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„lepta international^ Snagov" 
la caiac-canoe

Din buletinul înscrierilor...

Printre participant — sperăm și printre... învingători! — 
se vor număra și canoiștii noștri S. Covaliov și I. Patzaichin, 

campioni olimpici in proba de C 2 — 1000 m
Foto : N. DRAGOȘ

lovan, Fules, Frey, Szanto), 
care vor lua startul în probele 
de K 2 — 500 m, 1000 m, 
10 000 m, C 1 — 1000 și 10 000 
m, C 2 — 1000 și 10 000 m.

R. D. GERMANA. O echipă 
pe care specialiștii români o 
consideră drept cea mai în 
formă dintre formațiile euro
pene pe care le-au întîlnit în 
diferitele regate internaționale 
disputate pină acum. Dar, 
iată și „lista de start" anun
țată de federația din R. D. 
Germană pentru competiția de 
la Snagov : K 4 — 1000 m : 
Zeidler — Augustin — Ebeling
— Mattern ; K 2 — 1000 m : 
Zeidler — Augustin ; Ebeling
— Mattern ; Jorke — Wenczke; 
KI — 1000 m : Neustedt, Will; 
C 2 — 1000 m : Harpke — 
Blume ; C 1 — 1000 m : Dit- 
mar ; K 2 — 500 m : Wenczke
— Jorke ; K. 1 — 500 m : Zeid
ler, Neustedt ; K 1 — 500 m 
(F) : Setzoe, Setzkorn, Ko- 
buss, Grabowschi ; K 2 —
500 m (F) : Setzkorn — Gra
bowschi, Kobuss — Loesch ; 
K 4 — 500 m (F) : Setzkorn
— Grabowschi — Kobuss — 
Loesch.

în numerele următoare — 
prezentarea altor echipe parti
cipante la „REGATA INTER
NAȚIONALA SNAGOV".

COMENTARIUL NOSTRU

FINAL FIERBINTE...
• U. T. A. — irezistibilă — la a noua victorie consecutivă • „Lanterna roșie"
mai are încă rezerve • Are Rapid jucători de rezervă sau nu? • C.F.R. Cluj—
4 jucători in echipa etapei • La Ploiești, unde se ciștiga campionatul, se fac

calcule de evitarea retrogradării
Pentru că aproape două 

luni de zile l-am uitat din 
cauza lui El Mundial (dar 
asemenea despărțiri am 
vrea să avem la fiecare 
patru ani), campionatul se 
... răzbună. Dar e o răz
bunare ... plăcută. Deși rit
mul e puțin obișnuit pe 
gazoanele României —- 
etape duminică — miercuri 
— duminică, deși vine să-și 
dispute finalul după ce 
televizorul ne captivase 
cu imagini de fotbal de 
cea mai bună calitate cam
pionatul nostru trăiește cu 
intensitate. Se hrănește cu 
meciuri ce taie răsuflarea, 
se impune atenției tuturor 
prin surprize de proporții, 
care-i sporesc frumusețea.

Duminică s-a consumat 
etapa a 25-a. Și de data 
aceasta, în cîteva cazuri, 
calcului hîrtiei s-a dovedit

a fi o joacă de copii. Cine 
își închipuia că Rapidul, 
lider de atîtea etape, echi
pă cu pretenții, cu tradiții, 
cu „mexicani" și suporteri 
de faimă va fi atît de chi
nuit de ultima clasată, 
chiar în potcoava din Giu- 
lești ? Cine ? Nimeni. Dar 
Rapid a clacat cam de 
mult. Și-a arătat slăbiciu
nile cu care a reintrat în 
lupta dură pentru titlu cu 
prilejul jocului cu Univer
sitatea Cluj. Le-a confir
mat și le-a accentuat în 
partida cu Steaua, iar la 
Petroșani, așa cum îmi 
spunea duminică Greavu, 
totul a fost lăsat pe sea
ma apărării. Dar iată, e- 
chipa a șchiopătat de-a bi- 
nelea în partida cu A.S.A. 
La început jocul slab al 
giuleștenilor s-a explicat 
prin lipsa „mexicanilor",

apoi prin greoaia lor re
venire și, în ultima instan
ță, prin slabul randament 
al rezervelor. Dar care sînt 
rezervele ? Marin Stelian, 
Angelescu, Petreanu ? A- 
ceștia au fost și titulari, 
au pretenții de a juca în 
divizia A și cu siguranță 
se consideră mai buni de- 
cît cei de la Tg. Mureș. 
Dacă nu fac față meciuri
lor în care sînt folosiți, 
atunci care-i rațiunea pre
zenței lor ,ca și a lui 
Adam, Bujor și Niță, în 
lotul Rapidului ? Ca să 
existe motive de scuze ? 
Adevărul e altul. Echipa 
(cu excepția lui Răducanu, 
Lupescu și, într-o oarecare 
măsură, Greavu) joacă 
slab, acționează la întîm-

Constantln ALEXE

(Continuare in pag. a 3-a)
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ILIE NĂSTASE-PRIMUL TENISMAN ROMÂN
LAUREAT LA WIMBLEDON

• Scurtă escală in Capitală iS’ llie — specialist la dublu? • Aprecieri elogioase

pentru Rosemary Casals • Rosewall și Stolle puteau fi învinși • Balcaniada de

Tn timp ce Ia Snagov con
tinuă pregătirile — este știut : 
extrem de importante și de 
dificile — pentru cit mai buna 
desfășurare a regatei inter
naționale de caiac-canoe, Ia 
federația de specialitate a în
ceput să se definitiveze, în 
baza înscrierilor nominale so
site în ultimele zile, buletinul 
participărilor la competiția-test 
în vederea C.M. de la Copen
haga. Iată cîteva amănunte 
despre viitorii oaspeți și ad
versari...

NORVEGIA. Se așteaptă so
sirea puternicului echipaj de 
caiac 4, campion olimpic la 
Xochimilco, campion european 
(10 000 m) la Himki, anul tre
cut, format din cunoscuții A- 
MUNDSEN — BERGER — JO
HANSEN — SOEBY.

FINLANDA. La Snagov vor 
concura cei mai valoroși caia- 
ciști din această țară : Sekka 
Numisto și Keikki Maleka, în
scriși pentru probele de K 1 
și K 2.

OLANDA. Cu multe nume 
consacrate pe plan internațio
nal, Olanda prezintă pentru 
regata Snagov următoarea e- 
chipă : K 1 — 500 m : Hoek
stra, Runeman ; K 1 — 1000 
m : Runeman ; K 1 — 10 000 
m : Runeman ; K 2 — 1000 m : 
Witenberg — Hoekstra, Hel- 
der — Bloem ; Tigehelaar — 
Vanderhest ; K 1 — 500 m (F): 
Japies, Blijlevens ; K 2 —
500 m : Japies — Blijlevens.

R.P. UNGARA. Federația de 
specialitate a înscris o echipă 
redusă ca număr, dar cuprin- 
zînd caiaciști și canoiști cu 
reale calități (Szomolany, Kra-

la Atena • Năstase
Se pare că sanctuarul spor

tului alb, Wimbledonul, este 
de bun augur pentru români. 
Dacă anul trecut, pe vestitul 
gazon din cunoscuta suburbie 
a Londrei, Ion Țiriac și llie 
Năstase aduceau cea mai 
mare victorie a tenisului ro
mânesc, victoria asupra An
gliei și calificarea reprezen
tativei României — pentru 
prima dată — în Challenge
round. iată că 1970 înscrie un 
nou succes de proporții, și el 
în premieră : în al 93-lea an 
de la înființarea faimosului 
turneu de la Wimbledon, un 
român își înscrie numele pe 
tabloul de onoare al învin
gătorilor unei probe Alături 
de Rosemary Casals (S.U.A.), 
llie Năstase cucerește titlul 
mondial (neoficial) la dublu 
mixt. Iată evenimentul re
marcabil al celei de a 84-a 
ediții a celebrei competiții 
care a însemnat noi lauri în

CT. C.

(Continuare în pag. a 2-a)

Leonida Caraiosifoglu - campion al României la 20 km marș

ieri pe aleea centrală din pădurea Băneasade 20 kmStart
Pe un 

Băneasa,

în proba
traseu din pădurea 
judicios ales, s-a

marș, disputată
fruntașă pe tot parcursul ur
mătorilor 16 km și va ter-

și Țiriac vor traversa de două ori Atlanticul

desfășurat ieri campionatul 
de marș al României (20 
km) — ediția 1970. Au luat 
startul, la ora 18,45, 30 de 
concurenți de la cluburile 
bucureștene Dinamo, Steaua, 
Metalul, C. A. V., Rapid, 
P. T. T. și Constructorul 
precum și Clubul atletic Ro
man. După primii 2500 m., 
în fruntea unui pluton for
mat din N. Maxim, V. 
Schuch și C. Stai cu se ins
talează dinamovistul I. Va
sile. Dar după 4000 m. — 
obosiți, se pare, datorită 
dozării necorespunzătoare a 
efortului — el va ceda șefia 
colegului său de echipă, L. 
Caraiosifoglu. Mărșăluitorul 
nostru nr. I, aflat Intr-o 
condiție fizică deosebit de 
bună își va menține poziția

mina învingător, cronome
trat cu timpul de l h 35:11,8. 
El devine astfel campion al 
României pe 1970. O compor
tare bună au avut și spor
tivii N. Maxim, C. Stan și
1. Găsitu. Concurentul C. E- 
nache, de la Dinamo, a sta
bilit un record de juniori I 
(de șosea) cu 1 h 41:30,0.

CLASAMENT : 1. Leonida 
Caraiosifoglu (Dinamo) 1 h 
35:11,8, 2. N. Maxim (Dina
mo) 1 h 36:04,2, 3. C. Stan 
(P.T.T.) 1 h 38:11,6, 4. I. Gă
situ (Steaua) 1 h 38:21,0, 5. 
V. Schuch (Dinamo) 1 h 
40:34,2, 6. C. Rascu (C. A. 
Roman) 1 h 40:44,0. Clasa
ment pe echipe: 1. Dinamo,
2. Steaua, 3. Dinamo II.

Ion GAVRILESCU

„Triunghiular" internațional de natație
Sîmbătă este programat tn- 

tr-una din piscinele ștrandu
lui Tineretului din Oapitală, 
un concurs triunghiular in
ternațional la oare participă 
reprezentanții clubului JE’osei-

don" din Boctkenen (R.F.G.) 
și al Școlilor sportive nr. 1 
șl nr. 1 din București.

Concursul va cuprinde pro
be pentru băieți *i fete

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

CAMPIONIh 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

C
e este un campion? Un spor
tiv, în care focul vieții și al 
jocului a atins maximum de 
incandescență, tn vederea ob
ținerii unor rezultate mai 
bune decît cele obținute înain

tea lui de alții. Campionul e, așadar, 
un sportiv mai complet și mai complex, 
care își depășește semenii, depășindu- 
se în primul rînd pe sine. El exprimă 
mai clar și mai înflăcărat simțirea, vi
goarea, iscusința, capacitatea de luptă 
a unui întreg popor. Am spus popor, 
fiindcă, în unele părți ale lumii, rolul 
reprezentativ al campionului se degra
dează. la Umilele înguste ale cîtorva 
cluburi sau clanuri, care se gîndesc 
doar la interesul lor mic și își întorc 
spatele unele altora. Pentru noi, cam
pionul este sportivul care încălzește 
deopotrivă sentimentele tuturor, deoa
rece el simte la fel ca noi și exprimă 
deplin latențele energetica ce mocnesc 
în fiecare dinrre noi.

Trăim într-o epocă în care popoarele 
privesc la campionii lor cu mîndrie 
și orgoliu, ei fiind expresia sentimen
tului mai larg de biruință prin efort 
ce animă mulțimile. Pe scările stadioa
nelor olimpice ale antichității urcau 
cinci mii de oameni. Jocurile Olimpice 
și competițiile internaționale ale zile
lor noastre sînt urmărite de cel puțin 
cinci sute de milioane. Popularitatea 
campionului de azi nu mai este, ast
fel, popularitatea campionilor din tre
cut. El se expune privirii tuturor și va
loarea fundamentală a personalității 
sale o constituie mai ales exemplul lui 
de umanitate. Amatorul grăbit și su
perficial, uluit de performanța în sine, 
nu vede decît rezistența, duritatea, vic
toria competițională. Nu-și dă seama 
de pregătirea și stăruința în timp ne
cesare oricărui campion, voința și 
disciplina patronate de inteligența ce 
se află la temelia tuturor succeselor.

Campionii nu se făuresc din piăcere 
și nici pentru distracție. Adevăratul 
campion își împlinește rostul doar 
atunci cînd, prin exemplul său, incită 
la practicarea disciplinelor sportive. 
Cupa sau medalia împrumută izbînzi- 
lor din arene și de pe stadioane o 
nobilă strălucire. Ele sînt o invitație 
permanentă la antrenarea energiilor 
umane și, totodată, cea mai eficace 
publicitate pentru sport. Datorită cam
pionilor, remarcăm fenomenul de rec
tificare și constituire a unei anatomii 
noi, a unei noi fiziologii si, implicit, 
a unei noi psihologii individuale și co
lective. Aici campionul își are rostul 
său hotărîtor : cu cît un om își întă
rește mușchii membrelor, cu atît are 
mai multe șanse de a-și vivifica și 
celulele creierului.

Sportul conferă un mecanism bun, o 
circulație mai activă, o mai bogată 
ventilație pulmonară. Practica lui spo
rește, o dată cu vigoarea fizică, coefi
cientul intelectual al individului. El 
deschide apetitul pentru competiție, in
dispensabil înfruntării dificultăților și 
adversităților în societatea modernă 
construită pe o aspră dialectică com
petitivă. Cu singura deosebire că, în 
sport, învingătorul nu-I strivește pe cel 
învins. Se deprinde în acest fel gustul 
întrecerii prin confruntare loială, cel 
depășit răminînd în bune relații afec
tive cu biruitorul. Judecarea adversa
rului se face, în sport (și ce pildă con
cretă pentru existența cotidiană 1) din- 
tr-un unghi de vedere superior, sub ra
port moral. Este o inserție de dinamică 
fizică 

lată 
doar 
mante 
nității

și etică în mecanismul colectiv, 
de ce, campionii nu sînt stimați 
din cauza excelentelor perfor- 
sportive, ci și din cauza urna- 
superioare pe care o practică.

George SBARCEA
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Tirul românesc țintește, in continuare, poziții fruntașe
Numeroase rezultate de valoare mondială la Tunari • Trăgătorii noștri s-au impus cu prestanță • Petre Șandor și

Marcel Roșea—cei mai
Pregătirile țintașllor de pe 

toate meridianele sînt în 
plină efervescență. Ei se an

trenează cu rebrilltate în vederea 
marilor evenimente din lunile ur
mătoare : campionatele Europei 
de juniori la probele de glonț 
(august, Wiesbaden), întrecerile 
continentale de talere și skeet din 
septembrie (la Tunari) șl campio
natele mondiale la toate armele 
cu glonț și de vînătoare (Phoenix- 
S.U.A., octombrie). în fața unei 
asemenea avalanșe de competiții 
oficiale atît de importante, „inter
naționalele” României desfășurate 
la Tunari au avut o semnificație 
cu totul deosebită. Reunind nu
meroși trăgători din elita tirului 
mondial, ele au reprezentat cel

GiNDURI VECHI
LA UN MECI NOU

DUPĂ iNTlLNIREA DE ȘAH 
ROMÂNIA - IUGOSLAVIA

După fotbal și popice, 
șahul pare să aibă în 
țara noastră cea mai 

mare audiență în materie de 
interes și afecțiune. Din sta
tisticile pe care nu am avut 
timpul și nici posibilitatea 
practică de a le verifica, reiese 
că peste două sute de mii de 
români sînt alfabetizați in acest 
domeniu, adică știu să desci
freze notația unei partide. Ca
racterul de masă al jocului de 
șah reprezintă o realitate, și 
probabil tocmai de oca ea In 
jurul lui nu a fost nevoie să 
se facă o agitație artlilcială, 
cum ar fi aceea comisă, de 
pildă, în jurul crosului, al na- 
tației sau al Insignei de Poli
sportiv. Potrivit unei legi triste, 
ficțiunile reclamă, de obicei, 
trîmblțe șl tobe 1

Pcate pentru că există, șa
hul românesc a fost lăsat în 
plat* Domnu’ul și integrat îh 
categoria sentimentelor, care 
viețuiesc șl răzbat oricum, 
aidoma dragostei ori prieteniei

Nu facem pentru intîia oară 
asemenea reflecții, întristați de 
destinul nedrept care i-a fost 
sortit acestei discipline, asimi
lată celor mai complexe mani
festări ale spiritului omenesc, 
atingînd deopotrivă științei®, 
arta și sportul, prin caracterul 
ei de luptă și competiție. Dar 
acum, la încheierea meciului 
cu echipa Iugoslaviei, ele ne 
revin cu și mai multă preg
nanță tn conștiință.

Cele două întrerupte de luni 
dimineața (Kovacervici — Rel- 
cher 1—-0 și Șahavlol — Szabo 
>/2—l/i) au consfințit scorul 
ae 11 Va—8‘/i în favoarea for
mației iugoslave. Pe seama «- 
cestul rezultat s-ar putea face 
multe speculații, epuntadu-se 
de pildă, că oaspeții noștri pot 
ciștiga cu ORICE echipă, ăe- 
monstrind diferența de CLASA 
care există între mișcările șa-

Valerlu CHIOSB

(Continuare In pag. a t-a)

buni țintași români • Infirmări inexplicabile •Semne de întrebare la talere și skeet
mai însemnat test al anului di
naintea campionatelor amintite.

Șl așteptările au fost confirma
te din plin. Foarte multe rezultate 
s-au situat la nivelul celor mal 
bune din arena internațională, 
unele chiar au atins sau au depă
șit plafonul recordurilor mondiale. 
De pildă, sportivul român Petre 
Șandor, cu 380 p la armă liberă 
calibru redus 40 f picioare, a în
trecut cu un punct recordul lu
mii (379 p, O. Lapkin — U.R.S.S.), 
Iar Marcel Roșea (România) șl 
amei-icanul John Foster au obținut 
cifre egale cu recordurile — ofi
ciale — mondiale. Primul la pis
tol viteză : 596 p, secundul la 
armă liberă calibru mare 40 t pi
cioare (376 p) și la 3x40 t (1157 p).

Concomitent cu performanțele 
Înalta obținute la Tunari, unul 
dintre cele mal renumite poligoa
ne din lume, multă satisfacție 
au produs și evoluțiile prestigioa
se ale unui număr apreciabil de 
trăgători români. Ceea ce trezeș
te. fără Îndoială, speranțe Îndrep
tățite pentru marile confruntări 
viitoare.

Țintașil noștri au cucerit nouă 
titluri de campioni Internaționali 
ai României. Ioana Soare (armă 
standard 60 f culcat), Marcel 
Roșea (pistol viteză). Petre Șan- 
dor (armă liberă calibru redus 
3x40 f șl poziția picioare), Gheor- 
ghe Neacșu (pistol sport juniori), 
Lucian Giușcâ (pistol cu aer com
primat), Gheorghe Slcorschl (armă 
liberă calibru redus poziția ge
nunchi), Anlșoara Matei (pistol 
cu arr comprimat juniori), Nlco- 
lae Coliban (armă standard 3x20 
t juniori) au meritul nu numai 
de a fi ciștlgat Întrecerile, ci șl 
de a fi înscris cifre valoroase.

★
Ar putea fi alcătuit șl un alt 

eșalon de sportivi români ale că
ror rezultate se cuvin a fi subli
niate. Ne gîndim la Ștefan Safta, 
Veronica Stroe și Ștefan Tamaș

— armă liberă calibru redus 60 f 
culcat, la Ion Tripșa (pistol vi
teză), Petre Șandor și Marin Fe- 
recatu (armă cu aer comprimat), 
Gheorghe Vasllescu șl Ana Goreti 
(armă standard 3x20 f), Gheorghe 
Maghiar șl Dan Iuga (pistol ca
libru mare), juniorii Ana Buțu și 
Eugen Satala (pușcă cu aer com
primat). Oprind aici nominaliza
rea evidențlaților, vom menționa

că cifrele realizate, comportarea 
lor generală șl resursele lor (ne
exploatate încă pe deplin) îi in
dică printre candidații prezumtivi

Petre CIȘMIGIU 
antrenor federal

C. COMARNISCHI

(Continuare tn pag. a 3-a)

PETRE SANDOR

SAU PERFECTAT DATELE MECIURILOR 
DE BASCHET ROMÂNIA-S. U. A.

In urma tratativelor purtate Intre federațiile de baschet din România șl din 
S.U.A., s-a stabilit ca selecționata universitarii a S.U.A. s6 susținâ modurile «u echipa 
țârii noastre In zilele ae 10 august la București, 12 august la Ploiești fi 13 august 
la București. Pentru a se permite accesul unul numâr cit mal mare de spectatori, s-au luat 
mdsurl pentru sporirea lapaeUâ ții tribunelor terenului Floreasca pînâ la circa 2000 do locuri

țlf 111 ,î.-i m i i
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Ciclismul românesc a avut o săptămină bună Pe marginea confruntării pugilistice româno —americane

• Performanțe valoroase în „Turul Iugoslaviei" 0 în „Turul Turciei"— 
prezență onorabilă 4 Pistarzli au obținut rezultate remarcabile, dar

SCOR SEVER, DAR SA JINEM SEAMA DE TINEREȚEA OASPEȚILOR
drumul abia începe...

A fost o «Aptă- mul nostru. Departe da • 
mîn* bun* pfin- dori •* minimalizăm valoarea 
tiu sportul cu 
pedale românesc, 
in cete 7 xlle 
care »-au «ours, 

palmaresul ciclismului nos
tru »-a îmbogățit mai mult 
decît tnțr-un întreg sezon 
campetițional! Mulți dintre 
cei 40 de pistarzi și fondtști 
care au evoluat în competi
țiile internaționale au avut 
o comportare onorabilă, pro
mițătoare, iar cîțiva dintre 
ei au izbutit să realizeze pre
stigioase performanțe.

Prima echipă de fond a 
României a concurat în „Țux 
rul Iugoslaviei" într-o. com
panie selecta- Gonștantin Grt- 
gore a cîșăigat o etapă și a- 
cast lucru constituie un eve
niment de. seamă pentru pi- 
ciismul nostru, Vasife Tegdor 
a fort și el foarte aproape, de 
această performantă, lâ uu 
pas sau chiter mai puiin -t- 
dacă se poate sppiWi așa -v 
clasîndu-sa pe îocyl țț îți- 
tr-o 'zi, grea. în anșgmhlUi 
team-ui noștrp a .ipcaț pn 
rol important în „Țuțyț ipgp- 
slavieV\ contțiibuirid — așa 
cum afirmă agenția, deț presă 
iugoslavă — la aniinaraa în
trecerii. Pentru Nicolae Voicu 
și elevii săi „Turul Iugosla
viei" poate însemna ștșrtul 
spre o așteptată ascensiune în 
lumea sportului cu pedale.

Vineri, s-a încheiat „Țurul 
Turciei" care a avut printre 
participante și o. șelecț'fonalâ 
a RațnânieL N-a fost' ' vorbș 
dg echipa s,ecun<iă. rf de a 
III-a sau poate chiar a IV-a 
garnitură pe care o poate al
cătui la ora actuală ciclis-

rutlerilor care au evoluat în 
Turcia, vrem tocmai 1* ară
tăm că acești oameni, lipsiți 
de veleități, au reușit să ae 
autodepășească, »ă obțină lo
cul II pe echipe șl locul II în 
clasamentul general indivi
dual prin C Ciocan.

în sfîrșlt, pistarzli angre
nați în „Cup^ ziarului SPOR
TUL" au cucerit — după ce 
Mircea Virgil cîștigase semi
ton dul la Tbilisi — nu mai 
puțin de 5 victorii în com
pania unor talentați sportivi 
din R. D. Geranană, Bulga
ria și Ungaria. Mai presus de 
semnificația lor de moment, 
ele au scos în evidență po
tențialul real pe care ciclis- 
muL nostru de pistă îl are 
într-o serie de. probe, ejașice, 
înscrise pe programul „mon
dialelor" și al Jocurilor O- 
(irppice. Este," poate', acum 
momentul să se sfobilișez» 
o idee de viitor- în ceea ce 
privește ciclismul nostru de 
pigtă, Ppnenj în discuție pro
punerea de a se arientg ac- 
țjvitgtba competițiopala și de 
preggtirg spre un grup' de 
probe d? contratimp: 1 00Q m 
cu șțarț de pe las.' urmărire 
individuală șî pe echipe. Sub- 
riivizgvea acestui grup, pe 
nrobe, numirea cîte unui 
antrenor responsabil la fie
care și mai ales -= spri
jinirea șntrenorilqr dp cățțe 
o serie de tehnicienj ai ci
clismului nostru ar putea 
duce la o specializare strictă 
și, implicit, la un progres 
ceai, la nivelul exi^ențeiqr 
internaționale.' Ciclismul' n-a 
pierdut — și acum, ou atît 
mai mult, nu are voie să

"T"----- - :-------------------------------

piatti* — «paranța c* va 
putea fi reprezentat la Joote 
rite Olimptae, inclusiv la 49- 
diția de la Milnchen. Pentru 
aceasta el trebuie însă •* as 
impun* în lumea pertosmau- 
ței. Ia probate îq, pan1 tac
tica, experiența competițio- 
nală, contactul cu adversarii 
de mare valoare contează 
foarte mult șansele de a ob
ține opțiuni, $înt minime. 
Rămîn, deci, aceste probe 
unde cronometrai este prin
cipalul adversar și posibilita
tea trebuie fructificată. în 
jurul actualilor performeri se 
poate crea un nucleu și —» 
cu timpul — o școală care 
să asigure elțrmmte tetewtg 
pentru reprezentativa țării. 
Pregătind și pe mai departe 
toate probele pâxticipînd Ia cbn 
cuburi lipșite (te interes -- 
numai penlț-u a onora invita
țiile --'și tidmi;îmi în lot pe 
toată lumea (talentați și ne- 
țalențați, pe principiul „ăștia 
sînt, alții' ți-avem“) șe va 
menține ciclismul de pistă în 
anonimatul de pînă acum.

PerșpBcliveie care se des
cind velodromului nostru pot 
fț și mai bine fructificate 
prin colaborarea cu ciclismul 
de fond (fortuita... aterizarea 
lui Emil Rusu demonstrează 
temeinicia acestei 
prifi introducerea 
a elementelor tiner-a, 
in primul eșAlo®,

Așadar, alături de bucu
ria unei „săptămîni bune" 
pentru ciclismul- ronaânese 
trebuie să se afle grija pen
tru ca dramul început să 
fie continuat cu forță spo
rită.

Prima întllnlre în
tre reprezentati
vele de bo x ale 
__ u 
Ameridi a 

așteptat*, evident, cu mare 
toteres la București. Chiar fi 
dup* ca stardle noastre «-au 
ocupat de evoluția puglliști-

ZI României 
I N taior Ui

xulul american «1 pentru * 
nu știrbi prestigiul puglllfi- 
mulul autohton, el «u trimis 
în luptă trei campioni euro
peni, doi medallați cu argint, 
preaum «1 alțl boxeri cu ex
periență. O asemenea for
mație, călită în focul multor 
bătălii grele nu putea să nu 
m impună în fata tinerel re-

tapt ce le-a permis i*-«l un- 
plificc ritmul d« lupt* de ta 
9 repriză la alta. Ei au ctș- 
tigat da regulă, așa cum sub
linia șl antrenorul oaspeților. 
John Giachctti, tn ultimul 
rund. Un alt «atu" al tricolo
rilor a fost superioritatea 
tehnic*, folosirea cu pricepere 
* unor procedee variate, a-

teze) și 
cu curaj 
talentate

Repriza a treia. Nathaniel Jackson a recepționat un
Jon Monea (cu spatele) și-a adăugat astfel în palmares o nouă victorie înainte de limită 

AUREL NEAGU

puternic croșeu de stingă și a jost pus k.o.

mln* victorioși o confruntare 
prestigioasă QU cînd ne gîn- 
dim «ta griji na făceam îna
intea disputei da «îmbătă, da
torită unor Indisponibilități de 
ultim moment, cauzate da 
•tarea da eănătate, da lipsa 
de antrenament a unora din
tre băieții nostril.

Selecționata României a 
fost omogenă din punct da 
vedere tehnic. Poate, un mic 
amendament la această afir
mație l-a constituit evoluția 
lipsită de orizont tactic, a 
mijlociului Horst Stumpf. El 
a acceptat încă din primul 
minut schimburile dure, de 
aproape, cu John Mangum, 
un boxer scund, posesor al 
unor croșee foarte puternice, 
cu toate că dispune de o a- 
lonjă respectabilă. Greșeală 
de neînțeles, ținînd seama de 
bogata sa experiență. Surpri
za oferită de Stumpf, din a- 
cest punct de vedere, ne con
duce la două ipoteze : ori el 
nu e capabil să se adapteze 
indicațiilor de schimbare a 
tacticii date de antrenori 
(dacă 1 s-au dat), ori antre
norii n-au sesizat nici ei gre
șeala sportivului.

Scorul cu care s-a încheiat 
disputa pugilistic* dintre pri
mele selecționate ale Româ
niei și S.U.A. ne scutește de 
alte comentarii. Am vrea să-i 
vedem pe tricolori într-o 
confruntare cu adevărat difi
cilă Dar aceasta nu se va 
Intîmpia dealt în luna de
cembrie,
întîlni, la Varșovia, reprezen
tativa Poloniei, eveniment 
care va trebui pregătit în 
cele mai mici amănunte, încă 
de pe acum.

cînd România va

Foto i

CU DEGETUL PE RANĂ
Unele cauze care au dus la slabele performante

ale sportivilor fruntași

Hrittoch» NAUM

noștri fruntași 
ultimele două 

focul unor 
Din

Halterofilii 
au trecut, în 
săptămîni, prin 
importante competiții- 
păcate, însă, atit la campio
natele europene de la Szom- 
bathely, cît și la campiona
tele naționale de la Sițiiu, 
sportivii noștoi fruntași s-a.u 
prezentat sub orice critică, 
obținînd rezultate mult mai 
slabe decît racordurile Iar 
(naționale sau personale).

Marea majoritate a spo.r-r 
tivilpr din cluburile fruntașe. 
Steaua și Dinamo (unde sînt 
concentrați de ani da zils 
numeroși recordmani si cam- 
pteni naționalii au fost insu
ficient pregătiți- Problema 
slabului randament compel! 
țianal al acestor sportivi ne 
pune în fata a dună alterna
tive: ori antrenorii respectivi 
sînt incapabili să-și pregă
tească în cele mai bune «w- 
diții elevi; ori unii dintre a- 
cești sportivi nu ău cajițăti- 
le pesesare pgntru marțle 
perfMțnanțe, și, îp aeeșț cgz, 
este fmitil să țrțai tec% parte 
din efectivele unor cluburi 
de performanță-

Lipsurile constatate 4e că
tre o parțe diptr-e antrenorii 
noștri si de cîțiva gpecialișii 
de pșste hotare' (cărora 
le-am cerut părerea îri legă
tură ou deficientele haltero
fililor fruntași) se pot con
centra in trei mari categorii: 
de ordjn fizic, psihic și teh
nic.

Trecînd la aprofundarea a- 
cestor deficiente de baza, 
vom constata că o mare parte 
din halterofilii noștri nu au 
forța necesară marilor per ■ 
formanțe. Privind pe unii 
așa-ziși halterofili fruntași, 
ne va izbi aspectul lor fizic: 
în locul unor fibre mușchlu- 
loase, apare, de fapt, grăsi
mea! Motivul? Se lucrează 
foarte puțin la capitolul pre-

gătirii fizice, se neglijează 
gimnastica, " antrenamentul 
cu greutăți mici, atît de ne
cesar dezvoltării diferitelor 
grupe mușchiularo. Am avut 
prilejul să vedem la campio
natele europene sportivi ți
neri cu o forță uriașă, toc
mai datoriță faptului că fie
care segment mușchiulșr era 
foarte dezvoltat. Oare antre 
norii echipelor Dinamo și 
steaua nu-și dau seama că 
forța nu. rezidă în straturile 
de grăsime 1

Pregătirea psihologică a 
sportivilor noștri lasă, de a- 
șemeneg, mult de dorit An
trenorii greșesc îndemnin- 
du-și sportivii să încerce 
greutăți mari în concurs. Sin
gura lor „justificare" este ex
primată cam așa : „la antre
nament, X a ridicat ușor a- 
ceastă ' greutate..." Ei bine, 
una ește să ridici la antrena
ment (făță arbitri) o greutate 
mare, și altul este exercițiul 
de concurs. La antrenament, 
toți sportivii noștri au o ca
tegorie de greutate mai mare, 
nu au tracul specific între
cerii etc. în al doilea rînd,

am observat că 
sportivilor noștri 
tineri) np știu să lupte cu 
bara. în momentul cînd o ri
dic*, w nu se pot concentra, 
la maximum, pentru a o fixă 
deasupra capului. Și, firește, 

A fi sigur 
a te con- 

timpul cop- 
factori ho- 
parte into-

majoritatea 
(chiar și cei

pierd încercarea, 
de performanță, 
centra deplin în 
cursului — iată 
tărîtori care fac 
grantă din pregătirea psiho
logică a halterofilului.

în fine, și la capitolul teh
nic se remarcă numeroase 
deficiențe, în special la pro
cedeele smuls și aruncat, 
unde rezultatele sînt extrem 
de slabe în comparație cu 
cele de pe plan internațional.

în concluzie, pentru, re
dresarea viitoarei activități 
se impun cîteva măsuri ra
dicale, printre care înlocui
rea unor antrenori care, ani 
de zile, nu au dat rezultate, 
alcătuirea unui lot din ele
mente tinere cu perspectivă, 
precum și reorganizarea u- 
nor secții de haltere

Ion OCHSENFELD

PIRIOADA Of TRANSFERĂRI 
IA HANDBAL

Federația de handbal a 
stabilit ca perioada de trans
ferări din această vară să 
fie cpprinsă între 1—30 iulie, 
timp în care se pot depune 
cererile, însoțite de actele 
regulamentare, la sediul fe
derației.

prazentative de paste Ocțean- 
Prin ce. s=au re

prezentanții noștri? în pri
mul rînd, credem, printr-o 
foarte bună pregătire fizică,

posibile datorită ex- 
competiționale. Să 
la aceste remarci și

cumulări 
perienței 
adăugăm 
ambiția deosebită a pugiliști- 
lor români, darnici să ter Romeo CALARAȘEANU

a- 
a- 
eu 
al 
a- 
că

lor americani în turneul lor 
european, insprînd rezultatele 
obținute de ei la Roma și 
Belgrad (două infringed la 
limită), ințereșul bucuyeșteni- 
lor n-a scăzut, dovadă fiind 
marele număr de spectatori 
oare au înțesat pur și simplu 
tribunele patinoarului „23 
August".

La fața locului aveam înșă 
să ne edificăm pe deplin 
supra valorii seleețienatei 
mericane și să constatăm, 
regret, slabul randament 
oaspeților. Lucian Popescu 
firma ieri în ziarul nostru
nu i-a plăcut nimic la bo
xerii americani, că nu știu să 
execute eschive etc. în parte, 
antrenorul emerit are drep
tate. între cele două echipe a 
existat, evident, un decalaj 
valoric, A’a ce explică sco
rul sever cu care §u pierdqt 
oaspeții. Dar nu trebuie să 
uităm cîteva amănunte, de
loc neglijabile. Media de 
vîrstă a reprezentativei S.U.A. 
este de 20 ani. iar experiența 
competitions1* a componen- 
ților ei nu depășește cif ■ 
35 meciuri, în medie. Iată 
ce. judecind în funcție de 
cest lucru, și comparîndu-i 
boxerii români care au
ceeași experiență și vîrstă. 
trebuie să spunem că echipa 
S.U.A. s-a prezentat la un 
nivel valoric destul de ridi
cat.

Antrenori; Popa. Dumitres
cu și Spakov au ținut eu tot 
dinadinsul să urce în ring 
eea mat valoroasă garnitură 
pe care o avem la ora ac
tuală, pentru a se feri de 
surprize. Cunoscînd clasa bo-

ci e
i- 
pe 
a-

ILIE NĂSTASE - primul tenisman român laureat la Wimbledon
(Urmare din pag. 1)

palmaresul și așa prestigios 
al tenisului românesc.

Aflat pentru o singură zi 
la București — marți urmînd 
să plece la Balcaniada de la 
Atena — Ilie Năstase ne-a 
vizitat ieri la redacție.

— După frumoasele e- 
voluții în compania lui 
Țiriac, ce semnifică aceas
tă ultimă izbîndă obținută 
împreună cu Rosemary 

Casals ? Să înțelegem 
cumva că ați devenit un 
specialist al genului ?

— Nu. am o preferință pentru 
dublu, dar, cert este un lu
cru : joc cu aceeași plăcere 
la aceste probe ca și la sim^ 
piu. Personalitatea partene
rului îmi creetțză o ambianță 
deosebită, care mă face să 
acționez în voie. Așa se în- 
timplă cînd îl am lingă mine 
pe Țiri, așa a fpst acum gl 
cu tînăra și talentata jucă
toare americană.

E, ALMER 17:58,4 $10. WETTERNECK 
1500 M LIBER

nia Cristescu 5:24,2 și Sil
via Ivescu 5:30,4 ta 400 m 
liber; G. Popovlci 2:55,2 ta 
200 m bras ; Liliana Dan 
1:16,0 la 100 m delfin ; An
gela Anton 1:13,9 la 100 m 
delfin ; Adelina Hidoș 1:27,2 
la 100 m bras; A. Anton 
2:50,9 la 200 m delfin : Li
liana Burlacu 1:24,1 la 100 
m bras; L. Copcealău 2:28,9 
la 200 m mixt.

(18:51,4)
REȘIȚA 8 (prin telefon). 

întrecerile ultimului concur» 
programat în localitate au 
f-ost însoțite de noi recorduri 
și performanțe promițătoare. 
La o săptămină după ce a 
„mers" 9:19,5 pe 800 m, Eu
gen Aimer parcurge distanța 
de 1500 m liber _ în 17:58,4, 
(nou record de juniori), fi
ind al doilea înotător ro
mân, din toate timpurile, 
care învinge limita celor 18 
minute.

Mult mal valoroasă, însă, 
ni se pare performanța lui 
Dietmar Wetterneck care, la 
numai 14 ani, înoată aceeași 
distantă în 18:51,4, timp 
care îmbunătățește cu peste 
30 de secunde vechiul record 
național al copiilor.

!n aceeași reuniune, Z. 
Giurasa (65.1) s-a revanșat 
în fața lui M. Hoholu (85,3) 
1* 100 m spate. Alte rezul
tate : Rodie* Petrulcă 3 .-00,1 
la 200 m bras ; Slegrid Sle- 
cian 1:14,8 la 100 m delfin ; 
Julieta Mirosu 1:11,5 la 100 
m liber ; Monica Winkler 
3:11,4 la 200 m bras; Dag- 
mar Hluzln 1:16,5 la 100 m 
delfin ; Ion Sporea 65,8 la 
100 m liber șl Ruth Hdcher 
1:10,8 Ia 100 m liber.

A. RUDEANU—eoresp. 
înt.r-un concurs desfășu

rat la Sofia : L. CopcealSu 
2:11,5 la 200 m liber ; Euge-

în prima etapă a returului 
diviziei A la polo, In grupa 
de la Oradea au fost înregis
trate următoarele rezultate:

Progresul București -- O- 
limpia Oradea 4—2 (1—0,
1—1, 2—1, 0—0). Au înscris: 
Munteanu 2, Golan, Manea 
pentru Progresul, respectiv 
Alexandrescu 2.

Dinamo București — Cri- 
șul Oradea 12—0 (2—0, 3—0, 
4—0, 3—0). Au înscris: Zam- 
ftrescu 4, Popa 2, Kroner 2, 
Rus 2, Roțianu, Nastaslu.

Dinamo — Olimpia 17—2 
(3—1, 8—0, 3—1, 5—0). Au 
înscris: Nastaslu 3, Novac 2, 
Zamfiresou 3, Kroner 4, Popa 
2, Blajec, Rus, Mlhăileecu

PESTE
O NOUĂ

Dacă măsurile cu privire 
la redresarea voleiului ro
mânesc sînt sau nu bune, 
este foarte greu de apreciat. 
Cert este însă' ca efectul 
măsurilor oferă p sursă ine
puizabilă comentatorilor și 
tuturor acelora care urmă
resc soarta acestui sport.

Am verificat, o dată în 
plus, pcește conștatăi, în ulr 
tima perio.adă, cînd, în rm- 
duri puține, ni s-au prezen
tat și apoi ni s-au explicat 
rezultatele obținute de băieții 
noștri la Sofia.

Am aflat din acele rînduri 
că echipa noastră masculină 
a luat parte 
— bineînțeles 
la care au 
echipe, și că 
clasat 
pierzind jocurile 
m-'țiile Bulgariei,

la un turneu 
de pregătire — 
participat opt 

în final ne-am 
locui șapte, 

cu for- 
R. P.' D. 

Coreene, R. D. Germane,
R. S. S. Ucrainene, Ce- 
țiojșlovțiciei și Uțigariei
cîștigînd doar întîlnirea cp 
echipa a doua a Poloniei.

Dacă performanța e bună 
•au rea, nu mai știm. Diver-

pe

T

STRATEGIE?
gențele de păreri între cei 
ce au contingență, într-un 
fel sau altul, cu acest sport 
sînt atît de mari, îneît este 
posibil ca ce ni se pare 
nouă rău să fie apreciat de 
alții ca excelent. Convenim, 
deci, că este o performanță 
nediscutabilă. în fond, par
ticiparea la orice turneu 
înaintea mondialelor are in 
concepția unor tehnicieni 
scopul pnei pregătiri și în 
âcelpși timp al unei verifi
cări cu rezultate după cum 
se poate.

Pis.cqtab;l ni se pare însă 
faptul că ne-am obișnuit cu 
această condiție diminuată. 
Șe pare că locul șapte sau 
tipț, ,să zicem,' i.ritr-uți turneu 
cu tot atîtea nartjcîpgnte a 
devenit sau, în orice caz 
tinde să devină o obișnuință 
care, ea t&at.e obișnuințele, 
nu mal supără și nu mai 
mulțumește pe nimeni.

Am fi dorit să înregiș? 
trăm — pe parcursul pregă
tirilor echipei noastre -w 
unele reacții din partea celor 
care ne șînț cîț de cît obli
gați. Am vrea să avem per-

certitudinh că ci-manența
ne va, dar nu oricine, crede, 
în continuare, cu convingere 
că pașii făouți pină acum 
due spre reușită. Ne sînt ne
cesare aceste precizări pen
tru a nu ne lăsa cuprinși de 
sentimente amestecate. Re
zultatele cele mai recente 
— dar nu atît ele, cît tăce
rea care le înconjoară — ne 
cam îngrijorează. Poate că 
est? mai bine șă lucrăm în 
tăcere, poate că defecțiunile 
se remediază de la sine Sau cu 
intervenții care ne scapă. 
Oricum, dorim succes denii n 
acestei strategii, reamintind, 
tn apelași timp, că orienta
rea inițială trebuie consoli
dată prin îndeplinirea sar
cinilor fiecărei etape a pre
gătirilor, Pentru început, să 
constatăm că s-a pășit așa 
cum s-a pășit. f>i să aștep
tăm viitoarele turnee inter
naționale risipitoare de în
doieli aducătoare de cer
titudini, cape ar explicita și 
titlul acestui comentariu.

Maree! RUSESCU

— împreună v-ați calificat 
tn semifinalele de la Mon
te Carlo și Roland Garros, 
iar Wimbledonul a însem
nat încununarea eolabo • 
rării cu Rosemary Casals 
Care au fost caracteristicele 
acestui cuplu’

— Partenera mea are o 
bună mobilitate și lovește 
mingile cu o ușurință extre
mă. In finală, Rosemary Ca
sals a jucat fantastic, iar eu 
m-am afțaț într-o mină foar
te bună. Altfel ar fi fost di
ficil să trecem peste replica 
dîrzi a excelenților noștri 
adversari, sovieticii Morozova 
fi Metreveli,

— Prea departe de sue- 
ceș nu ați fost jțlci la du
blii bîirhati. Ce Vri împiet 
dieat să finalizați victoria 
din partida semifinală cu 
australienii RqșewR si 
Stolle ?

— Puteam ajunge în finală 
dudă meciyl niș ț-gr fi între
rupt dnd scorul era ia 
seturi. De altfel, după ce fie- 
pare pereche luase cite un 
șet, tn cel de al treilea noi 
am avut S—41, 40—0 și apoi 
un alt avantaj pe șerpiului 
lui floșewall. în sfirșit, tot cu 
australienii la serviciu, noi 
am condus în setul decisiv 
cu ?—i fi am, fpșt pe punc
tul si facem 3—rl, deci un 
break. Apei, la 5—3 și 40—30 
pentru Rosevqall și Stolle, la 
un retur de serviciu. Tiriac 
a trimis un vale, la care 
Stolle a răspuns cu un lob 
puțin afară din teren. Deci 
40—40. La interpelarea lut 
Stolle făcută arbitrilor dacă 
mingea precedentă din voleul 
lui Țiriac a fost bună, arbi
trul de scaun a indicat minge

pierdută — tn opoziție cu 
arbitrul de linie — și a con
semnat rezultatul favorabil 
cuplului australian. Este pen
tru prima oară cînd, la 
Wimbledon, o decize a unui 
arbitru de linie este infir
mată de arbitrul de scaun,.

— Cîteva cuvinte despre 
evoluția de la simplu.

— Aici, americanul Graeb- 
ner ne-a eliminat pe amin- 
doi: și pe Țiriac — nevoit să 
abandoneze dțn cauza, unei 
luxații la umăr — șl pe mine. 
Deși învins, consider că am 
tyțat normal, dar adversarul 
a fost de data aceasta mai 
bun.

— Și acum ce urmează?
— Țiriac concurează la 

turneul de la Beastad (Sue
dia), iar eu, împreună cu 
tyărmuregnu și ț)ron, vom 
juca în această săptămină la 
Balcaniada de la Atena. La
fete, țara nogstră pa fi repre
zentată de ludit Dibar, Elea- 

și Ecaterinanora Dumitrescu
Horșa.

— Cînd și 
avea loc cele _____
cursuri dip S.U.A- unde 
veți evolua alături de Ti
riac ’

-— La încheierea Balcania
dei vom pleca in S.U.A. pen
tru vreo lună de zile, la 
turneele de la Washington, 
Cincinatti, Indianapolis ți Co
lumbus. Vom reveni in Eu- 
ropa pentru a fi prezenți pe 
courts-urlle de la Hamburg, 
Milnchen, Kitzbuhel ți apoi 
din nou vom traversa O- 
ceanul cu destinația Forest 
Hills.

— Succes...

unde vor 
patru con-

G. MORMOCEA, SECRETARUL F. R. M.

CAMPIONATUL DE REGULARITATE POATE CONTRIBUI
LA
In

REVITALIZAREA MOTOCICLISMULUIH

așteptarea unei interesante
posesorilor de motorete

șoselele

competiții deschise
românești

A: rezultate, clasament
respectivpentru Dinamo, 

Cicorda? ți Filip.
Crișul — Progresul 8—1 

(1—0, 1—0, 1—5, 0—1). Au 
înacria Harabula 3, Dumitra 
pentru Crișul, respectiv 
Golan.

Crișul — Olimpia 8—2 
(3—1, 0—1, 1—0, 0—0). Au 
tn*crl« Covad 2, Stânescu 
pentru Crișul, respectiv Ale- 
xandrescu 2.
ILIE GHIȘA-eorrep. prina.

Ar
Alte rezultate din grupa 

de la ®luj: Voința Cluj—Va
gonul Arad 7—3 (2—2, 2—0, 
1—0, 2—1) Steaua— IEFS 6-2 
(O—l, 8—0, 1-1, 1—0).

clasament la ZI :
1. Dinfim»
2, steaua
S. Rapid
«. Vpfnt _
8, IEFS ’
5. Crișul Or.
7. Prog. Buc.
fi. Poli Ciul
fi. Vag. Arad

1». Olimpia Or.

11 
11 
11 

Ința Cluj li
11
11
11 
11 
u 
îi 
Ar

Etapa a II-a m va disputa 
•îmbătă șl dumlnlc*, tn Ca
pital* și la Oradea, după 
care campionatul național va 
fi întrerupt pin* tn toamnă, 
pentru a permite jucătorilor 
din lotul reprezentativ să se 
pregătească în vederea com
petițiilor Internaționale ale 
•ezonuluL

10 1 fi IOT— 21 21
JO 1 0 84— 22 21

8 0 3 75— 36 15
' ‘ 3 56— 43 16

5 42— 59 11
7 21— T5 19
7 24— 44 »
I 44- 60 4
9 38— 65 4

• 1 11 23—107 1

a o 
e 1 
I«
4 e 
i o
1 o

De dtva timp, pe
din țara noastră, a apărut un 
nou tip de motoretă româ
nească, cu o linie modernă și, 
după aprecierile specialiștilor 
în materie, cu caracteristicile 
mașinilor similare din arena 
mondială. Creată de munci
torii și tehnicienii de la uzi- 
nele din Zărnești, aceștia au 
botezat-o cu i 
MOBRA, ceea ce, 
cațiile oamenilor 
locului, înseamnă 
toreta, BRA — 
Pentru posesorii 
motorete și ai surorii ai, Car
pați, se va desfășura un cam
pionat național de regulari
tate și rezistență. Fiind vorba 
de o premieră care are ca 
•cop atragerea la start a unui 
mare număr de concurenți, 
am făcut o vizită la federația 
de moto, organizatoarea cam
pionatului, rugîndu-1 pe tov. 
Georgiu Mormocea, secretarul 
farului de resort, să ne fur
nizeze amănunte asupra apro
piatelor întreceri.

— Mai intîi, ne-a spus in
terlocutorul, aș vrea să no
tari că, atunci cînd biroul fe
deral și-a propus să organi
zeze o asemenea competiție, 
s-a gîndit la revitalizarea 
sportului cu motor, campiona
tul de regularitate constituind 
— după opinia noastră — un 
minunat prilej de depistare a 
elementelor talentate, de pare 
motociclismul de performanță 
simte o acută nevoie. Așadar, 
cînd am întocmit regulamen
tul am ținut seama de toate 
criteriile necesare trierii cpn- 
ourmților după aptitudinile 
ți pregătirea lor.

— VA rugăm să na înfăți
șați traseul și să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre caracta- 
rtetlclte Iul.

— Traseul măsoară aproape 
SOO km, împăriți tn trei etape 
după cum urmează: 17 iulie, 
C. Lung Muscel — Pitești — 
Curtea de Argeș — Barajul 
Vldraru — Curtea de Argeș —

numele de 
, după expli- 

din. partea 
MO — mo- 
brașoveană. 
acestei noi

C. Lung Muscel (179 km) ; 
18 iulie, C. Lung Muscel — 
Tirgoviște — Pietroșița — Si
naia — Predeal — Rîșnov — 
Bran — C. Lung Muscel (261 
km) ; 19 iulie, C. Lung Mus
cel — Pitești și retur, cu un 
circuit de 20 minute plus 2 
ture în orașul C. Lung (150 
km). Cine cunoaște aceste șo
sele poate constata cu ușu
rință că traseul este destul de 
variat, supunlnd concurența 
la un examen pe diferite ca
tegorii de drumuri. Cum re
gulamentul stabilește media 
orară, alegătorii vor trebui să 
respecte cu strictețe sarcinile 
itppuse de fiecare etapă, În
trecerea oferind participan- 
ților posibilitatea de a-și pune 
în valoare aptitudinile. In 
sfirșit, cu această ocazie se 
vor verifica și calitățile de 
concurs ale motoretelor româ
nești. pe oare intenționăm să

le introducem în programul 
competițional de performantă.

Am mai aflat de la secre
tarul F. R. M. că s-a ales 
C. Lung Muscel ca oraș de 
reședință al competiției, întru- 
cît e situat în apropierea 
principalelor centre de moto, 
ușurîndu-se astfel condițiile 
administrative de participare 
la campionat. De asemenea, 
sîntem informați că activiștii 
comisiei de specialitate a 
C.J.E.F.S. Argeș se pregătesc 
intens pentru a-și primi cum 
se cuvine oaspeții, așteptîndu- 
se o participare numeroasă, 
întrueft pot lua startul 
campionatul republican 
regularitate toți posesorii 
motorete Mobna șl Carpați, 
singura condiție să fie mem
bri al unei asociații sportive.

în 
de 
de 
cu

Tr. IOANIȚESCU

Automobil Clubul Român
aduce la cunoștința membrilor săi că le oferă noi 
servicii turistice.

Astfel, la filiala A.C.R. din str. Lipscani nr. 6 (tel. 
13.75.36) se pot reține locuri în hoteluri, căsuțe, cam
pinguri sau la cabane, la prețuri avantajoase pentru 
tot sezonul de vară. Rezervările se pot face pentru 
litoral, Tușnad, ca și la o serie de hoteluri de pe 
Valea Prahovei (Cota 1400, „Trei brazi", „Rosmarin", 
„Cioplea", „Sporturilor" ca și în vilele de la Rîșnov 
și Brașov). Se pot reține locuri la hoteluri în orașele 
Gh. Gheorghiu-Dej, lași, Rădăuți, la hanul Agapia, 
la o serie de cabane printre care Baraj Bicaz, Pos
tăvarul, Căminul Alpin, Muntele Roșu, Cuibul Doru
lui. In același timp se asigură locuri de cazare la 
Constanța în cămine studențești.



FINAL„Cupa de vară"—ediția 1970 FIERBINTE...

ECOURI • ECOURI • ECOURI» ECOURI • ECOURI •'

Pentru a da poalbllltatsa 
echipelor divizionare B 
pregătească ta vederea înce
perii campionatului 1970— 
1971 șl să verifies Jucători 

noi posibili, FJi. de Fotbal, 
In colaborare cu IJ.S. Loto 
Pronosport și cu comisiile 
județene de fotbal, organi
zează. șl în acest sezon, 
„Cupa de vară", ediția 1970. 
Echipele participante sînt re
partizate în patru grupe geo
grafice, după cum urmează:

Grupa I: Chimia Suceava, 
Ceahlăul P. Neamț, Știința 
Bacău, Gloria Bîrlad; grupa 
a JI-at Politehnica și, Oțelul 
Galați, Progresul Brăila, Por
tul Constanța ; grupa a IlI-a :

Matehd Buc., Dunărea Glur- 
gin, 8©. studențesc Buc, Fla
căra Moroni; grupa a IV-at 
Poiana Ctmplna. Metrom 
Brașov, Gaz. metan Media», 
CJS.M. Sibiu; grupa a V-a: 
Politehnica Timișoara, Meta
lul Tr. Severin,, Minerul A- 
nlna, C.S.M. Reșița; grupa a 
Vl-a: C.F.R. Arad, Metalul 
Hunedoara, G.F.R. Timișoara, 
Metalurgistul Cugir; grupa 
a Vil-a: Electroputere Cra
iova, Chimia Rm. Vîlcea, Me
talul Tîrgovlște, Progresul 
Buc.; grupa a VIlI-u: Olim
pia Oradea, Minerul și Olim
pia Satu Mare, Vagonul A- 
rad.

(Urmare din pa®. 1)

plans, fără busolă șl fără vla
gă. Trist, dar adevărat-

Și ta timp ce în Gluleșți 
forțele sînt la nivelul de care 
vorbeam, formația textiliști- 
lor din Arad s-a angajat în- _ 
tr-o cursă irezistibilă, reali- ' 
zînd o performanță de care 
a fost capabilă doar U.T.A. 
Iui Petschowschi, Mercea, Far- 
mati, Dumițrescu III și Boni- 
hadi. U.T.A. a realizat. dumi
nică a noua victorie consecu
tivă ! Și totul s-a produs PP 
un fond liniștit, fără surle, 
fără declarații și promisiuni

SECVENȚE DE PE „SCENA- EL MUNDIALULUI (III)

CU MAI MULTA ÎNDRĂZNEALA...
Evoluția echipei României la 

cea de-a noua ediție a Campiona
tului mondial de fotbal a suscitat
— cum era șl de așteptat — foar
te multe comentarii, in care in
terpretările șl punctele de vedere 
sînt destul de diferite șl din care 
nu lipsesc — ceea ce nl se pare 
mal puțin justificat — accentele 
polemice vehemente șl chiar 
atacurile dure la adresa anumitor 

■persoane.
Dacă In privința rezultatelor 

obținute de ' reprezentativa țării 
noastre șl a comportării sale glo
bale In cele trei partide, se pare 
că există unanimitate In aprecie
rea că ele au fost onorabile — 
ceea ce corespunde unei cerințe 
intens vehiculate înaintea încă
perii marii confruntări fotbalis
tice din Mexic — deosebirile de 
păreri se tac simțite Îndeosebi 
asupra unor probleme cum ar tl 
tactica de joc folosită sau alcă
tuirea formației.

Pentru oricine ar analiza — cu 
deplină obiectivitate — participa
rea echipei României la această 
ultimă ediție a C.M., concluzia nu 
poate fi alta decît că elementele 
pozitive, generatoare de satisfac
ție, precumpănesc asupra celor 
negative, a deficiențelor' și lipsu
rilor manifestate. Chiar și dacă 
ne-am limita la rezultatele seol 
ale celor țrel meciuri susținute de 
tricolori, n-am avea motive să 
fim dezamăgiți, căci cine șr fi 
sperat. în acea seară a tragerii la 
șorț! de Ia hotelul „Marla Isabel*', 
că echipa României va reuși să se 
impună In fața celei a Ceho
slovaciei și că vg fi întrecută nu
mai la limiță de către fosta șl 
noua campioană mondială. Dar 
In afara rezultatelor propriu-zlse
— care au adus fotbalului nostru 
o poziție superioară în Ierarhia 
mondială șl perspectiva unei mai 
bune plasări la viitoarele țrageri 
la sorți ăle marilor competiții, 
contează fo'arte mult șl celelalte 
beneficii realizate : contactul di
rect cu cele mal valdroase școli

bulgar
r Azi, la Sofia, se va disput? 
derby-ul campionatului bul
gar de fotbal. Față în față: 
Ț.S.K.A. și Levski.

In jurul acestei partide s-a 
creat o atmosferă de mare 
tensiune, ceea ce a determi
nat Federația bulgară să a- 
peleze la o brigadă de ar
bitri străini, în speță români. 
Arbitrul de centru va fi Io
sif Ritter, iar „liniile" vor fi 
ținute de Simon Mînțjreș și 
Zaharia Drăghici.

fotbalistice din lume (Implicit
plusul de experiență ciștigat),
creșterea fatr-o substanțială mă
sură a popularității șl prestigiului 
so'ccerului romăneso. impresia
excelentă lăsată de unii dintre 
jupătoril noștri, care au demon
strat convingător marile lor cali
tăți șl resurse, ofertele — mai 
multe la număr și mal onorante
— primite chiar în timpul com
petiției din Mexic pentru întîlniri 
amicale cu selecționatele altor 
țări etc. Cu alte cuvinte, un bi
lanț general care a depășit cele 
niai multe dintre așteptări.

Cu toate acestea, ca unii care 
am fost la fața locului, fără a ne 
declara nemulțumiți de ceea ce 
s-ă obținut, Încercăm regretul că 
nu s-a reușit a se realiza și mai 
mult, prin acest mal mult, înțele- 
gînd chișr și calificarea echipei 
române în sferturile "de finală 
ale C.M. Nu din intenția de a 
ne dovedi, mai exigent! decît alții 
facem această afirmație, ci ba- 
zîndu-ne pe realitatea că fotba
liștii români au" beneficiat la 
Guadalajara de o conjunctură
— Intr-adevăr — favorabilă, la 
care aproape nimeni nu spera.

Avem tn vedere In acest sens 
faptul că echipa 'Angliei s-a 
prezpntat surprinzător de slab 
fa meciul el de debut la cam
pionatul mondial, Iar brazilieni, 
KU excepția primelor 15—29 de 
minute în psrtida CU formația 
noastră, nu prea s-tțu ofnorît 
cu firea, liîsînd impresia' in 
repriza secundă că nu l-ar de
ranja prea mult un rezultat de 
egalitate. Ce-1 drept, în întîlni- 
rea cu noua campioană a lumii, 
satj mși corect spus în partea 
a doua a acestei întțlnin, fot
baliștii rprnânl au jucat ceva 
mai îndrăzneț, mâi ofensiv decît 
o făcuseră tn partida cu Anglia, 
fiind oarecum șl lipsiți de șansă 
în fructificarea acțiunilor lor de 
atac. Reproșurile cele mal înte
meiate 11 șe pot, însă, aduce 
pentrți maniera dș joc fan me
ciul de la 2 Iunie, cînd au tre
cut. fa foarte mare păsuri din 
Vina lor, pe lingă o perfor
manță de răsunet, chiar' Hac? 
aceasta însemna fie si numai un 
Scpr egal cu campioana mon
dială, p§ atunci facă „in spet. 
Excesul de nașg la mijlocul te
renului șl spre înapoi,, teama de 
a la ofeqșlVă' pentru â
nu slabi apărarea, au caracteri
zat evoluția echipei noastre în 
lungi perioade din această nar- 
ticlă (chiar și — paradoxal' — 
după primțrea golului); ceea ce 
nu numai câ nu ș împiedicat 
producerea eșecului (este adevă
rat, la un spor'minim), dar i-a 
atras șl unele remarci cam 
nemăgulitoare din partea anumi
tor specialiști și ziariști străini, 
care au calificat acest mod de 
acțiune ca o mostră de anti- 
joc. Faptul în sine a produs 
mirare, fiindcă în cele două 
partide anterioare cu echipa 
Angliei, la București și la Loh-

dra, fotbaliștii români se dove
diseră capabili șă pună în di
ficultate ne campionii mondiali. 
Chiar dacă acum întllhlrea a- 
Ve’a o miză oficială, modul el 
dd abordare nu trebuia să fie 
Uliul, ............
zut în 
fost 
confruntare cu ....
tuși eșec fiind Incomparabil rnși 
dureros pentru _i ’’ -----
apărau titlul ___ ,
echipa noastră. Dar și . de astă 
dată, ca și în alte prilejuri an
terioare, am’ fost nevoițl să 
constatăm că jucătorii' naționa
lei noastre' suferă tngă de un 
păgubitor complex de inferiori
tate, ăcțlonîrid mal piuit îp vir
tu tea reclâpidl șl a preșupusțl 
valori cu care șînt creditați 
adversarii decît țn funcție de 
condițiile concrete întîlnite fa 
teren. Pe de' altă parte, maniera 
aceaștp excesiv de prijdeptă fa 
joc reprezintă consecința unei 
optici mal vechi existentă Ta 
nivelul echipei naționale. șl 
■chiar la aceia al multor forma
ții de club de la noi, potrivit 
păreia in fața apumit.or adver
sari este mai cuminte să mergi 
șprp un rezultat âe egalitate 
șau o înfrfngere ' la limită (șo- 
coțlță — uneori — ca onorab:}ă, 
cum a fost cazul acum la C.M.) 
decît să riști de a ieși mai mult 
în ptag pentru forțarea victo
riei Ulterior, fa celelalte două 
partide (în aceea cu Brazilia 
dppă un start neașteptat de 
slab), echipa a demonstrat că 
are și capacități ofepșlve, pe 
care le poate valorifica cu suc
ces.

Fără îndoială că dacă această 
idee țpctică — a acțualej con- 
cîuceri tehnice — dp cqnservar.e 
a balonului la mijlocul terenu
lui — în scopul împiedicării 
ofensivei adverse — care limi
tează foarte mult propriile po
sibilități de atac, și-a dovedit în 
anumite condiții utilitatea. ea 
nu poate șl nu trebuie să dg- 
vină un mit, o obișnuință. Echi-' 
pa noastră națională a crescut, 
între timp, valoric, a atins un 
grad mai ridicat de maturitate, 
a dovedit că — menținînd un 
echilibru între apărare și atac 
— poate dezvolta, mal ales cînd 
condițiile devin favorabile, un 
joc ofensiv eficace. In Mexic ca 
a mal demonstrat o tehnică 
superioară, o bună organizare șl 
capacitate de recuperare a han
dicapului. iar unii dintre com- 
ponențil el au arătat că nu sînt 
cu nimic mal prejos decît ad
versarii lor cu renupie din a'r~ 
echipe. Cu aceste atribute, cu 
experiența pozitivă cîștlgată la 
campionatul mondial, naționala 
României se va putea afirma și 
mai puternic în viilor, cu con
diția, însă, ca și concepția ei de 
joc să se adapteze noii situații, 
să fructifice din plin calitățile 
existente.

C. FIRANESCU

fiintlcă, așa pura s-a vă- 
teren, și englezilor le-a 

oarecum teamă de această 
nț>|. un even-

ei — care își 
declț pentru

fost nevoiți să

de genul „vom fsx», vom dre
ge". Poate eft U.T.A. M an
gajat cu toată dorința într-p 
cursă a reabilitării șl n-a 
vput să spună nimănui. Și 
a reușit. Cum ? Făcîndu-1 pe 
Moț și Șchiopu să înțeleagă 
că nu mimai talentul e su
ficient, ignorînd numărul ani
lor din Biroul pop Și șl
înlocuindu-1 pe un >ș dș
3ț de ani cu un Dergțer de 
36 de ani .dar rnai proaspăt, 
aducînd între niște fii risi7 
pițori -r- Axente, Dumitrescu, 
Domide — un „vulpoi" care
1- a băgat în spepieți pe por
tari — O. Dembrovschi. în- 
tr-un fel,' U.T.A. ne reamim 
teșțe de Dinamo București de 
pp vremea cînd cîștiga titlul 
de campioană. Nu victorii <je 
proporții, alternate cu capo
tări neptey.ă?.uțș. Nu. O evor 
luție <Je metronom : 2—1, 2—1,
2— 1. Golaveraj în retur: 
18—9. 9 victorii din 10 posi
bile. Așa a ajuns U.T.A. la 
egalitate de puncte cu Rapid, 
vreme în care alți pretendenți 
la șefie (Steaua, Dinamo 
București sau „D‘! Craiova), 
nu pot oferi decît una caldă, 
una. rece, cu care au intrat, 
parcă, în anonimat.

Dar campionatul nu șj-ș 
pierdut din interes. Dimpo
trivă- A venit la timp C.F.R, 
Cluj, cu trei victorii în ulii? 
mele trei etape. I-a pus pe 
rînd „la podea" pe studenții 
din orașul lor, pe pițeșteni 
și ultima oară, pe ploieșteni. 
Și încă o ispravă a C.F.R.- 
uluj: duminică a „băgat" 4 
jucători în echipa etapei. Soos 
a făcut pereche cu Lereterpe 
posturile ocupate de regulă 
de Dinu, Lupescu sau Pexa. 
Soo și-a propus rocade cu 
Nunweiller VI, .cu Strîmbea
nu, cu Anca sap Dincuță, iar 
Sorin Bretan mi Voinea și 
Dumitrache. Al *i dea cefe
rist prezent printre cei 11 ai 
etapei — Mărculescu — a 
foșt potaț cu 10 Ja ploiești. 
Se spune că a fost excelent. 
Dar, nu-j m(ai puțin adevărat 
că și ploieștenii sînt... de

vteă. Acoip, und* Bchipele 
nu-și puneau nuri speranțe 
fn victorie, d doar înțr-un 
egal „de zile mari", Rd C.F.R. 
Cluj otștlgă ou 3—-0. înfrfn- 
gerea, de forfait, a coincis 
cu șl treilea inșucccs conse- 
eutiv șt cu trimiterea fostei 
campioane în groapa cu tei. 
da? ițu de Ia Guadiitejara, ci 
de la periferia clasamentului 
diviziei A- La Ploiești, unde 
cu. ani în urrqă se îmbrăeau 
tricouri de campioni, acum se 
fac. calcule șj șe caută soluția 
salvării de la retrogradare. 
Nu e de mirare. Mai mult 
ea orieînd, echipele noastre 
aștigă îp deplasare. De la o 
etapă Ta alta „hombele" nu 
lipsesc. Și efoe le arunca ? 
C.F.R. cluj sau A-S.A. Ulti
ma. de pildă, spre lauda ei 
nu face figurație, cum cre
deau unjj, pi îș{ șpără șansele 
fa motj sportiv, eu ușurința 
omului cuxe a scăpat <îe o 
povară.

Ce a mai oferit etapa a 
25-a ? Multe. Un Farul care 
adună punctele lăsate în alți 
ani pe la Bacău (și Bucu
rești), tip Dobrin excelent, un 
Jiul sîrguincios și modest...

••• PaL I Mîine, o nouă 
etapă. Să vedem ce ne mai 
oferă.

• O tnfrfngere, La limită 
(1—2, la Bacău), ta prima 
etapă a returului și, apoi 
9 victorii la rînd, iată bi
lanțul U.T.A.-el în a doua 
parte a campionatului. Iată 
cele 9 victorii consecutive: 
2—1 cu Steaua, 1—0 cu 
Crișul (la Oradea), 1—0 
cu Jiul, 2—1 cu Rapid (la 
Ploiești), 3—2 cu Farul, 
2—0 cu Universitatea (la 
Cluj), 2—1 cu Petrolul (la 
Ploiești), 2—1 cu Univer
sitatea Craiova, 2—1 cu 
Dinamo București.

• Foarte slabă, stația de 
amplificare de pe stadio
nul U.T.A. Se aud greu 
formațiile țl nu
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Ora oficială

Federația română de fot
bal a stabilit cș toate par
tidele ce se vor disputa 
mîine în campionatul divi
ziei naționale A să înceapă 
la ora 17,45. Meciul Dinamo 
București — F. C. Argeș 
se va dispute pe stadionul 
din șos. Ștefan cel • Mare, 
fa deschidere iocul de tine- 
ret-rezerve. Locul 
șurare a meciului 
Univ. Craiova se 
în cursul zilei de

de desfă- 
Steaua •— 
va stabili 
azi.

ECHIPA PROBABILA PENTRU CAMPIONATUL
LUROPEAN STUDENJESC DE FOTBAL
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Campionatul echipelor 
de tineret - rezerve

Turneul final al campionatului republican
al juniorilor și școlarilor

1. Din. Bacău
2. „U“ Cluj
3. Din. Buc.
4. Crișul
5. Steagul r.
6. Petrolul
7. Steaua
8. Farul
9. U. Craiova

10. U.T.A.
11. Rapid
12. Politehnica
13. Jiul
14. A. S. Arm.
15. C.F.R.
16. F.C. Argeș

25—29

25 IR 2 5 65—25 88’/a
28 17 2 9 45—30
25 14 2 9 52—23 70
25 lfi 1 8 39—41 G87a
25 10 7 8 40—32 57
25 12 5 8 32—31 57
25 10 5 10 35—37 52‘/a
M 9 6 10 34—42 50
25 9 7 9 30—26 49
25 8 7 10 34—32 48
26 10 3 45«/a13
25 9 4 12 27—36 1473

26 8 5 13 26—44 42
26 6 6 14 32—48 40
25 5 7 13 29—49 3673
25 5 5 15 19—39 29’/2

în 
nică 
^ai ... . __ __OT .
blican al juniorilor și șco
larilor s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Steaua
Centrul 23 Augusț Bucu
rești ■— Steaua București 
2—1, Metalul București — 
Politehnica Iași 1—1 (a cîș- 
tigat Metalul deoarece ra
portul de corner® i-a fost

etapa discutată dumi- 
în cadrul turneului fi- 

al campionatului repu-
favorabil : 4—2), „U“ Cluj — 
Olimpia Satu Mare 4—0. 
C.F.R. Timișoara — Rapid 
București 2—1.

în ziua de 12 iulie, la 
Rm. Vîlcea, vor avea. Ioc 
semifinalele campionatului : 
Metalul București — „U"
Cluj (de la ora 9) și Steaua 
Centrul 23 Auguct — C.F.R. 
Timișoara (de la ora 10,30).

în curînd va începe în R.S.F. 
Iugoslavia campionatul euro
pean studențesc de fotbal. în 
aceste zile, antrenorul Nicolae 
Roșculeț, investit cu respon
sabilitatea alcătuirii și pregă
tirii echipei noastre, încearcă 
să-i traseze conturul. Iată de
clarația telefonică pe care 
ne-a făcut-o de la Cluj, acolo 
unde în prezent se află lotul 
de jucători selecționați : ..Am 
convocat 16 fotbaliști studenți 
în afara celor de la Univer
sitatea. Cele două grupuri se 
antrenează separat, datorită 
situației delicate în care a 
ajuns echipa clujeană după 
ultimele etape. în aceste con
diții, va fi foarte greu să se 
realizeze omogenizarea forma
ției. Tocmai datorjtă - acestui 
impediment, ne-am hotărît să 
utilizăm linia de fundaș (ex
cepție doar Măndoiu) și por
tarul de la „U“, pentru a be
neficia de coeziunea caracte
ristică oricărei echipe de club.

Pînă la această dată preco
nizăm și o formulă de echipă 
susceptibilă însă de modifi
cări : MOLDOVAN (Ion Va- 
sile) — CREȚU, PEXA, MAN- 
DOIU, CODREA, STRÎM
BEANU, PETROVICI, UIFA- 
LEANU, ADAM, DUȚAN, 
ȚARALUNGA (Naidin).

în ultimă instanță, vom a- 
vea programat doar un sin
gur joc de verificare și asam
blare cu toți Jucătorii vizați.

E1 va avea loc la Timișoara, 
în ziua de 14 iulie, cu un par
tener din divizia C. Abia a- 
tunci se vor alătura lotului 
Strîmbeanu și Naidin. Precum 
se înțelege, lucrăm în condiții 
destul de dificile pentru for
marea unei echipe cu poten
țial. Dar astea sînt și altfel 
nu se poate. Păcat că la niște 
factori obiectivi se adaugă și 
faptul că la Cluj locuim în 
condiții cam proaste, datorită 
dezinteresului celor ce răs
pund de complexul studențesc 
unde sîntem cazați.

în final, vor fac© deplasa
rea 17 jucători. Nu-i putem 
înșira deocamdată. Mai există 
timp pentru elucidări".

§

O

UI

• Tătaru II are 
o leziune de la 
meciul cu Steagul 
roșu. L-am lăsat 
la București pen
tru tratament!, ne 
apunea antreno
rul St Covaci, 
înaintea jocului 
de la Cluj. Și, în- 
tr-adevăr, lipsa 
lui „Gigi" s-a vă
zut ! Atacul Stelei 
n-a mai avut a- 
gresivitatea obiș
nuită. în schimb, 
o revelație la „ti
neret" : „Țepeluș" 
(zis și... Țostao). 
Un puști de 16

• în cele 25 de etape 
(plus cele trei meciuri ale 
lui „U“ Cluj) ale campio
natului diviziei naționale 
A s-au marcat 536 de go
luri. în etapa a XXV-a 
ș-au marcat 23 de goluri.
• Golgeterul etapei : 

Dobrin (F. C. Argeș) ou 
două goluri.
• Duminică au fost a- 

cordate 37 de stele ! Șase 
arbitri (Al. Alexa, C. Ghe- 
mlngean, O. Comșa, C. Băr- 
bulescu, N. Petriceanu șl

acordat un penalty, pe 
care l-a transfoi-mat Soos 
(C.F.R.).
• Etapa a XXV-a a re

venit gazdelor, care au ter
minat învingătoare in 5 
partide, oaspeții cîștlgînd 
un singur meci (C.F.R. la 
Ploiești) șl două jocuri 
s-au încheiat' cu rezultate 
de egalitate.
• în clasamentul golge- 

terilor campionatului divi
ziei naționale A pe primul 
loc se află Tătaru (Steaua)

2 din 11 m („U“ Cluj) — 
10, Gyorfl (Steagul roșu) 
și Nuțu (F. C .Argeș) — 9.

® Din cele 23 de goluți 
marcate duminică, 14 au 
fost realizate de gazde șl 
9 de oaspeți.

a Farul șl C.F.R. Cluj 
slnt performerele ultime
lor 3 etape, reșlizînd cite 
5 puncte !

0 Pe lista golgeterilor 
se află șl Q. Dembrovschi 
(U.T.A.) cu 11 goluri. îna
intașul arădean a înscris

178 p), 6. Dlnamo București 
1 925 p (Dipu 1Q9 p), 7. Fa
rul 1922 p' (Ștefănescu 174 
P), 8. Steaua 1965 ț> (Săt- 
măreanu 188 p), 9. Petrolul 
1 901 p (Mocahu 182 p), 10. 
Dlnamo Bacău 1896 p 
(Ghlță 184 p), 11. C.F.R. 
Cluj 1 855 p (Soos 186 p), 
12. ,,U“ Cluj 1843 p (Pexa 
168 p), 13. Steagul roșu 
1B2Q p (Adamache 179 p), 
14. Politehnica Iași 1817 p 
(Constantlnescu 177 p), 15.

P. Sotir) au primit cite 5 
ațele, unul (I. Rltter) — 4 
Jl unul (S .Mureșan) — 3.

0 Pe foile de arbitraj 
au fost consemnate două 
autogoluri : Georgevlcl
(J1U1) pentru Univ. Craio
va ?1 Sătmăreanu (Crișul) 
pentru Steagul roșu. Ju
cătorul Jiului a Înscris 
astfel In actualul campio
nat, In propria poartă cel 
de al doilea gol (primul — 
pentru Farul).
• In ultima etapă s-a

cu 15 goluri, fiind urmat 
de Neagu (Rapid) — 14, 
Dumitrache — 1 din 11 m 
(Dlnamo București), Oble- 
menco — 3 din 11 m (Uni
versitatea Craiova), Dobrin
— 8 din 11 m (F. C. Argeș) 
șl D. Ene (Dlnamo Bacău)
— 13, Voinea — 3 din 11 m
(Steaua), O. _ :_______
(U.T.A.), J6. Dembrovschi
— 1 din 11 m (Dlnamo Ba
cău) — 11, Sasu — 1 fan 
11 m (Farul) șl Adam —

Dembrovschi

toate golurile In returul 
campionatului 1

• Pe baza notelor a- 
cordate in această etapă, 
clasamentul „constanța e- 
chlpelor", după 25 de eta
pe, se prezintă astfel : 1. 
RAPID 1951 p. (LUPESCU 
203 p), 2. Universitatea 
Craiova 1 942 p (Oblemen- 
CO 179 p), 3. Jiul 1 935 p 
(Stan 183 p), 4. F. C. Argeș 
1 932 P 'Niculescu 187 p), 5. 
U.T.A. 1 927 p (Domide

Crișul 1 787 p (Popovlcl 
168 p), 16. A.S.A. 1758 p 
(Canlaro 153 p).

• Situația in ..trofeul 
Petschowschi", după 25 de 
etape, este următoarea : 
1—2. Petroșani șl Oradea 
8,83, 3. Pitești 8,41, 4. Plo
iești 8,38, 5—6. Constanța și 
Arad 8,23, 7. Cluj 7,92, 8. 
București 7,91, '9. Brașov' 
7,77, 10. Iași 7.75, 11. Cra
iova 7,69, 12. Tg. Mureș 
7,03, 13. Bacău 6.61.

0 REGIE REMARCABILĂ, 0 EXCELENTĂ DISTRIBUȚIE, FERMECĂTOARE PEISAJE 
DIN ALPI VOR PUTEA FI ADMIRATE, ÎN CURÎND, ÎN CEA MAI ÎNDRĂGITĂ

COMEDIE MUZICALA, DIN ISTORIA CINEMATOGRAFULUI:

SUNETUL MUZICII,
FILM DISTINS CU CINCI PREMII OSCAR Șl CU „TROFEUL CELOR

CINCI CONTINENTE"

aude nimic, după !
pentru simplul motiv că i 
stația își consideră misiu- < 
nea îndeplinită șl pășirea- 1 
ză o discreție desăvfașită 
asupra schimbărilor taier- , 
venite în formații, asupra I 
numelor marcatorilor etc. j

O stație care șl-*r fl în
țeles mai bine rolul, st 1 
fi contribuit, poate, șî ia 
realizarea unei și mal bune 
atmosfere ta tribune, ceea | 
ce ar fi însemna^ fa prl- ..j™ 
mul rînd, evitam acdel u 
manifestări nesportiva * **

— apostro- 
la Întrema Ș 

pe teren. O

unor spectatori 
fări gratuite — 
dinamoviștilor

★
de sta-

se mai 
★ ★ 
ani, micuț ~~ —- 
tură, care a jon
glat pur șl simplu 
cu balonul! ...

• Replici și acte 
(„memorabile") pe 
terenul din Cluj. 
Dumitriu III spre 
arbitrul' I. Ritter: 
— „Fii atent, 
bă!" Replica lui 
Ritter — ,,De un
de mă cunoști 
d-ta de mă tutu- 
iești ? 1“ ...

Ciugarin îl scui
pă pe Anca. Ar
bitrul Jiitter se 
află lîngă el. Ciu
garin fîstîcit,

★ 
meciului

★

£

brațele î — 
greșit Seu- • 
Replica Lui j- 

Ritter : „Șl da- s>
că greșesc și eu O 
și te... elimin,mă V 
scuzi ? I".

• Șepci, antre- • 
norul clujenilor, _

3 
O V IM

dică
„Am 
ze !“

fericit după vjp- 
torie :

— Felicitări Ipi 
Suciu. A apărat 
formidabil. Mi-a 
adus aminte de 
o partidă a mea 
din tinerețe ! A. 
Șepci a apărat șt 
în echipa națio- 
nală.

w W
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ri-
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sacul cu speranțe. .Și to
tuși lucrurile așa s-au pe- - 
trecut spre cinstea celor 
doi sportivi ploieșteni. .că- 
rora, la aflarea faptului, • 
cronicarul lc-a adăugat gj 
cîte o notă în. pluș. Măcar “ 
atît ...

O Înainte^ acestui meci 
doi foști ' coechipieri, ’ 
Cristea și dr. Radulescu, 
aflați acum în tabere opu
se, dișețitau prietenește, (de- 
pănînd amintiți .din tim
purile de glorie ale lui 
,,U“. Singura umhră de 
regret a dr- Răduleșcu, an,- 
trenorul clujenilor, la sfîr- 
șitul partidei era că prie
tenul lui, vechiul Tuf to
varăș de bucurii și tristeți 
clujene era încruntat

★

ti-

• La sfîrșitul 
dintre Petrolul și C.F.R. 
Cluj, în fața celor tr.el ar
bitri .care au cbăduș aceas
tă partidă, s-a petrecut o 
șcenă piiți'n obișnuită. Doi 
.dințre fotbaliștii ploieșteni, 
Flo/rea și Mocanu au feii- 
clfaț pe conducătorii jocu
lui și appi au îmbrățișat 
pe jucătorul Soos și pe 
portarul Mărculeșcu, cei 
mai burii oameni ai oaspe
ților. Cei dpi ciutei1 i au 
rămas o clipă stupefiați. 
Era greu de crezut fă în 
echipa care pierde acasa 
cu 0—3, mai există jucă
tori care au tăria sufle
tească să congratuleze pe 
cei ce — nu este deloc ex
clus — le-au golit serios

• Dincă Șchileru, observatorul federal la meciul F.C. 
Argeș — Politehnica Iași: „Mi-a plăcut foarte mult jo
cul prestat de piteșteni. Ei au alergat mult, au jucat 
ofensiv, au șutat deseori la poartă și ca atare au fructi
ficat de trei ori. Deci, jucătorii de la F.C. Argeș au ară
tat că sînt bine pregătiți. Cuvinte frumoase pot spune 
și despre studenți, cu toate că au pierdut. Cu o mai 
bună orientare tactică, ieșenii puteau să scoată un re
zultat mai strîns. Dacă în reprima secundă nu ar fi 
plouat, sînt sigur că nivelul jocului, destul de bun și în 
condițiile vitrege (plpaip, teren alunecos}, putea crește 
și mai mult. Dar, și așa, spectatorii au văzut și în partea 
a doua multe faze lucrate 
ambelor echipe’’.

★ ★
0 La fiecare actijjpe 

irosită de fotbaliștii Rapi- 
dului, inexplicabil, mplți 
spectatori își vărsau focul 
pe arbitrul 3. Mureșan. Im
presionat (sau speriat) de 
... dragostea cu care era 
îpconjurat, în finalul jo
cului, arbitrul Mureșan — 
că să nu rriai amințijn de 
ofsaidul de la gol, cînd 
aceiași spectatori s-au fă
cut că n-au văzut — i-a 
cam favorizat pe giuleșteni. 
A prelungit jocijl cu 4 mi
nute, deși a șnunțat în v^- 
zuj tuțuror (și nu era obli
gat s-o facă) doar două. A 
ridicat mîinile sus în semn 
că mecițil s-a terminat, 
dar n-a fluierat pînă cînd 
atacul rapidiștilor de la 
poarta Iii} Bai nu fusese 
respins.

0 Atacantul mureșan 
Hajnal a încercat să-l co-
ECOURi 0 ECOURI 0 ECOURI 0 ECOURI 0 ECOURI 0

„ca la carte" de jucătorii

★
pieze pe Pele. într-unul 
din momentele cînd Rădu- 
canu era ieșit mult din 
poartă, din apropierea 
centrului terenului, Hajnal 
a sesizat situația și a șu
tat ia poartă. Dar balonul 
a ajuns șbia la careul de 
16 m. Pentru a-1 copia pe 
Pele mai trebyie și forță 
în șut. Aceasta nu se rea 
liează decît prin zeci de 
repetări 
Oricum, 
n-are.

o Ca
duminică Dumitru a lipsit 
din echipa Rapidului. Mo
tivul : pșnțru indisciplină 
— abateri de la program 
clubul l-a suspendat pe Du
mitru pe două etape. Se 
pare că ultimele succese 
1 -au cam înfumurat pe tâ
nărul fotbalist.

la antrenamente, 
încercarea moarte

și la Petroșani,

TIRUL ROMANBSC
(Urmare din pag. 1)

Ia locuri fruntașe pentru armele 
cu glonț in competițiile de anver
gură din viitorul apropiat.

★
Șl intr-o altă competiție, „Cupa 

țărilor latine și Greciei44, sportivii 
români au avut evoluții notabile, 
el ieșind învingători în cinci pro
be individuale (din totalul de 
șapte) și în patru pe echipe (din 
totalul de cjnci), iar in clasamen
tul general pe națiuni, România 
g-a situat pe primul Ioc, cu 6 
puncte, urmată de Italia 13 p, 
franța 15 p, Spania 17 p, Grecia 
24 p, Monaco 31 p, Belgia 33 p.

In fatîlnlreș bilaterală România 
— Iugoslavia, trăgătorii noștri au 
repurtșt. noiță victorii individuale 
șl opt pe' echipe, față' de cele 
cinci (la individual) șl șase (la 
echipe) ale adversarilor. Debl și 
aici rezultatei? sînt Încurajatoare.

★
Făctnd o Incursiune pe tabloul 

probelor, se poate spune că la 
pistol viteză, pistol calibru mare 
și cu aer cemprtmăt, armă llbefă 
calibru redus, standard și cu aer 
comprimat, valoarea echipelor 
masculine românești a atins ni
velul internațional, cu șanse în 
orice confrunțșre de amploare, 
Inclusiv Ia campionatele lumii.

La femei, garnltpra care a con
curat la pușcă, poziția culcat, a 
reușit ,â-și confirme valoarea in
ternațională. în schimb, la 3x20 
f, ca șt Ia aer comprimat, In ciu
da posibilităților evidente, nu a 
fost încă depășită faza rezultate
lor lncpnștante. La pistol cu aer 
comprimat, prin Anlșoara Matei, 
tirul romanesc are o reprezen-

fantă comparabilă cu cele mai 
pupe specialiste de peste hotare. 
Juniorii îndrituiesc încrederea 
pentru europenele de la Wiesba
den la probele de pistol sport și 
cu aer comprimat. Neconcludente, 
încă, rezultatele de la probele de 
pușcă. Cp o observație generală ; 
antrenorii noștri trebuie să gă- 
seașcă soluții pentru o mai bună 
omogenizare a echipelor.

★
Inedita, proba de mistreț aler

gător a suscitat — normal —-
mult Interes. Ea a constituit un 
bun experiment pentru trăgătorii 
români care au făcut față între
cerii. Va trebui organizată o se
lecție largă, federația noastră ur- 
mind să axeze practicarea aces
tui gen de tir pe elemente tinere. 
Mistrețul alergător este o probă 
atractivă și de perspectivă, ea ur- 
mînd să figureze, cu începere 
1972, și în programul J.O.

Rămîuînd cu comentariile 
în cadrul probelor de glonț, 
vom referi și la unele 
mai puțin favorabile. __ 
nu tot! concureuții români 
dat satisfacție. Nici nu era p

din

tot 
ne 

aspecte 
Desigur, 

i au 
, ,______ ____posibil

acest lucru. Totuși, unit dintre ei 
»U marcat curbe descendente pu
țin explicabile. Am numi pe 
ștefan Caban, Marin Marin, Iile 
Codreanu, Victoria Savovici și 
Giieorghe Vasllcscu (doar 1122 p 
la 3x40 f), ale căror rezultate nu 
reflectă adevăratele lor poslbili- 

“tățl, sau Ion Olărescu, Teodor 
Ciuli», Aritlna Bițlcă, Ion Trăs- 
căveanu, cu comportări slabe.

Indiscutabil, in săptăminlle 
care urmează, oricare dintre cel 
smintiți poate să-și amelioreze re
zultatele. Dar, cu o performanță- 
excepțle este greu de vizat un

LOTO-PRONOSPORT
După cum se știe, ]a toate 

tragerile și concursurile obiș
nuite . Fronocxpres, Loto și 
Pronosport se atribuie — 
săptămînă de săptămînă — 
autoturisme dacă valoarea 
unitară a unui premiu ob
ținut pe o variantă de 6 lei 
(la Pronoexpres), 5 lei (la 
Loto) sau pe orice fel de 
bilet sau buletin jucat la 
Pronosport, este egală sau 
mai mare decît contrava
loarea unuia dintre autotu
rismele oferite.

Vă reamintim că, pentru 
luna iulie 1970, se acordă 
următoarele autoturisme i 
Moskvicl 408 cu radio »i 
rulotă, Moskvfcj_408 cu ca
roserie 
Skoda S 100 
MB.

în plus la 
noexpres din 
și tragere® Loto din 17 
a.c. se oferă — la alegere — 
și autoturisme Renault 10 
Major. De asemenea, de La 
aceleași date, participant!!

412, Dacia 
și Skoda

concursul
15 iulie

1100,
1000

Pro 
«LC. 

Iulie

pot opta și Ia alegerea auto
turismelor Fi?t 850.

La toate aceste sisteme 
eîștigătorul poate opta în 
alegerea unuia dintre auto
turismele de mai sus. și 
eventuala diferență. în bani, 
sau poate primi întreg pre
miul în numerar.

Deci și la concursul Pro- 
noexpres de mîine puteți 
cîștiga autoturisme la ale
gere prir noile avantaje a- 
cordate de către Adminirtra- 
ția de Stat Loto-Pronosport.

Astăzi este ultima zi pen
tru procurarea ’dietelor.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. tl 

DIN l IULIE 1970 t 
Extragerea I i Categ. I : 1 va

riantă a 34 747 lei ; a H-a : 2,40
’' ’ — 8,50 a

lei ; 
VI î

• 14 471 lei ; * IlI-a 
« 088 lei; a IV-a : 25 * 1390 
a V-a s 83.60 a «16 led; a 
î 657,«0 a 50 lei.

Extragerea a n-a > Categ. 
1,20 variante a 30 943 lei ; 
1,40 a 31911 lei (compun din 2 
pre.nll 50% a 16 455 lei »1 4 pre
mii 10% a 3 291 lei) ; C : 4,20 a 
10 970 lei ; D : 21 a 500 lei ; E: 
311,50 a 100 led ; F ; 4 581,30 a 
20 lei.

A : 
B :
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loc printre sșlecționabUJi de l* 
startul competiției supreme.

★
..Marele Premiu Carpațl" șl 

Balcaniada, cele două concursuri 
de talere și skeet, au re'unit șt 
ele trăgători de valoare. Intr-o a- 
semenpa companie selectă, singyrii 
români evidențiați' au fost Tbn 
Dumitrescu (talere) și Gheorglve 
Sencovici (skeet), dar aspirațiile 
lor pot atinge cote superioare.’ Se 
înțelege însă că este necesară și 
o pregătire adecvată. Or, mai ar 
Ies în cazul lui Sencovici. nu au 
fost întrunite condițiile antrena
mentului normal al unul sportiv 
de mare performantă. Cș să nu 
mai vorbim de situația "neplăcută 
In care s-a aflat cel mal bun 
skeetlșt român in timpul între
cerilor de la Tunari — nevoit să 
facă naveta între poligon și locul 
de producție chiar intre două 
manșe. Compromisuri de acgst 
fel nu șînt de natură să facilitate 
nici activitatea sportivă, pipi p!S 
cea profeșlonală.

Valoarea echipelor a Ip3t SlăV®» 
țintșși experimentai ca" Flofescu, 
Popovlcl și Pintiiie șituindq-se la 
multe pupete fa uriha primilor 
clasați. în schimb, o remarc? : 
tînăra Reli Vezeanu, în Progrps 
de la un concurs la altlll.

Așa cum se știe, campionatele 
continentale la armele de vîn?- 
toare vor fi găzduite la Bucu
rești. Unei organizări corespqfi’ 
zătoare trebuie să 1 se asocieze 
șl o comportare onorabijă a tră
gătorilor români care concurează 
acasă. Este de dorit ca cele două 
luni de ptnă atunci să fie folo
site cu toată eficiența de sportivisite cu toată 
șl antrenori.

★
Asumtndu-șl dificila sarcină a 

organizării pe distanța a numai 
patru zile a unor competiții inter
naționale cu un număr record de 
partlclpanțl (peste 390) șl cuprin- 
zind 17 probe la toate tipurile dț 
arme și deschise seniorilor, se
nioarelor șl juniorilor, federația 
noastră de specialitate și-a luat, 
de la început, o mare responsa
bilitate. Acest program maximal, 
in unele zile cu cile șase probe 
desfășurate simultan pe toațe 
standurile, a fost dus, îri general, 
cu bine la capăt, nu Insă fără 
fisuri pe parcurs. Personalul teh
nic a fost insuficient, iar la insta
lațiile de la talere și sheet s-ștl 
produs unele defecțiuni, ceea ce 
impune o grabnică revizuire șl 
recondiționarc a Întregului apara- 
taj. Do asemenea, ar fl bine ca 
publicarea rezultatelor să se fac» 
cu mai multă operativitate. Cam
pionatele europene din septembrie 
de la Tunari trebuie să reprezinte 
un model de organizare, c.onform 
cu capacitatea binecunoscută a 
mijloacelor de care dispune miș
carea noastră sportivă.

Considerind „Internaționalele" 
României ca o reușită a tirului 
de Ia noi, recunoscut fără rezerve 
de toți oaspeții noștri, apreciem 
că perioada următoare, avind ca 
punct final ediția jubiliară <« 
40-a) a campionatelor mondiale 
de peste Ocean, va fi hotăritoare 
in privința pregătirilor pentru re
prezentarea exemplară a tirului 
romanesc pe standurile americane 
de la Phoenix, in compania eli
tei mondiale a țlntașUor. Campio
natele de la Tunari au însemnat 
noi pași ai trăgătorilor români in 
ierarhia internațională. Alții, mal 
numeroși, pot fl tăcuți șl in con
tinuare.



LA CAMPIONATELE MONDIALE DE „ GRECO-ROMANE",

TREI SPORTIVI ROMÂNI IN LUPTA
/V

PENTRU CUCERIREA MEDALIILOR
EDMONTON, I 

(prin telefon). Con
fruntările campio
natelor mondiale de 
lupte greco-romane 
au continuat dumi
nică cu tururile eli
minatorii, cele care 
aveau să stabilească 
„clasa 
fiecare 
Printre 
concurenți 
în cursa pentru cu
cerirea mult rîvni- 
telor medalii se a- 
flă, spre bucuria 
noastră, și trei lup
tători români :
GHEORGHE BER
CEANU. SIMTON 
POPESCU și NICO
LAE MARTINESCU.

Dar, iată cîteva 
aspecte ale dueluri
lor susținute de 
șase tricolori 
penultima zi 
„mondialelor", 
categoria 48 kg. 
Berceanu a luptat, 
mai întîi. cu sud-co- 
reanul Soung Hyn 
Baek, adversar pe 
care-1 întîlnise și cu 
un an în urmă, la 
ediția campionate
lor mondiale de ia 
Mar del 
și atunci, 
a obținut 
la puncte, 
urmat dificilul meci 
cu japonezul Hă- 
ruya Minamy. în 
repriza I Minamy a 
eschivat, cu o abi
litate de care sînt capabili numai 
luptătorii niponi, toate atacurile 
dezlănțuite de Berceanu. în ce
lelalte două, însă, luptătorul ro
mân și-a impus superioritatea, 
obținînd victoria la puncte (7—1). 
Tn finală : Gheorghe Berceanu. 
Vladislav Kostov (U.R.S.S.) și 
Bernard Stepanski (Polonia). De 
menționat că Stepanski a pierdut 
în fața lui Berceanu, în primul 
tur, iar Kostov a fost și el în
vins de către Berceanu la Mar 
del Plata.

Simion 
după ce 
prin tuș 
l-a avut 
campion „ _ _______
(R. D .Germană). Popescu a cău
tat orice posibilitate de a găsi o 
breșă în apărarea îndîrjită (dar 
nu și pasivă) a adversarului său, 
însă, pînă la gongul final, n-a 
reușit s-o găsească, fiind dictată

selectă44 la 
categorie, 
merituoșii 

rămași

cei 
în 
a

T,a 
Gh.

Plata. ?a
Berceanu 

victoria 
Anol, a

Gheorghe Berceanu își aruncă spectacu
los adversarul

neșansă să-’ tnttlneascâ In semi
finale pe campionul olimpie Pe
ter Kirov (Bulgaria), În fața că
ruia a cedat la puncte. Trebuie să 
menționăm însă că la înfrlngerea 
lut Stoiclu au contribuit, îndeo
sebi, două avertismente care i-au 
fost date cu multă ușurință. In 
protestele vehemente ale specta
torilor. Descurajat de acest insuc
ces .în următorul meci, cu polo
nezul Jan Mihalik .Stoiciu a reu
șit doar un ..egal", clasîndu-se 
pe locul V. Ion Baciu (cat. 57 kg) 
deși nu a cunoscut înfrlngerea în 
partidele susținute, nu a intrat în 
turneul final, fiind nevoit sâ se 
mulțumească cu locul VI. El l-a 
învins prin descalificare (min. S) 
pe Hosein Beflir (Libia), a dispus 
la puncte de turcul Oscar Kaya, 
dar a terminat la. egalitate cu 
campionul european de anul tre
cut. Rlsto Bjorlln (Finlanda), to- 
talizînd astfel fatidica cifră a ce
lor 6 puncte penalizare. în sfir- 
șit, Nicolae Neguț (cat. 90 kg) l-a 
întrecut la puncte pe Kimi Toni 
(Japonia) șl a pierdut la puncte 
meciul cu sovieticul Valeri Rez- 
neanțev (actualul campion al Eu- 
ronei) clasîndu-se pe locul VI.

Alte rezultate : cat. 48 kg Kos
tov (U.R.S.S.) b.p. Gaal (Unga
ria). Aliabadi (Iran) b.p. Hizlrof 
(Turcia), cat. 52 kg Sugiama (Ja
ponia b.t. (!) Bakulin (U.R.S.S.) 
și b.p. Arluzadeh (Iran), cat. C2 
kg Laakso (Finlanda) b.p. Hettich 
(R.F.G.), Fujimoto (Japonia) b.p. 
Berg (Suedia), cat. 100 kg Yako
venko (U.R.S.S.) b.p. Hijio (Japo
nia). cat. +100 kg Roscin 

(U.R.S.S.) b.t. Topuz (Turcia), 
Csatari (Ungaria) , egal .........
(Polonia).

DIN CANADA

PERFORMANTE EXCELENTE» PE PISTELE DE TARTAN

Wajda

Renate Meissner 11,2 (100 m)
și 22,7 (200 m)

telex de 
Deutches 

de trei 
pe pista

Popescu (cat. 68 kg), 
a dispus rapid (mln. 2) 
de Abedi Abdel (Libia), 
în față pe proaspătul 
european Klaus Gdplert

decizia de egalitate. Pentru parti
dele finale și-au înscris nunieie, 
alături de cel al luptătorului nos
tru, campionul olimpic și mondial 
Roman Rurua (U.R.S.S.) și Ioshi- 
deo Takahashi (Japonia), clasat 
pe locul II la J.O. de la Ciudad 
de Mexico. Al treilea sportiv ro
mân, Nicolae Martinescu, care a 
fost „urcat44 la categoria grea, 
s-a calificat pentru finale, deși 
duminică a pierdut la puncte 
meciul cu Alexander Tomov (Bul
garia), împreună cu binecunoscu
tul luptător sovietic Anatoli .Ros
cin (campion mondial, locul II 
la J.O.) și Yozef Csatari (Unga
ria) .

Iată și rezultatele înregistrate de 
ceilalți luptători români. Bătăiosul 
Gheorghe Stoiciu (cat. 52 kg), cel 
care, cu o zi înainte, demonstrase 
o formă deosebită, anunțîndu-se, 
pe bună dreptate, pretendent la 
un loc pe podium, a avut marea

★
N.R. La ora închiderii 

cind Edmonton-ul se află 
mele ore ale după-amiezii, încep 
confruntările finale.

edițlei, 
în pri-

BERLIN, 6 (prin 
la redacția ziarului 
Sport Echo). Timp 
zile s.-au desfășurat 
de tartan de la Erfurt cam
pionatele naționale de atle
tism ale R. D. Germane. în
trecerile au fost marcate de o 
serie de excelente performan
țe, care probează marele pro
gres înregistrat de atleții ger
mani în ultima vreme. Rezul
tate tehnice :

MASCULIN — 200
Schenke și Bombach 20,8 ; 
1500 m: Justus 3:43,2, Kiinzel 
3:43,2 Seyfarth 3:43,6; 5 000 m: 
Eisenberg 13:41,6, Nagel 
13:42,0, Scholz 13:43,8, Krebs 
13:48,6. Kuschmann 13:50,8 , 
greutate : Briesemck 20,27 m, 
Grabe 19,96 m, Rothenburg 
19,88 m, Hlawatschke 19,00. 
Lochmann 18,95 m; 3 000 m 
obstacole : Hobeck 8:36,8, Ra
demacher 8:39,2, Clerpinski

8:47,2; prăjină: Nordwig 5,40 
m. Prygel 4,90 m.

FEMININ — 800 m: Hoff- 
meister 2:02,7, Wieck 2:03,3, 
Burneleit 2:03,4, Pohland 
2:06,0 ; 200 m garduri : Jahns 
25,8 — record mondial egalat; 
100 m : Renate Meissner 11,2; 
200 m : Renate Meissner 22,7; 
înălțime: I. Schmidt 1,80 m, 
Kaliwoda 1,77 m, Gildemeis- 
ter 1,74 m; lungime: Herbst 
6,61 m, Peikert 6,13 m; disc. 
Miokler 58,34 m, Hinzmann 
57,98 m, Iligen 57,04 m. Spiel
berg 55,96 m; 4 X 100 m : 
S. C. Leipzig 45,4 .

m:
Cvartetul de la Leverkusen

După tragerile la sorți pentru C. M. de volei

FORTUNA nu a fost severă
— Ne spune secretarul general al F. R. V.

AUREL DOBINCĂ —
întors de Ia Sofia, unde a 

participat la tragerea la sorți 
pentru seriile campionatelor 

mondiale din septembrie, se
cretarul general al Federației 
române ' • ■ ■ - -
bincă, 
scurt ■ 
rilor noastre 
Și .
prezentindu-ne și alte chesti
uni discutate de Biroul FIVB.

— Se știe că, in 1967, după 
„europenele" din Turcia, pro
blema dispunerii echipelor in 
grupele marilor competiții vo- 
leibalistice a creat o atmos
feră incendiară, datorită fap
tului că criteriile utilizate au 
dus la vicierea clasamentului 
final, 
loare, 
s-au

de volei, Aurel bo- 
ne-a comentat, pe 
-: răspunzînd întrebă- 

evenimentul 
șansele echipelor noastre,

Cîteva echipe de va- 
reunite în serii tari, 

văzut în turneele de 
consolare, în timp ce altele 
mai slabe au ajuns în pri
mele opt. S-a ținut seamă de 
criterii mai echitabile la re
centa repartiție de la Sofia ?

— Niciodată nu cred că se 
va ajunge la un criteriu i- 
deal, care să mulțumească 
pe toți. Fără îndoială, sta
bilirea din principiu a două 
echipe puternice în fiecare 
serie, în baza rezultatelor de 
la ediția precedentă, urmă
rește instaurarea echității. 
Dar, în afara celor opt echi
pe, mai există poate tot atî- 
tea de valoare ridicată, care 
urmăresc calificarea în turne
ul final pentțm locurile 1—8. 
Ei bine, acestea pot fi dez
avantajate prin tragerea la 
sorți, așa cum s-a întîmplat 
și de această dată la băieți, 
în scria a II * _~J_
de Cehoslovacia și 
sorții au repartizat alte trei 
echipe puternice : 
Ungaria și S.U.A. Această se

II-a unde, alături 
Polonia,

Brazilia,

Cubrici a cîștigat

rie a fost considerată de cei 
care au asistat la tragerea 
la sorți, drept corespondenta 
grupei de la Guadalajara, la 
„El Mundial", 
rea unei atari situații, 
rația noastră 
altfel o formulă 
însă nu a fost luată în con
siderație, recurgîndu-se pină 
la urmă tot la... Fortuna.

— Cum 
rezervate 
române, 
cunoaște

— La 
o serie 
mari de 
ui final, 
avem un 
puternic, 
reene. - 
ternic incit să ne facem griji. 
Din serie, trebuie să se cali
fice, în mod normal, Româ
nia și Japonia. Fetele, la rîn- 
dul lor, au fost la^ecum fa
vorizate. Ele, 
fără emoții, 
calificare (se 
echipe), vor fi 
tragere la sorți într-una din 
seriile I sau III, unde există 
posibilitatea de a învinge una 
din adversarele cu pretenții la 
turneul 1—8 : Bulgaria sau
R.D.G. (I), Polonia sau, cu 
mai puține șanse, R.P.D. Co
reeană (III).

In orice caz, sînt mari șan
se pentru băieți cit și pentru 
fete de a ajunge în turneul 
elitei.

— Ce alte probleme au mai 
fost discutate la Sofia ?

— Chestiuni legate de 
trolul antidoping, ridicate 
delegația noastră și rămase în 
studiu, probleme de organiza
re pe timpul competiției mon
diale etc. Ni s-a făcut cunos
cut, de asemenea, 
s-a aprobat ca Ia 
ticipe 12 echipe 
loc de 10, cum 
inițial.

Aurelian

Pentru evita- 
fede- 

a propus de 
nouă, care

apreciați șansele 
de zeiță echipelor 

acum după ce 
componența seriilor? 

băieți ni s-a hărăzit 
bună, cu posibilități 
calificare în turne- 

In afară de Japonia, 
singur adversar mai 
echipa R.P.D. Co- 

Dar nu atît de pu-

care participă, 
la turneul de. 

califică două 
repartizate prin

făptui că 
J.O. să par- 

masculine în 
se stabilise

Turul Iugoslaviei
BELGRAD 6 (Agerpres). — Cel 

de-al 26-lea Tur Ciclist al Iugosla
viei a luat sfîrșit la Pola cu vic
toria rutierului Iugoslav Rados 
Cubrlcl, care a parcurs 1140 km 
(12 etape) în 26h 30:20. Pe locul 
doi, la 1:22, s-a clasat polonezul 
Wozniak, Iar pe locul trei olan
dezul Kujpers la 2:41. Primul din
tre concurențll români a fost Ni- 
colae Clumetl, pe locul 9 la 5:13. 
Clasamentul pe echipe: 1. Iugosla
via : 2. Cehoslovacia la 4:26 ; S. 
Italia Ia 9:58; 4. România la 10:06; 
6. Olanda la 11:17 ; 6. Polonia etc. 
Au încheiat întrecerea 11 echipe.

Etapa a 11-a, Triest-Pola, a fost 
’ cîștigată de olandezul Pustjens, 

cronometrat pe distanța de 124 
km cu timpul de 2h 57:06. Ultima 
etapă, a 12-a s-a disputat contra- 
cronometru Individual pe traseul 
Pola-Medulin-Pola (22 km) șl a 
revenit lui Cubrlcl cu timpul d» 
28:50.

GiNDURI VECHI
(Urmare din pag. 1)

histe din cele două țări. Ar 
fi nu numai veninos, dar și 
nedrept. Șahul iugoslav deține 
astăzi o hegemonie în lume, 
tratează de la egal cu marele 
său rival sovietic, iar din punct 
de vedere organizatoric a atins 
altitudini de perfecțiune. In

Pianinei, de pildă, nu este la 
această oră cu nimic mai 
slab decît Gligorici sau Parma, 
iar Kovacevici, Liuboevici sau 
Șahovici pot aspira oricînd la 
galoane olimpice, 
luind. în considerație 

neașteptat al lui Ghițescu 
prima partidă cu Miuici 
prezentantul nostru 
cîștig

Desigur, 
rateul 

in 
(re
țin 
în- 
lui

ROMANIA I II IUGOSLAVIA

Ralph Mann (in prim plan) una din vedetele echipei 
americane

medie 20,6 la 4x200 m
Peste 10 000 de spec! a lori 

prezenți la reuniunea atletică 
desfășurată pe stadionul olim
pic din Berlinul Occidental au 
aplaudat, în afara recordului 
mondial .stabilit de australianul 
Kerry O’Brien la 3000 m 
obstacole, și alte performanțe 
remarcabile.

MASCULIN : 100 m : Quarrie 
(Jamaica) 10,4 ; 200 ni : Quar
rie 20.4 (vînt din spate) ; 
800 m : Kemper (R.F.G.) 1:43.3, 
Adams (R.F.G.) 1:48.7; 5 000 m: 
Korica (Iugoslavia) 13:53,4, Wo1- 
lenberg (R.F.G.) 13:57,4: 3 0>,*) 
m obstacole : după O’Brien 
8:22,0, Burscheid (R.F.G,.) 
8:31,8 — record, Betz (R.F.G.) 
8:33.0, Koyama (Japonia) 8:37.2, 
Schulten (R.F.G.) 8:38.8, Ma
ier (R.F.G.) 8:39,0; 400 m g: 
Klaussner (R.F.G.) 50.6, Schu
bert (R.F.G.) 51,0. .Grant_ (Ja
maica) 
(R.F.G.) 
(R.F.G.) 
vester (S.U.A.) 63,82 m. Bruck 
(Suedia) 63.11 m, Neu (R.F.G.) 
62.66 m ; 4X200 m : SC Le
verkusen (T. Jordan, B.-Kno
bloch, M. Ommer, 
herr) 1:22,4 (medie 
nou record european

FEMININ — 100 m 
(R.F.G.) 11,6, Jedrzek

Wilden 
Jahn 

M.
Frese 
(R.F.G.)

51,0 ; prăjină : Engel
5.00 m, Ziegler

5.00 m ; disc : Syl-
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elementar înainte de 
trerupere), ' ezitarea 

intîlnirea 
hazardul 

a mizat 
eu 

putea 
chiar 
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Mîine debutează la ParisVoiculescu în 
cu Ostoici și 
orb pe care 
Ghizdavu in partida 
Liuboevici, scorul 
fi foarte strins, 
egal. Dar aceasta 
fi schimbat 
raportul real 
existent între 
echipe.

Cit timp Spasski, Fi
scher, Larsen, 
Petrosian,

la turnee organizate în 
Iugoslavia, cit 
marilor competiții vor fi ora
șele Belgrad, Zagreb, Rovinj, 
Skoplje, și nu București, Plo
iești sau Constanța, cit timp 
șahul va fi obiect de studiu 
in școlile iugoslave și — prac
tic — interzis în cele româ
nești, o confruntare dintre noi 
și ei va fi totdeauna inegaJă.

Cine are urechi de auzit, să 
audă !

0 seleclioaatâ atletică a S. U. A. 
fără nume sonore
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Ghițescu 
Ungureanu 
Voiculescu 
Segal 
Drimeș 
Pavlov 
Reicher 
Ghizdavu 
Stanciu 
Szabo 
Neamțu

«V.

ii. 
in. 
IV.

o—i 
o—i

J. Eigen-
20,6) —

V.
VI. 

VII. 
VIII.

IX. 
X.

— 1—0
‘â-’A ‘A-’A
■A-'A ’A-’A 
*A—*A 0—1 Kovacevici 
0—1 — Liuboevici
- ’A-’A

1 -—‘A 'h—'.'i Șahovici
1—0 — Svetkovid

— ’A—*A Nlcevski
4—6 4‘A—5*/a llVa

Bertok 
Vukici cu 

de 
cele

: Wilden 
(Polonia)

23.8, 
(R.F.G.)

Neufville 
(R.F.G.)

53.9,

atari condiții, 
dere că tabla 
prestidigitația, 
tivă de 3 puncte nu este de 
natură să ne întristeze, să ne 
împingă la critici vehemente. 
Echipa României a rezistat o- 
norabil în fața unei selecțio
nate cu OPT MAEȘTRI IN
TERNAȚIONALI în formație, 
cei mai mulți cu FORȚA 
REALA DE MARI MAEȘTRI.

și avînd în ve
de șah respinge 
diferența nega-

juca

Najdorf, 
Donner vor

timp gazdele

11,7 ; 200 m :
Jedrzek 23,9, 
23,9 ; 400 m :
(Anglia) 52,3, 
53,7, Eckhoff
Lungren (Suedia) 54.1 ; 800 m : 
Vera Nikolici (Iugoslavia) 
2:02,2 — cea mai bună per
formanță mondială a anului, 
Nenzell (Suedia) 2:03.5, Damm- 
Olesen (Danemarca) 2:01,4, 
Janze (R.F.G.) 2:05.8; 100 mg: 
Sukniewicz (Polonia) 13,0, Kil
born (Australia) 13,3, H. Ro- 
sendahl (R.F.G.) 13.5. Schuller 
(R.F.G.) ' ’ ’ "
senbauer 
pevnik 
Gărtoer 
record ;
(R.F.G.)

13,6 ; înălțime : Gu- 
(Austria) 1,78 m, Hre- 
(Iugoslavia) 1,78 m, 

(R.F.G.) 1,74 m — 
lungime : Mickler

6,43 m.

lecționatei, ce va folosi 48 
de sportivi în cele trei intîl- 
niri, par să fie sprinterii Ivory 

100 yarzi), 
Robert 
Turner

PARIS 6 (prin telex). Mîine 
seară,, pista de tartan a sta
dionului Colombes va fi locul 
de întilnire 
atleți din 
întrecerea 
ționate (și 
meciul de debut al sportivilor 
de peste Ocean in actualul 
turneu european) se anunță 
deosebit de interesantă, pri
vind-o prin prisma progresu
lui realizat în acest an de 
atleții francezi, pe de o parte, 
ca și a formei destul de ciu
date pe care a îmbrăcat-o 
reprezentativa americană in 
ultimele zile, pe de altă parte.

Spre surpriza generală, con
ducători A.A.U. (Athletic A- 
mateur Union) prezintă un lot 
cu trei recordmani mondiali, 
Curtis Mills, Thomas Hill și 
Ralph Mann, dar fără nici un 
campion olimpic din Mexic ! 
Marea majoritate a celor ce 
vor îmbrăca tricoul reprezen
tativei S.U.A., la Paris, Stutt
gart (meciul cu R. F. a Ger
maniei. 15 și 16 iulie) și Lenin
grad (meciul cu U.R.S.S., 23 
și 24 iulie) sînt atleți tineri, 
remarcați în actualul sezon, 
dar prea puțin rodați în con
fruntări internaționale de o 
asemenea amploare.

Punctele de atracție ale se-

a celor mai buni' 
Franța și S.U.A. 
celor două selec- 
în același timp

se

Crockett (9,2 
Ben Vaughan 
Taylor (9,2>, 
(20,3 — 200 m), Fred Nevz- 
house (20.4), Curtis Mills (15,2
— 400 m), John Smith (45,4), 
Wayne Colett (45,5) și hurdle- 
rii Thomas Hill (13,2 — 120 y 
garduri), Markus Walker (13,3), 
Ralph Mann (48,8 — 400 m g). 
Specialiștii acordă șanse spo
rite și lui Ken Swenson (1:45,5
— 800 m) sau Reynaldo Brown 
(2,215 m — înălțime), dar re
marcă slăbiciunile evidente ale 
formației oaspete in probele 
de aruncări și sărituri. Prin
tre absenți notăm pe Randy 
Matson, 
Murro,

Seagren.
Steve Wilhelm (19,83 m), AJ- 
Feuerbach (19,81 m) la greu
tate, John Powell (61,42 m)(l 
Dick ^Drescher (59,49 m) 
disc, ‘
Roger Collins (79,96 m) la su
liță sau Paul Heglar (5,23 m)' 
și Sam Caruthers (5,18 m) la 
prăjină aflindu-se sub valoa
rea celor mai buni atleți eu
ropeni pe care îi vor întîlni.

(9.3), 
Willie

Jay Silvester, Mark 
Frank Covelli, Bob 
înlocuitorii lor —

Bill Skinner (84,30
la 

m),

Andre COUTAND

Merckx este inepuizabil

BREBEANU

lată-l pe austriacul Jochen Rindt. cîștigătorul „Marelui premiu 
disputat duminică la Clermont- Ferrand, intr-un moment al 

francezul Jean Pierre Beltoise

automobilistic *al Franței", 
cursei in care îl depășește pe

Hotărft lucru, celebrul campion 
belgian, Eddy Merckx pare mai 
decis ca oricînd să taie orice 
șansă adversarilor săi în actualul 
„Tur al Franței", atacind și con
traatacând permanent. Așa a fă
cut șl în cea de a X-a etapă, dis
putată Ieri pe distanța Belfort — 
Divonne (241 km), pe care a ciș- 
tigat-o de o manieră impresio
nantă.

In prima parte a etapei, Eddy 
a anihilat orice tentativă de eva
dare, chiar și cînd cel ce-și în
cercau norocul erau cicliști de 
mina a doua. Iar în momentul 
oportun, sesizînd o stare de acal
mie, belgianul a luat cursa 
cont propriu, singurii care 
putut să-1 prindă plasa au 
italianul Tosello, compatriotul 
său Bintens șl olandezul Zoete
melk (care a trecut anul acesta 
la profesionism). Pînă la sosirea 
la Divonne, Merckx nu a mal

putut fi ajuns, Iar la sprintul fi
nal el șl-a întrecut adversarii cu 
o ușurință remarcabilă.

Cîștigătorul a fost cronometrat 
in 5 h 52:36 (medie orară 41,010 
km), ca de altfel Tosello și Bin- 
tens ; Zoetemelk a sosit după 
două secunde, iar grosul plutonu
lui la 2:41.0.

Clasamentul general a suferit 
modificări importante. Astfel, in 
urma lui Merckx se află acum : 
Zoetemelk la 2:51, Bintens 3:55, 
G. Peterson 7:44, Van Springel 
8:02, Poulldor 8:31. Zllloll 8:34. 
Wagtmans 9:18. Galdos 9:33 și Van 
der Bosche 9:41.

LA 26 AUGUST

pe 
au 

fost

TELEX

ESTUDIANTES FEIJENOORD
in finala Cupei
HAGA, 6 (Agerpres). — Con

ducerile echipelor Feijenoord 
Rotterdam și Estudiantes la 
Plata au căzut 
pra datelor de 
finalei „Cupei 
tale" la fotbal.

de acord asu- 
disputare a 

interconitinen- 
Primu.1 joc va 

avea loc la Buenos Aires la 
26 august și va fi condus de 
un. arbitru european. Returul 
se va desfășura la Rotterdam 
și va fi arbitrat de un arbitru 
sud-american. In eventualita-

C. M.

și-a consolidat poziția

Intercontinentale
tea unui al treilea meci, a- 
cesta 
lano

a fost programat la Mi
la 11 sau 12 septembrie.

★
Praga, în cadrul „Cupei 

la fotbal, s-au în
La

Rappan1 
tîlnit formația locală Slavia 
și echipa elvețiană Servette 
Geneva. Fotbaliștii cehoslo
vaci au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (1—0) prin go
lul marcat de Frantisek Ve
sely.

în urma disputării „Ma
relui premiu automobi
listic al Franței", In care 
victoria a revenit sporti
vului austriac Jochen Rindt, 
în clasamentul campionatu
lui mondial (formula Ț 
conduce Jochen Rindt cu 
27

Stewart 
ham (Australia) 19 puncte, 
Hulme (Noua Zeelandă), 
Amon (Noua Zeelandă) 12 
puncte, Rodriguez (Mexic) 
10 puncte, Beltoise (Franța) 
9 puncte etc.

de puncte, urmat 
(Anglia),

I)
de 

Brab-

DE OBSTACOLE

Prima probă încheiată cu o surpriza

CANOmmifROMANCf-OMfDAUfDlAyil
LA „REGATA BRAMBOIIG"

Pe lacul Beetz din- Bran
denburg (R.D. Germană) 
s-a desfășurat, timp de două 
zile, una dintre cele mai 
tari competiții de canotaj 

academic ale sezonului, la 
care au luat parte schi- 
fiste din U.R.S.S., România, 
Olanda, Ungaria, Cehoslova
cia, Polonia, Bulgaria șl 
R.D. Germană

de

Victorii românești pe Iacul Sava
BELGRAD

Cea de-a

LA BAULE, 6, (prin telefon, 
de la trimisul nostru). O dată 
cu disputarea primei probe 
pentru calificarea în finală, 
s-a înregistrat și întîia sur
priză, prin victoria obținută 
de H. Smith (Anglia), aflat pe 
planul secund la cota valori
lor. Cei 27 de concurenți, în
scriși pentru campionatul mon
dial, au avut de executat un 
număr de 17 sărituri (înălți
me maximă 1,50 m, viteză 400 
m pe minut), cu acordarea 
a 7 secunde penalizare pentru 
fiecare doborfre de obstacol, 
adăugate La timpul general 
înregistrat. Traseul a măsurat
790 m sl a prezentat o mare 
dificultate de conducere. Un 
singur concurent a reușit în-

tregul parcurs fără penalizare, 
A. Schockemohle (R.F.G.) cu 
calul Donald Rex și, se pă
rea, că nu va putea fi în
vins. Englezul H. Smith, con- 
ducînd calul Nattie Browner 
intr-o viteză superioară, a 
reușit să recupereze cele 7 s 
cu care a fast penalizat pen
tru un obstacol doborît și să 
ocupe primul loc. Iată, de alt
fel, clasamentul după prima 
probă de calificare: 1. H 
Smith (Anglia) 100,0 », 2. A. 
Schockemohle (R.F.G.) 100,5 s,
3. D. Broome (Anglia) 102,0 a,
4. F. Chapot (S.U.A.) 107,7 a,
5. N. Pessoa (Brazilia) 114,7«, 
8. J. Elder (Canada) 115,5 *.

Concomitent cu C.M. s-an 
disputat și probele concursu
lui internațional, încheiate cu

următoarele rezultate : proba 
barema A, la cronometru 
(înălțime maximă 1,40 m, 62 
concurenți): D. Broome (An
glia) cu Beethoven 0 p, 68,4 s; 
proba barema A, la crono
metru (înălțime 1,45 m, 52 
concurenți): Ann Moore (An
glia) cu April Loye șl A. 
Schockemohle
Wimpel 0 p, 63,9 •; proba 
barema A, 
(înălțime 1,50
renți): F. Chapot (S.U.A.) cu 
San Lucas 0 p, 69,7 i; proba 
de vtnătoare, barema C la 
cronometru (înălțime 1,50 m, 
40 concurenți): N. Pessoa 
(Brazilia) cu Nagir 78,9 a.

(R.F.G.) cu
la cronometru

m, 44 concu-

Felix TOPESCU

6 (Agerpres). 
treia regată 

Internațională de caiac des
fășurată pe lacul Sava (în 
apropiere de Belgrad) a re
unit 110 concurenți din șapte 
țări, printre care și Româ
nia. Echipajul de caiac-4 al 
României a terminat învin
gător într-una din cele mai 
speotaculoase probe, reali- 
zînd timpul de 3:11,4. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat în ordine Polonia 3:14,6, 
Italia, Ungaria și Iugoslavia. 
In proba similară feminină, 
locul întîi a fost ocupat de 
o combinată româno-polo- 
neză, care pe distanța de 
500 m a fost cronometrată 
ou timpul de 1:47,4.

Proba de caiac 2—1000 m 
a prilejuit o aplaudată vic
torie a tinerilor 
românii Negrala și Zabara, 
oare au realizat timpul de 
3:34,2, întrecînd 
luptă echipajul maghiar Rat
ka j-Deme. Pe locul trei tn

această cursă s-au clasat po
lonezii Pisek-Hofmaru în 
concursul de juniori, pe pri
mul loc s-a clasat selecțio
nata orașului București cu 
56 puncte, urmată de Unga
ria 49 puncte, Bulgaria 35 
puncte, Italia 19 puncte.

in prima reuniune, 
sîmbătă, schifistele românce 
au obținut două medalii de 
bronz, la 4-f-l vîsle (3:32,84) 
și 8 + 1 (3:28,64). Iată, de
altfel, cîștigă toanele primei 
regate: simplu Shidagite
(U.R.S.S.) 3:50,38, dublu
U.R.S.S. 3:38,55, 4 + 1 rame 
R.D.G. (D; H. f. K. Leipzig) 
3:59,81, 4 + 1 vîsle R.D.G.
(D. H. f. K. Leipzig) 3:30,3», 
S+l U.R.S.S. 3:24,31.

Cele patru curse disputate 
duminică, în ziua a doua a 
„Regatei Brandenburg" ne-au 
adus și un frumos succes la 
4+1 vîsle, unde echipajul 
român a întrecut detașat 
(3:39,2) prima reprezentativă 
a R.D.G. (3:42,78) și pe cea 
a U.R.S.S. (3:44,43). Celelalte 
probe au revenit canotoare 
lor sovietice.

După trei probe, în campio
natul armatelor prietene ia 
pentatlon modern (întrecerile 
se desfășoară în apropiere de 
Varșovia), conduce echipa 
U.R.S.S. cu 7 962 puncte, ur
mată de România 7 688 punc
te, Ungaria 7 622 puncte, Po
lonia 5 207 puncte. La indi
vidual, în frunte se află Led
nev (U.R.S.S.), urmat de Pliante 
(Ungaria), Cosmescu (Româ
nia), Bako (Ungaria) și Ivanov 
(U.R.S.S.).

După două zile de întreceri, 
în meciul amical de tenis care 
se desfășoară la Barcelona 
între echipele Spaniei 5i S.U.A., 
scorul este favorabil gazdelor 
cu 3—0. In partida de dublu, 
cuplul Manuel Santana — 
Juan Gisbert a întrecut cu 
6—1, 4—6, 6—1, 6—2 perechea 
Arthur Ashe — Stan Smith.

Federația spaniolă de tenis 
a definitivat echipe pentru 
meciul de „Cupa Davis" pe 
care-1 va susține între 14. șl 
16 iulie cu selecționata Iugo
slaviei. Din formație fac parte 
Manuel Santana, Manuel 
Orantes, Juan Gisbert și An
tonio Munoz.

Trei succese românești la caiac-canoe
pe lacul Himki

Tiparul i X. ?, .Informația*, atr. Breaoianc nr. W—M, BucoregU

sportivi

Ia mare

MOSCOVA 6 (Agerpres).
— Pe lacul Himki din 
Moscova »-a desfășurat cea 
de-a patra regată Internațio
nali de caiac-canoe a RSFS 
Ruse. Locul întîi pe echipe 
a fost ocupat de reprezen
tativa RSFS Ruse, urmată 
de eelecționata orașului Mos
cova, echipa României fl 
formați* Bulgariei.

Sportivii români au repur
tat citev* frumoase succese, 
aflrmindu-ee îndeosebi în 
probele de canoe pe distan
țele lungi, unde au ocupat 
primul loc la dublu (A. Igo- 
rov — I. Suhov) și apoi la 
simplu (cu Ghecrghe Sido
rov). De asemenea, e-hipajul 
de caiac—4 al României, 
format din I. Dra^uiaohi, D.

Petrescu, 
movschi, 
gător cu 
S-au mal 
echipajele 
dubiu (Dragulschl 
situat pe locul doi la 1000 
m, și caiacul dublu la 
10 000 m (Artimov — Iile— 
vid), clasat, de asemenea, pa 
locui secund.

E. Pavel șl 
a terminat 
timpul de 
remarcat, 
române,

I. Sa- 
învin- 
3:13,3. 
dintre 

caiacul 
Pavel),

4036J


