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DE TENIS DE MASA
„GUADALAJARA1 INVITAȚI IN IRAN

O FEREASTRA DESCHISA
SPRE REALE SUCCESE

Dembrovschi (7) înscrie cel de-al doilea gol al României 
meciul cu Brazilia, intervenția lui Felix a fost inutilă. 

Lucescu.

în
ln

stingă,

Evoluția echipei de fotbal 
a României — după 
ani ,de „abstinență forțată" 
,— într-un turneu final • de 
campionat mondial a fost 
așteptată cu legitim interes 
de către numeroșii iubitori 
ai sportului cu balonul ro
tund, 
lor 
ră 
ea 
de ..
noscut pînă în cel mai înde
părtat colț de țară, unde nu
mele tricolorilor noștri erau 
rostite de toată lumea, cu 
mîndrie, cu emoții, cu spe
ranțe...
. Este în firea noastră, a ro
mânilor, să rezervăm spe
ranței un loc mal conforta-

32 de 
' - 'XU

Calificarea fotbaliști- 
români în faza superioa- 

a lui ,,E1 Mundial", prin 
însăși o performanță, era 
multă vreme un fapt cu-

Citiți 
în pag. a 4-a

C. GRIGORE 
ÎNVINGĂTOR 

ÎN ETAPA A 8-A
A. TURULUI 

IUGOSLAVIEI

toil în inimi chiar dacă, 
neori, realitățile ne apar 
potrivnice. Cum au fost, îna
inte de start,' și acestea din 
Mexic : „Anglia ? Este greu 
să te întreci, recunoșteau 
mulți, cu formația campioa
nă a lumii, fără să se uite 
acel egal. în jocul amical de 
pe Wembley..." „Brazilia ? 
Este favorita nr. 1 — con- 
simțeau și mai mulți — prin 
recunoscuta-i valoare și ne- 
măsurata-i dorință de a se 
revanșa..." „Cehoslovacia ? 

Ei bine — era argumentul 
suprem — și ea are șanse, 
considerabile, de vreme ce a 
eliminat fără drept de apel 
echina Ungariei..."

Din grupa de la Guadala
jara, mai rămînea în afara 
calculelor doar formația noas
tră, creditată în unanimitate, 
cu dezarmanta apreciere: „o 

neglijabilă", trasă 
de Monica Canedo 
fiică a președinte-

cantitate 
la sorți 
(inocenta
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(Continuare în pag. a 3-a)

Juniorii noștri pleacă astăzi in Belgia
plece

jucătorii de tenis r\.—
Dan

Astăzi urmează să 
în Belgia j
Viorel Sotiriu, Dumitru 
dău, Traian Marcu și 
Nemeș.

Cei patru sportivi care al
cătuiesc echipa României 
pentru „Cupa Galea", sînt 
însoțiți de antrenorul Ion Ra- 
coviță și VOR LUA PARTE 
— între 5 si 21 iulie — LA 
O SUITA DE CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE LA CHAR
LEROI, HASSELT Șl LIERSE.

După aceste turnee pre-

gătitoare, reprezentativa 
țârii noastre se va deplasa 
în localitatea Biella, din 
Italia, PENTRU A CONCU
RA IN CADRUL ZONEI 
„CUPEI GALEA', IN ZILE
LE DE 23—26 IULIE.

Primul meci va fi susținut 
împotriva formației Suediei, 
învingâtoarea urmînd să în- 
tîlneascâ echipa Italiei într-o 
partidă decisivă pentru cali
ficarea în lurneul final de la 
Vichy (Franța) — 27 iulie — 
3 august.

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Pe adresa Federației ro
mâne de tenis de masă a 
sosit din partea forului de 
specialitate de la 
o scrisoare : doi 
de tenis de masă 
mânia sînt invitați 
antrena, timp de 
luni, în compania 
rilor iranieni. Federația 
noastră urmează să de
semneze sportivii care vor 
face deplasarea.

Teheran 
jucători 
din Ro- 
a se 

două 
jucăto-

''f-

Mîine, etapa I
a campionatului

de calificare la lupte

32 DE ECHIPE 
BAT LA POARTA 

DIVIZIEI A
Mîine, în opt orașe ale țării au 

loc confruntările etapei I a cam
pionatului de calificare pentru 
divizia A la lupte greco-romane 
și libere. La întreceri (ambele 
stiluri), participă 32 de echipe 
împărțite pe grupe de cîte 4. La 
întrecerile din acest an sînt 
prezente centre noi în care spor
tul luptelor a cunoscut o fru
moasă dezvoltare ca Slatina, 
Cimpulung Muscel, Bacău — la 
greco-romane, Deva, Cărei, Că
lărași —t la libere. Printre echi
pele care încearcă, pentru pri
ma oară, poarta diviziei A sînt 
U. M. Timișoara, Energia Con
stanța (greco-romane), Mecani
zatorul Cărei, Școala sportivă 
Energia Brașov și Montorul Pi
tești (libere).

Reuniunile de greco-romane 
sînt programate la Marghita, 
Cluj, Slatina, Buzău, iar cele 
de libere la Hunedoara, Reșița, 
Sf. Gheorghe și București.
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Reprezentantul nostru Florian 
gyar, adversarul său din prima

EMIL RUSU
Negoescu 
serie.

de o manieră categorică pe Laszlo Ma-l-a Învins __ _ .......................  „
Arbitrul Angliei> Marulis consfințește victoria.

Șl C. HOFFMAN —PRIMII 
ÎN „CUPA SPORTUL'ÎNVINGĂTORI

• PAUL SOARE LA UN... PAS DE RECORD
• A FOST EGALAT RECORDUL LA URMĂRIRE INDIVIDUALA
• VITEZISTII ÎSI DISPUTA ASTĂZI FINALELE
• DE LA ORÂ 17, PE VELODROMUL DINAMO, PROGRAM ATRACTIV

Cei cîțiva prieteni ai but au avut toate atu- țațele realizate atestă va- 
ciclismului nostru de pistă ' urile pentru a-și bucura loarea intrinsecă a acestor 
s-au întîlnit ieri după a- 
miază din nou la Dihamo 
pentru a asista la prime
le probe ale „Cupei zia
rului Sportul", competiție 
internațională la care par
ticipă reprezentativele 
Bulgariei, R.D. Germane,- 
Ungariei și României,

întrecerile zilei de de-

publicui său fidel. Dispute , speranțe, incontestabilele 
spectaculoase în proba de .șanse pe care le au de a 
viteză și în 
ale urmăririi individuale, 
performanțe 
și o comportare la -înălți;
me . a -tricolorilor.

Deși la start nu .sînt 
nume sonore ale velodro
mului internațional, rezul-' (Continuare în pag. a 2-a)

unele serii, se -afirma într-un viitor 
apropiat îiț marile compe
tiții europene și- mon- 

* diale.' *
Reprezentantul R.D. Ger- 

Hristache NAUM

.remarcabile

AST ASEARĂ, PE RINGUL DE LA PATINOARUL „23 AUGUST"
A A

t
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G. NICOLAESCU

lerl dupa-amiază, In incinta 
sălii clubului Steaua, pugiliftii 
americani au procedat la un 
ultim antrenament înaintea 
meciului de astăzi...

Iată-i pe trei dintre ei — 
surprinși de obiectivul fotore
porterului nostru, Theo Ma- 
carschl.

J

PREDEALUL—PARADIS TURISTIC
Fie că urci dinspre București, sau de la Brașov pe șo

seaua națională ce dublează toate zbaterile contorsionate 
ale Prahovei superioare sau ale pîrîului Timiș, defileul 
debușează brusc intr-o vastă, pașnică și înverzită curmă
tură : PREDEAL. Spre nord este străjuit de doi jandarmi 
greoi ai Țării Bîrsei — Postăvarul și Piatra Mare, iar 
spre sud-vest de semeția maiestuoasă a Bucegilor. Celelalte 
laturi ale crucii cardinale sînt închise de masivi muntoși 
mai modești — Gîrbova spre răsărit și Fiți joi spre apus, 
adăposturi în calea viaturilor ' și furtunilor.

Frumusețea acestor locuri 
în care sclipirile reci și as
pre ale stîncilor și colților 
de piatră de la orizont se 
completează armonios cu 
grația surîzătoare a păduri
lor de brad și fagi, cu întin
sele poiene înmiresmate de 
aroma unică a florilor de 
munte, este cunoscută din

vremi îndepărtate cînd căr
turari și creatori veneau să-și 
caute odihna trupului și pa-

Platoul înalt 
dintre munți

MIINE, ETAPA A DOUA
Modernizări 
comerciale 
și edilitare

A BALCANIADEI
DE MOTOCROS

Duminică, are loc în o- 
rașul iugoslav Priștina e- 
tapa a doua a Balcaniadei 
de motocros. Țara noas
tră va fi reprezentată de 
următoarea echipă : Ște
fan Chițu, Cristian Do- 
vids, Aurel Ionescu, Mihai 
Banti. Adam Crisbai și 
Constantin Goran. își dis
pută întiietatea alergători 
din Bulgaria, România și 
Iugoslavia. Reamintim 
clasamentul pe națiuni, 
după prima etapă : 1.
Bulgaria 128 p, 2. Româ
nia 88 p, 3. Iugoslavia 
44 p.

cea sufletului în așezarea 
care se înfiripa încet dar sta
tornic în jurul vechii vămi, 
mai tîrziu a ' mănăstirii și 
mai recent a gării.

încă de demult, climatul 
regiunii. în același timp to
nic și liniștitor, datorat cal
mului atmosferic, blîndeței 
frigului în lunile de iarnă și, 
mai ales, permanentei expo
ziții solare, a cucerit și re
ținut călătorii în trecere 
spre grînarele Munteniei 
sau, dimpotrivă, spre vesti
tele tîrguri săcelene și bra
șovene. Virtuțile climatice și, 
mai de curînd, turistice sînt 
titlurile de noblețe ale Pre
dealului.

Nu ne-am propus o inves
tigație în trecutul său. totuși 
amintim că dacă Predealul 
dintr-o simplă așezare da

munteni s-a ridicat între 
cele două războaie mondiale 
la statutul de stațiune cli
materică — cea mai 
așezare omenească 
permanentă a țării —, 
râtul destin social și 
tanța turistică a căpătat-o 
abia în anii puterii popu
lare. Statul i-a deschis, iz
voarele creșterii sale. Stimu
lentele i-au fost dezvoltarea 
sporturilor de iarnă, con
strucția telefericelor, dotarea 
hotelieră, modernizarea co
mercială și edilitară, acțiune 
aflată încă în plină desfășu
rare, ce tinde să-1 transforme 
într-un mic paradis turistio 
de vară și iarnă.'

Știam destule despre isto
ria stațiunii.
perspectivele de dezvoltare. 
Ceea ce ne
direct, mai concret, mai ac
tual era starea, sa prezentă, 
pregătirile pentru sezonul 
estival așa că ne-am adresat 
tov. N. Munteanu, unul din 
directorii 
persoana 
pundă la 
noastre 1

Cea mai importantă întrece 
re internațională din acest a: 
a pugillștilor români — prima 
în istoria sportivă a celor 
două țări, —, lntilnirea din 
această seară, dintre reprezen
tativele României și S.U.A., 
polarizează atenția iubitorilor 
sportului cu mănuși din țara 
noastră. La ora 19, pe ringul 
de la patinoarul „23 August", 
teamul pugiliștllor nord-ame- 
ricani vor schimba cu repre
zentanții României primele 
fanioane, marcind, solemn, în
ceperea confruntării mult aș; 
teptate.

La categoria semimuscă,

ALEKSEI KISELIOV 
OBSERVATOR LA 
CIUL DE BOX ROMANIA 
— S.U.A.

A sosit la București A- 
leksei Kiseliov '— antrenor 
federal sovietic, . reprezen
tant al Federației pugilis- 
tic.e din U.R.S.S. — 
urmărește, în calitate 
observator, turneul < 
pean al 
câni.

care 
! de 
euro- 

boxerllor am»ri-

I-

balcanic Ăurel Mi- 
întîini pe tînăriil

campionul 
hai il va _____
Elijah Cooper, (18 ani) credi
tat cu 36 victorii din 45 de

meciuri susținute. La catego
ria muscă Constantin Ciucă va 
încrucișa mănușile cu Eduar
do Santiago, cel mai tînăr 
component al reprezentativei 
americane, deținător al titlu
lui de campion âl S.U.A. ‘ pe 
anul 1970. La categoria cocoș 
Gabriel Pometcu va urca în 
ring cu Robert Mullins (18 ani, 
27 victorii din 33 meciuri sus
ținute), iar Nicolae Gîju va 
primi replica, în limitele ca
tegoriei pană, a lui Ray Lun- 
ny (18 ani). La categoria 
semiușoară, Aurel Iliescu — 
James Parks (19 ani).

(Continuare în pag. a 2 a)
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înaltă 

urbană 
adevă- 
impor-

Ii deslușeam

interesa rnai

i. s. c. 
avizată
toate

Predeal, 
să ne răs- 
întrebările

de priml-— Ce forme 
re a vizitatorilor ați pre
conizat și care sînt capa
citățile de care dispu
neți ?

— Activitatea I. S. C. Pre
deal se desfășoară în două 
sectoare i de turism și de 
odihnă. în primul dispunem 
de 25 cabane așezate pe tra
seele turistice și pe munții 
județului Brașov — pe o 
rază de 140 km — cu o ca-

Mihai B1RA

(Continuare în pag. g l-a)

ÎN 1971: REVANȘA MECIULUI
revanșa meciului dintre selecționatele de box ale României și 
(august — septembrie), în orașul Columbus din statul Ohio.

României se va deplasa In perioada 10—13 septembrie In Iran, 
trecut de reprezentativa acestei țări, la București și Iași. Va fi 
tinerilor noștri boxeri înaintea campionatelor europene de la

I
S-a stabilit, în principiu, ca

S U.A. să aibă loc anul viitor
Se vor disputa două intilnirl.

• Selecționata de tineret a 
ca răspuns la vizita făcută anul 
ultimul ■ examen internațional al 
Miskolc,
X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ 1

I
I
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n bătrîn profesor bucureș- 
tean remarca, zilele trecu
te, cu evidentă ciud^ și. 
dezolare, că undeva 
străzile 
o elevă 

său de antrenor, cu 
riepfă, o trecea în 
înnăstute. Dar, eleva 
cată de nimeni pînă 
făcea sport. Același 
cut în mișcarea voleibalistică, își a- 
mintea că la o școală profesională din 
Medgidia Îr.iîlnise un elev cu eviden
te calități și cu o talie de peste doi 
metri. Era; însă, tardiv pentru a-l în
drepta pe' drumul sportului, în spe
ță al voleiului. „Păcat — spunea el — 
că asemenea tineri nu frapează ochiul 
profesorilor și antrenărilor, păcat că 
ochii acestora rămîn închiși în fața u- 
nor' potențiali performeri. Dar dacă 
aiurea, pe unde aceștia apar, nu exis
tă ochiul scormonitor al pasionatului, 
ar trebui să ajungă cel l'. ___ . /_
buri".

Reflecțiile bătrînului 
amintit de rețeaua de 
marilor Cluburi italiene_ _____ ,
ție căreia talentele- ies la ivealp din 
toate'colțurile Țârii șj se îndreaptă de 
timpuriu către secțiile cluburilor. Pen
tru- descoperirea 
bătălie acerbă 
perle".

Ne-am amintit 
tu noștri de aur 
pasionați, în i 
unor explorări obositoare, dar nu lip
site de satisfacții. Unde ar 
multe dintre disci[ 
qr exista o rețea informativă, compe
tentă/ care1 să semnaleze asociațiilor 
sportive și < 
tate ? Sau dacă aceste cluburi și-ar 
pune, din clnd în cînd, experții să co
linde Ținuturile mai puțin exploratei 
•Oricum, mult mai sus I

N-au fost rare situațiile în care sec
țiile de performanță au făcut- inves- 

• tifii apreciabile în elemente care, 1 
fond, nu prezentau garanții de viitor 
și câre, pînă -la urmă, dovedeau ’că nu. | 
reușesc să depășească linia mediocri- | 
tății. Fi’ndcă' nu aveau calitățile na
tive care să le sprijine ascensiunea, 
Trebuie să recunoaștem că aceasta se 
datotează excesului de comoditate' a 
antrenorilor și profesorilor de educație; 

Țizică. Primii, și în special cei de la 
secțiile de performanță puternice, se 
mulțumesc uneori ’cu ce vine de la 
sine; ceilalți rămîn indiferenți 4a că- I 
litățile pe care le etalează «unii din- ’ 
tre elevii lor. Și astfel, sportul de ma- | 
re performanță nu beneficiază dectt în I 
parte de elementele cele mai dotate, ■ 
ignorîhd valori autentice și acceptînd ,1 
sportivi cu perspective îndoielnice. De 
aceea, ni se pare necesară o adevă- I 
rată campanie de depistare a viitori- ■ 
lor performeri, pentru ca sportul să I 
dispună de toți -cei care pot să-i dea | 
strălucire pe plan internațional, i-

Aurelian BREB&ANU I
J 

Vs

u i. pe
Sucevei a întîlnit 
pe care ochiul 
decenii de expe- 
rîndul sportivelor 
nu fusese remar- 

acum și, deci, nu 
i profesor, cunos-

al marilor clu.-

profesor ne-au 
informatori ai 

de fotbal, gra-

lor, se desfășoară o 
între „căutătorii de

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I

de caiaciștii și canoiș- 
descoperiți de oameni 

colțuri de fard, în urma, 
i obositoare, dar nu lip-

I
I

Ții. Unde ar ajunge ■ 
ciplinele sportive, dacă I in irirnrrnnlnin *

sa semnaleze asociațiilor ■ 
cluburilor elemehtețe talen-- I 
Hrifri nrpcto duhuri d.nr ■

TI
I 
I or ■

I
I 
l‘

I
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Astăzi (ora 16,30) în Aula Bibliotecii Centrale Universitare:

l
\

Începe meciul de șah dintre echipele masculine ale româniei și iugoslaviei
Chiar și fără marile sale 

stele, Gligorici, Ivkov, Parma, 
Matanovici, Iugoslavia rămlne 
una dintre marile puteri ale. 
șahului mondial, o formație 
de temut în veșnică înnoire.

Prezența ei la București 
constituie un eveniment spor
tiv cu totul remarcabil; iar 
meciul tradițional, care începe 
astăzi la 10 mese, (tur, , retur) 
la ora 16,30, în Aula B.C.U. 
se anunță interesant și echili
brat.

Șahiștii iugoslavi au sosit 
ieri dimineața în Capitală. 
Antrenorii păstrează secretul 
deplin în privința ordinei ju
cătorilor, cert fiind, doar, că 
la prima masă se vor întilni 
marii maeștri FLORIN 
GHEORGHIU și MILAN MA- 
TULOVICI, vechi rivali în di
ferite turnee.

Recenta la Skoplje, Florin a 
cîștigat în fața adversarului 
său care este, evident, însetai 
de revanșă.

Nici un iubitor al șahului 
din Capitală nu poate lipsi as-

tăzi, mîine și luni din Aula 
Bibliotecii
i

CELE
VOR FI
URMĂTOARELE LOTURI

Centrale Univers!-

DOUA ECHIPE
alcătuite din

IUGOSLAVIA! M. Ma
tulovici (mare maestru in
ternațional), D. Minici, M. 
Vukici, V. Kovacevici. R. 
Bogdanovici, M. Bertok, A. 
Pianinei, P. Ostoici (maeș
tri internaționali), R. Ni- 
cevski,. S. Svetkovici, 
Sahovici, L. Liuboevici 
(maeștrij.

ROMANIA I Fl. Gheor
ghiu (mare maestru inter
național), T. Ghițescu, D. 
Drimer (maeștri interna
ționali), E. Ungureanu, P. 
Voiculescu, M. Pavlov, E. 
Reicher, D. ' Ghizdavu, I. 
Szabo, S. Neamțu, S. Se
gal, T. Stanciu (maeștri).

D.

tare care găzduiește acest pal
pitant duel șahist.

Marii maeștri Florin Gheorghiu și Milan Matulovici se in- 
tîlnșsc din nou, la prima masă a meciului de șah România— 

, Iugoslavia.
(Citiți în pag. a 4-a un comentariu după turneul de la Skoplje) 

' ’ Foto; T. ROIBU
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796: Arta-sport
,Se pare câ iddea de a se 

clasifica zecimal, in biblio
teci, genurile de literatură, 
tot ceea ce mintea omeneas- 

"câ a dat din preistorie pihă 
astăzi, reprezintă o măsură cu 
totul deosebită pe care unii 
o numesc, poate nu cu exa
gerare, genială.

Aceasta s-a întimplat ih 
anul 1873 și se datorează bi
bliotecarului Melvil Dewey. 
Clasificarea zecimală cuprin
de 33 000 de subdiviziuni și 
un index alfabetic de 38 000 
de noțiuni, 
tăzi, 
dă, 
tr onic. /

Cele 10 grupe mari de li
teratură sint numerotate de 
la. 0 la 9 și cuprind : dome
niile de filozofie (1), religie, 
ateism (2)„ științe și proble
me sociale (3), filologie, ling
vistică (4), științe naturale, 
matematică (5). tehnică, in
dustrie, agricultură, medicină 
(6), artă, jocuri, sport (7), li
teratură (8), istorie, geogra
fie, biografii (9).

Așadar, 
nostru 
tul. nu 
(științe 
— deși

Am spune as
cii un termen la mo- 

un adevărat creier elec-

curios. domeniul 
specialitate, spor- 
gâsește nici la 3 
probleme sociale) 
Vorbește de știin

ța educației fizice — și nici 
la științe naturale sau medi
cină (5) deși, in fond, edu
cația fizică este o disciplină 
biologică, a sănătății și a 
longevității prin mișcare.

Jocurile și sportul sint în
cadrate la grupa a 7-a a cla
sificării zecimale și anume 
la ARTA, lată deci că teme
rile noastre și complexul 
■nostru de a apropia artei 
mișcarea și sportul nu are 
justificări. De altfel, chiar 
definiția jranceză a sportu
lui vine de la vechiul cuvlnt 
efesportes; care înseamnă a te 
juca., a te " ' 
ber.

Germanii fotosesc și ei cu 
vtntul Spiel

de
se
Și
se

distra în aer li

de
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CUM SE VOR DESFĂȘURĂ DIVIZIILE
A, B, ȘCOLARA Șl DE JUNIORI

Indicații și date asupra activității competiționale interne. „Cupa României14 a fost desființată

Prețul pasiunilor sportive

eu semnificație

joc, joc sportiv și joc artistic. 
tn această grupă, a șaptea, 

jocurile și sportul se găsesc 
în plăcută și Semnificativă ve
cinătate : 71 Urbanism, 72 Ar
hitectură, 73 Sculptură, 745 Ar
tă populară, 75 pictură, 77 Fo
tografie, 78 Cinematografie, 78 
Muzică, 79 Spectacole și 796 
Educație Fizică și Sport.

Șl acum să pășim mai întil 
în thecănisrhul clasificării ze
cimale — analizîndu-i conți
nutul :

793,3 Dansuri, Dansuri popu
lare.

793.3 Jocuri de inteligență 
și indemînare

794 Șâh
796.07 Tehnica jocurilor și 

a sporturilor
796.092 Competiții. Recor

duri.
Clasificarea continuă cu 

jocurile sportive și sporturile 
individuale :

796.3 Jocuri sportive 
mingea

796.4 Gimnastică
796.42 Atletism

796.5 Turism, alpinism.
796.89 Judo
796.9 Sporturi de iarnă.
Și se încheie du sporturile 

de Valoare aplicativă și re-

Cil

creativă :
797.21 Înot
797.5 Sporturi aviatice
798 Călărie
799.1 Pescuit
799.2 Vinătoare
799.3 Tir.
In clasificarea zecimală I

mai apăr disciplinele legate 
de științele ajutătoare ale e- 
ducației fizice: fiziologia,
biochimie, biomecanica, psi" 
hologia. Dar acestea dove
desc latura științifică și nu 
estetică a mișcării. Răniîn, in 
schimb, ideile de înrudire es
tetici 
plastică, 
zică
grupate, așa cum 
titt la 796.

lată deci că și 
zecimală este un
și un aliat al frumuseții miș
cării și măiestriei 
de pe stadioane.

Această afinitate 
itiâiiiăre — 796:
SPORT — pledeâză
LOGIC ȘI CONVINGĂTOR, 
pentru teza noastră, de 
vrem, cu voia dv, să vă 
vingem: SPORTUL A 
TA ARTĂl

CU arhitectura, 
cinematografia, 

și arta populdră, 
am

arta
mu-

toate 
amin-

clasificarea
argument

artistice

și siste- 
ÂRTA— 

din nou,

care 
con- 
OP-

MEXIC LA NEW-YORKLa New York, pe Broadlv'cy 
— între cinematografe super- 
sexy și librării unde găsești 
ultima carte a lui Sar’.re, 
morfinoniani leșinați pe tro
tuar și teatre cu Katherine 
Hepburne sau Laureen Bacal 
pe afiș arh întîlfiit un mic 
magazin pe a cărui firmă 
scrie : „Bancă de singe". Aici 
donatorii primesc, contra can
tității respective de celule fun
damentale o anume sumă in 
dolari. (Nu știu cit, nu m-am 
interesat îiica).

La Houston, în TexaS, intre 
Hotelul Rice (un palat pentru 
petroliști, său delegați lâ con
gresul internațional, al can
cerului) și-o prăvălie utlde 
poți cumpăra contra 15 dolari 
un pistol „Smith and Wesson" 
(ori dacă dispui) o armă cu 
lunetă), între teatrul Alley, 
una din cele mai frumoase 
săli din lumea scenelor, și-un 
negustor de insigne „Sheriff", 
pălării de srow-boy sau cătușe 
pentru amatori, am intiltiit 
un mic magazin pe a cătui 
firmă scrie : „Bancă de singe". 
Aici, donatorii primesc con
tra cantității respective de 
celule fundamentale, un abo
nament pe trei luni la stadio
nul acoperit din localitate, va
labil. pentru toate meciurile 
echipei de basskball „Astfos", 
(Din informații încă necon
trolate banca texană colec
tează săptămînal mai mult 
singe decît corespondentul său 
new-yorkez).

PESTE TOT E LA FEL
De la o vreme, echipa de 

basseball din Boston e ciu
ruită de atacurile presei, care 
explică starea oarecum pre
cară a formației prin conflic
tele și incidentele dintre ju
cători.

Aseară, căpitanul echipei a 
fost somat la postul de te
leviziune N.B.C. să vorbească 
pe marginea chestiunii. Inter
pelatul s-a scărpinat in cap 
și a spus :

— Să vădăți... concurența e 
foarte măre in rindurile ga
zetarilor sportivi și atunci, 
neavînd cevă senzațional de 
scris, cronicarii umflă sau in
ventează scandaluri care de 
fapt nu există. Iar dacă ai 
apucat să spui o vorbă cit de 
cit nu știu cum, a doua zi 
apar în ziare lucruri nemai
pomenite. Iar dacă nu de
clari nimic tot apare ceva... 
Concurență mare... Foarte 
mare...

Fotbalul n-a descoperit 
America. Șau n-a descoperi 
t-o încă. Pentru că, în ciu 
da faptului că, de vreo 
câțiva ani, s-a înfiripat, din 
jucători europeni, importați 
ca niște Șavanți atomișți, un 
campionat de șoccer (pentru 
a se deosebi de fotbalul a 
merican care aduce mai 
degrabă cu rugbyul), că e 
chipe de primă 
cum „Manchester" 
trdclit" Frankfurt 
dethohstrativ 
cisco, 
Woîf . - .
cîte 2—3 000 spectatori doar) 
și că — cine-și mai amin
tește ? — o dată acum vreo 
două decenii anonima te- 
prăzentativă a S.U.A. a eli 
minat team-ul britanic din 
optimile campionatului mon
dial. — cu toate acestea 
iVorld Cup-ul este uimitor 
de ignorat, Aici la 
York, ‘ 
cate clte-o

A ' tehnice publi 
|Z într-unul din 

----- *----- ’ merele no;

P6 lingă îndfumfi- 
rile organizatori
ce, metodice și 
tehnice publicate 

" i riti- 
noastre 

trecute, Ilotărîrea C.N.E.F.S. 
cu privire la aprobarea unor 
măsuri de îmbunătățire a ac
tivității baschetului cuprinde 
și o serie de indicații și da
te tehnice referitoare la des
fășurarea principalelor com
petiții interne .și la pregăti
rea echipelor. Dintre acestea, 
amintim: (__„_ ....
TEA DISCUTĂRII ȘI 
PROBĂRII 
DE PREGĂTIRE 
CHIPELOR DIN 
A DE CĂTRE
LE LOCALE ; PREGĂTIREA 
SPORTIVILOR SELECȚIO
NAȚI SE VA FACE. ÎN 
PRINCIPAL ÎN CADRUL 
SECȚIILOR ; SE VOR ELA
BORA DE CĂTRE BIROUL 
FEDERAL NORME PE BA
ZA CARORA SE VA APRO
BA PARTICIPAREA ECHI-

L

i. 1^1 ii ii c aucai-ca,-
OBLIGATÎVITA-

A- 
PLANURILOK 

A E- 
D1VIZÎA 

COMISII-

PELOR DE CLUB FRUNTA
ȘE LA ÎNTILNIRI INTER
NAȚIONALE ; ACTIVITA
TEA COMPETIȚ1ONALA A 
COPIILOR ȘI A JUNIORI
LOR SE VA DESFĂȘURĂ 
CU PRECĂDERE ÎN AEÎ-l 
LIBER.

Cit privește diviziile A, B. 
școlară și de 
vor dispută 
date :

DIVIZIA
(12 echipe) :

juniori, ele se 
la următoarele

A MASCULIN 
turul I, etape 

săptămînale între 11 oct. — 
20 dec. 1970 -. tururile II și 
111, sub formă de turnee, la 
următoarele date : 24—27
dec. 1970, 7—10 ian. 1971, 22 
—24 ian.. 21—23 febr., 4—7 
martie, 18—21 martie.

Din cauza datelor de dis
putare a campionatului eu
ropean, la această ediție a 
diviziei A nu se dispută tur
neu final. In ediția 1971— 
1972 a diviziei A, al treilea 
tur se va desfășura cu etape 
săptămînale și va fi orga-

nizat tin turneu final cu 
echipele clasate pe primele 
patru locuri ; FEMININ (10 
echipe) : turul I. etape săp- 
tămînaie între 18 oct. — 13 
dec, 1970 ; turul II sub for
mă de turnee la datele: 15 
—17 ian. 1971, 29—31 ian., 19 
—21 febr ; turul III, cu etape 
săptămînale, între 28 febr.— 
25 aprilie; turneul final (4 
echipe) între 7—9 măi.

DIVIZIA B (masculin 
feminin) va avea ioc în aer 
liber pe două serii (după 
criterii geografice) a cîte 10 
echipe, la 
turul între 
brie 1970, 
aprilie —

DIVIZIA
JUNIORI (3 tufuri, 8 serii 
— după criterii geografice — 
a cîte 6 echipe) :. turul I, e- 
tape săptămînale în aer li
ber între 27 sept. — 25 oct. 
1970 ; turul II, turnee în sa
lă între 20—24 dec. 1970 ; tu
rul III, etape săptămînale în

Și

următoarele date :
13 sept.—8 noiem-

4returul între
30 mai 1971. 
ȘCOLARĂ ȘI DE

sală. între 7 febr.—7 martie 
1971 ; turneul final între 14 
—18 aprilie' 1971, în sală, cil 
participarea echipelor clasa
te pe primul loc în fiecare 
serie.

Turheele de calificare pen- 
tru divizia școlară și de ju
niori si pentru divizia B SE 
vor DesfAsura ni Mai 
In AER I.IBER, la 
Stabilite de F. H. 
C..EE.F.S. ; cluburile 
eiațiile sportive vor
suri pentru reainena jarea 
tefenttrifef, astfel că activi
tatea eonlpetâtiorială in 
liber să se desfășoare 
condiții regufantehtare, 
teferiuri de zgtoră, asfalt 
bittiin.

Competiția dotată cu „Cu
pa României" SE DESFIIN
ȚEAZĂ DIN ACEST AlXf, 
iar celelalte întreceri prevă
zute în calendarul centrai 
intern se vor disputa după 
formulele existente.

datele 
Baschet, 
și aso- 

lua mâ-

âef 
iii 
pe 

Sail

ÎN CURÎND VOM AFLA ȘI CAMPIONII
Raliul Carpați- 

lor, disputat sîm- 
bătă și duminică, 
a încheiat cam
pionatul național 
de raliuri. Poâte

ar fi fost normal ca astăzi 
să cunoaștem și campionii. 
Cum. însă, pentru calcule 
nu s-a putut fixa o... me
die orară ridicată, va trebui
să mal așteptăm — mai ales 
că au intervenit și unele 
contestații. Ne reamintim că 
anul trecut, o dată cu înche
ierea ultimului raliu, a fost 
posibilă încununarea campio
nilor naționali. De ce nu s-a 
repetat situația și arini aces
ta ? Avem impresia câ prin
cipala cauză rezidă îfi an
samblul Tnfilt diversificat al 
preocupărilor Automobil Clu
bului Român, fapt ce împin
ge problema competițională 
spre periferia activității ge
nerale. Poate este normal 
să fie așa. dar A.C.R, conti
nuă să aibă un serviciu de 
competiții care trebuie să-și 
justifice 
menea, 
Comisia 
auto —
și îndrumă activitatea com
petițională. Or, în aceste con
diții este giteu să înțelegem 
și să ne explicării întârzie
rea.

Să ne oprim, totuși, asupra 
competiției propriu-zise, asu
pra acestui campionat națio
nal de raliuri, aflat în al 
doilea ari de disputare după 
formula mai multor etape. 
Unele împrejurări — bine

cunoscute — au făcut ea de 
astă dată etapele să fie re
duse la 3 și toată activitatea 
competițională în raliuri să 
fie. deci, concentrată (pentru 
automobiliștii fruntași) în- 
tr-un trimestru. Cîțiva — lo-

tul

iarlonată pe întregul an, 
automobili știi noștri ar avea 
ocazia să facă cunoștință și 
cu raliurile pe zăpadă, care 
contribuie la ridicarea mă
iestriei lor. O a doua mare 
problemă pusă în evidență

DUPĂ ULTIMUL RALIU

• • •
ZĂPADĂ ȘI PE DRUMURI 
DE PAMÎNT. ADICĂ TOC
MAI ÎN CONDIȚIILE DE 
CARE ORGANIZATORII 
NâȘȚRi Sg FERESC.

Sperăm că, măcar pentru 
anul Viitor, serviciul de com
petiții al A.C.R. va lăsa de 
o parte comoditatea, rutina 
ih care a intrat si SE VA 
STRĂDUI SĂ ORGANIZEZE 
UN ADEVĂRAT CAMPIO
NAT NAȚIONAL DE RA
LIURI. — gh. e. —

la
Chicago 
(dar în

mină pre
sau ,/Ein- 
evaiueazâ 

San Frați 
sau De 

fața a

existența. De ase- 
un for superior — 
sportivă națională 
care supraveghează

național — își vor pre
lungi sezonul cu o 
două internaționale, 
vor fi angrenați în 
natul de viteza în 
așteptînd primăvara 
pentru a reveni la

Sistemul contravine total 
— după părerea noastră — 
principiilor sportului compe- 
■t.ițional — această activitate 
sezonieră neavînd darul să 
contribuie la continua ridi
care a măiestriei sportive 
sau la popularizarea acestui 
sport. Iată de ce, încercînd 
Să tragem o primă eoncliizie 
după acest campionat, ne ve
dem obligați să repetăm cri
tica de la sfirșitul sezonului 
trecut și să pretindem 
măcar în viitor, să se urmă
rească
tivitftți eșalonate de-a lungul 
întregului an. Pentru decer
narea titlului de campion 
numărul etapelor nu trebuie 
să fie ntai măre de patru, 
dar este nevoie ca FIECARE 
ANOTIMP SA AIBĂ RALIUL 
SĂU. în felul acesta— fără să 
fie sporite cheltuielile — 
s-ar asigura o activitate eșa-

eursă-
Ceilalți 

car^pio- 
coastă, 

viitoare 
raliuri.

ca,

organizarea unei ac-

de campionat o reprezintă 
ALEGEREA TRASEELOR. 
Făoînd abstracție de faptul 
că s-â început cu un raliu 
foarte dificil (cel puțin m 
privința rezistenței fizice a 
prioților) iar distanțele s-fiu 
tot micșorat. anU) acesta nu 
s-a ieșit dă pe drumurile as
faltate. Indiscutabil, trebuie 
să purtăm de grijă parcului 
existent de mașini, dai- dacă 
nu estp neapărat nevoie să 
organizăm raliuri pe drumuri 
desfundate, fcârt! solicită prea 
mult rezistența mașinilor, 
NU ÎNSEAMNĂ ca tre- 
BtJlE SĂ MERGEM DOAR 
PE ASFALT. In țară avem 
numeroase drurhuri forestie
re sau drumuri pietruite, în 
stare bună, care permit ale
gerea unor trasee pretențioa
se in privința conducerii și 
acceptabile pentru menajarea 
mașinilor. Nil trebuie uitat 
nici un moment că DOMI
NAȚIA PILOȚILOR NOR
DICI IM MARILE RALIURI 
EUROPENE SE DATOREȘTE 
IN CEA MAI MARE MĂSU
RA NUMEROASELOR CURSE 
PE CARE El LE FAC PE

COPIII DE LA STEAUA
Ml CUCERIT „CUPA RAPID",,VUI n lini iw

Competiția de 
polo rezervată 
copiilor buctireș- 
teni s-a îhcheiat 
cu victoria echi
pei Steaua 10 p 
(antrenor Fr. 

Crișan). care ii eîștigat toate 
întâlnirile susținute, urmată 
îfi clasarfient de : ȘCOălă spor
tivă nr. 1 6 p, 3. Rapid 5 p,
4. Școala sportivă nr. 2 4 p,
5. ȘC'bllifui 4 p, 6. Progresul 
1 p. Formația cîștigătoare : Co- 
eriș, Nicule'Scu, Ghetițghlu, 
Lorlncz, Pîrlea life, Zahiu. 
Dobondi, Vrînceanu, Necșu- 
tescu.

întrecerile, organizate de 
clubul sportiv Rapid, în orele 
de antrenament ale aceștbr 
formații, au constituit o fru
moasă reușită, ele ăsigurînd 
ttn bun rodaj al tinerilor po- 
loiști. Din păcate, însă, in 
ultima vreme, atteștia au din 
ce in ce mal rar prilejul să-și 
verifice forțele in competiții. 
Sperăm, totuși, ea inițiativa 
Rapidului să fie de bun augur.

EMIL RUSU SI C
V

(Urmare din pag. 1)

PREDEALUL—PARADIS TURISTIC
AZI SE REIA DIVIZIA A,

(Urmare din pag. 1)

pacitate de cazare de 158G 
locuri și aproape 2 200 pen
tru deservire la masă. în 
sectorul de odihnă dispunem 
la Predeal de 83 de vile cu
2 301 locuri, la Pîrîul Rece 
de 17 vile cu 334 locuri, la 
Timiș 17 vile cu 355 locuri, 
la Rodbav Băi două vile cu 
80
3

de locuri și la Homorod Băi 
grupuri cu 68 de locuri.

— Noutăți pentru actu
alul sezon 1

Pentru deservirea oaspe
ților care vin în aceste Sta
țiuni âm transformat vechile 
câbăne în pensiuni, în care 
se servesc, la alegere, mai 
multe meniuri, în cadru)

unui preț fix. Pentru opera
tivitatea servirii toate bucă
tăriile au fost înzestrate cu 
utilaje moderne, electrice, ro
boți de bucătărie, toate 
materiale inoxidabile.

— Dar spațiile de 
zare ?

— La Pîrîul Rece s-au 
minat lucrările de alimen
tare cu apă a stațiunii. în 
Predeal și în celelalte sta
țiuni s-au efectuat reparații, 
modernizări și 
mentări 
La multe 
dus și 
unele au 
biller nou și 
Corespunzător gradului 
confort. în sectorul cabanS 
la 18 din totalul de 25 s-au

din

ca-

ter-

recomparti- 
la numeroase vite, 
dintre ele s-a intro- 
încălzire centrală, 
fost dotate cu rho- 

cazarmârtietît 
de

ROMÂNIA-S.U.A. -0 iNTlLNIRE DE MARE ATRACȚIE

făcut reparații capitale, re- 
compartintehtări și înzestrări, 
câ să poată răspunde celor 
mai ridicate cerințe. De pil
dă, am introdus încălzire 
centrală la cabanele Brfln 
Castel, Gura Rîului, Gîrbova, 
Diham, Poiana Secuilor, 
electrificări la cabanele Che 
ia. Gura Rîului, Gîrbova. 
Diham, Trei Brazi, Poiana 
Secuilor, Banloc, iar la căba 
nele de creastă curent elec
tric prin grupuri electrogene.

— Dar în ceea ce pri
vește primirea și servirea 
oaspeților ?

— Am organiză! mai multe 
cursuri de inițiere și califi
care îri diverse meserii, in
structaje pentru operativitate 
și deservire exemplară.

Cum poate un ama- 
oarecafe
din vilele 
dv ?

IA ORADEA SI CLUJ
J

Divizia națională dg polo se 
reia astăzi. Ca și în tur, jocu
rile vor fi organizate sub formă 
de turnee. Echipele își vor dispu
ta întîietatea în următoarele gru
pe : Oradea : Olimpia Oradea, 
Progresul București, Crișul Ora
dea Si Dihamo București : Cluj : 
Politehnica Cluj,- IEFS. Steaua : 
tot la Cluj : Voința Cluj, Rapid 
București, vagonul Arad.

înaintea ftcestor 
mentul competiției 
âstfei :
1. Dinamo !
2. Steaua J
3. Rapid !
4. Voința !
5. IEFS J
8. Progresul !
7. Cricul !
8. Politehnica !

Vagonul :
10. Olimpia !

3
9
9
9
9
9
9
9
9
9

jocurl, clasa
se prăzJntă

78—19
69—15
62—29
44—36
36—50
29—39
25—61
36-47
33—49
16—83

8
8
7
6
4
3
3
2
2
0

1 o
1 o
O 2
O 3
1 4
O 6
O 6
0 7 
0 7
1 8

17
17
14
12

9 
ti
6
4
4\
1

maite, GtÎNTER hoffMan 
a realizat — pe o vrârite ne
tulburată nici măcar de o 
undă de vînt — 1 :10,5 la 
1 000 m cu start de pe loc, 
îit tâmp ce ȘTEFAN LEIB- 
Neh a fost la un pag (a se 
citii : o zecime de secundă !) 
de recordul țării noastre în 
acăastă probă (1 :10,9), sta
bilit cu 16 ani în uririA de 
Ion Ioniță la Jocurile Olim
pice de la Roma. Băiatul a- 
eesta are multe șanse în 
concursurile viitoare să do
boare uhul dintre cele mat 
vechi recorduri ale pistei 
noastre și noi îi dorim din 
toată inima acest lucru. I.a 
urmărire individuală — suc
ces românesc pe toată lifiia. 
Și, poate, acest lucru încă 
n-ar spune prea mult — 
adverșarfi au fost de valoare 
modestă — dacă evoluția în
vingătorului, EMIL RUSU, 
n-ar fi fost încununată, în 
serii, de o 
bună ; 5 : 04,3 
țiotiăl egalat.
îi aparțină iot rutierului di-

performanță
- racord na-
Acest record

(Utmar» din pag. 1)

Calistrat Cuțov, sau Paul Do- 
brtseu (medicul vă decide, astăzi, 
la cîntârul oficial dacă C. Cuțov 
va puteă boxa) va încrucișa mă
nușile cu tinărul Rudolph Dona
to (15 meciuri, 13 victorii). Semi- 
mijlociul Victor Silberman ii va 
avea în față pe texanul Melvin 
Dennis, (21 ani, 32 meciuri, 29 
victorii). Cea mai grea sarcină se 
pâre că se află In față ldi ion 
Gyortfi, care II vă avea câ adver
sar pe ccl mai bun reprezentant 
al echipei nord-americane. expe
rimentatul Jesse Valdez. Pentru a 
ne face o imagine cit de cit asu
pra valorii acestui pugilist, amin
tim faptul că la IC ani el ocupa 
postul de rezervă al echipei S.U.A.

pentru Olimpiada de la Tofclo. 
Este campion panamerican pe 
anul 1969, obținlnd, îri cariera să, 
153 de victorii (36 prin k.o ) din 
164 meciuri susținute. I.a catego
ria foijrtcie, Horst Stumpf are de 
făcut față campionului S.U.A., 
John Mângum, iâr Ion Monea — 
la semigrea — lui Nathaniel Jak- 
son (35 meciuri, 28 victorii), tina- 
rul campion al țării sale. In sfir
șit, în ultimul meci, câmpionul 
european, Ion Alexe, îl va înfrun
ta pe Ronald I.yle, campion al 
S.U.A., sosit în București după 
două Victorii fulgerătoare, obți
nute în Italia și Iugoslavia. Dele
gatul general Marin Zairifirescu 
va dirija la mesele de ârbitraj 
pe următorii oficiali : Loring Ba
ker, Edward Urbec (S.U.A.), Con
stantin Chlriac și Petre Epureanu 
(România).

MEDICINA SPORTIVA DIN TARA NOASTRA

ÎN PRAGUL UNOR NOI REALIZĂRI
Perfomianțele sportive înalte, 

cu cîtăva vreme în urmă Încă 
nebănulte, pot fl realizate numai 
prin efectuarea unei pregătiri la 
regimuri de solicitare foarte 
înalte, apropiate de posibilitățile 
funcționale umane maxime. Ace
ste limite (temporare) nu pot fl 
atinse fără ajutorul medicului 
sportiv, care, datorită pregătirii 
sale, ,poate aprecia evoluția ace
stor parametri. Tocmai de aceea, 
in sportul mondial șl în țara 
noastră, medlcina-sportivă a de
venit un factor indispensabil în 
sportul de performanță. Aportul 
medicinii sportive se face simțit 
nu numai în aprecierea evoluției 
echilibrului biologie între organism 
și pregătirea efectuată, ci și ca 
știință care poate emite o serie 
de recomandări practice, In sco
pul măririi randamentului, prin 
formularea unor indicații asupra 
alimentației optime, a mijloacelor 
de recuperare și susținere a or
ganismului, sau, în sfirștt, în 
vastul caoitol al patologiei speci
fice sportive.

La noi, ca și în âprbape toate 
țările lumii, au fost căutată forme 
orgHhlzatnHcte care să imbibe fit 
mai eficace condițiile ou >ie 
avantajoase aeordate de stat cu

necesitățile șl specificul activității 
atit în domeniul aportului cit și 
în cel sanitar.

Avînd în vedere transformările 
suferite șl noile măsuri legislative, 
considerăm necesar a face o 
scurtă prezentare a sistemului 
actual de lucru. Desfășurarea u- 
ntei activități de medldnă-spor- 
țivă în condițiile sociai-politiee 
din țara noastră, dlșpunînd de 
o puternică bază profesional-ma- 
terială, trebuie să fie structurată 
într-o formă organizatorică care 
să rezolve următoarele CERINȚE:

• înființarea unei COMISII 
DE MEDICINA SPORTIVA, organ 
consecutiv tehnic Interdeparta
mental la care să participe re
prezentanți al Ministerului Sănă
tății, al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Short, al 
Ministerului învățămîntulut, me
dici conducători de unități me- 
dico-sportive din țară, tehnicieni 
ș.a., organ care să inițieze și să 
coordoneze principalele probleme 
ale activității de fnedleihă-spor- 
tivâ.

• Existenta unui for meto- 
DOI (iGIC. instituție mpd1co-spor- 
tiVă Cu o .piidfrnicâ bază fMte- 
riăia și profesională, care să asi
gure cvbidonaiea, ihdijrr.atea și

controlul celorlalți unități speci
alizate șl o asistență de Înaltă ca
lificare componenților loturilor 
naționale.
• Organizarea pe principii te

ritoriale, în funcție de volumul 
activității sportive județene, de 
unități medicale sub formă de 
cabinete, servicii sau dispensare 
de medlcină-sportlvă.
• Asigurarea unei baze știin

țifici .pregătirii sportivă de per
formanță, prin cooptarea în bi
rourile federale ale diferitelor fe
derații, a medicilor sportivi pre
cum și înființarea unor Comisii 
medicale voluntara pe lirigâ 
toate federațiile.

FORMELE ORGANIZATORICE, 
care au rezultat în urma măsu
rilor de redistribuire a personalu
lui medico-sanltar sînt menite să 
asigure o realizare superioară a 
sarcinilor medieinll-spo'rtive în 
conformitate eu Legea nr. 29/28 
decembrie 1967 privind desfășura
rea activității de educație fizică 
și spdrt șl ă Instrucțiunilor co
mună ale Ministerului Sănătății șl 
C.N.E.F.S. nr. 34/31 ian. 1969. Ace- 

s-au concretizat în 
unități medico-spor-

DE MEDICINA 
Unitate de interes

ste forme 
următoarele 
tlvă :

CENTRUL
SPORTIVA. ______  __ ...____
republican, este forul metodologic, 
menit să coordoneze întreaga ac
tivitate medlco-sportivă din țară, 
să asigură asistența mădlco-spor- 
tivă a loturilor națlânale de se
niori și juhidri, să contribuie la 
fundamentarea științifică a acti
vității federațiilor de apeslâlRată

ajunge la 
său caba-

tor 
tina 
nele

— Fie îri
prin biletele 
tratament 
O.N.T. său

orgânizât, 
odihnă și 

prin 
fie

mod 
dă 

difuzate 
sindicate, 

direct în stațiuni și cabane
cară valorifică toate posibili
tățile. Bineînțeles, au priori
tate contractările făcute din 
timp.

— Dar pentru amatorii 
de drumețik ?

— Sînt în curs 
tare amCnajat-eă 
muri 
voare 
căjfe. 
rfește 
cănță 
tanti)

de execu- 
unor dru- 
fîntîni. iz-turistice,

și refacerea unor mar- 
I.S.C. Predeal" urmă- 
să oferă astfel o va- 
agreabilă și reconfor- 
tuturor turiștilor.

șl să Colaboreze la specializarea 
șl perfecționarea cadrelor medi
cale și la activitatea de cercetare 
Științifică. Pentru ă corespunde 
acestor sârcihl, G.M.S. bâneflciâză 
de o încadrare corespunzătoare 
șl de o puternică bază materială. 
Activitatea acestei unitâți se des
fășoară în c81i cititei sectoare 
eare-1 alcătuiește structura orga
nizatorică :

— Sectorul policlinic, cupririzind 
un număr de 22 de «tervleU dte 
specialitate cu o utilare corespun
zătoare, asigură în permanență 
asistența preventivă prin exame
nele medico-sportive periodice aie 
sportivilor eompontenți al loturi
lor republicane și olimpice, pre
cum șl o califleată asistență 
pentru câzurilg dft patologii ;

— Sectorul âpârt do perf6r- 
manță âsigtira asistența Științifică 
pe plan biologic loturilor âportive 
republicane, atit ia dlvtersb pre
gătiri centralizate desfățurMe în 
teritoriu, cit și la nivelul activi
tății organizatorice din federa
țiile de specialitate, âceștia fiind, 
în același timp, și medici federali, 
care prin prezența lof în Birou
rile federate contribuie Șl răspund 
de baza științifică a planurilor de 
pregătire anuale sau de etapă. 
De asemenea acest sector asigură 
în tot eufsul anului 
medicală a unor mari 
sportive : „23 August",
Floreasca.

— Sectiiritl metodic și 
fecțlonaica cadrelor cbritroteâz.ă 
Și coordoncăzâ activitatea tuturor 
unităților medico-sportlv». uffhă- 
r«ște șl Îmbunătățește metodica

asistenta 
complexe 

Snagovj

de per-

AZI
SĂRITURI DE LA TRAM

BULINA : Ștrandul Tineretu
lui, de la ora 10,30 și de la 
ora 16 : România — Polonia.

ȘAH : Aulă Bibliotecii Cen
trale Universitare — Calea 
Victoriei, de la ora 16,30, în
tâlnirea de șah între echipele 
masculine ale României și 
Iugoslaviei.

BOX : Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 19, întâlnirea 
de box România — S.U.A.

MÎINE
FOTBAL I Stadionul Giu-

de

la 
șah 
al4

Iești ora 18 : Rapid — A.S. 
Armata Tg. Mureș (div. A).

în deschidere echipele 
tineret — rezerve.

ȘÂH : Aula B.C.U., de 
Ora 16,30 îhtîlnirea de 
iriti’B echipele tnăsculine 
României Și ItigoslăViBi.

LUPTE : Sala Floreasca, de 
la ora 10, reuniune în cadrul 
campionatului de calificare 
pentru divizia A de lupte li
bere. Participă echipele : Tri
colorul Călărași, Mohtorul Pi
tești și T.M.U. Medgidia.

folosită conform noilor descope
riri mondiale, asigură publicarea 
documentării neceshre, organizea
ză și asigură desfășurarea dife
ritelor formă de xpediailzare si 
perfecționare a cadt-Mor medico- 
âportlve.

— Sectorul pentru cercetări ști
ințifice coordonează șl organizează 
diferită forme de cercetare știin
țifică, 
portant 
scopuri 
ti fi 6t nd 
diverse 
sesiuni ___ ___ ___  __ ___ __ ,
eafirul USSM, fie în cadrul Aca
demiei de Științe Medicale

— Sectorul âconomic-gospodă- 
i-ese, ăvlnd o formulă organizato
rică adecvată, asigură bâza ma
terială necesară (aparatură, dota
rea medicilor de lot șl a cabi
netelor de la bazele Sportive. 
mbdleâm6hte, parcul dă transport 
aute, tipărituri ăte.).

DISPENSARUL PENTRU SPOR
TIVI, unitate a Direcției sani
tară a municipiului București, 
asigură .coordonarea șl controlul 
activității cadrelor medlco-sporllva 
clin Capitală, colaborează la asi
gurarea asistenței medicale a 
unor lottlrl sportive, efectuează 
controlul medico-spottlv periodic 
la sportivii din raza Capitalei, 
asigură activitatea de cultură fi
zică medicală pentru dăflciânți 
fizici sau sechele.

DISPENSARELE județene de 
MEDICINĂ SPOr+iVA din muni- 
cipille C'nj.- . Tim'șoara, Brașov, 
iași, Tg. «sigură asistenta

eleriiSht deoăăblt de lm- 
și în acest domeniu, cu 
nemijlocit aplicative, fruc- 
,reztlltătele obținute «ub 
forfote. lie în cadrul unor 
de comunicări proptii, m

New 
ziarele, posedirid fie- 

duztnă de pa
gini sportive pe zi, nu pu
blică nici măcar rezultatele 
de la Guadalajara, iar tele
viziunea — 
extraordinar 
evenimentele 
zind știri și 
promptitudine 
inegalabilă, 
rant peste cele întîmplate ia 
Guadalajara sau Leon. O 
singură posibilitate e ofe
rită doritorului să comunice 

. cu altitudinea mexicană: o 
dată sau de două ori pe săp- 
tărnînă, depinde, la „Madi
son Square Garden", se pre
zintă prin T. V. pe ecrane 
vaste și circuit închis, cîtera 
meciuri fundamentale. A- 
tunci, italienii (sînt mai 
mulți aici decît Id Napoli), 
spaniolii sud-americani (sînt 
irtai mulți aici decît la To
luca) sau brltănicii de mai 
proaspătă imigrație și încă 
bolnavi după Bobby Charl
ton se înșituie de cu zări 
formîttd siiigura „coadă" au 
teritieă din oraș, așteptînd. 
în fața acestui pe drept nu
mit templu al sportului, ore 
in șir cu ofranda de 12 do 
lari (doisprezece) pentru un 
loc și răbdind căldura umedă 
a Manhattanului ceasuri m 
șir, ca niște ultimi și îri- 
crlncenați fideli, într-o lume 
stăpînită de păgînistnul 
bassebaluliii.

care informează 
despre toate 
lumii, furni- 
imagini cu o 

profesională 
„sare" exaspe-

New York, iunie 1970

activității sportive dtn aceste ju
dețe (cu un număr mal mare 
de sportivi).

Serviciile sau cabinetelâ de me
dicină sportivă din policlinicile 
județene, asigură această asistență 
in celelalte județe (cu o activi
tate sportivă mal puțin Intensă), 
astfel de cabinete exlstind în 
prezent In 29 de județe.

Cadrele medico-sanitare ce lu
crează in această rețea au depus 
o activitate laborioasâ,. bucurîn- 
du-se de ajutorul permanent al 
Ministerului Sănătății șt al 
C.N.E.F.S. Nu ne gtndim la da
tele cifrice care ar ilustra con
cret munca depusă, ci ne vom 
referi la aprecierile oglindite în 
rezultatele sportive din .ultimit 
ani, eulrrtihînd CU Olimpiada din 
Mexic, unde în problema acli
matizării, medicina sportivă româ
nească a âvut de spus un cuvlnt 
șl pe plan internațional.

Datorită condițiilor soclal-poll- 
tice din Românii, a grijii par
tidului și sfatului pentru poten
țialul biologic al poporului, a 
ajutorului concret acordat de Mi
nisterul Sănătății și Consiliul 
Național pentru Educație Fizică șl 
Sport, medicina âportdV» din țâra 
noastră riușește ân dă *h *ă 
aducă uft âport tot mai lubstâm- 
țlâl la 
educație 
noastră.

dr.

nâmovist și a fost realizat 
la 6 iulie 1968 pe pista ve
lodromului Dihamo (după 
cum se știe, Emil Rusu a ob
ținut pe velodromul olimpic 
de lă Ciudad de Mexico 
4 :56,45, dar fiind vorba de 
o pastă Situată la fnare alti
tudine federația noastră nu 
l-a omologat). în proba de 
200 m lansat, programata 
pentru a se vedea forța aler
gătorilor și pentru a se de
semna capii de serie, cel 
mai bun timp — i 
fost realizat de 
NEGOESCU. Din 
recalificări frații 
au obținut dreptul 
ticipa la sferturile

1 000 m cu start
1. GUNTER HOFFMĂN (R. 
D. GERMANA) 1 :10,5 ; 2. 
Ștefan Leibner (România) 
1:11,0 ; 3. Tibor Lâridvai
(Ungaria) 1:11,7; 4. D. Lief- 
fertz (R.D.G.) 1:12,4: 5.
Paul Soare (România) 1:12,6; 
6. I. Andristyak (Ungaria) 
1:12,7 ; 7. N. Stuiânov (Bul
garia) 1:12,8; 8. G. Ober- 
man (R.D.G.) 1:13,6; 9. W. 
Schr&tk (R.D.G.) 1:14,3; 10. 
D. Greii (R.D.G.) 1:14,5 ; 11. 
S. Rakanov (Bulgaria) 1:15.0; 
12. P. Eichstadt (R.D.G.) 
1:15, 6.

Urmărite individuală (4 000 
m) : serii contratimp — 1. 
Emil Rusu 5:04,3 — rEcotd 
național egalat; 2. C. Gon- 
tea 5:09,6; 3. L. Hobor 5:09, 
8 ; 4. M. Ioniță 5:11,0 ; 5. P. 
Dolofan 5:12,6 ; 6. G. Hoff- 
rnăii 5:13,7; 7. W. Schreck 
5:16,4 ; 8. G. Oberman 5:18,0; 
9. D. GrEil 5:18,1 ; 10. Fl. 
Rditeăhâșri 5:21,0 ; 11. N. Sto- 
ianoi7 5:21,1 ; 12. N. Kovacek 
5:27,5 ; finala pentru locu
rile 3—4 ; M. ioriiță îl prin
de din urmă pe L. Hobor în 
turul 7 ; tiriâla pentru locu
rile 1—2: Ernil Rusu 5:07.4
— C. Gonțeâ 5:18,2 ; clasa
ment final : 1. EMIL RUSU 
(ROMANIA) 
(România) ; 
(România) ; 
(Ungaria).

Rezultate 
viteză-serii : 
12,0 
șev 12.6 — fiiul Soare ; E. 
Eichstadt 12,0 —• I. Afldrist- 
yak ; A. Câorbâ 13,0 — P. 
Cîrneanu ; D. Lieffertz 12.1
— S. Rakanov ; A. Baranyec 
12,4 — G. Negoescu ; reca
lificări ; Arid ristyak 12,3 
Paul Soare, L. Magyar; 
Negoescu 12,7 — 
nu, S. Rakanov.

Astăzi, începînd 
17, ziua a Il-a

11.5 s — a
FLORIAN 

serii și 
Negoescu 

. de a par- 
- de finale.
de pe loc:

; 2. C. Gonțea
3. Marin Ioniță 

Lajos Hobor4.

din proba de
Fl. Negoescu 

L. Magyar ; B. Paru-

G.
P. Cîrnea- 1

de la ora 
a „Cupei 

Sportul" programează urmă
toarele probe : urmărire pe 
echipe (serii și finale) ; vi
teză (sferturi, semifinale și 
finale), cursa americană (100 
de ture cu sprint la 5 tute).

director

d&fcvoltfirea mișcării de 
fizică și ipbri Oda țâra

Nicola. STANESCU

adjunct al Centrului de 
medicină iportivi._——-u... .i.vrnrr.

MOTOCROSIȘTII
DIN NOU IN ÎNTRECERE
Concursurile republicane ce 

motocros continuă. Alergători din 
București, Morenl, Brașov, Tg. 
Jiu șl Ploiești se vor întîlnl du
minică pe traseul din Cîmpîna, 
într-un concurs organizat de A.S. 
Poiană. în program figurează o 
clasă pînă la 50fl cmc fezer.atâ 
seniorilor ți o predă pentru ti
neret,
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RINDURI PENTRU ECHIPELE 
DIN MIJLOCUL CLASAMENTULUI

ile fierbinți, la pro 
priu și la figurat, 

pentru echipele care 
participă la campionatul 
diviziei A. ~ ~
ferim numai la 
desigur, pentru 
echipe, acest 
campionat nu 
nici un semn 
bare, nu mai 

nici un motiv 
forare. Aflate undeVa l<i 
mijlocul clasamentului, 
unde nu simt nici fiofii 
arzători al titlului, dar 
nici pe cel reci ai retro
gradării, aceste echipe, 
ieșite practic din luptă, 
trăiesc zile liniștite. a$- 
tepiind terminarea actua
lului campionat, in care 
nu mai aii nimic de spus, 
și înăepereâ celuilalt.

bâr, paradoxal, cheia 
acestor ultime etape^de 
campionat o au tocmai 
formațiile din zona neu
tră a clasamentului. S-ar 
putea spune, mai clar, că 
citit drumul Spre mult 
doritul titlu de campioană 
d țării, cit și cel care 
duce la pierderea locului, 
Cucerit uneori 
de trudă, în 
tree pe la 
scăpate de 

rente, poate, 
celorlalte.

De aceea, 
continuă și 
Făptui că nu 
bleme nu le dă dreptul 
să privească competiția 
altfel decît au privit-o 
pînă în clipa cînd au a 
cumulat un număr liniști
tor de puncte. Ele trebu
iau să abordeze cu toată 
seriozitatea:, cu tot poten
țialul lor fizic, psihic și 
tehnic partidele pe care 
urmează să le mai dis
pute, asîgurînd în Acest 
fel desfășurarea normală 
a campionatului, respec-

Dacă ne re- 
emoții, 

i unele 
final dă 
mai are 

de între- 
prezintă 

de îhgri-

■>

după ani 
divizia A 

aceste echipe 
griji; indife- 
la zbuciumul

campionatul 
pentru ele. 

mai au pro-

tarea principiului funda
mental al întrecerii spor
tive : cel mai bun să ciș- 
tige ! Și invers (campiona
tul avînd ' doi poli): cel 
mai slab să piardă !

De fiecare dată, fmalu
rile de campionat se des
fășoară intr-o Atmosferă 
specifică, nelipsită de sus 
piciuni. Juste sau nu. eje 
slnt. totuși, de înțeles în 
acest domeniu pasional, 
cum este lupta sportivă, 
în acest domeniu al 
Mțiîior și al marilor 
timi, în care, la un 
ment dat, punctul în 
sameht văloteâză 
mult_ ddcît toate comorile 
din lume.

Această pasiune, chiar 
atunci cînd ea este exa 
cefbată, merită tot res
pectul. Și o putem respec
ta. îh ptimul rînd, asigu 
rînd întrecerii sportive 
Condiții inatacabile d< 
desfășurare. Acest, lucru 
nu se poate însă realiză 
decît dacă TbATE e- 
chipele se socotesc anga
jate in luptă pînă tn ul
timul moment. Altfel, 
sînt avantajate unele e- 
chipe. în timp ce altele, 
evident, sînt preiudicîate.

Or, legea fundamenta
lă a sportului, fâir-play- 
ul. nescrisă, dar întipări
tă în inimile tuturor celor 
ce iubesc această activi
tate, respinge tot ce este 
inechitabil, tot ce este 
inegal Și. mai ales, nu d 
un simplu joc de 
ilegal.

Dacă 
la sine 
durile 
prisos, 
cerînd 
pentru

am- 
pa- 

mo 
cla 
mai

cuvinte.

lucrurile 
înțelese, 
noastre sțnt 

cu atît
scuze 

spdțiul

erau de 
iar rin- 

de 
mai bine,
cititorilor 

consumat.

Jack BERARIU

(Urmară din pag. 1)

lui Comitetului de organiza
re al lui „El Mundial“) din 
cea de-a patra căciulă în ițe
le căreia se mai încîlciseră 
și El Salvador, și Israelul și 
Marocul.

„N-aveți de ce vâ Vâita, de 
vreo 30 de ani vă lipsesc 
performanțele care să vă re
comande'1, explicau cel de la 
F.I.F.A. reprezentantului nos
tru, prezent la hotelul Maria 
Isabel — Shareton în seara 
■tragerii la sorți.

■ Este în firea noastră, a ro
mânilor, să demonstrăm prin 
fapte posibilitățile noastre și, 
iată, timpul care s-a sciirs 
de la 10 iâriuarie, ziua sorți
lor, și pînă la 31 mal, ziua 
inaugurării lui „El Mundial", 
a trecut grâu pentru trico
lorii români, ca și pentru an
trenorii lor, nerăbdători să 
se... recomande singuri în 
fața întregii lumi fotbalisti
ce. După o pregătire temei
nică, eșalonată în timp și 
care a urmat un plan (dis
cutat și aprobat în Biroul 
federal) de antrenamente și 
jocuri, a sosit și ora exame
nului de la Guadalajara, 
unde fotbalul românesc se 
prezenta pentru trecerea pro
bei.,,
■ Acum, rezultatele ne sînt

• curioscute : 0—1 cu Anglia (la 
ora aceea încă echipa cam
pioană a lumii), 2—1 cu Ce
hoslovacia (reprezentînd un 
fotbal mai bine cotat ca al 
nostru, la toate eșaloanele), 
în sfîrșit 2—3 cu Brazilia 
care — învingînd în finală 
Italia cu 4—1 — avea să cu
cerească definitiv mult dis
putatul și invidiatul trofeu 
„Cupa Jules Rimet" și, o 
dată cu el, stima si onoarea 
tuturor. Nu puțini au fost a- 
ceia, care, felicitîndu-1 
antrenorii și jucătorii
mâni, au apreciat, totodată, 
că în orlcârfe altă grupă de
cît în aceea de la Guadala
jara formația noastră ar 
putut obține calificarea 
sferturile de finală.

Dar, firește, și poziția 
10-a îh lume — șinceri 
fim. nesperată la început
reprezintă un loc onorabil, 
care vine să răsplătească în 
firial eforturile jucătorilor și 
antrenorilor, angajați și uftii 
și alții in mod sincer în no
bila misiune de a reprezenta, 
acolo. în Mexic, culorile țării 
noastre.

La remarcabila comportare 
de ansamblu a echipei, cîți- 
v-i jucători au constituit nu
cleul de bază, evoluînd con
stant bine și atrăgîndu-și 
frumoase' aprecieri din par
tea multor specialiști pre- 
zenți la Guadalajara. Ne re
ferim în primul rînd la Di
nu. Dumitru și Dembrovschi,

pe 
ro-

fi 
în

a
să
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• La Brașov se vorbește despre reintrarea lui Niehl Dumitriu! • „U*1 Cluj-Steaua, 
un meci al disperării... • Velea, DeselnlOu și Velicu *- pe lista accidentalilor
• Liderul joacă în GiuIești eu gîndul la... Siderurgistul Galați!

După ce, miercuri, supozi
țiile noastre s-au adeverit și... 
nu pred — cine ar fi pariat 
două riuci putrede cont* a o 
sută de lei că Farul va cîști- 
ga pe „Dinarrid" ! ? — iată-ne 
acum față-n față cu etapa 
numărul 25 a maratonului 
fotbalistic intern, cea cate a- 
riuffțft — irevocabil — potoul : 
ultimă șesime a cârhpiona- 
tului...

Vrînd -ndvrînd — riscurile 
meseriei — ne așezăm în fața 
colii imaculate, studiem, cu o 
religie de... pronosportișt:. 
toate posibilitățile, ufcării și 
coborîm, cînd alene, cînd în 
fugă, treptele clasamentului, 
„vînăm“ ultimele amănunte — 
„covrigii calzi" ai etapei, cum 
le numea cineva — în sfîrșit, 
ne apucăm de sdrls, cb certi
tudinea că un singur goi ne
prevăzut ar pute’a zdruncina 
prezumțiile noastre, cu gîndul 
— nerostit — că lâ sfîrșitul 
campionatului trecut un cu
noscut autor de avancronici, 
bun la suflet și la condei, era 
cit pe-âci să-și... înghită sti
loul !

Dar să lăsăm de-o partff glu
mă și... derbyul și să trecem 
la treabă.,-.

La Brașov și Ploiești, Stea-

gui roșu — Crișul și Petrolul 
— C.F.R., două meciuri pe 
viață și pe moarte, pentru fie
care din cele patru echipe, 
„curtate" de locui 15 un punct 
pidrdut (sau cîștigat) avîhd 
greutate în aur, puțind să în
semne totul sau nimic.

înclinăm să credem că gaz
dele au primele șanse — în 
ciuda faptului că Petrolul nti-1 
va folosi tpe Grozeâ, admo
nestat prea sever (patrii etape) 
în urma unei faze, cel puțin 
diseutabile —, și bănuielile 
noastre pornesc de la un ele
mentar calcul de referință: pe 
de o parte, 0—0 cu Steaua, la 
București, valorează infinit 
mai mult, la bursa pronosticu
rilor, decît un 2—0 în fața des- 
cumpăniților Studenți clujeni, 
și pe de alta, e greu de cre
zut că vor reuși frății Bfetan 
să-și impună jocul tocmai la 
Ploiești, pe un gazon udat de 
lacrimi și uscat de sperânfe.

O ultimă informație din 
Țâră -■ 
prea 
n-ăr 
intrarea lui Emil Dumitriu, 
chiar mîirie, fie și fiufhâi 10 
minute...

Bun venit, „fachirule" Nichi! 
La Cluj, o partidă — am

pU'teă spune — a disperării. 
Socoteala e Simplă : o îafrîn- 
gere pentru „U” înseamnă — 
cu disponiblități de certitu
dine — retrogradarea, o în- 
frîrigere pentru Steaua este

băgăm mîna în foc pentru 
prima posibilitate, deși o iz- 
bîndă a mureșenilor — ruptă 
din trupul imposibilului — 
ar fi sarea și piperul acestui 
finiș.

MEXIC 1970 (I)
Consiliul National pen

tru Educajie Fizicâ și Sport 
și Universitatea populară 
București organizează o 
masă rotundă cu tema 
„Epilog Mexic 1970 (I)”, în 
sala Dalles (B-dul _N. Bâl- 
cescu nr. 18) în ziua de 
luni 6 iulie, ora 19. La dis- 
cufii iau parte: Angelo 
Niculescu, antrenor emerit, 
Mircea Lucescu, căpitanul 
echipei najionale de fot
bal, loan Chirilă,. ziarist, 
Eftimie lonescu, ziarist, și 
Cristian Țopescu, comen
tator sportiv la televiziu
ne.

Urmează un program de 
filme documentare reali
zate în Mexic și un film 
artistic.

BARAJUL PENTRU 
DIVIZIA C

Bîrsei : se zice — și nu 
iese fum fără foc — că 
fi cu totul exclusă, ro

Dumitru și Dinu doi dintre cei mai valoroși tricolori la „El Mundial
văzuți de Al. 0LENCIU

trei adevărați stîlpi detoți 
rezistență în cele trei linii, 
de apărare, de mijloc și de 
atac. Intr-adevăr, DINU (calm, 
lucid, mereu inspirat și ho- 
'tărît în intervenții) a tran
șat în favoarea sa dificilele 
dueluri cu adversarii direcți, 
a dublat la nevoie, acoperind 
și zone ale coechipierilor a- 
propiați ; DUMITRU — ca 
mijlocaș defensiv, pus să ac
ționeze, C14 precădere, pe po
ziții retrase în fața funda
șilor centrali, a dovedit în 
joc clarviziune și dezinvoltu
ră de... vechi titular, depose- 
dînd cu precizie (uneori. în
să, cu mijloace nereguiamen- 
tare) și pășind oportun la 
coechipierul cel mai indicat 
de faza respectivă ;' DEM- 
BRO-VSCHI a fost de la un 
med la altul mai bun. După 
un start mai puțin semnifi
cativ, băcăuanul a făcut 
două excelente partide, cu 
Cehoslovacia și Brazilia, 
pendulînd neobosit din 16 în 
16, răspunzind în permanență 
prezent la deposedări, 
sprijinirea coechipierilor, 
transmiteri, la finalizare 
se vedea la pagina I golul 
înscris în poarta lui Felix). 
Dar, la capitolul evidențieri, 
acestui valoros terțet îi ur
inează și alți tricolori, care 
— datorită efortului judicios 
pus în slujba echipei (Lu- 
pescu, Radu Nunweiller, Lu- 
cescu, Tătaru), sau a 
remarcabile realizări 
nale (Dumitrache 
s-au dovedit a fi 
le în' angrenajul 
justificând fiecare 
lui, încrederea acordată.

Am văzut, pină aici, rezul
tatele, am văzut locul ocu
pat finalmente, în clasamen
tul neoficial, am văzut, spu-

la 
la 
(a

unor 
perso- 

și Neagă) 
rotițe uti- 
formăției, 
în felul

TEATRUL BULANDRA
PREZINTĂ

Azi, SIMBATA 4 iulie, ora 20,50

ia ARENELE ROMANE
Marele succes al stagiunii

PURICELE ÎN URECHE
comedie de GEORGES FEYDEAU

Biletele se vînd zilnic între orele 10—13 și 17—20 Io 
casa teatrului din B-dul Schitu Măgureanu nr. 1 Podul Izvor 
(fel. 14.60.60), iar în ziua spectacolului și la casele de la 
Arenele Romane (tel. 23.35.75).

nem, toate acestea, dar este 
tot în firea noastră, a româ
nilor, să ne ferim de exage
rări și să nu transformăm 
rezultatele onorabile obținute 
în Mexic îri succese pe toată 
linia. O asemenea apreciere 
h-ăr ajuta nimănui, prile
juind dăunătoarea concluzie 
că în evoluția echipei noas
tre, în grupa de la Guadala
jara, n-a fost reperată nici 
o fisură. Oricît de subiective 
ar părea niște obiecții refe
ritoare la selecție, formulate, 
de altfel, și la timpul lor, 
nici azi n-o să înțelegem, de 
pildă, ce anume i-a determi
nat pe antrenorii Ahgelo Ni
culescu și Em, Vogi (ca să 
nu cităm tot colectivul teh
nic), să renunțe pînă într-atît 
Ia serviciile lui Dobrin îneît 
să-l omită complet și de pe 
listă rezervelor. „N-a reușit 
să se aclimatizeze la condi
țiile locale, a fost prea apa
tic în perioada jocurilor de 
pregătire"... „nu-1 vrea echi
pa. îritrucît joacă statie, hu 
poate face față tempoului", 
au fost unele obiecții. La 
care tempo ? —> ne întrebăm 
și astăzi nedumeriți, amin- 
tindu-ne cit de lent, fără vla
gă. a acțloriăt, de pildă, for
mația' noastră in meciul cu 
Anglia, adeptă și ea a aceleiași 
concepții de joc. N-o să emi
tem aici judecăți categorice 
în privința selecției, îritrucît, 
este drept, nimerii nu poa’te 
să garanteze că, dacă ar fi 
fost Dobrin în terefi, altul 
ar fi fost rezultatul în par
tida cu Anglia. Ne este, însă, 
permisă remarcă că — poa
te, cu Dobrin în echipă — 
măcar o pasă sau două de 
goi tot ar fi avut Dumitra
che, obligat, prin poziția sa 
izolată între apărătorii lui 
Rarrisey, să vegeteze literal
mente sau să încerce stră
pungeri fără speranțe^ de 
unul singur, îh dispozitivul 
advers. Și apoi, refAriridu-ne, 
de astă dată, la Răducanu. 
în ceea ce ne privește, am 
acordat hotărîrii luate de' an
trenori o valoare de princi
piu. ..Răducanu a încălcat 
disciplina, se comportă bizar, 
fie ce-o fi. noi vom apela 
la serviciile lui Adamâche". 
motivau antrenorii. Toate 
bune, ne-am zis. gîndindu-ne 
la greul preț ăl responsabi
lității cu care plătesc antre
norii (Răducanu Se mai com
portase „bizar" și îri alte 
partide, vă mal amintiți ?) — 
pînă. în clipa în care, la 0—2. 
în partida cu Brazilia, uitînd 
de principii, antrenorii l-au 
înlocuit pe Adâiriache cri 
Răducanu, motlvînd că ce
lălalt portar. Gorrieă, ieșit 
din formă, nu poate prezen
ta garanții,

O fisură oricum mat vizi
bilă a prezentat formația 
noastră îri concepția în care 
a jucat îri partida cu Anglia. 
Aparține, firește, riorinalului 
să nu te deschizi, să nu te 
avînți orbește în prima par
tidă, și aceasta disputată 
tocmai în compania campio
nilor mondiali ! Dar, de aici 
și pînă la a te menține a- 
proape tot timpul numai în 
propriul teren, chiar și după 
0—1, mizînd totul pe cartea 
așa-zisei temporizări, în fapt 
un antijoc,- 
Un îndemn 
la ; .
neglijarea 
te) ar fi 
momente, lucrul cel mai in
dicat cu putință. A fost sa
lutară, desigur, hotărîrea an
trenorilor de a prescrie for
mației noastre o altă rețetă 
pentru meciul cu Cehoslova
cia, dar... un meci se pierdu
se cam fără luptă.

Spunînd toate acestea, nu 
intenționăm să minimalizăm 
din realele merite ce revin 
antrenorilor Angelo Nicules- 
cu și Em. Vogi la rezultate
le obținute de echipa noastră 
națională. Sînțem conștienți 
c'ă — prin eforturi conjuga
te, ale federației de speciali
tate, ale jucătorilot și antre
norilor naționalei 
țațele dinaintea și din timpul 
lui „El Mundial" au 
ceea ce se realizează 
g-ulă la riivelul echipelor 
noastre de club. Sîritem însă 
și mai încredințați că, in 
condițiile experienței căpă
tate în teribila ghupă de la 
Guadalajara, nucleul echipei 
naționale a României (cea 
măi tînă-ră din „EI Mundial") 
va putea recolta adevărate 
succese, de mare rezonanță 
în arena fotbalului 
Și aceasta poate cit 
rînd, cu prilejul nu 
depărtatelor partide 
tricolorii le vor disputa 
„Cupa Europei"...

.ioc

este o diferență, 
de pe margine 
ofensiv 
apărării, 
fost, în

(fără 
fireș- 
acele

rezul-

depășit 
de re-

mohdial. 
mai cu- 
prea în- 
pe care 

în

2 VICTORII ÎN PLUS, ÎN PALMARES, 
DINAMO BUCUREȘTI, ÎN MECIURILE CU U.T.A.

PENTRU

meciurilor 
ale bara-

OTTO DEMBR0VSCH1

au realizatnamoviștilor care
17 victorii, în timp ce U.T.A. 
a cîștigat 15 partide. Alte 9 
jocuri s-au terminat la ega
litate.

Dar, iată rezultatele celor 
41 de întîlniri dintre U.T.A. 
și Diriamo București în cadrul 
diviziei A, din câre ambele 
echipe ri-au lipsit niciodată, 
de lâ înființarea lor și pînă 
acum :

1947—48 : 3—1, 4—0 ; 1948—

Iată programul 
preliminare (turul) 
jului pentru promovarea în di
vizia C, care vor avea loc în 
ziua de 12 iulie, de la ora 
17,30, pe terenurile primelor 
echipe : Oituz Tg. Ocna (jud. 
Bacău)—Avîntul Rădăuți (jud. 
Suceava), Olimpia Rm. Sărat 
(Buzău)—Dacia Galați (Galați), 
Victoria Medgidia (Constanța)— 
Constructorul București, C.F.R. 
Roșiori 
Florești 
Moldova 
rin)—Victoria Vînju Mare (Me
hedinți), C.F.R. Simeria (Hu
nedoara)—Șoimii Timișoara 
(Timiș), Cimentul 
(Cluj)—Minerul Baia 
(M aramureș), Progresul 
(Sibiu)— I.C.I.M. Brașov 
șov).

în ziua de 19 iulie,

(Teleorman) —Victoria 
(Prahova), Minerul 
Nouă (Caraș-Seve-

Turda 
Sprie 
Sibiu 
(Bra-

Așteptat cu interes întot
deauna, nicicînd un meci 
U.T.A. — Dinamo București 
n-a avut miza partidei de 
astăzi. Este evident pentru 
oricine că rezultatul de la 
Arad poate fi hotărîtor pen
tru soarta campionatului, în 
ipoteza unei victorii a gazde
lor, Dar Dihamo București, cu 
internaționalii lui, constituie, 
în orice condiții, un adversar 
de temut, rezultatele acciden
tale (cum ar fi acel stupefiant 
2—3, de la București, cu Fa
rul) neputînd afecta potenția
lul echipei. U.T.A. nu s- poate 
bizui, deci pe... rezultatul de 
la București, ci pe propriile ei 
puteri. jSînt ele atît de mari ? 
In fotbal sînt atîtea elemente 
care își pot spune cuvîntul. 
Și, dintre ele, ambiția și pu
terea de luptă nu sînt cele 
mai puțin importante. Altfel, 
probabil nici nu i-am fi în- 
tîlnit acum pe fotbaliștii ară
deni, din nou atît de aproape 
de titlu, pe care anul trecut 
l-au și cucerit.

înaintea începerii celui de 
al 42-lea meci dintre U.T.A. și 
Dinamo București, palmaresul 
înclină puțin îri favoarea di-

egală cu retragerea practică 
din lupta pentru titlu...

Bate „U“ ? Toate genera
țiile estudiantirie — de la 
Dascălu la Mircea Luca, de la 
doctorul Georgescu la Prîpici 
— imploră această victorie, 
prdțul onoărei păstrate pînă 
la capăt Ar fi, oare, imposi
bil că bucureștenii să-și zi
dească soclu de campioană 
din ruinele ține! echipe tulbu
rată" de tradiție și poezie ?

Cine se încumetă să a- 
firme l albă sau neagră ? !...

F. C. Argeș — „Poli" Iași, un 
meci pe care — orieîte efor
turi aâ¥ face — nu-1 iredem 
altfel terminat' decît cu vic
toria gazdelor. Pentru ieșeni, 
minunea — cam... artificială, 
zic unii, guri rele — s-a pro
dus la Brașov. Și defectul cel 
mai măre al minunilor iste 
acela că nu se produc decît 
o singură dată...

Dobrin — notat cu 8 pe 
ploaia de miercuri — nu poate 
pierde duelul cu lanul și Stoi- 
cescu, pentru că asta ar fi si
nonim — simplă gramatică, 
sau simplă aritmetică dacă 
vreți — cu un „Argeș* în 
zona nisipurilor mișcătoare 
ale ultimelor locuri. Iată un 
argument care ni se pare su
ficient pentru mobilizarea ce
lei mai leneșe echipe rafinate 
din fotbalul românesc...

Două meciuri „neu’re" : 
Universitatea Craiova—Jiul și 
Dihamo Bacău—Farul — scă
pate din strînsoarea clasamen
tului, între echipe care ri-ău 
prea multe de pierdut, care 
n-au prea multe de cîștigat...

Ultimele noutăți : Coidnm va 
apelă Ia Țariă și Bîtlan, îrh- 
brăcîhdu-1 cu tricourile ăCCi- 
dentaților Velea și Deselnicu, 
băcăuanii Vor juca fără Ve
licu, iar Farul — cu patru ju
cători (Badea, Tufari, 6ara- 
man și Calld) în echipa săptă- 
mînii — speră să ia un punct 
acolo unde numai Arsenal a 
cîștigat fără emoții.

Ceha ce, bănuim, n-ar mai 
averi dărui să mire pe nimerii, 
după „isprava" de miercuri...

In sfîrșit Rapid — A.S.A., 
confruntarea dintre „polii* 
clasamentului, poate însemna 
sau plictiseală — nhec! pfost, 
victoria gazdelor — său sen
zație... Nu știm ce ne face să

*

SĂLCEANV
49 :
3—1
2—2 
1954 
1^4
58 : 1—0, 1—1, 1958—59 ( 1—2, 
0—2 ; 1959—60 : 2—0 2—2 ;
1960—61 ; 0—3, 1—0 ; 1961— 
62 : 0—1, 2—5 ; 1962—63: 0—1,
2— 4 ; 1963—64 : 2—3, 0—6 ;
1964—65 : 0—3, 1—1; 1965—66:
3— 0 1—0 ; 1966-67 : 0—0,
1—1; 1967—68 : l—o, 1—0 ;
1969—70 : 0—6, ?

0-2, 4-0; 
; 1951 : 2—2
1—1 ; 1953

: 1—0, 0—5
; 1956 : 2—3, 2—3 ; 1957—

înainte de a încheia, e ul
timă informație : în Ciulești 
nu joacă Dumitru, despre care 
s6 spune — neoficial — că 
intenționează uri transfer la 
Dinamo.

Gata. Am terminat. Scripta 
manent. De-acum... fie ce-’ fi 1

Ovidiu IOANITOAIA

AZI, LA BRASOV
Șl LA ARAD, PRIMELE 
PARTIDE ALE BARAJULUI

PENTRU „B“
După cum am 

azi, fa Brașov și 
cepe barajul pentru promova
rea in campionatul diviziei B. 
în program figurează parti
dele :

BRAȘOV: (stadionul Me- 
trom, de la ora 16): Metalul 
Plopen! — Autobuzul Bucu
rești și S. N. OltenRa — 
C.F.R. Pașcani.

ÂRAO: IWihatir Zlatna — 
Gloria Bistri(a (terenul Gloria, 
de lâ ora 18); U. M. Timi
șoara — Tractorul Ifrâșov (te
renul C.F.Ri. de la ora 18).

—: ■ ■, . .   ■ :.....

ma! anunfat. 
la Arad, in-

iu ziua uc m iulie, de la 
ora 17,30, se vor disputa par
tidele retur dintre echipele 
de mai sus (pe terenurile for
mațiilor oaspe în meciul tur). 
Echipele cîștigătoare se vor 
califica îh faza următoare a 
barajului.

ARBITRII MICIIIIIIIOII 
DL MÎINE

DIN CÂMMATUL 
DIVIZIEI A

roșu—Crlșu.1 : 
ajutat Ia linie 
Șt. Lazăr (toți

C. 
de 

din
s. 
II-

U.T.A.—Dinamo București : 
A. Alexe (Rm. Vîlcea), ajutat 
la linie de I. Cîmpeanu și G. 
Vereș (ambii din Cluj) ;

F. C. Argeș—Politehnica 
Iași : O. Comșa (Craiova), a- 
julat Ia linie de M. Vasiliu și 
Em. Păunescu (ambii din Plo
iești) S

Steagul
BărbulCscu, 
M. Cîju și 
București) ;

Rapid—A.S. Armata :
Muresan (Turda), ajutat la .. 
nie de M. MarinfciU (Ploiești) 
și S. Nicolau (Constanta) :

Universitatea Graiova—Jiul : 
C. Ghemingean, ajutat Ia 
de V. Toma șl F. Coloși 
din București) ;

Dlnamo Bacău—Farul : 
Sotlr (Mediaș), ajutat la 
de C. Nitescu șl T. Andrei 
(ambii din Sibiu) ;

„U“ Cluj—Steaua : I. Ritter, 
ajutat Ia linie de G. Blau și 
A. Sbercea (toți 
șoara) ;

Petrolul—C.F.R. :
ceanu, c.,.. ... ___
Gheorghiță și C. Manusarlde 
(toți din București).

linie 
(toți

P. 
linie

<lin
N.

Timl-
Petri*

ajutat la linie de I.

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
REPUBLICAN AL JUNIORILOR 

Șl ȘCOLARILOR 
tn prima etapă a turneului 

final al campionatului repu
blican al juniorilor și școla
rilor s-au înregistrat urriiătoa- 
rele rezultate :

Pitești: $c. sp. Sibiu — Ra
pid București 1—2 (0—0),
Steaua București — Steagul 
roșu Brașov 5—1 (2—1).

Buzău: Metalul București
— Dlnamo Bacău 1—0 (1—0), 
Centrul „23 August" Bucu
rești — Progresul Brăila 
5—1 (1—0).

Oradea : Olimpia Satu Mare
— U.T.A. 1—1 (0—1). A cîști
gat Olimpia, deoarece raportul 
de cornere i-a fost favorabil i 
8-1.

Tr. Severin: Universitatea 
Craiova — C.F.R. Timișoara 
1—2 (0—2).

In ziua de 5 iulie va avea 
loc etapa a II-a, după urmă
torul program !

Bueurești: (stadionul Repu
blicii, ora 10): Steaua — Cen
trul „23 August" ;

Buzău : Metalul București — 
Politehnica Iași ;

Oradea : Olimpia Satu Mare
— „U“ Cluj ;

Craiova: C.F.R. Timișoara
— Rapid București.

LOTO-PRONOSPORT
AZI ULTIMA ZI PENTRU 

CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES

Duminică 5 iulie a.c. Ad
ministrația de Stat Loto—Pro
nosport organizează concursul 
excepțional Pronoexpres. Acest 
concurs se prezintă cu nume
roase și atractive premii.

în primul rind vom aminti 
autoturismele. Se vor acorda 
în număr NELIMITAT FIAT 
1800 și DACIA 1300.

O deosebită atracție este 
constituită de către excursiile 
lâ Paris-Valea Loirei șl croa
zieră' pe Dunăr’e pe itinera
rul : Belgrad—Budapesta—Bra
tislava.

Se măi acordă premii în

CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES - 5 IULIE 197®

Atribuie ir număr NELIMITAT :
Autoturisme, excursii peste hotare și premii în bani 

Cu 15 lei puteți participa la toate extragerile 
Azi ultima zi pentru procurarea biletelor

numerar de valoare variabilă 
și premii fixe In bani.

La acest concurs excepțio
nal se poate participa numai 
la prima extragere (3 lei va
rianta), numai la primele 2 
extrageri (6 lei varianta) și la 
toate cele 5 extrageri (15 lei 
varianta).

Se poate participa și pe bi
lete colective completate cu 
variante simple sau combi
nate (de cite 15 lei varianta).

Nu lipsiți de la acest con
curs excepțional Pronoexpres 
care' vă oferă numeroase și 
variate posibilități de a cîș- 
tlga autoturisme, excursii peste 
hotare și premii in bani.

Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

• Tragerea concursului ex
cepțional Pronoexpres din 5 
iulie a.c. va avea loc la 
București în sala din str. 
Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 19. Tragerea va ți 
radiodifuzată după cară va ur
ma un film artistic.
numerele extrase la tra
gerea LOTO DIN 3 IULIE 1970:

EXTRAGEREA I : 12 63 13 49 
32 9 70 66 41

FOND DE PREMII : 385.190 lei. 
EXTRAGEREA a 11-a : 58 75 89 

43 2 53 69
FOND DE POEMEI : 336.603 lei. 
Plata premiilor la această tra

gere se face astfel :
In Capitală : începînd de la 11 \ 

Iulie 1970 pînă la 17 august 1970 
inclusiv.

In (ară î de la 14 iuTÎO 7.970 pînă 
la A7 august 1970 inclusiv.



f y e g A e e | •
Săritorii romani și polonezi 

și-au împărțit victoriile
® I. Ganea învingător la trambulină băieți, Elzbieta Wierniuk la

TURUL FRANJEI

platformă fete ® Azi, ziua a doua

O spectaculoasă săritură a polonezului A. Wierniuk.
Foto : M. THEO

Ieri, la ștrandul Tineretu
lui, s-au întrecut săritorii de 
•la trambulină din România 
și Polonia, scopul întîlnirii 
fiind, pentru reprezentanții 
ambelor țări, verificarea pre
gătirilor efectuate în vederea 
marilor competiții ale sezo
nului în aer liber. Disputele 
au fost interesante, fiecare 
concurent căutînd să-și pună 
în valoare calitățile, să exe
cute cit mai precis și cît mai 
elegant săriturile, multe din
tre acestea fiind cotate cu 
coeficient de dificultate ridi
cat, unele ajungînd chiar la 
maximum posibil.

La băieți, așa cum era de 
așteptat, lupta pentru primul 
loc s-a dat între sportivii ro
mâni I. Ganea și C. Nedelcu

Brian Muir învingător 
la Silverstone

SILVERSTONE 3 (Ager- 
pres). — Cursa internaționa
lă automobilistică de viteză, 
desfășurată pe circuitul de la 
Silverstone, a fost cîștigată 
de sportivul englez Brian 
Muir. El a parcurs la vola
nul unui „Chevrolet” 137 de 
ture de circuit (un tur — 
4,700 km) în 4h 44 :0 reali- 
zînd o medie orară de 160,600 
km. Pe locul secund s-a cla
sat olandezul Hezemans pe 
„Alfa Romeo”, urmat de aus
tralianul Gardner pe „Ford“.

SPORTIV
Două mari competiții spor

tive continuă să atragă aten
ția opiniei publice. Cel de 
al 84-lea turneu de la Wim
bledon este pe punctul de a 
intra în istorie, ultimul său 
act — bineînțeles, dacă ploa
ia care a jucat atîtea feste 
organizatorilor (și sportivilor) 
nu va mai interveni — ur- 
mînd să fie derulat în aceas- 
stă după-amiază. întrecerile 
au adus la start anul aces
ta, ca niciodată, tot ce are 
mai bun tenisul mondial. Mar
garet Court, neînvinsă în a- 
cest sezon, și-a adăugat în 
palmares și cel de al treilea 
titlu (neoficial) de campioană 
mondială ; Ken Rose wall sau 
John Newcombe — indiferent 
cine va fi învingătorul aces
tei superbe finale — el se do
vedește de pe acum un stră
lucit urmaș al lui Rod Laver, 
la supremație. Gîndurile noas
tre însă se îndreaptă, invaria
bil, spre cuplul Țiriac—Năs- 
tase, urmărit de o mare ne
șansă în „întrerupta” de joi. 
Dacă soarele ar mai fi adăs
tat încă 10 minute, aruncîn- 
du-și ultimele sulițe deasu
pra courts-ului central, ro
mânii, care dominau evident 
finalul semifinalei cu perechea 
Rosewall—Stolle (al 4-lea set 
cîștigat la zero), puteau cîș- 
tlga fără emoții. Dar arbitrul 
întîlnirii a fost implacabil, 
dictînd un time-out salvator, 
în special pentru Rosewall, 
ajuns la capătul puterilor du
pă 8 seturi jucate în decurs 
de 5 ore. *

De la verdele crud al tere
nurilor londoneze — pe șo
selele asfaltate ale Franței, 
unde „marea buclă” ne oferă 
o mare dramă : aceea a ce
lor aproape 150 de cicliști, 
mulți dintre ei autentici cam
pioni ai roților și pedalelor, 
ținuți la un diabolic respect 
de „regele Merckx”. Belgianul 
controlează cursa — e drept, 
ajutat simțitor de ciracii săi — 
cu o prestanță seniorială, și 
pentru a fi mai sigur de iz- 
bîndă și-a asigurat de la în
ceput apel miraculos tricou 
galben, singurul care strălu
cește cu adevărat în marea 
întrecere rutieră. Totuși, după 
numai cîteva etape, un pro
nostic cert pare destul de 
riscant. Etapele de plat sînt

CAMPIONATELE
Ion Hortopan a doborit

SIBIU, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Vineri 
după amiază, au început, în 
localitate, campionatele națio
nale de haltere ale României, 
rezervate seniorilor. Pentru 
prima oară, întrecerile vor 
desemna, în același concurs, 
atît pe campionii la cele 9 
categorii, cît și campioana pe 
echipe. La această ediție par
ticipă peste 100 de sportivi 
din toate colțurile țării, dar 
este păcat că disputele se des
fășoară în deplin anonimat.

în prima zi, ION HORTO
PAN A CORECTAT 4 RE
CORDURI NAȚIONALE LA 
CATEGORIA MUSCA : 100 kg 
Ia „împins" (v.r. 97,5 kg), 92,5 
kg la „smuls”, dintr-a patra 
încercare (v.r. 90 kg). 115 kg 
la „aruncat” (v.r. 112 kg) și 

Ca de obicei, după săriturile 
impuse, juniorul Nedelcu 
conducea, cu un avans minim. 
Acesta nu s-a dovedit însă 
suficient, deoarece la salturile 
libere Ganea, evident mai ex
perimentat, a recuperat han
dicapul și, pînă la urmă, a 
cîștigat cu mai puțin de trei 
puncte. Remarcabil în această 
întrecere este faptul că ambii 
săritori au executat cu multă 
acuratețe unele salturi grele, 
ca de pildă 2‘/2 salt înapoi 
grupat (coeficient 2,8), 2'/2 
salt răsturnat grupat (2,8) și 
l’A salt înainte cu 3 șuruburi 
(coeficient 2,9).

Finalista olimpică Elzbieta 
Wierniuk a demonstrat din 
plin valoarea care i-a adus 
consacrarea în arena interna
țională. Realizînd salturi gre
le (totalul coeficienților s-a 
ridicat la 15,9), ea s-a detașat, 
și doar pe alocuri a avut e- 
moții din partea compatrioa
tei sale Regina Krajnow. In 
consecință, Wierniuk a cîști
gat clar și se anunță ca fa
vorită și la trambulină. Cu 
totul remarcabilă comporta
rea tinerei noastre reprezen
tante Ecaterina Dumitriu. A- 
tacînd cu mult curaj salturi 
dificile (totalul coeficienților 
ei ’ 16 I), ea s-a dovedit bine 
pusă la punct, maj ales dacă 
ținem seama de condițiile 
grele în care se antrenează 
săritorii noștri la platformă. 
Ea a fost, de altfel, singura 
reprezentantă a României

EXTERN
pe punctul de a se încheia, 
la orizont profilîndu-se tot 
mai adine piscurile Alpilor, 
unde nu de puține ori s-au 
petrecut adevăratele drame ale 
„Turului Franței”.

în domeniul atletismului 
sîntem avizați asupra unor 
întilniri bilaterale (Italia—Po
lonia și Norvegia—Elveția la 
băieți, Bulgaria—Polonia la 
fete), gen competitiv care per
mite specialiștilor o mai bună 
evaluare a posibilităților unei 
țări. Punctul de atracție îl 
constituie, însă, turneul atle- 
ților americani pe continentul 
nostru. Mica armadă a cam
pionilor de peste Ocean a de
barcat în Europa, servind un 
„aperitiv” în cadrul nocturne
lor de la Milano și Ziirich. 
Ea își va strînge rîndurile în 
săptămîna viitoare, cînd pe 
stadionul Colombes din Paris 
(8—9 iulie) atleții americani 
își vor măsura forțele, la lu
mina reflectoarelor, cu Sar- 
teur, Wadoux, Nallet, Colnard 
Drut. Tracanelli și ceilalți 
purtători ai cocoșului galic.

La Edmonton, în Canada, 
450 de luptători din 37 de țări 
visează la cele 60 de medalii 
ale C.M. ; în orășelul Marfa, 
din Texas, cei mai temerari 
planoriști din întreaga lume 
încearcă între cîteva numere 
de acrobație, noi recorduri de 
zbor. Tot la recorduri, dar de 
cu totul alt gen, se gîndesc zi 
și noapte conducătorii bolizi
lor de foc, care și-au fixat 
rendez-vous-ul la Albi, în ca
drul „Marelui premiu al Fran
ței” (mașini din formula I) și 
Francorchamps, la „Marele 
premiu al Belgiei” (motocicliș- 
tii). în așteptarea rezultatelor, 
inima ți se face adesea cît 
un purice ; cîți dintre cei 
plecați din start vor încheia 
întrecerea, căreia cu greu îi 
mai . putem găsi asemuiri, și 
ce victime vor mai plăti cu 
viața riscuri de-a dreptul 
ireale.

Și pentru că tot sîntem la 
capitolul emoții : să anunțăm 
pentru milioanele de suporteri 
ai sportului-rege că miercuri 
seara, la Ziirich, este progra
mată tragerea la sorți pentru 
tradiționalele competiții ale 
fotbalului continental.

Adrian VASILIU

DE HALTERE
4 recorduri ale țării

305 kg la total (v.r. 295 kg).
Al doilea campion al zilei, 

V. Rusu, s-a comportat mai 
bine decît la „europene”, reu
șind un total de 332,5 kg la 
cat. cocoș.

REZULTATE: CAT. MUSCA: 
I. Ion Hortopan (Olimpia 
Buc.) 305 kg (100, 90. 115), 2. 
Iosif Sorescu (Steagul roșu 
Brașov) 237,5 kg, 3. Andrei 
Kallo (Dinamo Buc.) 235 kg ; 
CAT. COCOȘ : 1. Victor Rusu 
(Steaua) 332,5 kg (105, 97,5, 
130), 2. Marin Grigoraș (Stea
ua) 295 kg, 3. Mircea Chercea 
(Rapid) 247,5 kg. Pe echipe 
conduce Steaua cu 14 p, ur
mată de Steagul roșu 8 p, 
Olimpia și Rapid cu cite 7 p. 
întrecerile continuă.

Ion OCHSENFELD J

a concursului
care a sărit, de la 10 m, ce
lelalte folosind platforma de 
la 5 m.

REZULTATE. Trambulină 
bărbați : 1. I. GANEA (Ro
mânia) 474,80 p, 2. C. Ne
delcu (România) 472,30 p, 3. 
A. Wierniuk (Polonia) 444,50 
P, 4. D. Popoaie (România) 
388,75 p, 5. C. Ilieș (Româ
nia) 332,86 p, 6. D. Nedelcu 
(România) 321,90 p ; platfor
mă femei ; ELZBIETA 

WIERNIUK (Polonia) 294,' 
P, 2. Regina Krajnow (Polo
nia) 283,40 p, 3. Makgorzata 
Godlewska (Polonia) 276,65 
p, 4. Ecaterina Dumitriu (Ro
mânia) 250 p, 5. Măriuea 
Isăcescu (România) 193,75 p, 
6. Irinel Popescu (România) 
188,35 p.

Astăzi se dispută, de la 
ora 10,30 și de la ora 16, 
săriturile de la platformă 
pentru bărbați și de la tram
bulină pentru femeii.

D. ST.

EVGHENI ARZANOV A CONFIRMAT'
1:45,5 PE 800 MI

KIEV 3, (prin telefon). în 
prima zi a întrecerilor din 
cadrul „Memorialului frați
lor Znamenski” s-au înregis
trat cîteva rezultate remar
cabile. în proba de 800 m 
(reprezentanții noștri Ungu- 
reanu 1:50,0 și Damaschin 
1:50,1 au fost eliminați în 
serii), pe primul loc s-a cla

sat Evgheni Arzanov cu 
1:45,5 — nou record unio
nal. cea mai bună perfor
manță mondială a anului. 
Uu alt rezultat care consti
tuie de asemenea eea mai 
bună performanță a sezonu
lui este săritura de 1,87 m a 
Antoninei Lazareva.

ALTE REZULTATE : Igor 
Ter Ovanezian 7,94 ni la lun
gime ; Rașid Sarafudtinov 
13:47,8 la 5 000 m; Anatoli 
Bondarciuk 72,36 m Ia cio
can : Iuri Isakov 5,10 m la 
prăjină; Viktor Balîhin 14,0 
la 110 m garduri (Suciu, 14,3 
în serii, a abandonat în fi
nală) ; Ludmila Soroka 2:05,7 
la 800 m ; Nadejda Cijova 
18,86 m la greutate. G. Zam- 
firescu 10,8 și Darvaș 11,1 la 
100 m au fost eliminați în 
serii. întrecerile continuă.

AL. ARDELEANU 
antrenor

KERRY O’BRIEN — 8:29,4 
LA 3000 m OBSTACOLE
Atletul australian Ron 

Clarke a cîștigat proba de

• Federația de fotbal a Bulgariei a analizat în ultima sa 
ședință comportarea echipei reprezentative la campionatul 
mondial din Mexic. Nedelko Donski, președintele forului, și 
Ștefan Boșkov, antrenorul echipei reprezentative, au fost de
miși din funcțiile deținute.

• Intr-un meci contînd 
pentru campionatul unional, 
echipa Ț.S.K.A. Moscova a 
învins cu scorul de 2—1 for
mația Spartak Moscova.

• în competiția „Cupa Bal
canică” inter-cluburi, la Ti
rana, s-a disputat meciul din
tre echipa Partizan și forma
ția iugoslavă Sloboda—Tuzla. 
Fotbaliștii iugoslavi au obți
nut victoria cu scorul de 2—1.

• în urma meciurilor de 
calificare, echipele de fotbal 
„Kikers” Offenbach și Armi
nia Bielefeld au promovat în 
prima ligă a campionatului 
R. F. a Germaniei.

• în competiția internațio
nală „Cupa de Vară” s-au- dis
putat două meciuri încheiate 
cu următoarele rezultate : F.C. 
Servette Geneva—F.C. Viena 
1—0 ; F.C. Winterthour—Wisla 
Cracovia 1—3.

• La Goteborg, într-un meci 
contînd pentru „Cupa Rap- 
pan”, s-au întîlnit echipa lo
cală Gais și formația Slavia 
Praga. Victoria a revenit fot
baliștilor cehoslovaci cu sco
rul de 3—2 (2—2).

Nld meciurile etapei a 25-a a 
campionatului bulgar nu au sa
tisfăcut pe spectatori, care au a- 
slstat la jocuri slabe. In general, 
s-au obtlnut rezultate scontate. 
La Vratza, liderul — Levskl Spar- 
tac a cîștigat două prețioase punc
te, întrecînd pe Botev cu 1—0, 
Iar la Sofia, campioana, Ț.S.K.A., 
a dispus cu multă dificultate de

EDDY MERCKX 
PĂSTREAZĂ 

TRICOUL GALBEN
In Turul Franței s-a dispu

tat ieri o semietapă de 119 
km, pe distanța Valenciennes- 
Forest, care a revenit belgia
nului Eddy Merckx, cu timpul 
de 2h. 51:19, și o probă con* 
tracronometru la Forest, cîș
tigată, surprinzător, de spa
niolul Gonzales, creditat pe 
cei 7,200 km cu timpul de 
10:01,70. Sosind pe locul doi 
în această probă — cu timpul 
de 10:04,51 — marele favo
rit Merckx păstrează în con
tinuare tricoul galben. Pe 
locul doi în clasamentul ge
neral se află olandezul Jans
sen, la 2:09 de lider.

S-a înregistrat și primul a- 
bandon de rezonantă. Autor, 
francezul Pingeon.

10 000 m în cadrul concursu
lui internațional de la Stock
holm, ' cu 28:43,2, fiind 
urmat de tunisianul Abdelka- 
der Zadam 28:47,8. Alte re
zultate : aruncarea suliței 
bărbați : Kulcsar (Ungaria) 
80,04 m ; 3000 m obstacole 
Kerry ■ O’Brien (Australia) 
8:29,4 — cea maț bună per

formanță mondială a anului; 
800 m plat femei ; Vera Ni- 
eolici (Iugoslavia) 2:04,8.

I
KALOCSAI 7,86 m (LUNGI
ME) — NOU RECORD AL 
UNGARIEI

Proba de 10 000 m, din ca
drul concursului internațio
nal de la Helsinki a fost 
cîștigată de sportivul sovie
tic Nikolai Sviridov, crono
metrat în 28:52,6. La sări
tura în lungime, primul loc 
a fost ocupat de Kalocsaj cu 
7,86 m (nou record maghiar), 
urmat de polonezul Stepien 
7,83 m.

★

Cu prilejul unui concurs 
atletic care a avut loc la 
Darmstadt (R. F. a Germa
niei), sportivul vest-german 
Walter Schmidt a câștigat 
proba de aruncarea ciocanu
lui cu performanța de 71,99 
m. Pe locul secund s-a cla
sat Uwe Beyer cu 71,68 m.

(.lanterna roșie", Minlor, cu 2—1. 
Scorul cel mal mare s-a Înregis
trat la Plovdiv : Lokomotiv — 
Dunav 4—1. Alte rezultate : J.S.K. 
Slavia — Maritza 1—0, Cernomoreț 
— Etar 1—0, M.arec — Academic 
2—1, Spartae — Cerno More 2—1. 
Clasament ; Levskl Spartae 42, 
Ț.S.K.A. 41, J.S.K. Slavia 32, 
Trakia 31, Lokomotiv 29 etc.

In localitatea franceză La Baule 
au continuat întrecerile campio
natului european de yachting 
(clasa „5,5 m“). Regata a treia a 
revenit liderului competiției, sue
dezul Thomas Nathorst cu 2,7 
puncte. In clasamentul general 
continuă să conducă Nathorst cu 
9 p, urmat de francezul Guillou
— 11,7 puncte, elvețianul Bigar
— 33,1 puncte, etc.■
Proba de spadă din cadrul con
cursului internațional de scrimă 
de la Varșovia a fost. cîștigată de 
suedezul Rolf Edllng, cu 7 v, ur
mat de Bogdan Gonslor (Polonia) 
4 v, Hans Jacobsson (Suedia) 4 v, 
Aleksei Nikancikov (URSS) 4 v.

Săptămîr-> preolimpică interna
țională x i avea loc la Sapporo 
anul viitor, Intre 7 șl 13 februa
rie. La acest eveniment al spor
turilor de iarnă șl-au anunțat 
participarea 260 de sportivi șl 
sportive, reprezentînd 13 țări.■
In turneul Internațional de șah de 
la Moscova, după șapte runde, 
conduce marele maestru sovietic 
Anatoli Lein cu 5,5 p.■

După consumarea a nouă run
de, în turneul internațional 
de șah de la Caracas, conduce 
marele maestru Lubomir Ka-

După turneul de șah de la Skoplje:

FLORIN GHEORGHIU: „Uf, norma!
Și aș fi meritat locul doi...“

Rareori l-am văzut pe Flo
rin Gheorghiu atit de senin 
și de vesel. Joi, la amiază, cu 
bagajele încă nedesfăcute a- 
casă, marele maestru a ur
cat în goană patru etaje, a 
„aterizat” in redacție și a ex
clamat :

„în sfîrșit s-a spart ghinio
nul ! Am confirmat norma de 
mare maestru internațional 
cînd nimeni nu mai credea 
că sînt capabil de aceasta”.

Și ne-a privit insinuant, 
malițios...

Florin a exagerat puțin. 
Vom declara cu mina pe ini
mă, că niciodată nu ne-am’ în
doit de talentul și posibilită
țile sale, dar i-am incriminat 
deseori ușurința, nonșalanța 
cu care a tratat multe între
ceri decisive, orgoliul exagerat, 
suspiciunile neîntemeiate, toa
te acestea fiind frîne artifici
ale în calea progresului și 
consacrării sale definitive ca 
mare jucător.

Dar iată că Florin Gheor
ghiu a făcut cotitura. Con
cursul de la Skoplje (foarte 
puternic ; 10 mari- . riiăg'ștri ;
coeficient 1 A) ni-1 relevă 
schimbat radical în , bine, a- 
tacînd o competiție grea cu 
toată responsabilitatea. Mare
le maestru român a început 
tare : 6 puncte din 8, talo- 
nîndu-1 permanent pe Mark 
Taimanov, aflat în forma sa 
de zile mari, cînd cîștiga cam
pionatele Uniunii Sovietice și 
aspira la titlul de șalanger. 
Florin și-a dat seama că poa
te merge la locul I. a forțat 
la Forintos și cum des,”se în- 
tîmplă în asemenea ocazii a 
pierdut, după ce avusese o po
ziție superioară. înfrîngerea 
nu l-a demoralizat ci, dim
potrivă, l-a îndirjit. în runda 
următoare el il prinde într-o 
cursă pe bătrînul vulpoi Res- 
hewski, iar peste o zi il în
vinge pe Matulovici într-o 'ex

TALERIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI LA BRNO
In orașul cehoslovac Brno 

s-a desfășurat un concurs in
ternațional al vînătorilor, la 
talere aruncate din șanț și 
din turn (.skeet). In prima 
probă (100 talere), ATÎT LA 
INDIVIDUAL CIT ȘI PE E- 
CHIPE, TROFEUL A FOST 
CUCERIT DE TRĂGĂTORII 
ROMANI cu 367 t — GH. 
FLORESCU — locul I la in
dividual — 95 t, I. Dumitres-- 
cu — locul II — 94 t, Șt. 
Popovici — locui III — 91 t, 
A. Ionescu — 87 t. Pe locul 
II — la echipe — s-a clasat 
formația R. D. Germane cu 
351 t. La skeet, echipa noas
tră a concurat în trei oameni 
și a ocupat locul V, proba 
revenind formației Cehoslova
ciei I cu 379 t.

★
La Budapesta a avut loc un 

mare concurs internațional la 
probele de glonț, la care s-au 
întrecut trăgători din U.R.S.S., 
Iugoslavia, R.D.G., Elveția, Ce
hoslovacia, Austria, Polonia, 
România (numai cu juniori și

LA WIMBL£D0N

Margaret Court, învingătoare
® Rosewall-Stolle cîștigâ In fața cuplului Țiriac-Năstase

LONDRA, 3 (Agerpres). — 
Comentînd partidele din ziua 
a zecea a turneului interna
țional de tenis de la Wim
bledon, corespondentul agen
ției France Presse se referi 
la întilnirea de dublu dintre 
cuplul român și australian, 
întîlnire întreruptă din cauza 
întunericului. Echipa română 
formată din Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, scrie comentato
rul francez, nu a fost nici 
măcar cap de serie, dar ea 
s-a distins din nou, între- 
rupînd la egalitate (două se
turi la două) cu redutabila 
pereche australiană Rosewall- 
S toile. Echipa română, 
care a cîștigat al patrulea 
set cu 6—0, arăta o vervă 
deosebită și numai întune
ricul, care a determinai în
treruperea, a împiedicat-o să 
se califice chiar de foi seara 
în finală. Australienii păreau 
obosiți și resemnați.

In legătură , cu finala de 
simplu bărbați comentatorii 
internaționali notează: „De 
la începutul turneelor open, 
Wimbledonul nu a cunoscut 
decît finale între jucători 
australieni: Laver și Roche 
în 1968, Laver și NewcomV? 
în, 1969. In sfîrșit, anul a- 
cesta, Rosewall și Newcom
be. Ultimii doi joacă așadar 
a treia finală a carierei lor.

Alte rezultate înregistrate 
joi la Wimbledon: dublu 
mixt (sferturi de finală) : 
McMillan, Dalton—Fillol, Har
ter 6—1, 6—3; Metreveli, Mo
rozova — Ruffels, Krantzke

Telex • Telex • Telex
valek cu 7 p, urmat de Kar
pov, Stein, Benko — cu cite 
6 p, fiecare. Șahistul român 
Victor Ciocîltea ocupă locui 
11, cu 4,5 p. Ciocîltea a remizai 
partida întreruptă cu Slujssar 
și l-a învins în runda a 8-a 
pe columbianul Cuellar.

■
Pînă în prezent, la noua ediție a 
„Cupei campionilor europeni** la 
hochei pe gheață șl-au anunțat 
participarea 14 echipe, printre ca
re Ț.S.K.A. Moscova, Dukla Jih- 
lava (Cehoslovacia), Pernik (Bul
garia), H. S. Jesenice (Iugoslavia), 
Cortina Doria (Italia) și altele. 
SE AȘTEAPTA CONFIRMAREA 
FEDERAȚIILOR DIN DANEMAR
CA și ROMANIA.

Fostul campion mondial de box Ia 
cat. grea, Cassius Clay, a anunțat 
că la 9 iulie, în cursul unei reu
niuni amatoare care va avea loc 
la Charleston (Carolina de sud), 
va face un meci demonstrativ de 
6 reprize (fără decizie) în com
pania Iul Jeff Merritt. încasările 
acestei reuniuni vor fi vărsate 

celentă partidă de atac po
zițional. După 43 de mutări,

1—2. Taimanov și Va.
CLASAMENT FINAL

siukov 11 P
3. Gheorghiu 10 P
4. Marovici 9 P
5. Balașov 8‘/z P

6—8. Gligorici, Matulo-
viei, Forintos 8 p

9—10. Matanoviei, Brown

pe tablă se aflau încă foarte 
multe piese :

ALB — FLORIN GHEORGHIU : 
Ral. Df2, Thl și h5, Nc2, și e3, 
Cf5. pp.a5, b4, c3, d5, e4. f3 și g4.

NEGRU — Milan Matulovici : 
Rh8, Df8, Tg8. și g7, Nd7, șl e7, 
Cg5, pp, a6, b5 C4, d6, e5, f6 șl 
h7.

Aici negrul a jucat forțat 43... 
ț-N :f5, după care albul și-a conti

11. Reshewski
7‘/2 p
7 P

12—13. lanosevici, Sofrev-
ski 5‘/z p

14. Barczay 5 P
15. Nicevski 4>/2 p
16. Panov 4 p

C. GRIGORE—ÎNVINGĂTOR ÎN ETAPA A 8-a
A TIJRU1III

Cea de-a șaptea etapă a turului 
ciclist al Iugoslaviei disputată pe 
traseul Varasdin — Zagreb (119 
km) a fost cîștigată de rutierul 
francez Jean Pierre Danguillaume 
cu timpul de 2h 39:05. Un pluton 
de zece alergători în care se afla 
și ROMANUL CONSTANTIN GRI- 
GORE A FOST ÎNREGISTRAT ÎN 
ACELAȘI TIMP CU ÎNVINGĂTO
RUL. Tricoul galben a fost pre
luat de polonezul Wozniak, care

senioare) și Ungaria. Dintre 
sportivele românce, cea mai 
bună comportare a avut-o 
Magda Borcea, clasată pe 
locuri fruntașe în mai multe 
probe.

Iată cîștigătorii probelor și 
locurile ocupate de țintașil 
noștri :

ARMA CU AER COMPRI
MAT 40 f. femei: 1. Mag
da Herold (Iugoslavia) 370 p,... 
4. Magda Borcea 362 p, 5. Ma
riana Borcea 362 p, 6. Vero
nica Stroe 362 p, 7. Aritina 
Bițică 361 p... 13. Ana Goreti 
358 p... 23. Melania Petrescu 
342 p. Juniori : 1. V. Poljakov 
(U.R.S.S.) 368 p... 19. N. Co- 
liban 352 p, 20. I. Codreanu 
351 p... 28. Șt. Safta 346 p. 
ARMA STANDARD 60 f. cul
cat femei; 1. Tatiana Rat
nikova (U.R.S.S.) 594 p, 2.
Magda Borcea 593 p... 4. Ma
riana Borcea 590 p... 10. Ve
ronica Stroe 585 p. juniori: 
1. Z. Milutinovic (Iugoslavia) 
594 p... 3. Safta 591 p (la e- 
galitate cu locul II)... 13. N.

6—4, 5—7, 7—5; Irvine, Gour- 
lay—Stilwell, Truman 7—5, 
6—2.

Disputata semifinală de 
dublu bărbați dintre Țiriac 
— Năstase și cuplul austra
lian Rosewall-Stolle, care a 
pasionat alaltăieri Wimble
donul, întrerupindu-se după 
disputarea a patru seturi, ul
timul revenind cu 6—0 (!) 
reprezentanților noștri, s-a

TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU C. M. DE VOLEI

SOFIA, 3 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). In saloa
nele Hotelului „Balkan", în pre
zența reprezentanților Federației 
Internaționale de Volei șl a dele
gațiilor federațiilor naționale, au 
avut loc tragerile la sorți pentru 
stabilirea seriilor campionatului 
mondial de volei (18 septembrie 
— 3 octombrie).

Au fost stabilite următoarele 
grupe ; FEMININ : seria I (la 
Sevlfevo) : R. P. Mongolă, R.D.G., 
Bulgaria, una din echipele califi
cate din preliminarii ; seria a 
II-a (la Sofia) : Japonia, Olanda, 
Mexic, Cehoslovacia; seria a Ill-a 
0a Burgas) : Polonia, S.U.A.,
R.P.D. Coreeană, a doua califi
cată diu preliminarii ; seria a 
IV-a (la Varna) : Peru, Ungaria, 
Brazilia, U.R.S.S.

In preliminarii (13—17 septem
brie, la Sofia) vor participa ur
mătoarele cinci echipe : R.F.G.,
Italia, Cuba, ROMANIA, Belgia. 
Turneul final pentru locurile I— 

fondului pentru ajutorarea copi
ilor săraci.■

Penultima etapă a turului ciclist 
al Turciei s-a desfășurat pe ruta 
Gelibolu — Tekirdag (150 km) și a 
revenit concurentului turc Calis- 
kan, cronometrat în 4h 53:17. in 
același timp cu învingătorul a so
sit argentinianul Alvarez, iar la 
interval de 2:07 un pluton în care 
se aflau și cicliștii români. Tricoul 
galben continuă să fie purtat de 
bulgarul Nikolov.■
In vederea Jocurilor Pan-america- 
ne din 1971 și a Olimpiadei de 
vară de la Mdnchen (1972) au fost 
selecționați 44 de jucători de bas
chet din care se va alcătui echipa 
S.U.A. Acești jucători se vor an
trena în comun între 6 și 26 iulie 
la Colorado Springs. La sfîrșitul 
stadiului de pregătire vor fi aleși 
12 jucători care vor alcătui lotul 
definitiv. Echipa SUA va pleca 
apoi într-un turneu de trei săp- 
tămîni în Europa.■
în localitatea vest-germană 
Schweig s-a disputat un concurs 
internațional de marș la startul că
ruia au fost prezenți atleți din

nuat atacul astfel : 44.e:f, Dfî, 
45.N:g5, T:g5, 46.T:h7+ D:h7, 47.T: 
hî+ R:h7, 48.Da7! T5g7, 49.g5!
Nd8, 5O.g6-f- Rh6, 51.De3+ Rhă, 
52,Ndl Rh4, 53.Df2+ și negrul ce
dează pentru că este mai In el- 
teva mutări.

— Cîteva aprecieri des
pre ceilalți concurenți.

— Taimanov a fost de de
parte cel mai bun om al 
turneului. Vasiukov a bene
ficiat de o mare șansă, eîști- 
gînd la Reshewski și Mata- 
novici (în ultima rundă) din 
poziții în care fusese net pier
dut, De jocul meu sînt, pen
tru prima oară, după multă 
vreme, mulțumit. Aș fi meri
tat locul II. Dar și așa e 
bine...

Iugoslavul Marovicl face un 
rezultat excelent. Gligorici mi 
s-a părut obosit. Nu-i vorbă, 
el a și jucat enorm în ultima 
vreme. Sovieticul Balașov, ca
re a făcut aici norma de 
maestru internațional, se a- 
nunță un jucător cu frumoa
se perspective.

Florin ne-a părăsit la fel 
cum a venit. Grăbit ca o fur
tună. îl așteaptă în continua
re un program campetițional 
lung și greu.

Valeria CHIOSE

IUGOSLAVIEI
este urmat la 20 sec. de Iugoslavul 
Skerl.

Etapa a opta a Turului Iu
goslaviei, desfășurată între 
Zagreb și Ljubljana, pe dis
tanța a 140 km, a revenit ci
clistului român Constantin 
Grigore, cronometrat în tim
pul de 3 h 05:05.

Coliban 585 p. ARMĂ STAN
DARD 3X20 f. femei: 1. 
Tatiana Ratnikova 574 p... 5. 
Magda Borcea 555 p... 9. Ari
tina Bițică 549 p... 14. Vero
nica Stroe 545 p... 18. Melania 
Petrescu 539 p, 19. Ana Go
reti 538 p, 20. Mariana Bor
cea 537 p. juniori: 1. Z. 
Milutinovic 572 p... 5. I. Co
dreanu 555 p... 10. N. Coliban 
551 p... 46. Șt. Safta 527 p. 
ARMĂ LIBERĂ CALIBRU 
REDUS 60 f. CULCAT : 1. L. 
Hammerl (Ungaria) 595 p, 
3X40 f : 1. K. Bulan (Ceho
slovacia) 1147 p. ARMĂ CALI
BRU MARE 3X40 f : 1. V. 
Avilov (U.R.S.S.) 1151 p. PIS
TOL VITEZĂ 60 f : 1. L. Fal
ta (Cehoslovacia) 593 p (297+ 
296). PISTOL SPORT 60 f S 
1. J. Raskazov (U.R.S.S.) 557 p. 
PISTOL STANDARD 60 f. fe
mei : 1. Nina Raskarova
(U.R.S.S.) 579 p. Juniori:
1. F. Barta (Cehoslovacia) 582 
p... 9. St. Marcel 571 p... 23. I. 
Cornel 554 p... 28. A. Tudo- 
rică 548 p.

încheiat ieri, victoria in ul
timul set revenindu-le tenis- 
manilor australieni cu 6—3.

Finala probei de simplu 
femei a revenit (pentru a 
treia oară) australiencei 
MARGARET COURT, în
vingătoare în fata american
cei BILLIE JANE KING în 
două seturi ; 14—12, 11—9
(partida a durat 2 ore și 26 
minute !).

VIII se va desfășura la Varna, 
iar pentru locurile IX—XVI la 
Burgas.

MASCULIN : seria I (Sofia) : 
Bulgaria, Belgia, iran, Iugosla
via, Israel, Italia ; seria a Il-a (Ia- 
bol) : S.U.A., Cehoslovacia, Brazi
lia, Ungaria, Polonia, prima cali
ficată din preliminarii ; seria a 
III-a (Haskovo) : Venezuela,
Franța, Japonia, R.P.D. Coreeană, 
ROMANIA, a doua calificată din 
preliminarii; seria a IV-a (Kîrdjali) 
U.R.S.S., R. P. Mongolă, R D.G., 
Cuba, Guineea, Tunis.

în preliminarii vor participa 
Olanda, Finlanda, Albania, R.F.G., 
Grecia, Turcia. întrecerile se vor 
disputa între 13 și 17 septem
brie. Turneul final pentru locurile 
I—VIII se va disputa la Sofia, 
pentru IX—XVI la Iabol, șl XVII— 
XXIV la Haskovo.

Pe data de 29 septembrie se 
vor desfășura lucrările Congresu 
lui Federației Internaționale de 
Volei.

Toma HRISTOV

Elveția, Franța șl R.F. a Germa
niei. Proba de 20 km a fost cîști
gată de vest-germanul Bernhard 
Nermerich, cronometrat cu tim
pul de lh 35:13’. Tn proba de 10 
km (rezervată juniorilor) primul 
a trecut linia de sosire Fred Hof
mann (R.F. a Germaniei) — 49: 
53.

VETO „CUPEI DAVIS"-OPEN!
LONDRA 3 (Agerpres). — 

Competiția de tenis CUPA 
DAVIS NU VA FI ACCESIBI
LA NICI ANUL VIITOR JU
CĂTORILOR PROFESIONIȘTI 
avînd contracte cu impre
sari și asociații private. A- 
ceastă hotărire a fost luată 
la Londra de către adunarea 
anuală a țărilor participante 
la Cupa Davis. Pe de altă 
parte S-A HOTARlT CA JU
CĂTORII PROFESIONIȘTI A- 
FLAȚI SUB CONTROLUL 
ASOCIAȚIILOR SAU FEDE
RAȚIILOR NAȚIONALE SA 
POATA LUA PARTE LA CU
PA DAVIS.

Discutarea unei propuneri 
italiene privind abolirea chal
lenge round-ului, dreptul echi
pei deținătoare de a jucta di
rect finala, a fost amcinată 
pentru anul viitor.
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