dej, 24. 
Balastiera Tug. Pădureni (Vrancea) — 
Constructorul Gh. Gh. Dej, 25. Recolta 
Bordeșu (Ă’rancea) — Foresta Gugești, 
26. Rapid Panciu — Locomotiva Ad.iud. 
27 Viitorul UFRMA Galați — U.R.A. Te
cuci. 3 i.l Liești (Galați) — Lu-
ceafăruf Focșani. 29. Unirea Tulucești 
(Galați) — Ancora Galați, 30. Flacăra 
Pechea (Galați) — Tehnonietal Galați, 
31. Pescarul Sarichioi (Tulcea) — Gra
nitul Babadag 32. Triumf Cema (Tul
cea) — Constructorul Tulcea, 33. Flacăra 
M. Kogăiniceanu (Tulcea) — Dunărea 
Tulcea. 34. Portul Brâila — Portul Con
stanta. 35- Comerțul Brăila — Viitorul 
Brăila 36. Tractorul Viriru (Brăila» — 
Ărubitun MAc n. 37. Viticultorul însură- 
țe. (Brăila) — Chimia Brăi’a. 33. Fo- 
FcFua Verr.eșu (BxzAu) — Oiimpia Rim- 
q-cj Sărat 3i. Recolu Carage le (Buzău»
— Chimia 44 Recolta Smeeni

- Carpap VuzAu. 41. Petrolul 
Berea — Unirea Focșani. 42.
C-F B- Constanța — E5ectnca C MWtanta. 
«3 Traruru. SATOfiarf — Vauxța Can-
Ma&ța- «„ Chi-’n-a Xăvwîari — Șiitnța 
Coer^ac*^. <5 Vfiom'. CobaiLe — Ci-
«etai «L LM.U. Meeștdia —
Maruxa <î. Bufi*».: (Ia-

— Uec» U 'ă C
fi» v ^4MKa M- BIVMrn (la—r if I — 
frewfir l TAJtOM EtuoirefiSL. K. Reex .ta

«■Mia BviaMfifil • —

I.O.R. București, 53. Recolta Bolipținul 
Deal — Sportul Ciorogîrla. 54. Argeșul 
Mihăilești (Ilfov) — Voința București, 
55. Unirea Gaojani (Ilfov) — Olimpia 
Giurgiu, 56. U.R.A, Obor București — 
Flacăra roșie București, 57. Automatica 
București — Laromet București, 58. Chi
mistul București — Sirena București. 
59. Vîscoza București —- Tehnometal 
București, 60. I.C.S.I.M. București — U- 
nirea Tricolor București, 61. Viitorul 
Slânic (Prahova) — I.R.A. Cîmpina, 62. 
Petrolul Teleajen (Prahova) — petrolis
tul Boldești, 63. U.Z.U.C. Ploiești — A- 
vintul Mineclu, 64. Flamura roșie Plo
iești — Chimia Brazi, 65. Locomotiva 
Ploiești — Victoria Florești, 66. Carpați 
Sinaia — Prahova Ploiești, 67. Progresul 
Pucioasa ((Dîmbovița) — Poiana Cîm- 
pina. 68. C. S. Tîrgoviște-Juriiori — 
Cimentul Fieni, 69. Frigero Găești — pe
trolul Tîrgoviște, 70. Chimia Găești — 
Electronica București, 71. Știința Clănita 
(Teleorman) — Automatica Alexandria, 
72. înfrățirea Vîrtoape (Teleorman) — 
Petrolul Videle, 73. Steagul roșu Nanov 
(Teleorman) — Cetatea Tr. Măgurele, 
74. Avîntul Bragadiru (Teleorman) — 
Chimia Tr. Măgurele, 75. Rova Roșiori
— T.M. București, 76. Forestierul Stil- 
peni (Argeș) — Dacia Pitești, 77. Petro
lul Pitești — ARO Cîmpulung Muscel, 
78. Rapid Pitești — Vulturii Cîmpulung 
Muscel, 79. F.C. Curtea de Argeș — 
Texțiliștul Pitești. 80. Rapid Piatra Olt
— Progresul Corabia, 81. Jiul Balș — Ră
săritul Caracal, 82. Tractorul Rusenești 
(Argeș) — Recolta Stoicănești, 83. Vo
ința Caracal — F.O. Balș. 84. A.S. Ber- 
bești (Vîlcea) — Oltul Rm. Vîlcea. 85. 
Unirea Babeni (Vîlcea) — Unirea Dră- 
gășani, 86. Victoria Bujoreni (Vîlcea) — 
Hidroenergia Rm. Vîlcea. 87. Lotrul Bre- 
zoi — U.P.A. Sibiu, 88. Recolta Urzicuța 
(Dolj) — C.F.R. Craiova, 89. Avin tul 
Bîrca (Dolj) — Dunărea Calafat. 90. 
U.R.A. Craiova — Steagul roșu Plenița, 
91. Viitorul Cpșoyeni (£olj) — Victoria 
Craiova. 92. Unirea Tg. Jiu — Energia 
Ro.inari, 93. C.F.R. Tg. Jiu — Progresul 
Strehaia. 94. Petrolul Țicleni (Dolj) — 
Cimentul Tg. Jiu. 95. Dierna Qrșova — 
C.I.L. Drobeta Tr. Severin. 96. Viitorul 
Cujmir (Mehedinți) — M.E.V.A. Drobeta 
Tr. Severin, 97. Foresta Zăvoi (Caraș- 
Severin) — Metalul Oțelul Roșu. 98. Mi
neral Ocna de Cer (Car - —
A-S- Bocșa. S3. Siderargistul Reșița — 
Minerul M. xtova Nouă. îfid. Gloria Re
șița — MetakU VmpU Cava-
r» iCaraș-Sererin» — CFR. Caranse-

E at-r--c 2-iTLux T.mișcara — Fur- 
zurul. Deta. Pebeda Dudestiî Vechi 
(h=4-) — Untrea Mar?
FEaeăra Sece* Nbcâ mmiș) — Unrrea

Tomnatic, 105. Olimpia Voiteni (Timiș.)
— Progresul .Timișoara. 106. Flacăra Fă
get (Tipliș,) — Electrorirptpr Timișoara, 
107. Foresta Arad — Recolta Salonta, 108. 
Stăruința Dorobanți (Arad) — Construc
torul Arad. 109. Victoria Frumoasa (A- 
rad) — Strungul Arad. 110. Viitorul 
Tisa Nouă (Arad) — Gloria Arad, ill. 
C.F.R. II Simeria — Minerul Lupeni, 112. 
Preparatorul Lupeni — Metalurgistul 
Sadu, 113. Dacia Deva — Știința Petro
șani, 114. Gloria Hațeg — Minerul Teliuc, 
115. Constructorul Hunedoara — Mine
rul Ghelar, 116. Aurul Brad — C.F.R. I 
Simeria, 117. Dacia Orăștie — Victoria 
Călan, 118. Unirea Valea lui Mlhal (Bi
hor) — Bihoreana Marghita, 119, Stăru
ința Aleșd (Bihor) — Măgura Șimleul 
Șilvaniei, 120. Oțelul Oraș Dr. P. Groza
— Crișana Sebiș, 121. Metalul Oradea —
Minerul Oraș Dr. P. Groza, 122. Unirea 
Tașnad (Satu Mare) — Voința ’
123. Recolta Sănislău (Satu Mare) 
meșul Satu Mare, 124. Spartak_

Cărei, 
— so- 

__ T__ ___  ____, _ _. _ . Satu 
Mare — Minerul Sincuiuș, 125. Tricotex 
Satu Mare — Oașul Negrești Oaș, 126. 
Minerul Băița (Maramureș) — Gloria 
Baia Mare, 127, Minerul Baia Sprie — 
C.'i.L. Sighetul Marmației, 128. Olimpia 
Baia Mare — Bradul Vișeu, 129. voința 
Sighetul Marmației — Minerul Baia Bor- 
șa. 130. Lăpușul Tg. Lăpuș (Maramureș)
— Topitorul Baia Mare. 131. Victoria 
Zalău — Rapid Jibou, 132. Floria Șim- 
leul șilvaniei — Unirea Zalău. 133. Mi- 
neruf Surtuc (Sălaj) —- Victoria Zalău, 
134. Progresul Nastiud (Bistrița Nășăud)
— Foresta Bistrița, ‘ 135. Victoria Urlu 
(Bistrița Năsăud) — Hebe Sîngeorgi Băl, 
133. Voința Marișel (Bistrița Nășaud) — 
Avîntul Reghin. 137. Someșul Becleah
— Arieșul Cp. Turzil. 138. C.F.R. Bistri
ța — Minerul Rodna. 139. Construcții 
montaj Cluj — Unirea Dej. 1^0. Elecțro- 
metal Cluj — C.Î.L. Gherla. U1- Poli
grafia Cluj — Cimentul Turda, 142. Vul
turii Mințiui Gherlei (Cluj) — Tehno- 
frig Cluj. 143. Autotransport Dej — 15er- 
inata Cluj. 144. C.F.R. Tg. Mureș — 
C.F.R. Sighișoara. 145. Metalul sighișoa
ra — Viitorul Tg. Mureș, 146. Voința 
Miere. Niraj (Mureș) — Lacul Urșu So- 
\ ața. 147. Mureșul Luduș — Chimica Tir- 
năveni, 148. Minerul Lueta (Harghita) — 
A.S. Miercurea Ciuc. 149. Recolta Di- 
trau (Hargliita) — Mureșul TopJița. 150. 
Bastionul Lazărea (Harghita) — Mine
rul Bălan. 151. Unirea Cristur (Harghita)
— Viitorul Gheorghieni. 152. Stăruința 
Bodoc (Cevasna) — Oltui St. Gheorghe, 
153. Forestierul Bretcu <C*>vasna» — Fo
restierul Tg. Secuiesc. 154. Venus Ozun 
(Covasca) — Carpați Covfisnfi* 15#. Con- 
Mrucwrul a:&« UHifi — C.I.L. Blaj, 156. 
Metahi! Atad — Unirea Alba Iulia, 157.

Moții Abrud (Alba) — Minaur Zlatnai 
158. Voința Teiuș (Alba) — Soda Ocna 
Mureș. 159. Recolta Vinerea (Alba) —• 
Textila Sebeș, 160. Metalurgica Sibiu — 
Carpați Mîrșa, 161. Metalul I.O.S. Sibiu
— Metalul Copșa Mică, 162. Unirea Tîl- 
ihgciu (Sibiu) — Textila Cisnădie, 163. 
Recolta Alma (Sibiu) — Vitrometan Me
diaș. 164. C.F.R. Brașov — Torpedo Zăr- 
nesți, 165. Coiorom Codlea Brașov' —
I. C.I.M. Brașovj 166. Măgura Codlea — 
C.S.U. Brașov. 167. Utilajul Făgăraș — 
Chimia Or. Victoria. 168. Precizia Sătele
— Unirea Sf. Gheorghe.

Toate aceste meciuri se dispută în 
după amiaza zilei de duminică, pe tere
nul primei echipe, la ora 16, cu urmă
toarele excepții :

a. — Jocurile de la numerele 4. 18» 
35, și 64 se programează sîmbătft 1 sep
tembrie, ora 16.b. — Jocurile de la numerale 19 șl 
107 se cuplează, primul cu Știința Ba
cău, iar al doilea cu C.F.R. Arad, din 
Divizia B șl se programează la ora - 9..

c. — Jocurile de la numerele 77, și 78’ 
99 și 100, 139 și 140 se programează Tn 
cuplaj, duminică 2 septembrie, ora 9 și 
respectiv ora li.

d. — Jocurile de la nujnerele <3 și 44, 
63 și 65, 69 și 70, 92 și 93, 124 șl 125, 3.60 
și 161, 165 și 166 se programează în cu
plaj, duminică 2 septembrie, ora 14 și, 
respectiv, ora 16.

e. — Jocurile de la numerele 11. 42,. 
56, 57, 58, 59. 60 se programează duminică 
2 septembrie, ora 11. *

f. — Jocul de la numărul 141 se pro
gramează ' duminică 2 septembrie, ora
II. pe terenul Dermata.

g. — Echipele Moldova Cristeștl (lași) 
și Luceafărul Bălănești (Gorj) șe cali
fică pentru etapa urmâtpare.

Toate jocurile terminate *la egalitate 
se vor prelungi cu 2 reprize a 15 mi
nute. Dacă egalitatea șe menținp și 
după prelungiri, se vor efeptua lovitu
rile de la 11 metri în condițiunile pre
văzute de regulament, art. 109 pct. c.

Arbitrii vor expedia foile de arbitraj 
imediat după terminarea jocului.

Comisiile județene, municipale și oră
șenești de fotbal se vor îngriji de rea
lizarea întocmai a acestui prograpi. Ele 
vor supraveghea pregătirea bazelor spor
tive și vor asigura delegarea arbitrilor 
de tușe la jocurile de pe teritoriul lor. 
Arbitrii ‘de centru vor fi delegați de 
Colegiul Central de arbitri.

Comisiile județene, municipale și oră- 
șeneșii ale căror echipe se deplasează 
in alte județe se vor îngriji de pregăti
rea și participarea acestora la jocurile 
programate.

PRIMII CAMPIONI Al ÎNOTĂTORILOR JUNIORI
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special-xaîe pcnzrvi ires'.e taireceri fi- 
KAJ61 • teRi aâT BU &-J foSX Ceitr
feriert*. Repf’rzsnWf’îu .noului val", 
afia’i la capătul unui «ezon faarta 
incăreaL par a fi a*uns Ia capătul 
fncȚeior s aceasta se reflectă direct 
ip rerultateîe rehn.ee.

D-ntne cif-=ă:oru pr.melor finala 
s-a-_ îc.pus aienției Kadu Arin cea 
nu un sprinter cu xari positnli- 
:ă- 1. Camelia Hoțescu și Lavinia 
Donia. Cea mai disputată întrecere 
— cursa de 800 m liber a junioare- 
Ijt. in care Eugenia Cristescu a in- 
trecut-o la potuu pe Cătălina Fâ
nul eseu.

C. E. de polo juniQrî

de viață sportivă. învingere» dorității 
prețztfriior ți romțv^'.ițiil'" comti- 
«j»e elemente de caiire moca ii. de 
perfecționare a voinței și trăsăturilor 
de carațser. In condițiile unui cadru 
cansp'jmătur <Hc ț>jnr* de vedere 
Mural si cetățeisesc. Trebuie ir.țeles 
a saleafrle asarai-spiriiuale ale e- 

f^rtului sportiv se exprimă aamai in 
cazai aiurării uaui climat fa»ara
bil caltaral-edszativ in fiecare for
mație sportivă. O atentă și adecvată 
sjncâ ideafagicâ de dezvoltare a 
rotiștijnțeț stialrste. de întărire a

CAPACITATEA MOKALÂ ȘI PSIHOLOGICĂ-
co-tactice. Unele concluzii și sugestii t

® Pe baza constatărilor și obs r- 
vațiijor de mai sus, CJ.E.F.S., fede
rațiile, cluburile și asociațiile sporti
ve, antrenorii și ceilaiți sp-rialiști au 
datoria să urmărească amplificarea și 
îmbunătățirea acțiunilor, preocupări
lor și programei r cu privire la cei i- 
cațla sportivilor, ia pregătirea lor 
psihologică.

Este necesar ca acest factor al pre
gătirii sportivilor să fie privit și tra
tat Intr-un sens mult mai larg decît 
cel obișnuit sub denumirea incom
pletă de „pregătire psihologică". De 
aceea, considerăm mai aproape de 
cerințele practicii folosirea următoarei 
formule în privința factorilor antre
namentului : educația, pregătirea fi
zică multilaterală și specială, pregă
tirea tehnică, pregătirea tactică și 
pregătirea teoretică.

0 Factorul educațional este men-

se me'.țt'.r-azi : .CNEES, federațiile, 
cluburile și ceilalți facturi cu respon
sabilități in domeniul sportului vor 
întreprinde măsuri care să asigure in 
rinduriie sportivilor e disciplină fer
mă și u ordine exemplară, ca o con
diție de bază pentru dezvoltarea as
cendentă a întregii mișcări sporii» e. 
In toate unitățile sportive se va întro
na un climat sănătos, copibptiv față 
de orice manifestare care contravine 
eticii socialiste, normelor de conduită 
cetățenească și ale vieții sportive, dez- 
voltindu-se o opinie puternică, com
bativă împotriva manifestărilor de 
vedetism și a tendințelor de căpătuia
lă, care să conducă Ia formarea unor 
sportivi cu o înaltă ținută morală 
și cetățepească",

Cq mult temei, sportul este privit 
drept școală a voinței, școală de for
mare a caracterelor, de închegare a 
personalității umane. Intr-adevăr, dis
ciplina la antrenamente, în regimul

sentimentului de responsabilitate față 
de culorile clubului și de reprezen
tare cu cinste a sportului românesc 
trebuie să constituie preocupări >er- 
manente in formarea sportivilor. Este 
evident că nițelul ideologic și politic, 
ca și preocupările cultural-artisțice 
constituie ajutoare de preț în înde
plinirea conștientă a programelor tari 
de antrenament. Un punct central al 
factorului educativ îl reprezintă pre
ocupările și sprijinul organelor spor
tive și al antrenorilor pentru îndru
marea tinerilor sportivi în privința 
calificării lor profesionale, pentru în
deplinirea In bune condițiuni a sar
cinilor școlare, pentru formarea res
pectului față de muncă.

• Etapa hotărîtoare in realizarea • 
principalelor sarcini ale acestui fac
tor o constituie vîrsta junioratului. 
De modul cum vor fi îndeplinite ce
rințele componentelor mai sus men-

tir.ate ale educației sportivilor In 
arii junioratului, va depinde întreaga 
evoluție a viitorilor campioni.

0 In activitatea de selecție a ta- 
lentelor. unele calități cum sînt cii- 
raju’, dirzenia. încrederea In forțele 
proprii și stare nativă bună de start 
<ă clntăreasră cpl puțin egal cu cele 
fizico-motrice.

0 In procesul de instruire sportivă 
să se programeze exerciții, acțiuni și 
condiții de antrenament cit mai grele, 
pentru a cultiva dorința de învingere 
a greutăților, puterea de luptă- per
severența. învingerea greutăților în 
antrenamente, în regimul din taberele 
de pregătire reprezintă calea de bază 
a călirii psihice pentru crearea de
prinderilor de adaptare rapidă a con
dițiilor atit c)e schimbătoare din com
petiții (temperatură, tererț, mijloace 
de transport, alimentație, spectatori).

0 Stabilirea de obiective inalte de 
instruire sportivă și de performanță 
contribuie direct la educarea exigen
ței, ambiției și puterii de luptă.

0 Motivația și convingerea sporti
vilor talentați în posibilitățile ce le 
au de, a realiza performanțe de pres
tigiu constituie elemente de multe 
ori hotăritoare în drumul spinos al 
formării campionilor.

0 In sfîrșit, în toate preocupările 
.și acțiunile privitoare. Ia educația 
sportivilor, antrenorii și conducătorii 
unităților sportive vor trebui să a- 
plice mai consecvent principiul indi
vidualizării, tratării speciale a proble
melor de pregătire morală și psiholo
gică în funcție de vîrsta, experiența, 
temperamentul, caracteristicile emo
ționale, popularitatea și profesia spor
tivilor.

REZULTATE TEHNICE. 100 na 
liber (b): 1. RADU VRÎNCEANU 
(Steaua) 59.1 — campion național,
2. I. Jendl (Șc. sp. Reș.) 59,6 (r.p.),
3. A Bu: (Petr.) 59.7 (r.p); W 
m liber (t> : 1. DANIELA GEOR- 
gescu (Dinamo) 66,1 — campioa
nă națională, 2. Eugenia Cristescu 
(Dinamo) 67.2, 3. Cătălina Pănulescu 
(Petr.) 68.0 : 200 m bras (b): 1. 
DORIN MARIN - (Petrolul) 2:50,2 
(r.p.) — campion național, 2. D 
Kiss (Steaua) 2:51,6 (r.p.), 3. Cr. 
Constantinescu (Petrolul) 2:54,5 
(r.p.): 200 m bras (f): 1. CAMELIA 
HOȚESCU (Șc. sp. Ploiești) 2:58.8 
— campioană națională. 2. Adelina 
Hidoș (Din.) 3:03.9. 3. Ligia Anasta- 
sescu (CSȘ) 3:04,8 ; 200 m spate 
(b) : 1. DORU GROPȘAN (Șc. sp. 
Reșița) 2:21,8 — campion național.
2. E. Pop (Șc. sp. Tg. Mureș) 2:28,0,
3. H>. Habetler (Șc. sp. Timiș.) 2:29.8;
200 m spate (f): 1. LAVINIA DO
NIA (Șc. sp. Reșița) 2:38,7 — cam
pioană națională, 2. Karin Pgrutsch 
(Șc. sp. Timiș.) 2:40,6. 3. Valeria 
Vlăsceanu (Petr.) 2:42,6; 1500 m li
ber: 1. SANDOR BAR ANY (Șc. sp. 
Reșița) 19:09,5 — campion național, 
2. A. Zahiu (Steaua) 19:21,1, 3. H. 
Neagrău (Crișul) 19:32,3; 800 m li
ber (f): 1. EUGENIA CRISTESCU 
(Dinanto) 10:34,6 — campioană na
țională, 2. Cătălina Păunescu (Petr.) 
10:34 7. 3. Mihaela Costea (CSS) 
10:47,4 4x200 m liber (b): 1. SC.
SP. REȘIȚA 9:14,2 (record) — cam
pioană națională, 2. Șc. sp. 2 Buc. 
9:21.5, 3. Petrolul 9:34.J.

întrecerile continuă astăzi la ba
zinul Dinamo

A. VASiLIU

fCHIPA ROMÂNUI Â ÎNVINS

GRECIA CU 8-2, DAR Â RAI AT

CÂIIHCAMÂ
ÎN IUOHUI TINA!

DUISBURG, 18 (prin telefon). J.n ulti
mul meci, disputat în grupa preliminară, 
echipa de juniori a Româițiej a între
cut net formația Greciei cu 8—2 (2—1. 
1—1. 2—0. 3—0) prin golurile marcate de: 
Teodorescn 2, Răducanu 2, Mirea, preda, 
Cocora și Schervan. Aceasta nu a fost 
suficient însă pențru ca poloistii noștri 
să obțină și calificarea în turneul -final 
al campionatului, european de juniori, 
în aceeași zi. selecționata R.F.' Germania 
a produs cea mai mare surpriză jntre- 
cînd echipa Ungariei cu â—4 (Q—1, 2—2. 
1—1, 2—0). Jucătorii maghiari au făcut 
cea mai slabă partidă din acest cam
pionat, dînd posibilitate juniorilor vest- 
germani să obțină o nesperata calificare.

O altă mare surpriză în ultima zi a 
preliminariilor s-a înregistrat și în grupa 
C. unde Olanda a învins U.R.S.ă. cu 
4—3 (0—0. 2—1. 0—0. 2—2). Celelalte re- 
zultatp : Suedia — Irlanda 15—1: Italia 
— Anglia 7—2: Iugoslavia — Belgia 1—3; 
Anglia — Turcia 7—3; Italia — Irlandă 
14—1; Grecia — Suedia 5—4. Clasamente;

Grupa A : 1. R.F. Germania 7 p. 2. 
Ungaria 6 p, 3. România 5 p, 4. Grecia 
2 p. 5. Suedia 0 p: Grupa B : 1. Spania 
8 p, 2. Italia 6 p, 3. Anglia 4 p. 4. Ir
landa 2 p, 5. Turcia 0 p; Grupa € : 1. 
U.R.S.S. 4 p (17—10), 2. Iugoslavia 4 p 
(|7—11), 3. Olanda 4 p (17—11), 4. Belgia 
0 p.

In turneul final s-au calificat : R. F. 
Germania, Ungaria, Spania» 
U.R.S.S. și Iugoslavia. Formația Jlpmâ- 
niei va evolua în turneul pentpu locu
rile 7—12 alături de Qrpcia, Anglii}, Ir
landa, Olanda și Belgia.

RALIUL CiȘTIGĂTORILOR DE AUTOTURISME 
LA LOTO-PRONOSPORT

Cele 90 de echipaje care partici
pă la acest raliu vor pleca în etapa 
a Il-a pe ruta : SIBIU — RM. 
VÎLCEA — PITEȘTI — GĂEȘTI — 
TITU — BUCUREȘTI. Sosirea va 
avea loc în pauza meciului de fot
bal DINAMO — A.S.A. TG. MUREȘ

de astăzi, pe stadionul Dinamp 
cînd se va face Și premierea cîști- 
gă tori lor.

Rubrică redgețată de
LOTO PRONOSPORT

rehn.ee


(Urmart din pag. 1)

hologic de care reprezentanta noas
tră ar fi putut să profite, consoli- 
dîndu-și poziția fruntașă. Ea n-a 
reușit decît 61,68 m în a patra a- 
runcare, pentru Ca imediat Melnik 
să preia conducerea în mod decisiv. 
Medalia de argint este onorantă 
pentru Argentina Menis, dar aici 
la Moscova ea nu putea să se si
tueze mai jos de locul doi! Mai 
rămîne încă 
vanșă: finala 
Edinburgh.

o posibilitate de re- 
Cupei Europei de la

★
a clarificai, în mareTurul trei

măsură, situația la multe categorii 
din întrecerea luptătorilor de greco- 
rbmane. La 48 kg, trei concu/enți, 
Berceanu. Smakov (U.R.S.S.) si Ska- 
eikov (Bulgaria), au cîștigat prin 
tuș toate meciurile susținute. Ei își 
voț disputa primele trei locuri, 
pornind fiecare de la zero puncte 
penalizare. O situație identică o gă
sim și la categoria supergrea. unde 
în lupta pentru cele trei 
se află angajați Dolipschi, 
ladze (U.R.S.S.) și Staneev 
ria) ca și la categoria 68 kg 
își păstrează 
penalizărilor
Hișamutdinov (U.R.S.S.) 
pion olimpic și european și Trai- 
kov (Bulgaria). Cu zero puncte pe
nalizări se menține, la categoria 62 
kg). și reprezentantul Uniunii So
vietice Megrelișvili, unde Ion Păun 
(tuș cu americanul Davis) are 3 
puncte. Medalia de aur se va u-.- 
Cjde. probabil, Ia cat. 82 kg. intre 
Olteanu și Liberman (U.R.S.S.). fie
care cu cîte un punct de penaliza
re. La 90 kg, Neguț a pierdut la 
puncte în fața sovieticului Goglicid- 

are asigurată medalia de 
bronz, dar poate încă aspira și la 
aceea de argint. La cai. 52 kg. Xicu 
Gingă l-a învins la puncte pe ja
ponezul Sakurama. și are 1 punct 
penalizare, ca și principalul său 
contracandidat la primul loc. luptă
torul sovietic Kliucinikov. A fost 
eliminat din concurs Boțilă (57 kg), 
iar Ad. Popa (învins prin tuș de 
maghiarul Horniak), la cat. 74 kg, 
a,; pierdut practic vreo șansă de a 
urca pe podium. Pentru a se putea 
menține în curs. Sablovschi (cat. 
100, kg) trebuie să-l învingă neapă
rat prin tuș pe americanul Levals. 
Oricum, cu opt oameni rămași în 
concurs, toți aspirînd la medalii.

imaculate
Tiberiu

medalii 
Morhi- 
(Bulga- 
la care 

fișele 
Horvath, 
— cam

ie. El

4 VICTORII ROMÂNEȘTI>

LA CONCURSUL ATLETIC
A „TURNEULUI PRIETENIA"

ti>ate

sear;

ae

VOL 
(S. 15.

★ 
ntcrcmdu

3—1 
meci

C< VST.IXT/V PETRESCU

Furerikina
T A T E

Horvatn

tirana Gugiu 
rEca Tita

ordine : 1. Valentina
4 v ;

I v ; 3.
► 2 v ;

rta că 
nor face

U43TCKJ 5-

cam lungă. Liliana Pasca, excelen 
tă și în această partidi 
crofonul autobuzului ș 
tat, cu talent, cîteva 
câți românesi 
Studentă

câmpie
i de U

Es’e vorba de senufeodrs: 
ghe Ghipu și Nicolae C 
ierul Dorel Cnstuo 
Gheorghe Megelea. a> 
culina Lungu, penta 
leana Bucătaru sj. 
îndoială, și-ar 
prima repreze» 
dent situația aprox.
ceeași și pentru celelal» 
participante la Atena, ți 
pentru reprezentativa Bolgmei 

'care, așa cum a demonstra’ 
la București, dispune de c 
lemente foarte talentațe pri 
niorii săi.

MIHAI BORȘ MCOLAE OPRESCU

OE LA BMIISim

LA HANDBAL JUNIORI
• Astăzi după amiază se dispută primele jocuri
• Reprezentativa României a învins Intr-un meci

1 9
amical formația Poloniei • Partidele vor fi conduse 

numai de arbitri internaționali

Vineri seară. întereîndu-se de la 
sală, voleibalistele noastre cintau. 
Aveau și de ce. Erau la a doua 
victorie consecutivă, care le-a asi
gurat practic primul ’oc in grupa 
preliminară : România Ungaria

Simbâtă 
rundă de 
reprezenta

GyuUy 2 
(n-au maj
V a'enuna 
•VrdrLeanu

-2 în fața Ungariei. In 
ecte. formația țării noas- 
ecutâ cu 9—5 de polonia.

■pinică după amia-
.— cu Ungaria și 
In semifinalele în- 

indlviduale s-au înre- 
seria I : Ileana

Belova (URSS) 2 v 
' ele), seria a Il-a : 
(URSS) 2 v. Suzana 

■au mai tras între ele). 
Katarina Nakova <Ce- 

Valentina Buroeikina 
Ecaierina Stahl 2 V (primele 
ilificat după baraj).

ele de duci:
?sc U.R.S?b. 
Japonia, 
inine 
Iiatele

r. Elen 
tras înti 
ikono
1 v (n 
III-a.

ral. încheiat la o oră. foarte 
t dirz disputat și s-a înche- ăxoarea < " - — -
(URSS) 

l'RSS) 3 
icia)

rina Savu 
semifina 
aiâturi 
Primele 
final. R 
teazâ șj

sei
va decide In 
ria. care se 
noastre teiefo

LUPTE, cat 
mânia) b. tuș

2. Valentina 
Katarina Na- 
4. Elena Be- 

2 v : 5. Ileana Gvulay (Ro- 
6. Suzana Ardeleanu (Ro- 

Denartajarea pentru locurile 
ut pe baza «tușaverajului.
înălțime (m) : Csaba 
Purice au trecut 2.05 

calificîndu-se în concurs, 
Xlina Popescu s-a califi- 

400 m.g. : Gh. Tănăsescu 
i cu 53.47 m. D. Melinte» 

serii cu 52.92 sec., 200 m 
Gb. Duigheru locul 2 în serțj 21.92 

Petrescu locul 3 în serii cu 21-87 
carea în

Finale : 
») 8.15 m 
sc (m) 
61.60 m
e (m)
m : 110 m.g.

4un m — Nadejda
“CÎL) 52,04 (rec. âl U-

semifinale se‘ face 
lungime (m) : Pod- 
. . 12. Șt. Lăzărescu
— Victor Jurba 
(rec. al Universia-

— Valeri Podlujnii
B. Price

.
Kcieznikora (UrSS)
- --.ale i : S00 m (m) — Evgheni Ar- 
ranor URSS) 1:46.88 : 400 m plat (m) — 
A. Jtun Moreno (Cuba) 45.36 ; prăjină
— Francois Tracanelli (Franța) 5,42 m.

SĂPTĂMlNA VIITOARE, LA ATENA

A 32-a EDIȚIE A JOCURILOR 
BALCANICE DE ATLETISM
Stadionul atenian Karaiskakis, 

gazdă a numeroase competiții atle
tice de anvergură, va primi la sfîr- 
șitul săptămînii viitoare pe parti- 
eipanții la întrecerile celei de a 
XXXII-a ediții a Jocurilor Balcn- 
nice masculine și a celei de a 
XVII-a ediții a concursurilor fe
minine. La start vor fî prezență 
atleți și atlete din Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia. România și Turcia.

Anul trecut, la Izmir, victoria a 
revenit reprezentativei Greciei la 
bărbați (a devenit campioană bal
canică după o întrerupere de trei 
decenii) cu 128 p urmată, la ega
litate, de echipele României și Iu
goslaviei cu cîte 122 p, Bulgaria 
114 p și Turcia 31 p. La femei 
titlul a fost cîștigat de atletele din 
Bulgaria cu 132 p. Clasamentul a 
arătat, în continuare, astfel : Ro
mânia 107 p, Iugoslavia 63 p. Gre
cia 21 p și Turcia 9 p. Dintre 
atleții români care au evoluat pe 
stadionul Ataturk au cucerit titlu ; 
individuale de campioni balcanici : 
Petre Lupan (1 500 m), Nicolae 
Per(a (110 mg), Gheorghe Cefan 
(3 000 m obst.), Vasile Sărucan (Iun<- 
girne), Carol Corbu (triplu), Ion Gă- 
situ (20 km marș), Vasile Bogdan 
(decatlon) Valeria Bufanu (200 m 
și 100 mg), Ileana Silai (800 m) și 
Argentina Menis (disc). Deci, 11 din 
cele 37 de titluri balcanice au fost 
cîștigate de reprezentanți ai atle
tismului nostru. Dar ce a fost ia

Izmir, ca și Ia precedentele ediții 
ale tradiționalei competiții balca
nice, aparțin de acum trecutului s 
nu mai constituie decît. ce 
un punct de referință în 
tiva întrecerilor din 24—26 
de la Atena. .ir1

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM ALE JUNIORILOR II

ADRIAN CALIMENTE A STABILIT
UN NOU RECORD LA 110 MG

reprezentativele 
mei un 

de sâp- 
loc. este 

Crept ac 1 .Cupei
Europei — Bnr» Zuub~ In cadrul 
cărora lonac^La masr-.f. nâ a Ro- 
rră~re» a inribsiL ia preliminarii, 

Atena, ecr.peie Bulgariei $i Gre- 
csâ 8L iuas apoi, la Misa, in semi- 
fina» c-umpenpe. c_n nou Bulga
ria. La prima cccfruntare puncta- 
;ele generale au îoss următoarele : 
1. R uriăma 42 p. 1 Bulgaria 38.5 p. 
X Greca 3A5 p iar la cea de a 
doca etrina remânj s-a clasat ina- 
intea cele bulgare la o diferență 

o jumătate de punct 
insă uitat

po

„ora Balcani a • 
care vor ști 
puterea de 
adică o se- 
psihici. Nu- 
nostri frun-

de

începînd de astăzi, la Timișoara, 
Lovrin, Giarmata, Lugoj și Jimbo- 
lia debutează efliția 197.3 a 
neului Prietenia", 
vată echipelor de 
Așa cum am mai 
tul întrecerilor se 
U.R.S.S., Iugoslaviei, 
gariei, Bulgariei, R, 
R.P.D. 
garnituri).

Organizatorii competiției — F.R. 
Handbal în colaborare cu C.J.E.F.S. 
Timiș — au pus la punct toate a- 
mănuntele. așa îneît astăzi La ora 
14,45. pe terenul Constructorul din 
Timișoara, va avea loc festivitatea 
de deschidere a turneului. în pro-

„Tur- 
competiție rezer- 
handbal juniori, 
anunțat, la star- 
aliniază echipele 

Poloniei, Un- 
Bulgariei, R, D. Germane, 
Coreene și României (trei

BRATISLAVA, 18 (Agerpres). — 
în prima zi a concursului atletio 
de la Bratislava, sportivii români 
au obținut patru victorii: Cornelia 
Popescu 1,86 m săritura în înăl
țime și 5,88 m săritura în lungime, 
Valentin Jurcă — 7,62 m la sări
tura în lungime și Marta Satmari 
— 14,0 la 100 m garduri. Proba de 
400 m plat masculin a fost cîști- 
gată de austriacul Zinterhof cu 
timpul de 49,4 iar cea de 1 500 
m a revenit cehoslovacului Nos- 
koviez în 3:37,4.

și I’o-

mai 
susți-

BALCANIADA DE YACHTING

TiNÂRUL BRAZILIAN
COSTA MECKI^G

A CiȘTIGAT TURNEUL
INTERZONAL

Două locuri
decise prin

DE SAH
vor fi

baraj
K1O DE JANEIRO, 18 (Agerpres). 

— Henrique Costa Mecking, tînărul 
mare maestru brazilian,' în' vîrstă de 
21 de ani. student la facultatea de 
fizică, a cîștigat neînvins turneul in
terzonal de șah de la Petropolis, cu 
12 puncte din Î7 posibile. Mecking, 
un alt „copil minune al șahului" 
(campion -național la vîrsța de 13 
ani și mare maestru la 18 ani), s-a 
calificat asfel pentru meciurile tu» f 
neului candidaților la titlul mondial, 
deținut 
Ceilalți doi jucători ce urmau să se 
califice in turneul de la Petropolis 
nu au ' "■
trei concUrenți : 
Polugaevski și 
realizat același 
(ll’/a). Ei vor susține în toamna a- 
cestui ari un turneu de baraj..

în ultima rundă Mecking a remi
zat cu Liubojevici, in timp ce Lajos 
Portisch a suferit prima înfringere, 
cedînd la mutarea a 38-a în fața 
marelui maestru sovietic Lev. Polu- 
gaevski, care a reușit să aiungă la 
egalitate de puncte cu marele maes
tru maghiar și cu compatriotul său 
Efim Gheller. Acesta din urmă :i 
împărțit punctul cu argentinianul 
Panno. Remiză s-a terminat și par
tida dintre românul Florin Gheor
ghiu și iugoslavul Ivkov. Keres a 
cîștigat la Tan, iar Smîslov l-a în
vins pe Hort. S-au întrerupt trei 
partide.

CLASAMENT : 1. Mecking (Brazi
lia) 12 puncte : 2—4. Ghellen Polu
gaevski 
(Ungaria) 
(U.R.S.S.) 
slovacia) 
(U.R.S.S.)

18 (Agerpres).

de americanul Robert Fische

putut fi desemnați. întrueit 
Efim Gheller. Lev 
Lajos Portisch au 
număr de puncte

U.R.S.S.), Portisch
5. Smîslov

polonez cu 17—14

faptul că fiecare 
Ia întreceri a de- 
arbitri internatio-

gramul primei zile figurează ur
mătoarele jocuri : România I — 
România III, U.R.S.S. — R.P.D. Co
reeană, Ungaria — Bulgaria 
lonia—Cehoslovacia.

Juniorii români, aflați de 
multe zile la Timișoara, au
nut cîteva partide de verificare. 
Prima reprezentativă a noastră (an
trenată de profesorii Constantin Po
pa și Gheorghe Alexandrescu) a 
întîlnit echipa Poloniei, pe care a 
întrecut-o cu 24—19 (11—9), dar e- 
chipa secundă a României (antre
nor Mihai Făgărășanu) a fost în
vinsă de team-ul 
(9—6).

Este de notat 
țară participantă 
plașat și cîte 2
nali. Printre cavalerii fluierului din 
România, desemnați să oficieze la 
acest turneu, se află cunoscuții ar
bitri Vladimir Cojocarii. Constantin 
Căpățînă, Paul Radvany și Mihai 
Grebenișan.

Așadar, timp de 3, zile. Timișoara 
și orașele dimprejurul ei vor cu
noaște efervescența unei competiții 
internaționale de anvergură și. sîn- 
tem siguri, numeroșii amatori de 
handbal ai bătrânului oraș de pe 
Bega nu vor ezita să ia loc în tri
bunele terenurilor. De altfel,1 toc
mai pentru a oferi spectatorilor po
sibilitatea să urmărească întreceri
le. organizatorii au planificat toate 
jocurile în cursul după-amiezii.

ARE LOC
La întreceri

LA
vor

ISTANBUL
participa

și sportivi români
Intre 25 august și 5 septembrie, 

la Istanbul va avea loc ediția 1973 
a Balcaniadei de yachting. La în
treceri va participa și un lot de 
sportivi români, care este înscris; 
la clasele FD,. Finn (juniori, și^ se
niori), precum și la „Optimist".

ECHIPA DE RUGBY C.F.R. BRAȘOV

LA EGALITATE CU S.C. BERNAY
BRASOV, (prin telefon, de la cores

pondentul nostru). în turneul pe care 
îl întreprinde în țara noastră, echipa 
franceză de rugby Sporting Club Ber
nay a întîlnit divizionara B din locali
tate C.F.R. După un joc bun, echilibrat 
(repriza a Il-a s-a jucat pe o ploaie to
rențială) rezultatul final a fost de 4—4 
prin încercările realizate de Andrei 
(min. 36) și Feret (min. 52) A condus 
bine Dragoș Grigorescu — București.

S.C. Bernay va juca luni cu C.S.M. 
Suceava.

La Ulan Bator, tinerii noștri luptători au realizat
un frumos succes

N. DOROBANȚU Șl F. ARSENE
MEDALII DE AUR

IAR V. MIHAILA-LOCUL 3
este cunoscut, la Ulan 
Mongolă) s-au dispu-

(ambii
li1/, puncte ;

11 puncte : 6. Hort (Ceho-
10 puncte ; 7. Bronstein

91/., puncte (1) ; 8—9. Ivkov 
sj Liubojevici (Iugoslavia) 9 puncte ;
10. Reschevski (S.U.A.) 81/, puncte (1) .
11. Savon
12. Keres 
Gheorghiu 
14. Panno
Byasas (Canada) 6'^ puncte (1) : 16. 
Kagan (Israel) 4 puncte (1) : 17. Tsn 
(Singapore) 3 puncte ; 18. . Hug (El
veția) 21/., puncte (1).

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(România)

(Argentina)

8 puncte (1) ;
8 puncte ; 13.

71'., puncte ;
7 puncte ; 15.

(Urmare din pag l)

5.

După cum 
Bator (R. P. 
tat întrecerile din cadrul turneului 
..Prietenia" rezervat luptătorilor ju
niori de Ia stilul libere. I.a com
petiția în care .au fost înscriși ți
neri sportivi din Bulgaria, Cuba, 
R.P.D. Coreeană, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, 
si Ungaria, au participat 
juniori români. lată-i, în 
categoriilor ; Mihai Manole
Nicolae Eremia (52 kg). Gigei An- 
ghel (56 
Nicolae
Benedek
(75 kg), 
și Ionel 
grea, țara noastră n-a avut repre
zentant.

Echipa. însoțită de antrenorul 
Toma Popescu, s-a comportat bine 
în compania unor sportivi din țări 
în care luptele libere au o frumoa
să tradiție, cîțiva dintre concuren- 
ții români obținînd succese remar
cabile. NICOLAE DOROBANȚU și 
FLORIN ARSENE au cucerit me
daliile de aur la categoriile lor, iar 
Valentin Mihăilă s-a clasat pe Io-

U.R.S.S. 
și nouă 
ordinea 
(48 kg),

kg), Marin Voicu (60 kg), 
Dorobanțu (65 kg), Csabo

(70 kg), Florin Arsene 
Valentin Mihăilă (81 kg)

Paiu (87 kg). La categoria

elii 3. Vorbind despre întrecerile 
propriu-zise, acestea au fost foarte 
dinamice și presărate cu multe* pro
cedee specifice luptelor libere. 
Sportivii români au avut o bună 
pregătire fizică și, cu mici excepții, 
au demonstrat că stăpînesc bine 
tehnica acestui stil.. La mulți din
tre tinerii noștri reprezentanți am 
constatat însă lipsa de experiență 
în întîlniri internaționale, inconve
nient care i-a făcut să abordeze 
meciurile cu multă timiditate, 
tind prilejul aversarilor să ia i 
ducerea luptei.

Nicolae Dorobanțu și Florin 
sene s-au comportat excelent, 
evoluat cu multă siguranță și hotă- 
rîre în acțiunile de atac, reușind să 
cucerească medaliile de aur. De a- 
semenea, cuvinte de laudă i se cu
vin și Iui Valentin Mihăilă care a 
fost răsplătit, cu medalia de bronz. 
Acesta este un frumos succes al ti
nerilor noștri luptători de la libere, 
care vine să confirme progresul 
realizat de sportivii acestui stil în 
ultima vreme și pentru care îi fe
licităm.

Alexandru GEANTĂ, arbitru

ofe- 
con-

Ar-
au

PITEȘTI, 18 (prin telefon). Vre- 
ftie capricioasă în localitate. Star
tul campionatelor republicane de 
juniori, categoria a Il-a, a însem
nat și startul... ploii. A urmat o 
înseninare, după care — o nouă 
repriză de ploaie. în cele din urmă 
însă, vremea bună, împreună cu 

^peisajul plăcut în care este ampla
sat stadionul de atletism și orga
nizarea atentă asigurată de colec
tivul condus de Ștefan Trache au 
creăt un cadru adecvat pentru rea
lizarea de performanțe. Prima din
tre ele s-a obținut in finala probei 
de 110 m g, cîștigată — așa cum 
anticipam în avancronica concursu
lui — de Ad. Calimente, elevul 
prof. Niculina Lăzărescu. Tînărul 
arădean a confirmat titlul de cam
pion mondial școlar, obținînd un 
nou record al categoriei eu 14,5 i 
(v.r. 14,9 s).

De altfel, șl ceilalți favorlțl au 
confirmat pronosticurile. Campioana 
de juniori I la 100 m, Maria Mui> 
teață, s-a clasat prima și la junioa
re II cu 12,1 », In timp ce V. Du
mitrescu, W. Kraus, D .Oprea șl C. 
Preda au cîștigat la 100 m, 400 m, 
înălțime șl greutate. Foarte bun re
zultatul campionului mondial școlar 
la înălțime, D. Oprea, care cu 2,05 
m s-a apropiat la 3 cm de record, 
ratînd de puțin încercarea la 2,09

Rezultate tehnice, masculin: 100 
m: 1. V. Dumitrescu (Ș.S. 1 Con
stanța) 10,8, 2. Al. Fulop (Lie. 11 

vGluj) 11,0, 3. V. Ilie (Ș.S. 1 Constan- 
... ța) 11,1 ; 400 m : 1. W. Kraus (Ș.S.

Brașov) 49,7, 2. V. Șerban (Recolta 
Movila Miresei) 51,6, 3. I. Vuțumieu 
(L.C.E.A. C-Lung Muscel) 51.9 ;

Ad. Calimente (Ș.S.
14,8 — nou record, 2.

110 mg: 1. 
Gloria Arad)
I. Ganea (Lie. I. Slavici Arad) 15A 
3. Em. Alese 
15,7 ; îhălțime :
Brăila) 2,05, 2. 
Constanța) 1.91 
(C.A. Șomcuța 
(Ceahlăul P. Neamț), A. Oșlobeanu 
(Lie. 35 București) și FI. Constantin 
(Viitorul București) 1,88 
tate : 1. C. Preda (Lie. 35 
15,74, 2. W. Vogel (Lie. 
rești) 14,05, 3. C. Ciuplea 
la) 13,43 ; suliță : 1. I. Matei 
Reșița) 60,98, 2. P. Grozav 
Arad) 60,22, 3. D. Moruțan 
Bistrița) 58,58_; prăjină : *
mitru (Ș.S. 
Dunea (ȘJSi
Mese
Constantin 
rești) 3,40 ; triplusalt: 1. Fug, Pe
trescu (Viitorul) 14,75, 2. 6. Cs- 
dincuț (L.C.E.A.) 13,95 m, 8. P. 
Apostol (Viitorul) 18,82 m ; feminin: 
100 m Maria Musteață (Ș.S. Caran
sebeș) 12,1, 2. îudith Csipke» 
(C.S.M. Cluj) 11,4, 4. Dorina Laseu 
(Llc. 2 Brașov) 
Băjenaru (C.A.
Dorina Bursuc 
59,2, 3. Roxana 
60,6 ; lungime : 
(Lie. 2 Brașov) 
(Ș.S.A. București) 5,40, 3. C. Bala- 
mas (C.A. Bacău) 5,40 ; disc : 1.
Elena Costea (L.C.E.A. Cîmpulung 
Muscel) 42,70, 2. Sofia Mitrică 
(Ș.S.A. București) 39,18, 3. Marla 
Fățan (Ș.S. Brașovia) 38,36.

(Ș.S.A. București) 
1. D. Oprea (C.S 

V. Tirziu (Ș.S. 1
m, 3—6. AL Papi 
Mare), D. Anule!

rn ; greu- 
București) 
35 Bucu- 

(C.S. Brăi- 
(Ș.S. 
(Ș.S. 
(Ș.S. 
Du- 

L 
Ploiești) 3,60, 3—4. K. 

(Ș.S. Șoimii Sibiu) ,1 I. 
(Constructorul Bucu-

1.
Ploiești) 3,85,

1.
2.

m : 1. Li a 
57,9, 2.

București) 
(Steaua)

13,5 ; 400 
Roman) 
(C.S.Ș. 
Slădescu
1. Carmen Golgoț

5,64, 2. Alice Sandu

C. M. MUREȘEANU

jtsmState 
•42—4L5 p). Hn trebuie 
faptol eă ia .Cupa Europei", 
triv-.t refwiamenmim competiției 
ciripele aveau în alcătuire doar 
■-m aCe: ăe probă Ca J B.A 
cf» doc), eâ în program au 
0nt 29 de pn&e <23 la Balca- 
niadâJ si că chiar si punctajul 
a foct oarecum diferii (în .Cupă' 
punem cozxmrenți:. în timp
ce .a J B—A- numai primii șase din 
cei 10 înscris- ia fiecare probă, ’a 
ștafete acord: ndv-se dubiul puncte
lor obișnuitei. Snr desigur cîteva 
aspecte care fac dificil un pronos
tic asupra șanselor viitorilor com
petitori ai Balcaniadei atletice. To
tuși, apreri nd situația pe baza re
zultatelor înregistrate în decursul 
acestui sezon, apreciem că repre
zentativa masculină a României 
dispune de largi posibilități pentru 
a putea concura la ciștigarea titlu-

ciV* 
sini

lui de campioană balcanică, deși, 
după părerea noastră anul acesta, 
poate mai mult ca la alte ediții, 
patru formații (Bulgaria, Grecia. 
Iugoslavia și România) se prezintă 
cu echipe mai omogene, mai apro
piate din punct de vedere valoric, 
ceea ce lasă să se întrevadă o luptă 
deosebită. în atare situație apare 
limpede că decisiv în stabilirea 
ierarhiei nu va fi doar forma spor
tivă a atletilor la
dei", ci și dîrzenia cu 
să concureze, atenția, 
mobilizare și de luptă, 
rie întreagă*de factori 
trim speranța că atleții
tași vor ști să facă apel, la Atena, 
la toate calitățile lor morale și de 
voință și că 
răsputeri să 
deosebite, ceea 
n-a fost cazul 
rigoare — pentru 
membrii echipei care _ _ ___  _ _
cent la Nisa. în primuF rînd acești 
atleți au obligația morală să lupte 
acum, mai mult decît în oricare 
alt prilej, pentru a putea duce la 
victorie culorile tării. Va fi greu 
concursul de la Atena, nimic de zis, 
dar succesul nu poate fi decît de 
partea celor mai buni, a celor care 
cred în el, care luptă pentru el !

în ceea ce privește întrecerea 
echipelor feminine, calculele hîrtiei 
indică un avantaj de partea atle
telor bulgare care. în 
și îndeosebi în 1973, 
trat un progres foarte 
Ca și în cazul băieților, 
tre au însă datoria să lupte la 
maximum pentru a avea compor
tările dorite, pentru a se putea 
impune într-un număr cît mai 
mare de probe. Nu le va fi ușor, 
precum bine se știe, dar nu Im
posibil.

Le dorim succes !

se vor strădui din 
realizeze comportări 
ce, să
— cu

recunoaștem, 
excepțiile de 
mulți dintre 
a evoluat re-

ultimii ani 
au înregis- 
spectaculos. 
fetele noas-

Romeo VILARA

ca o stewardesă în exercițiul func
țiunii.

încă două vorbe despre ciment. 
Invenția e practică, fără îndoială, 
în stil american, dar tenisul nu 
cîștigă nimic, ba dimpotrivă. Ca să 
fiu exact, pe un teren de ciment 
jucătorul este tentat să evite te
nisul. Singura lovitură neafectată 
de ciment este serviciul. în rest, 
totul, dar absolut totul, inclusiv

vole-ul. are 
imprecizie, 
ciment 
Ca să nu mai punem la socoteală 
„piînsul"

într-un 
greșelilor 
turul cu 
talică se 
ză. Contre-pied-urile abundă, dar 
nu în urma execuțiilor reușite ale 
adversarului, cj ca o consecință a 
nesiguranței Iui tehnice. Partea

de 
pe

un mare coeficient 
In fond, alergarea 

este complet modificată.

gleznelor.
meci pe ciment numărul 
crește foarte mult. Re- 

partea lemnoasă sau me- 
dublează sau se triplea-

NOI MEDALII ACORDATE DE U.E.F.A
Nu demult, 

ropene de 
Berna, a sosit comanda efectuată 
de, către forul fotbalistic european 
suprem unei firme specializate în 
realizarea unor medalii și trofee 
sportive. Este vorba de o primă 
serie de medalii, care au fost co
mandate pentru toate cele 7 com
petiții europene. Concepția grafică 
a acestor medalii aparține unui a- 
devărat artist al genului, elvețianul 
Alex W. Diggelmann, din Zurich, 
laureat al concursului olimpic de 
artă aplicată, și este caracteristică 
atît prin prezentarea modernă a 
operei, cît și prin fidelitatea în re
prezentarea acțiunii sportive.

Ceea 
început 
medalii 
donarea 
nare și

la sediul Uniunii eu- 
fotbal (U.E.F.A.) la

ce impresionează de la 
cînd se examinează noile 
ale U.E.F.A.-ei este aban- 
procedeelor clasice de tur- 
șlefulre a acestor trofee.

Artistul elvețian a înlocuit desenul 
de suprafață al medaliilor printr-o 
gravură în profunzime.

Subiectele alese pentru 
noi medalii 
stele, pentru Cupa 
ropeni; un trofeu 
Cupa cupelor; un 
plonjon întins, 
U.E.F.A.; scene 
pentru turneul de 
și pentru competiția rezervată a- 
matorilor; o hartă stilizată a Eu
ropei, pentru Campionatul euro
pean pe națiuni; în fine, un jucă
tor în plină acțiune și cifra „23". 
pentru competiția echipelor repre
zentative de tineret (sub 23 de 
ani).

aceste 
sînt următoarele: 

campionilor eu- 
sportiv', pentru 
portar într-un 

pentru Cupa 
ale unui meci, 
juniori U.E F.A.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Ia AlfcriM arw* dta UMS au eObtiauat 
tneaearU» coz-pruție 4* hecriei pe 
Șhe»ț4 per.tr. _C-_p» ztarxm sevletehl 
Sport". La ta treceri pârtie p* eele atei 
bune echipe •cvtatlce. «Uturt de formații 
din Ceheeiovada. RAJ. German*. Felo
nia. Bominl» Suedia *1 IU. Germania. 
Iată rezultatele din etapa a deva : Le- 
nlngrad I SKA Leningrad — Bad Neu- 
heim (RFG) 12—1 (*—L »—6. 3—e> : SP«r- 
tak Moscova — Jukerit (Tini ar. da) 3—e 
(1—0, 3—e. 3-3): Kiev : Torpedo Gorki 
— Selecționata divizionar* din Romania 
»—« a—e, 3—e, »—«),• Teila Pardubice 
(Cehoslovacia) — Dtr.amo Moscova 3—3 
(0—3, *—0, 1—e); Minsk : TSKA Mosco
va — Dynamo (R.D. Germani) 10—3 
(8—0, 1—0. 3—J); Rl?a s Aripile Soviete
lor — ATF (Suedia) 12—0 <5—0. 3—0. 
4-0).
■
In competiția de tenis pentru juniori 
„Cupa Vasco Valerio-. în localitatea ita
liană Rimini. Suedia a învins cu 3—1 
echipa Austriei. La Palma de Mallorca

(Spania), Anglia a tntrscut cu 5—0 echi
pa Belgiei, iar la Novl Sad, URSS a 
dispus eu 3—0 de echipa ~ ‘
lecțtonata R.F. Germania 
3—0 echipa Iugoslaviei.

Rom&nlel. Ss- 
a eliminat cu

elcllit *1 Por tu- 
Agueda gi Al

iat km, a lom
A lî-a etapă a Turului 
faliei, desfășurată Intre 
cobaca. de-a lungul a ...__ , _ __
ciștigată de portughezul Victor Rocha, 
cronometra» In 4h 3S :19. Jtn clasamentul 
general individual conduce portughezul 
Joaquim Agostinho, cu S8h 54:48, urmat 
de spaniolul Manzaneque, la 15:13.

Discutată pe traseul njava — Sczitno 
(126 km), a treia etapă a cursei cicliste 
.Cupa Mării Baltice* a fost ciștigată de 
Ciaplighln (URSS), cronometrat cu tim
pul de 3h 35:42 în clasamentul general, 
conduce acum Ceaplîghin. urmat la 20 
sec. de Dikusar (URSS).

La Varșovia a avut loc întîlnirea de 
hochei pe iarbă dintre echipele Indiei

șt Poloniei. Oaspeții au repurtat victoria 
cu ecorul da î—1 (0—1).
■
Io cadrul unei reuniuni atletica deafâou- 
rate la Landon, cunoscutul campion bel
gian Smile Puttemana a stabilit un nou 
racord al țării sala în proba de > OM 
m plat. XI a realizat timpul de
(al treilea rezultat mondial), cea mal 
bună performanță 
4:50,l șl aparține
Jazy.

mondială este de francezului Michel

titlul mondial, boxe-Fostul șalanger Ia .... , ___
rul de categorie grea, argentinianul Os
car Bonavena, în vîrstă de 31 de ani, a 
susținut a treia întllnire din ultima lună, 
primind la Denver replica americanului 
Lou Bailey. Boxînd excelent, Bonavena 
a obținut victoria la puncte după 10 re
prize. Bonavena îl va tntîlni luna vi
itoare pe americanul Jerry Quarry, in
tr-un meci care contează ca semifinală 
pentru titlul mondial.

cea mai neplăcută e că cimentul 
cucerește tenisul și că ar trebui 
să-1 \cucerească și pe al no'tru. 
dacă vrem să menținem sau să 
urcăm ștacheta de azi. Vrînd, ne- 
vrind, trebuie să înmulțim 
rile de ciment pentru a 
să... evităm tenisul. Zgurp 
mîne curind ca o mobilă 
mult maj frumoasă, dar 
practică.

terenu- 
învăta 

va ră- 
ve-he, 
deloc

★
Pentru încheiere, o miniavanero- 

nicâ la partida de dublu, ca să mă 
înscriu măcar astfel în fusul orar. 
Cu siguranță, de-abia după ce veți 
citi aceste rinduri, vor intra pe 
terenul de la Round Hill, perechile 
Stan Smith — Erick Van Dillen și 
Ilie Năstase — Ionel Sântei.

Lunea trecută deasupra Atlanti
cului, în avionul spre New York, 
am auzit o stewardesă blondă vor
bind despre Năstase. M-am apro
piat. Mi-a spus să e logodnica 
lut Van Dillen și că în timpul es
calei de la Amsterdam a fost în 
vizită la o mătușă a lui Erik care 
este d'e origină olandeză. Apoi, 
mi-a vorbit cu entuziasm despre 
Năstase. Am afiat, de asemenea că 
joacă tenis. Că tatăl ei, Mr. Mc 
Meii și fratele ei 
ai S.U.A. în marea 
mericană „Tată + 
spus: „Aceasta este 
tenisului american". . _____
„Da. Tenisul american este puter
nic. Dar nu are un Năstase".

sînt campioni 
competiție a- 
Fiu“. l-am 
probabil forța 
Mi-a răspuns:

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE
IERI, IN DIVIZIA B LA FOTBAL
In cadrul Diviziei b, «tapa a n-a, »-au 

dlaputat lari două meciuri. lat* ralatt- 
rlla corespondenților noștri I. Tănăsetcu 
sl Iile Iancu :

METALUL PLOPENI — CARAXMANUI. 
BUȘTENI 3—1 (1—0). Joe 1* dlscrtțl»
gazdelor, care au o echipa mai bunt 
din toata punctele de vedere. Au mar
cat : Răduleaeu (min. 39, 80 ei M), A- 
lexe (min. 33) și Spiridon (min. <T), 
pentru matalurgiștl. reapecttv. Radu 
(min, 58). A arbitrat excelent A. Bentu 
(București).

ȘTIINȚA BACĂU — VIITORUL VA
SLUI 8—1 (4—0). Tnttlnlnd o echipă încă 
sub pretențiile Diviziei B, ți avind in 
Rugiubei un coordonator de joc Inspi
rat, Știința Bacău putea ctștiga această 
partidă Ia o diferență și mai mare de 
goluri, dacă în repriza a doua jucătorii 
săi nu s-ar fi declarat mulțumiți de 
rezultat. Au marcat : Panainte (min. 2. 
44 și 88 din II m). Săvulea (min. 5 și 
84) șl Rugiubei (min. 29). respectiv An- 
gheluță (min 85). A arbitrat excelent 
T Podaru (Brăila).

kornelia ENDER — NOU 
RECORD MONDIAL

în cadrul întrecerilor de natațle pen- 
-CUP» Europei" de la Utrecht, ttnă- 

înotătoare Kornelia En- aer (r.d.g.) a stabilit un nou record 
Proba de 160 m libar, par- ourgtnd distanța in 58,12 sec. (v. rec, II 

aparținea cu 55,33).

TURNEUL DE TENIS 
DE LA INDIANAPOLIS

NEW .YORK, 18 (Agerpres). — Au con
tinuat întrecerile turneului Internațional 
de tenis de la Indianapolis. In formă 
buna se prezintă jucătorul francez Geor
ges Goven, care, după ce l-a eliminat 
cu 6—1, 6—2 pe ron Țiriac, a reușit să-l 
învingă eu 7—5, 6—2 pe americanul
Roscoe Tanner. Alte rezultate : orantes 
(Spania) — Bertolucci (Italia) 6—1. 6—0; 
Ramirez (Mexic) - Proisy (Franța) 6—2, 
7—5: Riehev (SUA' — Gottfried (SUA) 6—2, 2—6, 6—3
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