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BEATRICE

HUȘTIU ,z

IN DIVIZIA A LA FOTBAL

IN SUEDIA
•> ■■

t*' Au rămasNlJliABctapc!
L, La invitația federa- 
Tfției de specialitate din 
TSuedia, campioana ță- 
krij la patinai artistic, 
Beatrice Huștiu, face 
de cîteva zile an
trenamente cotnune cu 
sportivii din Stockholm. 
Tânăra noastră patina
toare va rămâne în 
Suedia până la 22 au
gust. 1 -«V-S feA--;

'/■

în patru finale • • .

O săptămână plină 
pentru sportivii . școlari, 
punctată de nu mai pu
țin de 4 finiale de com
petiții. Prima dintre ele 
are loc marți și miercuri, 
ia Cheia, cu pionierii 
participanți la concursul 
de orientare turistică do
tat cu cupa „Roza vîn- 
tuirilor". Tot de marți 
(și pînă duminică inclu
siv), la Ougir se vor în
trece echipele finaliste 
ale campionatului repu
blican școlar de fotbal 

; (licee). De joi, la Reșița, 
’ voi’ intra în întrecere și 
țfinaliștii concursului re- 
’ publican de înot rezer- 

. vat școlilor sportive și 
1 liceelor cu program de 

educație fizică. Pentru 
atleții acelorași școli, 
finală, la atletism, înce- 
pînd de vinari. Loc de 
desfășurare — orașul 
Cîmpulung Muscel..

Manea-Calabiciov, învingătorii probei de canoe dublu 1000 m
, Foto: AUREL NEAGU

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV

NU NUMAI DESPRE
NUMĂRUL

0 Adversarii principali și-au confirmat 
valoarea ♦ Cum s-au comportat sportivii 
români ?• Să nu-i uităm, însă, pe... absenții 
de la Snagov • Perspective reale de afir
mare la campionatele mondiale S' Antre
namentele continuă pe apele Văliugului

Biletul de intrare
Reportaj

, Vacanța este, — după cite 
îmi amintesc — cel mai 
frumos anotimp școlar. Toți 
tpurtăm în noi amintirea 
unor imagini legate de școa
lă, de primii noștri dascăli, 

'de colegi, de tiecazurile cite 
.unei zile care ni se păreau 
a fi cele mai cutremurătoa- 

, re de pe pămînt, dar parcă 
cele mai dragi aduceri amin- 

' te, tot de vacanță sînt lega- 
,.te. Pentru că ele condensea
ză copilăria și adolescența 
noastră.

i

Zilele — înțelegem, firește, prin aceasta etapele — campionatului sînt, cum se 
spune, numărate. Termenele acordate de competiția cea mai populară din țara 
noastră se înscriu în răstimpuri scurte, crude prin lipsa lor de îngăduință 
pentru cei ce sînt angajați în lupta sufocantă de la periferia clasamentului șj pu
ține, prea puține parcă, pentru formațiile care aspiră la locurile onorante ale cla
samentului. Dar, situația este acum 

clarificărilor —
Interesantă ni 

care de a intui 
cînd disputa 
în fotbal va fi încă, nu 
ne îndoim, capul de afiș 
al competițiilor interne. 
Sus, pe locurile de pe 
podiumul clasamentului, 
situația s-a complicat ni
țel. Feroviarii bucureșteni, 
cu apărarea risipită prin 
scriptele comisiei de dis
ciplină ale federației sau 
prin cabinetele medicale, 
cu un Răducanu pus pe

Juniorii bucureștenl 
pe locul II 

la Dinamoviada 
de fotbal

Turneul interna
țional de fotbal 
„Dlnamoviada" (re
zervat echipelor de 
juniori) s-a înche
iat la Bratislava cu 
victoria formației 
Dozsa Budapesta. 
Pe locul 2 s-a cla
sat echipa. Dinamo 
București. In me
ciul decisiv Dozsa 
a învins cu 3—1 
(1—1) pe Dinamo 
București.

de neschimbat și etapele — să le zicem : ale 
au rămas doar trei.
se pare, din acest punct de vedere, o încer
cam ce se 

pentru titlu
poate întîmpla în cele trei runde,

Primele confirmări 
de participare la europenele 

de talere șl de skeet 
de la București

Intre 8 și 13 septembrie, la 
poligonul Tunari vor avea loc 
campionatele europene de ta
lere (ediția a 31-a) și de skeet 
(ediția a 17-a). Primele con
firmări de participare au și 
sosit Au trimis înscrieri 
derațiile de specialitate 
R. D. Germană, Suedia 
concurenți), Danemarca 
R. F. 
Anglia.

fe- 
din 
(13 

(12),
a Germaniei (10) și

VICTORIILOR...
xamen important — 
bineînțeles în pla
nurile diferențiate 
ale obiectivelor ur

mărite — pentru toate cele
13 echipe participante. Re
gata internațională Snagov 
a dat răspunsuri complete 
(dar nu definitive !) la
multe din întrebările pe
care și le pun la ora ac
tuală specialiștii, ca și a- 
matorii sportului caiacului 
și canoei.

în primul rînd, compe-

dintr o tabără de vacantă
Am avut zilele trecute 

prilejul să mă reintîlnesc cu 
copilăria. Urcam alene in 
duduitul potolit al motorului 
spre Predeal, cină, intr-o 
curbă a șoselei, o pancartă 
mare, pe care scria „Radio- 
expediția pionierească 1970“, 
m-a făcut să mă abat din 
drum. Am traversat podul 
aruncat peste Timiș și m-am 
trezit, dintr-o dată, între alte 
hotare, ale inocenței și pu
rității corespunzătoare celei 
mai fragede și celei mai fru

moase dintre virstele omului.
Un rățoi mare de lemn, — 

portar improvizat la bariera 
taberei, ne atrage atenția prin 
inscripția: „Plătiți intrarea 
cu un zîmbet". Nu ne eschi
văm, trecem pe sub barieră 
și ne găsim dintr-o dată în
conjurați de un stol gălăgios 
de pionieri care vor să afle 
scopul vizitei noastre acolo, 
dar mai ales să mărturiseas
că motivul prezenței lor la 
Timișul de Sus, în frumoa
sele și trainicele vile și ca
bane ridicate sub streașină 
pădurilor de brad. Șederea

Mihai BIRA

(Continuare in pag. a 2-a)

șotii mai mult ca oricînd, 
cu improvizații în forma
ție de la o etapă la alta 

și, îndeosebi, cu suflu cam 
scurt pentru lupta în ca
re s-au văzut angajați, au 
pierdut cadența marșului 
spre titlu. Capricioși ca 
întotdeauna, fiii risipitori

Călin ANTONESCU

Boxeri romani
la Snbotițd

La Subotița (Iugoslavia) se 
va disputa, între 17 și 20 iu
lie, un turneu internațional de 
box, la care au fost invitați 
și trei pugiliști din țara noas
tră. F. R. Box a decis să tri
mită la acest turneu pe boxe
rii C. Gruiescu, A. Dumitrescu 
și H. Stumpf. El vor fi însoțiți 
de antrenorul Ion Chiriac.

/Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare 
în pag. a 4-a)

Plasați greșit, cei doi fundaș! 
centrali ai Rapidului, Niță (iu 
stingă) și Cojocarii, nu-1 pot opri 
pe Lucescu să deschidă scorul 
în meciul Dinamo București — 
Rapid.

Foto : THEO MACARSCHI
CANOTAJUL A RĂMAS DATOR LA J. 0

tiția — mai ales prin cele 
16 finale — a confirmat in
tegral valoarea unor echi
pe sau echipaje, dînd ast
fel un plus de consisten
ță concluziilor desprinse 
după analiza numeroaselor 
regate internaționale des
fășurate în acest sezon pe 
diferite piste nautice euro
pene. S-a văzut, astfel, că 
formațiile .R. D. Germane, 
R. F. a Germaniei, Nor
vegiei (K 4) — principalele

Dan GARLEȘTEANU
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N-AM UITAT...U I
I ZORBA I

Discufie de actualitate

secretarul general al F. R. C. Y.,

Gheorghe Giurcăneanu

I
I
I
I

omanul lui Kazantzakis 
„Alexis Zorba" ne-a fer
mecat și ne-a dezvăluit un 
maestru al condeiului per
fect cunoscător al cutelor 
ascunse din sufletul omu-

Creionînd figura lui Zorba, a aces- 
vîntură-lume, Kazantzakis creează 
tip cu o deosebită personalitate, 
caracter complex și tulburător. Au-

I
I

Mustață
THEO

din finală cu Marin 
Foto : M.

*; Ion Pop (stingă) în barajul

LA ATENA

Curs de medicină
sportiva

între 13 și 22 iulie se ține 
la Atena, sub egida F.I.M.S., 
al doilea curs internațional 
de medicină sportivă, or
ganizat de asociația hele- 
nică de medicină sportivă. 
Din partea României, la lu
crări participă dr. Andrei 
Demeter și dr. Laurian Taus.

Prin natura restrîns
ca spațiu competițional, ca
notajul îșl trăiește viața doar 
vreo trei-patru luni din vara 
fiecărui an, din iunie ,pînă 
în septembrie. Ne aflăm, 
deci, în zona fierbinte a ,a- 
cestei activități de concurs, 
în „sesiune". Cu restanțieri la 
examenele capitale din ulti
mul timp, îndeosebi la capi
tolul schifiștilor, canotajul ro
mânesc simte imperios ne
voia unei redresări, unei 
prezențe mai active pe plan 
competitiv. Prilejuri sînt des
tule... Dar, va reuși el oare 
să pășească pe drumul rea
firmării ? Cum este pregăti
tă bătălia performanței ? Ce 
obiective imediate îi stau In 
față ? iată întrebări cărora 
am căutat să le găsim răs
puns prin intermediul

discuții cu secretarul gene
ral al F.R.C.Y, antrenorul e- 
merit Gheorghe Giurcăneanu.

— Să dăm prioritate fetelor. 
Nu numai din politețe, ci și 
pentru faptul că ele sînt cre
ditate cu două titluri euro
pene și multe locuri frunta
șe in ierarhia absolută a schi
tului. Așadar, ce pași s-au iă- 
flut pentru o cît mai bună 
comportare la C.E. din. au
gust ?

— Subscriem la introduce
re, din aceleași motive, și în 
plus cu speranța că pe la
cul Tata, în Ungaria, păs
trăm șanse bune la medalii. 
La ora actuală, avem un lot 
valoros, destul de tinăr, dor
nic de afirmare. Antrenorul 
emerit Ion Bulugioiu, împre
ună cu prof. I. Boicu și dr. 

Popescu au imprimat ce-

re
el 

inițială) un ritm susținut de 
muncă, corespunzător marelui 
efort care trebuie depus in 
această specialitate pentru a 
se ajunge la un randament 
superior. Cîteva rezultate sînt 
Încurajatoare. Cea mal mare 
Încredere ne-o Inspiră echi
pajul de 4-|-l vîsle. El a cîș- 
tigat în R. D. Germană, la 
Brandenburg, într-o" compa
nie selectă, 
lipsit 
rește

lor 29 de sportive ale 
prezenta ti ve4 (sub forma

Germană, 
într-o' 

din care nu 
vîslașele sovietice și 
gazdele. Cred că

Neagoe MARDAN

au 
fi
se

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ultimele două probe 'desfă
șurate în cadrul finalei cam
pionatelor republicane indi
viduale de scrimă pentru ju
niori mici. La spadă, gălă- 
țeanul Viorel Ștefănescu — 
favoritul probei — a obți
nut titlul de campion repu
blican cu 4 victorii, pierzînd 
un singur asalt, în finală, la 
P. Szabo. Pentru locurile 2— 
4 lupta a fost foarte strînsă, 
în final cei trei trăgători fi
ind departajați doar prin 
tușaveraj, cu toții avînd cî- 
te trei victorii.

La sabie, după o luptă

„CUPA DE
CIOCOLATA*

copiilor (nele-

clasați la fie- 
categorie de

. Miercuri, pe aleile din fața 
Circului de stat, va avea 
loc, începând de la ora 17,00, 
iun concurs de patinaj pe 
rotile dotat cu „Cupa de cio
colată". întrecerea este des
chisă tuturor 
gitimați).
. Primii trei 
care probă și
vîrstă (separat pentru băieți 
și pentru fete) vor fi ;pre- 
miați. Celui mai bun concu
rent i se va înmâna „Cupe 
de ciocolată".
. Concursul este organizat de 
Comisia municipală de pa
tinaj, în colaborare cu Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor, cu sprijinul Fe
derației române de patinaj, 
înscrierile se fac înainte de 
star^

I
lui. 
tui 
un 
un 
torul, personificat prin povestitor,, tre
ce pe un plan secundar al acțiunii, în
treaga scenă a romanului fiind domi
nată de figura uriașă a lui Zorba. An
titeza evidentă dintre cei ‘ 
torul frămîntat de toate problemele 
vieții, ale existenței prezente și viitoa
re, rătăcind dezorientat prin labirintul 
tuturor filozofiilor, și Zorba, omul sim
plu, direct, primitiv, teribil de înțe
lept în concepția lui despre viață și 
moarte, dă sens și culoare acțiunii,.

Evident este că el, omul ideilor și a! 
contorsionatelor ipoteze cosmogonice, 
el, filozoful și intelectualul elevat, este 
permanent avid după frumusețile și 
darurile fruste ale vieții, după ceea ce 
constată că a neglijat ani de-a rîn- 
dul, după ceea ce tumultuosul său prie
ten a sorbit în aventuroasa lui viață. 
Intr-un moment de deplină sinceritate, 
într-o confesiune ......... . . ’ ‘
conștiință, autorul ni se destăinuie ast
fel :

„Dacă a? putea să iau un burete și 
să șterg tot ce am învățat, tot ce am 
văzut și-am auzit și apoi să intru în 
școala lui Zorba și să încep cu mare
le, cu adevăratul alfabet I Cît de di
ferită ar fi calea pe care aș apuca-o.I 
Mi-aș exersa perfect cele cinci simțuri., 
pielea întreagă pentru a se desfăta și 
a înțelege. Aș învăța să alerg, să înot, 
să călăresc, să canotez, să șofez, să 
trag cu arma. Mi-aș umple sufletul cu 
carne. Mi-aș umple carnea cu suflet, 
l-aș împăca în mine, în sfîrșit, pe a- 
cești doi dușmani de veacuri".

Aceste 
încărcat 
educație 
darurile 
mișcare, 
șită de 
evidentă.

Idealul la care aspiră Kazantzakis 
— într-o eventuală nouă existență — 
este acela din epoca densă a vechii 
Elade. Simțim și înțelegem îndemnul 
lui — atît de necesar nouă, oamenilor, 
societății moderne care, sorbind din 
plin binefacerile automatizării, super- 
civilizării și hiperurbanizării, îi plătim 
și un tribut imens. Această simbioză 
între spirit și corp, logodna între fizic 
și intelect, a fost și este dorința tutu
ror marilor personalități, care în O- 
limpul lor încărcat de idei n-au negli
jat izvorul vieții simple, mișcarea, jo
cul, soarele, zăpada, stadionul.

Dacă marea performanță are uni
versul și problemele ei deosebit de 
complexe, aspectul celălalt al activi
tății sportive, de reconfortant, deco
nectant, exercițiul fizic pur — doar 
ca suport al activității creatoare, ac
tivitatea sportivă necompetitivă are și 
ea implicații profunde și urmări ne
bănuite. Nu întîmplător poate găsim în 
cele spuse a’e scriitorul din țara lui 
Homer și Seferis o perfectă concor
danță cu ceea ce undeva nota marele 
nostru spirit enciclopedic și universal 
George Călinescu : „A te scălda în 
mare și idei, a întări mușchii membre
lor și a vivifica celulele creierului, așa 
se „atinge frumusețea în noua pales-

doi, gîndi-

I
I
I
I
I
I
I
I

LA NATAȚIE $1 CICLISM

Sofronie• Alexandru

României

Turul
Macedoniei

Citiți amănunte în rubricile 
din pag. a 2-a

Șl INTERNAȚIONALĂ
BOGATĂ ACTIVITATE INTERNA

»

reprezentantul României m „Trofeul celor 7 coline*Marian Slavic

intimâ cu propria-i I 
I 
I
I
I 
I

cîștigă- 
altf el —

dramatică în finală, 
torul
Ion Pop de la C.S. M. Cluj, 
a intrat în posesia 
de abia după un baraj cu 
bucureștenii M. Mustață și 
I. Dinu, primul dintre aceș
tia fiind o adevărată revela
ție.

Iată clasamentele din pro
bele amintite :

SPADA : 1. V. Ștefănescu 
(Dunărea-Galați) 4 v ; 
Moise (Olimpia Satu Mare) 
3 v ; 3. L.
(C.P.M.B.) 3 v; 4. C. Ru- 
san (Voința Craiova) 3 v ; 5. 
P, Szabo (C.S.M. Cluj) 2 v ; 
6. I. Dima (Electroputere 
Craiova) 0 v.

SABIE : 1. I. Pop (C.S.M. 
Cluj) 4 v. d.b. ; 2. M. Mus
tață (Viitorul) 4 v, d.b. ; 3. 
I. Dinu (Viitorul) 4 V; d.b. ; 
4. C. Soare (Petrolul-Ploiești) 
1 v ; 5. L. Orvossy (C.S.M. 
Cluj) 1 v ; 6. D. Mancaș (Pe
trolul Ploiești) 1 v. (h. a.).

scontat de

titlului

; 2. C.

Angelescu
4. C.

• înotători români vor • STEAUA — campi-
concura la Roma, Viena oană de juniori a
și Bratislava Capitalei la polo

și echipa

pe locul I

COLOCVIU INTERNAȚIONAL 
AL ANTRENORILOR DE HANDBAL

localitatea 
situată în 

se

balneară 
apropie- 

vor des- 
lucrările

în
Umag, 
rea Triestului, 
fășura anul acesta 
tradiționalului colocviu in
ternațional al antrenori
lor de handbal organizat de 
federația de specialitate iu
goslavă. La această reuniu
ne, a cărei temă este : „Cum 
ne-am pregătit pentru cam
pionatul mondial", vor par
ticipa, alături de prestigioși

tehnicieni europeni (Hans 
Seiler — R.D.G., Vlado Sten
zel — Iugoslavia, Roland 
Mattsson — Suedia, Bedrich 
Konig — Cehoslovacia) și 
trei antrenori români : prof. 
Nicolae Nedef, antrenor fe
deral, prof. Constantin Po
pescu, președintele Colegiului 
de antrenori și prof. Ion 
Donca, antrenor la Dinamo 
Brașov.

Alex. Sofronie, prl- 
rutler român 

ciștigâ un 
ciclist peste 
hotare.

Imesaj 
la o 
după 
după

rînduri amare sînt un 
de semnificații, un apel
complexă. Nostalgia 

de neprețuit a 
după dans — forma desăvîr- 
expresie a lui Zorba — este

istalgia 
le firii, I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

Dorin ALMAȘAN |
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VACANTA PATRIOTICA

ȘANTIERELE
RECONSTRUCȚIEI

HOIS

BILETUL DL INTRARE
1)(Urmare din pag.

cultura de porumb a I.A'.S. Apoldu
Elevii liceului din Miercurea Sibiului, în tabăra de muncă 

patriotică, lucrează la

■ Debutul vacanței d» vară 
a găsit elevii din întreaga 
țară pe șantiere și ogoare, 
în orașele sinistrate, într-un 
cuvînt, acolo unde elanul și 
tinerețea lor erau chemate 
să ajute la recuperarea pa
gubelor pricinuite de calami
tăți, la strângerea culturilor.

Elevii liceelor din județul 
Sibiu au răspuns și ei la 
fel ca toți colegii lor din 
țară, înrolîndu-se în taberele 
de muncă patriotică. Cele 36 
de șantiere din județ care au 
primit pînă acum prima se
rie de entuziaști elevi, au ca 
principale scopuri refacerea 
localităților sinistrate, spriji
nirea LA.S.-urilor prin re
coltări de legume, fructe, 
furaje și prin întreținerea 
culturilor.
■ La Dumbrăveni — 80 de 
elevi și la Mediaș — 770 de 
elevi îndrumați de cadre di
dactice și activiști ai Comi
tetului județean U.T.C., refac 
>bazele sportive și spațiile 
verzi. La Copșa Mică 100 de 
elevi lucrează la refacerea 
digurilor. In 9 din cele 10 
I.A.S.-uri din județ, peste 
1 000 de elevi lucrează asi
duu, rezultatele muncii lor 
fiind apreciate ca excelente. 
In orășel» județului, pe cele 
26 de șantiere constituite, se 
lucrează la construcții școla
re, la amenajări de 
verzi și baze sportive.

■ în orașul Sibiu, pe șantie
rul aeroportului 
de intereș național — elevii 
contribuie la amenajarea pis
tei betonate, înregistrând sub 
conducerea inginerilor si teh
nicienilor care coordonează 
munca de aici, progrese ui
mitoare. Acest șantier a pri
mit din partea elevilor un 
răspuns prompt și elocvent: 
de la Liceul nr. 3 din Sibiu 
au fost solicitați 50 de elevi 
și s-au prezentat 70 !

După orele de muncă, a- 
ceștl minunați copii, acești 
înflăcărați și entuziaști ti
neri, se strâng în cluburile 
primitoare, care le oferă un 
bogat program, iar seara, în 
jurul focurilor de tabără rîd 
și glumesc, povestindu-și în- 
tîmplări din timpul anului. 
Tradiția existentă în județul 
Sibiu — care în fiecare va
canță a reunit mii de elevi 
in taberele de muncă patrio
tică — își spune cuvântul, 
lucrul intens, rezultatele 
foarte bune fiind dovezi con
cludente 
tineretul 
chemării

Iloria

s.pații

șantier

ale elanului cu care 
sibian răspunde 

partidului.

ALEXANDRESCU

Zor avea un tîlc. Am aflat 
astfel că mă aflu in fața ce
lor cinci echipaje finaliste 
ale concursului republican 
„Radio-expediția pioniereas
că 1970" aflat 
ție.
. Pornită din 
și din cele 8 
Capitalei întrecerea a ajuns 
în ultima sa fază, in care 
5 echipe, fiecare compusă din 
10 persoane, urmează să-și 
aleagă învingătorul: Corarul 
(Giurgiu), Cugetătorii Deltei 
(Tulcea), Electronic Hio (Hu
nedoara), Vlăstarii Gutîiului 
(Baia Mare) și Flacăra Bucu
rești III).

Concursul, organizat 
Radioteleviziunea română 
colaborare cu C.N.O.P. 
C.N.E.F.S., cuprinde in etapa 
finală 5 probe: una școlară 
în care se face apel la cu
noștințele de matematică, 
geografie, istorie și literatu
ră, a doua probă, de labora
tor necesitind cunoașterea 
unor noțiuni de fizică și chi
mie, a treia de fantezie și 
indemînare, a patra, artisti
că și a cincea, sportivă, con- 
stind într-o cursă de orien
tare turistică prevăzută cu 
probleme aplicative și punc
te de control.

Fericiții din fața mea, 
triumfînd în faza I și a 
11-a a concursului, își ciștiga- 
seră dreptul la. o tabără de 
14 zile la murite Și onoarea 
de a-și disputa finala.

Tabăra mi s-a părut bine- 
cuvîntată nu numai prin 
fereastra ce o deschidea co
piilor spre noi orizonturi de 
sănătate, ci și prin semnifi
cațiile sale intelectuale, 
climatul de instrucție și 
cație pe care-l degaja.

Serile nu sînt netede, 
le de conținut, se organizea
ză programe muzicale dis
tincte ce și-au cîștigat și un 
nume: „Serile de la Timiș".

Concursul de muzică ușoa
ră „Cerbul de aur" și-a găsit

ta a Ul-a edi-

39 de județe 
sectoare ale

de 
în 
îi

prin 
edu-

goa-

Mini-recital aviatic
ARAD, 13 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — După 
prezentarea aparatelor de 
zbor, adică după încheierea 
probei de stand, participanții 
la ediția inaugurală a cam
pionatelor naționale de aero- 
modele (machete zburătoare) 
au trecut la evoluțiile prac
tice, la demonstrațiile în te
ren. Altfel spus, micile aero
nave — copii fidele ale di
feritelor tipuri de avioane 
românești și străine — au 
trebuit să-și arate și în aer 
calitățile, performanțele. Căci, 
dacă miniaturalele avioane 
respectau pînă și culoarea 
scaunelor din cabinele suro
rilor lor mai mari, cu atît 
mai mult ele trebuiau să nu 
dezamăgească în ceea ce pri
vește zborul. Astfel, cu mo
toarele sub presiune, lilipu
tanele aparate începeau să 
ruleze pe pista circiilari da 
concurs, urmărite cu emoție 
de piloții, de mecanicii lor. 
Urma decolarea, cîteva ture 
de zbor avîntat, apoi, loopin- 
guri, viraje de 45 de grade, 
spectaculoase ranversări, 2—3 , 
ture pe spate, aterizarea. 
Unele, respectând tipul avio
nului reprezentat, în tim
pul zborului parașutau (pă
puși de cîrpă, se înțelege), 
degajau rezervoarele de sub 
planuri, semnalizau cu lumi
nile de poziții, în sfîrșit, sco
teau flansurile pentru ate
rizare. Un spectacol aviație 
inedit, o întrecere de teh
nică și măiestrie, un recital 
al viitorilor constructori de 
avioane și piloți, adică al 
sportivilor noștri aeromod»- 
l’ști. Nimic, deci, minor în 
tot acest concurs aviatic: la 
reușita construirii avionului 
Vlaicu II a stat tot studiul 
asupra machetei aparatului. 
Deci, pe drept cuvînt putem 
afirma că primul machetlit 
aviator român a fost teme
rarul Aurel Vlaicu. Aceasta 
în urmă cu șase decenii.

Așadar, notele (punctajul) 
obținut» la proba de stand 
s-au cumulat astăzi cu cele 
realizate de aeromodeliști 
în zborul practic. întrecerea 
a fost rezervată lansărilor 
pachetelor de ioane stră-

ine. S-au 
manșe, iar 
lizat cele mai multe puncte, 
la această categorie de avi
oane a fost Francisc Rimoczi. 
din Cluj, prezentînd un Fo- 
ker. Iată primii cinci cla
sați la âceastă, categorie : 
1. Fr. Rimoczi (Tehnofrig 
Cluj) 2087 p, — campion na
țional, 2. R. Țarog (Grivița 
Roșie București) 1794 p, 3. 
I. Constantinescu (Semănă
toarea București) 1586 p, 4. 
Șt. Ir}a (Rapid

disputat două 
cel care a tota-

Șt. ItȚa (Rapid Bistrița) 
1201 p, 5. I. Sîngiorzan (Ra
pid Bistrița) 750 p.

Vasil» TOFAN

SEMNE BUNE
Săptămlna trecută a fost — 

ca și precedentele — bogată 
în evenimente interne și in
ternaționale pentru rutierii și 
pistarzii români. Mai mult, ea 
a relevat ascendentul de formă 
sportivă a tricolorilor, pre
cum și unele perspective ale 
acestora pentru viitoarele mari 
confruntări internaționale.

Subliniind consecvența fe
derației și a comisiei de ci
clism a municipiului București 
în organizarea cu regularitate 
a competițiilor pe velodrom 
(cele două etape ale „Cupei 
Steaua” susțin și ela afirma
ția), precum și importanța 
acordată fondiștilor din cate
goriile juniori și tineret — 
întrecerea dotată cu „Cupa 
orașelor", devenită tradițio
nală, angajează an de an în
tr-o competiție de regulari
tate speranțele sportului nos
tru cu pedale și evidențiază 
in fiecare sezon noi talente 
— să trecem la activitatea in
ternațională a rutierilor.

In Berlinul Occidental a avut 
loc duminică o cursă da 100 
km contratimp pe echipe. Im
portant test pentru campiona
tele mondiale din Anglia (1970) 
și, în perspectivă, pentru 
Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen. (1972), întrecerea a re
unit la start redutabilele re
prezentative ale Suediei, O- 
landei, Italiei, R. F. a Germa
niei, Danemarcei etc. Printre

participante s-a numărat și 
echipa României, alcătuită din 
Vasile Teodor, Constantin Gri- 
gore, Nicolae David și Teodor 
Puterity. Reunită după aproa
pe un an de zile reprezenta
tiva țării noastre s-a dovedit 
a fl mult mal aproape decît 
ne-am fi gîndit de marile 
forțe din această probă. Ob- 
ținînd 2 h 12:45 echipa și-a 
ameliorat evident rezultatul 
anterior. Se pare că Nicolae 
Voicu a găsit o formulă de 
echipă care să mențină pe 
cei 100 km un ritm accepta
bil. De la acest rezultat se 
poate porni o discuție privind 
oportunitatea participării la 
C.M. din 1971 (Ziirich) Și, a- 
poi, la J.O. Desigur, actuala 
formulă nu este o soluție de
finitivă. Mai sînt — nu mulți, 
este drept — și alțl alergători 
care pot intra în vederi, ci
cliști cu forță și gabarit. Cău
tările antrenorului pot duca 
la soluții mai bune, la rezul
tate sub 2 h 10:00

După „Turul Iugoslaviei", 
trei rutieri români au rămas 
să-și dispute, alături da ci
cliști din Polonia, Austria, Al
geria, Iugoslavia etc — șan
sele în „Turul Macedoniei". 
Alexandru Sofronie, Vasile 
Selejan și Vasile Burlacii — 
alcătuind echipa României — 
au avut, așa cum menționează 
agențiile de presă, o remar
cabilă comportare în această

dificilă întrecere de fond. Et 
au cucerit locul I pe echipe, 
locul I la individual — prin 
Alexandru Sofronie — și lo-, 
cui I în clasamentul eprin-, 
terilor (Vasile Șelejan » ciști-ii 
gat 4 din cele 7 etape dispu-^? 
tate pînă duminică). Evident, ’ 
succesul acestor băieți ridici 
cota ciclismului românesc in 
arena ' ’* ”
dacă 
este ....
rang, ea contează In _ lumea 
rutierilor, mărturie fiind a- 
fluxul de concurenți și tata-, 
■șesul manifestat de presă.

Actualul sezon confirmă as
censiunea ciclismului româ
nesc. Sini semne bune, încu
rajatoare. Comportările meri
torii din „Turul Turciei", „Tu
rul Iugoslaviei, „Turul Mace
doniei” și din competiția des
fășurată în Berlinul Occiden-, 
tal se avs însă confirmata.

Hrittach» NAUM

internațională. Chiar 
„Turul Macedoniei” ni» 
o competiție de , prim 

mărturie fiind a-

SUCCESUL
DEBUT ANȚILOR

un corespondent în concursul 
pionieresc „Iedul de aur, Ti
mișul de Sus — ediția a Il-a 
1970“ cu juriu alcătuit din 
copii și dotat cu premiul 
„Ciocolata de aur".

Carnavalul copiilor, cu pa
rada costumelor, drumețiile 
prin împrejurimi, întrecerile 
pentru ornarea vilelor, sau 
pur și simplu joaca, joaca 
sănătoasă, gălăgioasă și dez
lănțuită, nu sînt puncte din 
program, ci .pur și simplu o 
realitate, un vis trăit aevea, 
frenetic.

Copiii zburdau ! Copiii erau 
fericiți! Copiii n-aveau timp 
să se gîndească la premiile 
pregătite pentru ei de R.T.V., 
de C.N.E.F.S., de O.N.T., de 
C.E.C., de „Electrecord", de 
editurile Albatros sau Mi
nerva, după cum nu se pu
teau gîndi — în acele clipe 
— la eforturile făcute de cei 
mari — pentru ca ei să poa
tă ajunge și să se bucure 
acolo, sub poala codrului de 
brazi.

ROMA. VIENA, BRATISLAVA 
PRIMELE ESCALE

H\IAINTEA BALCANIADEI Șl A EUROPENELOR
La Reșița, concursul școlilor sportive

DINAMO

Șl STEAUA,

NEÎNVINSE

mai 
ale 
eu- 

bal-

Pînă la startul celor 
importante concursuri 
sezonului (campionatele 
ropene și campionatele 
canice), înotătorii rorhâni vor
lua parte la o serie de com
petiții, unele dintre ele tra
diționale, toate constituind 
însemnate verificări prelimi
nare. Prima confruntare. 
„Trofeul celor 7 coline", se 
va desfășura vineri și sîm- 
bătă la Roma. Slavic, Giura- 
sa și Lupu vor concura ală
turi de unii dintre cei mai 
buni înotători italieni, vest- 
germani, francezi, polonezi, 
din R. D. Germană. Ungaria 
și dîn alte țări.

Peste o săptămînă, mai 
precis între 22 și 26 iulie, 
Aimer și Agneta Sterner vor

concura la Viena („Marele 
premiu al națiunilor") și la 
Bratislava („Marele premiu 
al orașului Bratislava"), de 
asemenea în compania unora 
dintre cei mai redutabili 
performeri europeni.

Activitatea competițională 
a înotătorilor noștri se inten
sifică, însă, și pe plan in
tern. Seria celor mai „tari" 
competiții începe joi, în ba
zinul din Reșița, cu con
cursul republican al școlilor 
sportive.

SĂRITORII
DIN NOU

PE TRAMBULINE

Atleții juniori se pregătesc 
pentru mitingul balcanic

■ ■

de la Atena și C. E. de la Paris
Cornel Dima a realizat un nou record pe 1500 m

în 1961 a avut loc la Cluj 
ediția experimentală a unei 
competiții balcanice pentru 
juniori și junioare. Deși în
trecerile au arătat, în mod cit 
.se poate de clar, utilitatea li
nei asemenea competiții, Con
gresul Balcanic, din diferite 
motive, nu a adoptat totuși 
hotărîrea permanentizării ei. 
Au trebuit să treacă, iată, 
mai mulți ani pentru ca, pre
sați de realitate, delegații ță
rilor balcanice să voteze în 
unanimitate instituirea unui 
miting al juniorilor din acest 
colț de lume. Concursul inau
gural va avea loc zilele viitoa
re la Atena și el precede un 
alt eveniment aflat, de ase-j 
menea, în premieră, campio
natele europene pentru 
niori 
brie).

In
tante competiții ale 
din generația tînără se fac 
pretutindeni pregătiri intense 
care țintesc, de fapt, cu mult 
mai departe de Atena și Pa
ris, obiectivul fiind îndreptat 
spre Montrealul olimpic al 
anului 1976. Juniorii noștri 
aflați și ei în febra pregăti
rilor au participat recent la 
cîteva concursuri. La Varșo
via, Cornel Dima a stabilit 
uh nou record republican de 
juniori în proba de 1500 m 
cu 3:47,8, a doua performanță 
europeană a anului la această 
categorie de vîrstă.

în alte competiții au fost 
înregistrate performanțele : 
înălțime: M. Negomireanu

(Paris, 11—13

vederea acestor

ju- 
septem-

impor- 
atleților

2.08 m, Kicsid 1,95, Katona 
1,95 ; greutate : Iordan 14,78; 
ciocan : Ghelmegeănu 50,60 ; 
fete : 600 m : Leontina Sălă- 
jean 1:35,1, Natalia Andrei 
1:35,3 ; 800 m : Natalia Andrei 
2:14,2, Leontina Sălăjean 
2:14 3.

SELECȚIA CONTINUĂ
După desfășurarea Memo

rialului Zeno Dragomir, con
curs considerat criteriu de se
lecție pentru alcătuirea echi
pelor reprezentative, un alt 
concurs va fi organizat în Ca
pitală, pentru mai multe 
probe care au lipsit din pro
gramul întrecerilor de la ’Re
șița. Concursul programat azi 
pe stadionul Tineretului, de 
la ora 17, cuprinde următoa
rele probe : bărbați: 800 in, 
5000 m, 400 mg, 3000 m obsta
cole, triplusalt, greutate, cio
can ; femei: 400 m, suliță. Un 
alt concurs va fi organizat, 
zilele următoare, pe stadionul 
din Poiana Brașov.

PE AGENDA 
COMPETIȚIONALA 

Două mari concursuri
programate la sfîrșitul acestei 
săptămîni. La București vor 
avea loc finalele campionate
lor republicane universitare 
(printre participanți se vor 
număra mai mulți icomponenți 
ai loturilor naționale), iar la 
Cîmpulung Muscel’se vor des
fășura întrecerile elevilor din 
școlile sportive, de asemenea 
un concurs cu caracter repu
blican.

In continuarea activității 
competiționale, săritorii de la 
trambulină își vor disputa, 
de joi pînă sîmbătă, etapa pe 
municipiul București a cam
pionatelor naționale pentru 
seniori. In prima zi se vor 
desfășura săriturile de la 
trambulina de 1 m, în cea 
de a doua cele de la tram
bulină bărbați și platformă fe
mei și în ultima salturile de 
la platformă bărbați și tram
bulină femei.

In continuare, calendarul 
competițional prevede „Cu
pa Școlarul", competiție ce 
va fi organizată duminică de 
Clubul șportiv școlar Bucu
rești.

sînt

canotajul
(Urmare din pag. I)

poate viza din nou aurul cu
cerit tn 1968 la Berlin șl „în
locuit* anul trecut, la Klagen
furt, cu argint. în rest, contă n 
tot pe locuri fruntașe la »m- 
barcațla maximă de 8+1 șl la 
4+1 rame, locul I la Praga. 
Astfel ne vom situa din nou pe 
treapta a treia a ierarhiei con
tinentale, de fapt mondiale, pe 
care o ilustrează trofeul „Moa
ra de vînf-,

— Obiectivele par onorabile șl... 
rezonabile, avtnd in vedere că 
nu dispunem Încă de un lot co
respunzător numeric. Care sini 

viitoare ?
singur punct 

— „Regata 
25—26 iulie, 

apela la uh 
20. O scurtă

•tapele pregătirii ’
— Mal avem un 

de control oficial 
Amsterdam* din 
după care se va 
Iot mal redus, de __ _ _____
pregătire la Piatra Neamț, în 
condiții de altitudine medie șl 
De o pistă de puțin timp inau
gurată. Apoi revenire la școa
la de bază — Snagov. Cit pri
vește Insuficiența numerică, sîn
tem conștiențl de ea șl căutăm 
să o înlăturăm, deși nu este o 
acțiun» prea ușoară șl nici de _ ___n(j
bazăm pe lotul de tineret (30 
de sportive), de oare se ocupă 
antrenorul emerit Fr. Cerhatl 
(A. S. Mureșul), Gh. Gheorghiu 

Bucu- 
(Volnța 
oricînd 

de se

scurtă durată. "Deocamdată

(Clubul sportiv școlar
rești) șl Gh. Spiță
București). El poate fl 
lărgit, printr-o muncă ... __
lecție judicioasă șl o pregătire 
i tentă din partea tuturor an
trenorilor. în prezent, se știe, 
ponderea covîrșitoare In echipa
jele naționalei o are C.N.U. Ar 
fi de dorit o echilibrare a, re
partizării forțelor. In calendarul 
Intern s-a prevăzut șl o selec
ție pentru ocuparea locurilor va
cante în primele schituri ale’ță- 
ril. Așteptăm candidate. Și nu 
numai din Capitală,,,

— Am extins, ceva mal mult 
declt prevăzusem, discuția noas
tră despre canotoare. Ne-a ră
mas puțin spațiu pentru schi
tul masculin, și tocmai asupra 
lui ar trebui să insistăm mai 
mult.

— Perfectă dreptate. De 
puține ori ne-a bucurat 
numai la europene sau 
diale, unde de obicei am 
țlonat medalii. A trecut . 
o veșnicie din 1955, cînd 4 fără 
cîrmacl a fost declarat campion 
european la Gând, sau din 1958 
— locul II pe națiuni la Poz
nan. Departe e șl medalia de 
argint a echipajului de 2+1 la 
C.M. din 1962. De atunci nimic 
strălucitor In palmares, șl — 
regretabil — nimic în palmare
sul Jocurilor Olimpice. La ulti
mele trei ediții ale J.O. nu 
ne-am făcut datoria. Țin să a- 
firm că n-am uitat acest lucru, 
că federația va face tot ce-1 va 
sta tn putință pentru o reabi
litare la proxima ediție de la 
MUnchen.

— Lăudabil șl demn de con
semnat acest angajament colec
tiv. Să revenim, totuși, la obiec
tive mal presante. De mondiale
le din Canada nu ne despart 
nici două ■ luni...

— A fost parcursă o bună bu
cată de drum in pregătire. Re
gatele tari de la ' ‘ 
Grilnau, ca și cea de la Bled, 
au confirmat

prea 
el. Șl 
mon- 
colec- 
parcă

Moscova și
un Început de 

creștere valorică. Cu rază re- 
strînsă, deocamdată, la numai 
două echipaje, 2+1 șl 4 f.c., 
care s-au situat pe locul se
cund. Acum, cînd cunoaștem șl 
rezultatele „Regatei Lucerna", 
competiție de >mare anvergură șl 
care a devenit examenul nostru 
de căpătîi, slntem deplin edifi
cați. Ambele echipaje dlnamo- 
vlste, pregătite de antrenorul D. 
Popa, au dat satisfacție. Noul 
nostru schit de 2+1, cu St. Tu-

dor, P. Ceapura + L. Lavren- 
schl, a Întrecut chiar așteptări
le, obțlnînd prima medalie da 
aur la acest concurs interna
țional, Iar 4 f.c. a ocupat locul 
III. Deci, deși mal avem In pro
gram „Regata Snagov" (31 Iulie 
— 2 august), principalul crite
riu de judecată fiind trecut cu 
succes, se poate spune că ba
remul pentru C.M. a fost În
deplinit.

— Criteriul a fost bine ales. 
De acord șl cu Intransigența. 
Dar cum rămîne cu situația de 
a nu putea trimite la regatele 
internaționale declt garnituri In
complete și acelea selecționate 
de la un singur club 7 Ce se 
întreprinde pentru stimularea 
întrecerii dintre secțiile clubu
rilor fruntașe ? Ne referim cu 
deosebire la Dinamo, Steaua șl 
chiar C.N.U. In eventualitatea 
unei concurențe tenace șl lo
iale, susținuta cu competență șl 
oDiectivitate, schitul n-ar avea 
declt clștig. Ieșind desigur din 
anonimat. Așa, consemnăm me
reu o situație nefirească, fără 
nici o perspectivă...

— Șl noi am dori nu una ci 
mai multe secții puternice. Al
cătuirea garniturilor, la cel mal 
înalt nivel, ar II’ mal ușoară, 
iar locurile tn echipajele națio
nale n-ar mal rămîne vacante. 
In acest sens, ne revine o bună 
parte de vină. Va trebui să na 
ocupăm temeinic de Întărirea 
secției de la Steaua, care anul 
trecut — datorită șl antrenoru
lui Radu Nlcolae — ne-a dat 
speranța unei lărgiri a - ■ - ■ 
fruntaș. Sezonul actual 
insă o oarecare scădere, . ... _ 
cată — dar nu In întregime — 
prin cauze obiective. La fel șl

— — — E drept, mal crud
In schimb cu 

da progres, 
ar putea al-

lotului 
denotă 
exipll-

BRĂILA (prin 
Așa- 

aelecționa- 
ita d» box — ju
niori a țării noas
tre a triumfat, 
sîmbătĂ, în fața

I

telefon), 
dar,

După meciurile desfășurate sîm- 
bătă și duminică la București și 
la Oradea, clasamentul diviziei A 
la polo se prezintă astfel : 
1. Dinamo ----- ' * ~

2. Steaua
6. Rapid
4. Voința Cluj
5. I.E.F.S.
6. Prog. BUC.
7. Crlșul
8. Vagonul
9. Pollt. Cluj

10. Olimpia Or.
Campionatul 

toamnă, după   ------- „—
naționale de la campionatul european.

STEAUA, CAMPIOANĂ 
A CAPITALEI 

LA JUNIORI II
După dispute deosebit 

interesante, campionatul 
polo al juniorilor mici 
" " ’ “ care întrunește

— cele mai bune
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de 
de 

dinCapitală,
de fapt __ __  ___
echipe din țară, s-a Încheiat 
cu succesul formației (Steaua 
(antrenor Fr. Crișan), aflată 
la egalitate de puncte cu Șco
larul (antrenor Paul Nicu- 
lescu), dar cu golaveraj mal 
bun. Deosebit de echilibrată a 
fost întrecerea pentru cele
lalte două locuri care aduceau 
calificarea în turneul final al 
campionatului național. Pînă 
la urmă, Școala sportivă nr. 1 
și ~ 
tul 
lată, 
1. I

47—17), 
(37-19), 
(30—23), 
(25—27), 
(22—32),
sp. nr. 2 0 p. Echipa cîștigă- 
toare : Zahiu, Anghel, Pleșca, 
Lăzărescu, Volceanov, Ion, Mi- 
rea, Popescu, Balaban, Con
stantin, Mie, Boldigă, Hor- 
hogea.

Dinamo au obținut drep- 
de a lua parte la finale, 

clasamentul« 
(golaveraj 

’ H P 
1 8 p 
8 p 

6 P 
7. Se.

, de altfel,
Steaua 11 p

Școlarul ”
3. Șc. sp. nr.

4. Dinamo
5. Progresul

6. Rapid 2 p,

2.

______ , _  _ celei 
lar« a Ungariei. Poate că ni* 
atât scorul est® esențial Ini 
această confruntare, — mai. 
cu seamă — faptul că victo-ț 
ria (14—8) * fost realizată, 
de o echipă substanțial în-* 
itinerită. Intr-ădevăr, cei 8 00tt 
da brăllenl care au luat 
în tribunele cochetei arenefj 
■„Unirea Tricolor", i_
plăcuta _ . “
că tn echipa României au“ 
evoluat 8 debutanți J Sânii 
juniorii selecționați din ta-?., 
băra organizată de federație, 
și care au luat locul celor 
ca au trecut în reprezenta
tiva da tineret. Unii dintre 
ei abia au împlinit 16 ani, 
șl tocmai aci ni se pare că 
este meritul antrenorilor Ior- 
dache, Dumitru și Nicolau, 
care au știut să facă o bună 
selecție.
> Reprezentativa țării noas
tre s-a impus îndeosebi la 
categoriile mici, unde Dinu 
Condurat s-a dovedit a fl un 
stilist cu certa calități. Nu 
trebuie uitat nici Cornel Du
mitrescu și Sandu Mihalcea, 
a căror forță de lovire și ale 
căror cunoștința tehnice sînt 
mparcabile. La 
mari însă, lipsa 
băieților noștri 
neobservată. Am reținut, 
tuși, un nume: Mircea 
union, un tânăr în vîrstă 
16 ani, care se anunță 
puncheur de temut. Selecțio
nata Ungariei cuprinde cîțiva 
juniori, posesori ai unei teh
nici avansate, dar deficitari 
în privința pregătirii fizice. 
In sfîrșit, o notă bună pen
tru arbitrajele prestate de 
Foyer Șandor, Lajoă Sărkbzt 
(Ungaria), Alexandru Mihăi- 
lescu »i Dumitru Boclmea.

au avutJ
surpriză *ă con' te

8 debutanți J Sânt!

categoriile 
de rutină a 
■n-a trecut 

to- 
Si- 
da 
un

NICOLAE COSTIN-coresp.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

NE A SCRIS ARBITRUL Dt HANDBAL C. CAPAȚINA
Tovarășe redactor șef,
Am citit pînă la memori

zare articolul „Adevărul de
naturat sau falsă etichetă a 
persecutării?" apărut în co
loanele ziarului „Sportul". 
Sincer să fiu întîi m-am în
grozit ! Mii de întrebări îmi 
răsunau — parcă — în u- 
rechi, așteptîndu-și răspunsul. 
Ce vor gîndi toți cei ce mă 
cunosc la citirea rîndurilor ? 
Ce voi răspunde la întrebări
le pline de mirare sau de 
ironie ale spectatorilor, ju
cătorilor, chiar 
lor?...

Am avut tăria 
cului moral și 
timpul mi-a readus calmul 
și rațiunea.

Mi-am pus cinstit între
barea: „de ce am ajuns la 
această situație ?“. Am fost, 
într-adevăr, criticat pentru 
slabul arbitraj prestai la un

ale colegi-

să rezist șo- 
încet, încet

In pregătire șl In competiții nu 
vom putea alimenta In mod fi
resc, permanent, reprezentativa 
națională. Pentru susținerea a- 
cestul obiectiv de bază am or
ganizat in primăvară, pe Bega, 
primul campionat de tineret la 
fond, cel de viteză programtn- 
du-1 la Bacău, ln‘,’te 6 șl 8 au
gust, odată cu juniorii. Pentru 
aceștia din urmă ’ s-a format un 
Iot reprezentativ de 43 de spor
tivi, pînă ___ ___
pregătește sub conducerea pre
ședintelui • • •
tate, prof, 
duim că se 
mult spor ca In trecut, că an
trenori ca st. Petrov (Metalul), 
C. Vereș (Steaua), Cr. Tlbără 
(C.N.U.), L. Wlilems (Șc. sp. 
Timișoara) sau Viorica Udrescu 
(Dinamo) vor ridica măiestria 
elevilor lor la nivelul cerut. 
Mulți dintre el vor avea prilejul 
evidențierii la Snagov, cu ocazia 
competiției Internaționale din 
16—19 Iulie, „Criteriul Prieteniei". 
In fine, am reușit să Închegăm 
și un lot de copil, de 13—15 ani. 
caro a evoluat în primela între
ceri pa Herăstrău. In sezonul "11 
le vom rezerva cele dinții con
cursuri oficiale.

Așadar, lată expuse In Unii 
mari obiectivele da urgență, de
zideratele șl posibilitățile actiTa- 
le ale «chitului românesc. Ar 
mal fi fost de adăugat alte re- 

Mureș 
în Mol- 
Instruțr 
rapor- 
capad- 
etc. —

la 18 ani, cars ea 
comisiei de specîall- 
Anton Bălan. Nădăi- 

va lucra cu mal

joc. Nu era, în fond, mar» 
lucru! Din cele 20—23 de 
meciuri arbitrate într-un an 
se poate, totuși, o dată greși. 
Cîți jucători, antrenori, chiar 
arbitri n-au fost aspru criti
cați — la tirppul potrivit — 
în coloanele ziarului și to
tuși au rămas „vioara întîi* 
în sportul românesc!

La citirea calificativului 
„slab" în ziarul din 10 mai 
a. c. am reacționat, recunosc, 
nepotrivit.

Cred, acum, într-adevăr, 
că am făcut greșeli în meciul 
respectiv, că am arbitrat 
sub posibilități. Nu era cazul 
să acționez așa cum am fă
cut-o. Dacă n-aș fi ripostat 
imediat sînt sigur că mai 
tîrziu aș fi înțeles mai bine 
lucrurile.

După asemenea „șocuri" e 
necesar să se tragă concluzii. 
De aceea v-am scris sincer, 
deschis, în speranța că am 
nu numai dreptul, dar și 
datoria de a vă răspunde atît 
dv., cit și miilor de cititori 
ai ziarului care mă cunosc.

Se ridică o problemă! Noi, 
cavalerii fluierului, 
deseori impresia că 
nedreptățiți, 
voluntariat 
noastre, ne 
uneori că pe lingă drepturi 
avem și obligații. Una din 
acestea este aceea de a ne 
supune și noi judecății opi-

avem 
sîntem 

Caracterul de 
al activității 
face să uităm

niei publice. Trebuie să pri
mim cu aceeași 
atît evidențierea 
cit și critica greșelilor. E a- 
devărat că pentru oricine pri
mele aduc bucurii, celelalte...

Și atunci căutăm motive, 
explicații, zeci de explicații.

Nu cred că sînt singurul 
arbitru care am scris zia
rului, care s-a ferit de a 
recunoaște deschis adevărul : 
„Da, azi am greșit!! !“. Va 
trebui ca și eu, și alții, să 
reflectăm mai mult la acea-' 
stă problemă și să-i căutăm 
rezolvarea în viitor.

In cele 350 de meciuri in
terne și internaționale pe 
care le-am condus — în mai 
toate centrele din țară și in 
orașe cu veche tradiție hand
balistică- din Europa — con
sider că în marea tor majo
ritate mi-am făcut în mod 
corect datoria, arbitrajele 
mele fiind apreciate favora
bil. Voi încerca ca și în vi
itor activitatea mea de arbi
tru să se desfășoare la un 
nivel calitativ cit mai ridi
cat. O spun deschis, din ini
mă, cu pasiunea activistului 
care de ani și ani muncește 
și luptă pentru HANDBAL) 
în „această entuziastă, dar și 
pătimașă lume a sportului" 
— cum o numiți dv.

seninătate 
meritelor,

prof. Constantin CA PAJI NA

L. MOBRA Șl CARPAȚI - ÎN CURSA LUNGA

CÎTEVA SFATURI 
PENTRU ALERGĂTORI

feriri la centrele de pe 
șl Bega, la cele inițiate 
dova, la baza materială, 
re, selecție, colaborare, 
tul antrenor-sportlv, la 
tatea unora dintre el __
dar toate acestea implică discu
ții mai ample, de principiu. De
ocamdată, ne rezumăm la acest 
promițător Interviu, trecere in 
revistă a actualității, mal mult 
competlțlonale, care am dori să 
ne aducă — printr-un stroc in 
creștere șl un efort conjugat 
— cel puțin o porte din satis
facțiile Îndelung așteptate...

★ *

eu C.N.U.
ea organizare, 
mari posibilități 
clubul studenților ... ,_____
eătui șl puntea dintre juniorat 
și senlorat, aproape Inexistentă 
azi. Fără ea, fără continuitate

•ir
Vizitîndu-ne ieri Ia redacție, antrenorul emerit Radu Huțan, a ținut 

sa exprime F.R.C.Y. felicitări din partea colectivului de specialiști care 
pregătțsc reprezentativa națională de caiac—canoe, pentru frumosul 
succes repurtat de schifiști la „Regata Lucerna”, apreciind performanta 
ea un important pas pe drumul reafirmării internaționale a canotaju
lui nostru masculin.

• Apropierea startului (17 iu
lie) tn campionatul republi
can de regularitate și rezis
tență, rezervat posesorilor 
motoretelor românești Car- 
pați și Mobra, se simte pre
tutindeni. în orașul de reșe
dință al competiției (plecă
rile și sosirile voț avea loc 
la Cîmpulung Muscel) șl pe 
șoselele ce urmează a fi stră
bătute timp de trei sile se 
lucrează la asigurarea condi
țiilor necesare bunei desfă
șurări a întrecerilor,
. Federația de specialitate, 
organizatoarea campionatu
lui. ne-a furnizat nod amă
nunte, printre care șl acela 
că revizia tehnică se va face 
joi 16 iulie, începînd de la 
ora 15, în parcul de mașini 
amenajat la Cîmpulung Mus
cel. Reamintim concurenților

că regulamentul prevede ca 
motoretele să fie echipate 
conform catalogului de fa
brică, nepermițîndu-se nici 
iun fel de modificări. De ase
mene» pentru a se preîntâm
pina eventualei® surprize 
neplăcute, care pe traseu pot 
deveni fatale pentru concu- 
renți, dăm în rândurile ce 
urmează cîteva recomandări. 
Un conducător precaut are 
întotdeauna asupra sa cel 
puțin două camere de rezer
vă, un tub cu aer comprimat 
sau o pompă, o bujie, un 
cablu de accelerație, unul de 
ambreaj, altul pentru frîna 
de față etc. Sînt piese care 
pe cei 700 de kilometri dru
muri variate, cât măsoară a- 
propiatul campionat, pot fi 
necesare,

Tr. IOANIJESCU
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PobbaL
Au rămas NUMAI 3 etape!

(Urmări din pag. 1)

ai Giuleștiului au aruncat cu 
eleganță, poate, puncte pe 
unde te așteptai mai puțin. 
Uneori chiar acolo, la ei a- 
casă, sub umbra podului 
Grant Așa că în calculele 
pe care înfocații suporteri ai 
acestei formații le fac a- 
cum, cu febrilitate, ei sînt 
obligați «ă amestece o mare 
doză de optimism și multe, 
foarte multe speranțe. Ceea 
ce, să recunoaștem, este prea 
puțin...

Liderii actuali — și după 
cele mal realiste previziuni, 
definitivi — au apărut acolo 
sus (unde „cineva îi Iubeș
te" !) modest, dar mai ales 
metodic. Pas cu pas. încet

și sigur, fără senzaționale 
victorii, fără să-și trimită 
prea des reprezentanții în 
echipele etapelor, fără să so
licite insistent atenția opi
niei publice. Ca și în anul 
trecut, se simt în cursa pen
tru titlu a formației U.T.A. 
o seriozitate și o omogenita
te, care — indiferent de im
presii sau simpatii, trebuie 
s-o recunoaștem — sînt 
principalele arme ale unui 
team, înțr-o competiție de 
durată (cu 30 de etape !), de 
regularitate șl constanță.

Poate arădenii nu sînt... 
făcuți pentru disputele di
recte, eliminatorii (vezi 
C.C.E. !), unde o seînteie de 
valoare, un dram de noroc 
și o serioasă cantitate de

3
O
ui

curaj sau tupeu în joc dau, 
cîteodată, cîștig de cauză. în 
campionat, însă, calitățile a- 
cestor fotbaliști ce pot trece 
neobservați, au o valoare ne
bănuită și clasamentul, cu 
imparțialitatea sa cifrică, ex
primă absolut corect acest 
lucru. Numai că, atunci cînd 
s-au crezut scăpați de prin
cipalii lor adversari, arăde
nii s-au pomenit, după eta
pa de duminică cu un alt 
pretendent: Steaua. Bucu- 
reștenil au realizat dumini
că singura victorie în depla
sare (la Pitești, unde miine 
joacă U.T.A., duel direct 
decf...) și probabil că pe dru
mul de întoarcere, în mașină, 
regretau cele cîteva puncte 
cedate cu prea multă ușu
rință unor adversari mo
dești. Acum, abia acum, au 
înțeles ei ce bine le-ar fi 
prins dacă luau în serios jo
cul cu Rapid sau dacă, 
alte ocazii similare, ar
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ne face plăcere". 
După frumoasele 
aprecieri făcute 
la microfon la a- 
dresa U.TA.-ei, 
la sfîrșitul me
ciului numele 
crainicului Nico- 
lae Soare era scan
dat de parcă el 
fusese cel mai bun 
jucător

lor. Cînd U.T.A. 
lupta însă, în 
urmă cu cîțiva 
ani, să scape de 
retrogradare, ace
iași ziariști și a- 
celași crainic erau 
făcuți vinovați de 
înfrîngerile for
mației din orașul 
de pe Mureș. Fără 
comentarii...
ceea ce i-a fost

al gazde-
iată, de
frică, n-a scăpat. Probabil 
că doctorul Rădulescu cu
noștea diagnosticul echi- 

• pei : în principal, căderea 
fizică.

Mlhal șl Tones au fost scoși 
din lot, .jlihai se va transfera, 
probabil, la Steagul roșu. Ton- 
ca, a fost, deocamdată, sus
pendat, pentru abateri grave. 
Iar Talpal resimte încă ur
mările hepatitei.

tov. M. 
dezlegarea președintele 
:1 Iul" buluL 
comunicat

bucureștean, la origine — care 
va opta, probabil, pentru Di
namo București.

la Universitatea Cluj 
„Avem <“—'
și transferul
— ne-a

Mocanu, 
clu
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• Sînteți sau nu campioni ? Cu această întrebare am 
încercat să-l provocăm la o discuție pe antrenorul 
Dumitrescu. Ca întotdeauna, el ne-a răspuns scurt : „Să 
mal cîștigăm un punct „afară1» și după aceea vă voi 
spune". Scurt și cuprinzător.
• Cînd echipa 

merge bine, pu
blicul e nemai
pomenit de atent 
cu oaspeții. Du
minică, arădenii 
aplaudau pe arbi
tri, pe fotbaliștii 
clujeni, pe ziariști. 
Care mai de care 
te invita : „Să mai 
veniți pe la noi,

• Antrenorul.N. Dumi
trescu ne mărturisea că 
dr. Rădulescu, antrenorul 
formației C.F.R., avea tea
mă înaintea meciului ca nu 
cumva echipa sa să pri
mească goluri multe. Șl,

• Dialog la Petroșani, cu antrenorul Farului ■
— Unde stat Sasu șl Tulan 7
— N-au vrut să facă deplasarea I Vă Interesează, poate, „mo. 

tivul" furnizat de Tulan. S-a supărat pentru că l-am sancționat 
in urma Întârzierilor la program...
• Noutăți la Jiul. Antreno

rul Titus Ozon se pregătește 
să-și facă bagajele. El s)e va 
stabili in Capitală. Se spune 
că ar urma să opteze pentru 
Rapid. Deocamdată, simpla 
zvonuri...

• Iu campiona
tul viitor, Farul ya 
beneficia de apor
tul lui Oprea, de
• Un alt clujean se pare că 

va părăsi echipa studenților. 
E vorba despre Mustățea —
• Pare ciudat ca un arbitru de talia lui Vasile Dumi

trescu să nu primească nici o stea. Unele explicații 
le-ați putut găsi in cronica meciului de la Ploiești. 
După meci, era vădit consternat de cele petrecute pe 
teren. A avut impresia că Oblemenco nu s-a aflat in 
poziție de ofsaid, deși arbitrul de margine Mircea Bică 
semnalase infracțiunea. N-a avut suficientă încredere in 
colegul său de linie. Și de-aici toate necazurile. Faptul 
că a fluierat sfiișitul primei reprize cu 10 minute mai 
devreme a fost explicat prin aceea că fusese convins 
cit meciul a început la ora 17,30 și nu la 17,45 cum s-a 
intimplat în realitate. In ambele cazuri, justificările sînt

arbitruluipuerile, dacă ținem seama 
V. Dumitrescu.

• Observatorul federal la 
meciul Rapid — Dinamo 
București consemnează și el, 
ca și comentatorul nostru, 
jocul brutal practicat de Du
mitru. El reproșează condu
cătorului partidei, Aure]

• Rămureanu a primit

de experiența

Bentu, faptul că 
li minat de pe 
acest jucător, talentat, fără 
Îndoială, dar căruia il este 
străină, se pare, noțiunea 
de sportivitate.

„10“ Ia Oradea, el fiind ju
cătorul rapidist cu cea mai mare contribuție la „egalul" 
pe care echipa sa i-a realizat, în condițiile avalanșei de 
atacuri ale gazdelor.

Urmarea 7
Patru zile mai târziu — mai precis, 

ciul cu Dinamo București — el era 
către antrenorii «ăi.
Dv. pricepeți ceva 1 Noi, nu I

e Două meciuri 
Ia rind, tn care 
Dinamo București 
Iși asumă riscul 
de ■ juca fără 
doi dintre cel mal
e O remarcă specială, In meciul de Ia Pitești, pentru fundașii 

laterali (aflațl, deseori, față In față) PIgulea, de la gazde și Vlgu, 
din echipa militară. Ambii, posesori al unei bune tehnici In
dividuale, au adus, In unele momente, un aport considerabil la 
fazele de atac ala echipei lor. In special PIgulea, autor a două 
șuturi senzaționale din afara careului mare, dintre car» unul 
a fost deviat, ta extremis ,de Suclu, ta bară.

șl pase ta stilul celui mal a- 
dulat dintre jucătorii 
tenl.

Șl pentru ca totul să 
aceeași manieră, după 
pași făcuți pe teren, . 
n a șl avut grijă să-șl lase 
jambierele jos...

buni fotbaliști ai 
■&1, Dinu șl Du- 
mltrache, pentru 
a da ciștâg de 
cauză eticii spor
tive și spiritului 
de disciplină.

• O apariție remarcabilă 
spre sfîrșitul medului de ti
neret F. C. Argeș — Steaua 
București. Nr. 14, Mlrcea Do
brin (bine înțeles, fratele in
ternaționalului), cu alură, 
mers, alergare, șl chiar unele 
lncercâri de execuții tehnice
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duminică, In me- 
lăsat pa tușă, de

Va trebui să 
Începem că dăm 
note eau stele și 
antrenorilor cau 
conducătorilor de 
cluburi !

pltej- 
ile tn 
clțlva 

Dobrin

ULTIMELE
. JOCURI 

DIN CAMPIONAT
. RAPID cu: Fânul (în 
plasare), 
casă).
. U.TA.
Steagul 
ca (d).
. STEAUA1 cu i Farul 
Dinamo Bacău (d), 
șui (a).
. JIUL cu 5 Dla&mo
,(a), Crișul (d).
. DINAMO BUC. cu j
(d), Politehnica (a),
>(d).
. UNIVERSITATEA] CRAIO
VA ou : Steagul roșu (a). 
C.Fit (a), FC. Ahge» (d).
, DINAMO BACAU cu ! Jiul 
,(d), Steaua (a). Rapid (d). .
. FARUL cu 7 Steaua (d), 
Rapid ța), C.F.R. (d).
. £0. ARGEȘ cui 1LTA. 
(a), Petrolul (d), Uni^Orat" 
iova (a).
, STEAGUL ROȘU, CU 5 UjjlV. 
Craiova (d), U.TA, 
trolul (a). ' . - ■
, C.F.R. cu 1 Dinamo/. Buftț 
.(a), Univ. Craiova (d),.. 
rul (a).

l. PETROLUL' OU 5 Crișul 
,(d), F.C. Azsai (a), Steagul 
roșu (d).

politehnica! AJS-a
<d), Dinamo Buc, U.TA-
(a). , .
, CRIȘUL cut PetrolftM <•), 
Jiul (a), Steaua (d).
. A.S.A. cui PolitahnSwt (a), 
Dinamo Buc. (a).
. UNIVERSITATEA’ CLUJ 
„și-a tociișjaț țgațg,, teauatet

Dinamo Bacău
de- 
(a-

w,cu 3 F.C, Argeș 
roșu (a), Polltehni-
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AJS-A,
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CULESE DIN

în 
_ ft luptat pînă la capăt cu re

sursele fizice, tehnice și tac
tice de care nu duc lipsă, 

în continuare, — se pu
tea altfel ? — povestea lo
cului 15. Fotoliul acesta de 
care se feresc patru echipe, 
la care se uită suporterii lor 
cu groază și unde, pînă la 
urmă, volens-nolens, se va 
instala una din ele. Dar, 
care ? După jocurile ulti
mei etape Crișul se înscrie 
în fruntea listei. Orădenii 
joacă mîine acasă și încă 
cu Petrolul, altă victimă 
posibilă. Insă, punctele adu
nate de ei sînt dezarmant" 
de puține și nu pot constitui 
o bază solidă pentru a le a- 
sigura o stabilitate în aceas
tă dispută îndîrjită. într-un

fel soarta acestei formații a 
ajuns să depindă de alții. E- 
ventual de ce vor face la 
Tg. Mureș studenții ieșeni. 
Și în această situație spe
ranțele orădenilor nu pot fi 
apreciate la mai mult de... 
doi bani. Pentru că un ar
gument, și nu dintre cele 
sentimentale, nl l-au oferit 
chiar meciurile de dumini
că. Ați reținut, desigur, pre
zența în echipa etapei a doi 
apărători ieșeni (Gavril și 
lanul).

Se vorbește foarte des, în 
ultimul timp, despre disci
plină. Antrenorii sau con
ducătorii echipelor sînt ne
mulțumiți de comportarea 
unora dintre jucători, arbitri 
cu inima caldă împart aver
tismente peste avertismente 
(nu-i așa, prietene Aurel 
Bentu ?), iar cei . cu inima 
rece elimină din joc, fără 
multă discuție, pe fotbaliștii 
care au pierdut sensul sportiv 
al» luptei pentru întîietate. 
Trist ni se pare faptul căîm- 
pricinații sînt în majoritate 
jucători cu renume, ce și-au 
înscris recent în cartea lor 
de vizită o onorantă compor
tare la C.M. I-am ascultat 
disculpîndu-se. Argumente
le ? Sezon lung, o oboseală 
firească 
simplu 1 
seamnă 
ele sînt 
play înseamnă a juca 
Deci, să reținem: a

discutate 
s-a con- 
în cali
cei mai

și nervii au cedat. 
Fair-play-ul nu în- 

cuvinte, chiar dacă 
unse cu miere. Fair- 

corect. 
juca !

absen-P.S. După o lungă 
ță, „fachirul" generației sale, 
Dumitriu II a reintrat Bun 
venit Nicky I

Mîine selecționata studen
țească de fotbal a țării noa
stre va pleca în Iugoslavia 
unde va avea loc campiona
tul european universitar. 
Prof. Nicolae Roșculeț s-a 
străduit să alcătuiască o for
mație cît mai „reprezenta
tivă" pentru fotbalul nostru 
studențesc, dar. selecția lotu
lui s-a .realizat în condițiile 
unor impedimente de natură 
obiectivă. Cu cîteva luni în 
urmă cînd âu fost 
criteriile de. selecție 
venit să se recurgă 
tate de nucleu la
buni jucători ai Universității 
Cluj. Pe motiv că ‘echipa a- 
mintită arăta atunci un po
tențial și o formă satisfăcă
toare și avea în clasament o 
situație mai ferită de griji. 
Pe deasupra, orientarea spre 
majoritatea jucătorilor unei 
echipe rezolva din plecare 
problema omogenității. Șl 
formația Universitatea Craio
va ar fi fost demnă de luat 
în considerație ca eventual 
punct de sprijin al selecțio
natei, dar pe vremea aceea 
echipa lui Coidum era an
gajată în disputa pentru un 
loc în partea superioară a 
clasamentului. Din acest mo
tiv clubul craiovean a anun
țat atunci că nu e dispus să 
cedeze echipei, reprezentative 
studențești decît un singur 
jucător... la alegere. (Antreno
rul* Roșculeț- optînd pentru 
Strlmbeanu). O altă echipă 
de la care erau vizați cîțiva 
fotbaliști (Constantinescu, Si- 
mionaș, Moldoveanu etc) a 
fost Politehnica Iași, dar si
tuația de mult .precară a e- 
chipei lui Justin a Impus o 
atitudine de renunțare. Ar 
mai fi fost posibil să fie con- 
vocați jucători studenți de la 
echipele neuniversitare (Ange- 
lescu de la Rapid), dar con
junctura — fie lupta pentru 
titlu, fie cea pentru evitarea 
retrogradării — a fost un lm-

pediment de netrecut.
Prin eliminare, lotul nostru 

pentru campionatul european 
studențesc de fotbal s-a con
turat în conformitate cu da
tele de mai sus. El a fost for
mat din cei mai buni jucători 
clujeni (minus Barbu, recent 
absolvent, care a cerut să» 
nu fie inclus deoarece inten
ționează să se transfere, ime
diat) la care s-au alăturat 
Petrovici și Kun I de la Po
litehnica Timișoara, Ion Va- 
sile și Duțan de la Sportul 
studențesc, Măndoiu de la 
Progresul și Țarălungă, deo
camdată fără drept de joc la 
craioveni. Selecționații în a- 
fara celor de la „U“ Cluj și a 
lui Strîmbeanu) se pregătesc 
de cîteva zile împreună la 
Cluj, jucînd de două ori cu o 
formație locală de tineret re
zerve. După ce în primul 
meci realizaseră cu multă 
greutate un ‘rezultat egal 
(3—3), în următorul joc s-a 
putut vedea un- început de 
cunoaștere și înțelegere re
ciprocă, reflectat și în sco
rul final: 7—2. Se știe că se
lecționata română nu are de
cît o singură dată posibilita
tea de a evolua în plenul ei 
într-un meci de verificare și 
anume chiar azi, la Timi
șoara, cu echipa U.M. proas
păt promovată în divizia B.

Pe unii din jucătorii ce 
vor evolua în Iugoslavia 
i-am urmărit în meciul de 
campionat Farul — Univer
sitatea Cluj. Moldovan, Co- 
drea, Pexa, Crețu, Uifăleanu, 
Adam, Oprea au avut în ge
nere o comportare bună, în 
special apărătorir manifestând 
o

Si 
te
tru

studențești de fotbal și acea
stă realitate îi va face pe 
toți participanții foarte exi- 
genți față de echipa Româ
niei. In altă ordine de idei, 
se Intenționează avansarea 
propunerii ca ediția următoa
re să fie organizată în țara 
noastră și această inițiativă 
va dobîndi mari șanse dacă 
și reprezentativa noastră, 
prin evoluția ei, va fi un ar
gument în măsură să con
firme capacitatea fotbalului 
studențesc român.

CLASAMENTUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

1. Din. Bacău
2. „U“ Cluj
3. Din. Buc.
4. Crișul
5. St. roșu
6. Petrolul
7. U.T.A.
8. Farul
9. Univ. Cv.

10. Politehnica
11. Steaua
12. Rapid
13. Jiul
14. A.S. Armata
15. C.F.R. Cluj
16. F. C. Argeș

10
10
10
11
10
10

8

coeziune 
acum 

despre 
care 

U. A. S. R. 
asiduu de ț 
zentativei. 
se știe că 
mai numeroase

remarcabilă, 
cîteva cuvin- 

motivele pen- 
reprezentanții 

se interesează 
pregătirea repre 

în numeroase țări 
la noț există cele 

divizionare

ARBITRAJUL LA „EL MUNDIAL“
Voi Încerca, tn cela ce ur

mează, să fac unele considerații 
asupra activității arbitrilor la 
turneul final al campionatului 
mondial de fotbal. Convocarea 
celor 30 de arbitri din 28 de 
țări (Mexicul a fost reprezentat 
de 3 arbitri) s-a făcut la 24 mai, 
cu 7 zile Înaintea disputării 
primului med. Aceste zile au 
fost destinate unor pregătiri 
atente, fizice (antrenamente șl 
aplicații practice in flecare di
mineață) și teoretice (conferințe 
și seminaril In flecare după 
masă). In cursul ședințelor teo
retice s-au tratat cele mal im
portante probleme ala regula
mentului de joc. Sala destinată 
acestor conferințe era utilată cu 
instalație de traducere simul
tană In 4 limbi, tablă magnetică, 
aparat de proiecție etc. Au fost 
proiectate două filme turnate 
special pentru instruirea arbi
trilor șl jucătorilor turneului fi
nal (copii ale acestor filme au 
fost achiziționate șl de către 
F.R.F.).

Așa cum nl s-a comunicat 
în prima ședință, scopul acestei 
pregătiri minuțioase a fost a- 
cela de a uniformiza modul de 
interpretare a celor mal delicate 
probleme ce le putea ridica a- 
pllcarea regulamentului de joc, 
la meciurile ce se apropiau.

Au fost luate in discuție ur
mătoarele aspecte : atacul asu
pra adversarului (cu un picior, 
cu ambele picioare, prin alune
care etc.) ; diferența Intre jocul 
periculos și atacul periculos ; 
atacul asupra portarului (permis 
și nepermls) ; legea celor patru 
pași al portarului ; principiile de 
bază ale legii avantajului; utiliza
rea ilegală a brațelor ; măsuri 
pentru executarea în bune con- 
dițlunl a loviturilor directe din 
apropierea careului de 16 m 
(formarea zidului, respectarea 

distanței etc) ; prelungirea dura
tei partidei cu timpul Irosit ; 
plasamentul arbitrilor de lime ; 
drepturile și obligațiile căpita
nului de echipă ; obligațiile an
trenorului în timpul desfășurării 
partidei ; modul de sancționare 
a jucătorului (avertisment, eli
minare) ; controlul antl-doplng

La cîteva din aceste confe
rințe ale arbitrilor a participat 
președintele F.I.F.A. —, Stanley 
Rous, oare, In final, a dat unele 
recomandări privind buna com
portare a arbitrilor pe teren, 
cit și ta afara lui.

La începerea campionatului 
propriu-zis, cel 30 de arbitri 
au fost impărțlțl in trei grupe : 
14 destinați jocurilor ce s-au 
disputat la Ciudad de Mexico, 
Toluca și Puebla șl cite 7 la 
Guadalajara și, respectiv, Leon.

Atmosfera in rindul celor 30 
de arbitri venlțl din toate col
țurile lumii, după un început 
mal rece, e-a încălzit treptat pe

DIVIZIA A
0 Tătaru și Oblemenco 

O. Dembrowski se apropie !
0 Publicul din Petroșani conduce in „Trofeul

golgeteri, dar

Petschowski"
• In cela 27 de etape 

(piua cel» 3 meciuri ale lui 
,.U“ Sluj) e-au marcat 588 
de goluri. în etapa a XXVII-a 
»-au înscria 28 da goluri.

• Goigeterii etapei a O. 
Dembrowski (U.T.A) — 3
goluri, Oblemenco (Univ. 
Craiova) ți Oprea C,U“ Cluj), 
cu die 2 goluri.

• Cavalerii fluierului au 
fost notați astfel i 4 (23. Dră- 
ghici, C, Petrea, N. Petri- 
ceanu șl C. Nițescu) cu dte 
5 stele, a (Si. Birăescu ți C. 
Ghemlngean) cu dte 4, unul 
(A. Bantu) cu 8 Și unul (V. 
Dumitrescu) Ură filei o »tea:

• în clasamentul golgete- 
rilar campionatului diviziei 
A pe primul loc se află 
(Tătaru (Steaua) ți Oblemenco 
ț^niv, ftrolova) cu dte 16 
goluri, Neagu (Rapid) — 15, 
O, Dembrowaki (U.TJA.) — 
14, D. Ene (Dlnțjno Bacău) 
— 13, S, Dembrovschi (Di-

Constanța 8,21, 7. Cluj 8,03, 
8. București 7,93, 9—10. Bra
șov și Iași 7,85, 11. eraiova 
7,69, 12. Tg. Mureș 7,23, 13.

namo Bacău), Voinea (Stea-
ua). Sasu (Farul) și Adam
GU" «ujj - 11,

Pe teza notelor acor-

• Situația în „Trofeul 
Petschowski“, pentru public, 
după 27 
toarea 1 
Oradea 
4. Arad

mentul „constanța echipelor", 
după 27 de etape, se prezintă 
astfel: 1. RAPID -----
(LUPESCU 207), 2.
2 091 (Domide 205),

2 087 (Radu 
4. Jiul 2 077 
Farul 2 076 
6. Steaua 

204), 7.
Craiova 2 069

2 092
U.T.A.

3. Di-
namo București 
Nunweiller 179), 
(Stan 196), 5.
(Ștefănescu 182), 
2 074 (Șățmăreanu 
Universitatea
(Oblemenco 191), 8. Petrolul 
2 065 (Mocanu 196), 9. F. C. 
Argeș 2 060 (Niculescu 202), 
10. Dinamo Bacău 2 037 
(Ghiță 199), 11. U. Cluj 2005 
(Pexa 185), 12. C.F.R. Sluj 
1988 (Soos 200), 13. Politeh
nica Iași 1978 (Sonstanti- 
nescu 194), 14. Steagul roșu 
1971 (Adamache 195), 15. 
Crișul 1939 (Popovici 184), 
16. A.S.A. Tg. Mure» 1916 
(Sleam 169).

de etape, este urmfi- 
1. Petroțani 8,S4, 2. 
8,69, 3. Pitești 8,31, 
8,28, 5—8. Ploiești șl

Primele jocuri 
ale barajului

»

pentru divizia C
Duminică au avut loc 

jocurile din cadrul etapei I 
a barajului pentru divizia C, 
la care participă echipele 
campioane județene. Iată 
primele rezultate :

Minerul Moldova Nouă — 
Vînju Mare 7—1 (4—0)

C.F.R. Roșiori de Vede — 
Victoria Florești (Prahova) 
0—1 (0—1)

C.F.R. Simeria—Șoimii Ti
mișoara 3—1 (1—0)

Cimentul Turda — Mine
rul Baia Sprie 1—1 (0—1)

Oituz Tg. Ocna — Avîn- 
tul Rădăuți 2—0 (0—0)

Olimpia Rm. Sărat — Dacia 
Galați 2—1 (2—0)

au

arbitru roman pe Azteca: Andrei Rădulescu (la centru) 
Intre (Tschentscher (R. F. a Germaniei) ți GlOckner (R. D. Germană) 

cu puține clipe înaintea meciului El Salvador—Belgia.
măsură ce ne cunoșteam mal 

bine. S-a vădit tot mal mult 
preocuparea fiecăruia de a se 
pregăti cît mal bine șl a se 
comporta corespunzător. Așa cum 
era de așteptat șl printre ar
bitri au existat „vedete" (pe 
baza renumelul pe care îl aveau 
din perioadele anterioare) dintre 
care unii au confirmat (Mendl- 
bll — spania, sbardella — Italia, 
De Leo — Mexic, Scheurer — 
Elveția), iar alții nu au justi
ficat „pretențiile" inițiale (Ma
chin — Franța, Taylor — An
glia, Van Ravens — Olanda, 
Marschall — Austria).

O serie de arbitri nu
dovedit o valoare deosebită, 
efiea ce m-a făcut să deduc 
că la stabilirea celor 30 au 
stat la bază șl alte criterii, 
decît valoarea (mă refer la 
Landauer — S.U.A., Dunstan — 
Bermude, Kandill — Egipt, 
Tarekegn — Etiopia șa.).

O problemă extrem de deli
cată, care a stat In fața co
misiei de arbitraj a fost aceea 
a delegării arbitrilor. In ge
neral, apreciez că programarea 
a fost Judicios făcută. Am spus, 
in general, fiindcă am avut im
presia că la unele Jocuri s-au 
făcut greșeli (cu «au fără in
tenție) .
Despre arbitraje, in ansamblu, 

opinia generală (a specialiștilor 
și a presei) a fost favorabilă. 
S-au produs insă șl greșeli de 
arbitraj, din păcate unele deci
sive pentru calificarea unor e- 
cltlpe. dintre care voi evidenția 
următoarele :

— la jocul Mexic — Belgia, 
la scorul de 0—0 in prima re
priză, arbitrul Coerezza (Argen
tina) a dictat penalty In îavoa-

rea Mexicului, la un atac' regu
lamentar, care, Insă, a produs 
dezechilibrarea atacantului me
xican. Medul a luat sflrșlt cu 
rezultatul 1—0 (din acel 11 m), 
dar la o eventuală victorie a 
Belgiei, această echipă s-ar fl 
calificat în locul Mexicului ;

— la jocul Anglia — Ceho
slovacia, arbitrul Machin (Franța) 
a dictat un < penalty în favoarea 
Angliei, la un henț Involuntar, 
determintnd astfel marcarea go
lului victoriei ;

— la jocul din optimi, U.R.S.S. 
— Uruguay (0—1), golul victoriei 
șl al calificării, înscris în mi
nutul 117, a fost -realizat din- 
tr-o centrare după ce mingea 
depășise linia de fund, iar a- 
părarea echipei sovietice se 
oprise, așteptlnd fluierul arbi
trului Van Tavens (Olanda) sau 
măcar semnalizarea tușlerului 
Davidson (Scoția). Faza a fost 
extrem de rapidă șl numai 
filmul medului, proiectat seara 
la televizor, a confirmat păre
rea martorilor oculari care au 
susținut pe loc că mingea ie
șise In totalitate afară șl apoi

centrată... ;
— arbitrul Kandill (R.A.U.) la 

jocul Mexic — El Salvador 
(4—0), a dictat un gol spre 
sfîrșitul primei reprize, pe care 
jucătorii salvadorienl l-au con
testat. susțlnînd că la faza Ime
diat premergătoare, aruncarea de 
la margine le aparținea lor, șl 
nu adversarilor. După 2—3 mi
nute de parlamentari, văzlnd că 
protestele jucătorilor nu conte
nesc, arbitrul- a luat o hotărire 
sul generis : a fluierat sfîrșitul 
reprizei, Indreptlndu-sa spre 
cabina (I) ;

— la jocul Suedia — Israel

(1—1) — la care eu am funcțio
nat ca arbitru de linie — arbi
trul etiopian Tarekegn a permis 
un joe dur, a dat nenumărate 
avertismente șl a fluierat cu 
circa 3 minute înainte de a se 
termina medul.

tn general. Yamasaki (Peru) 
a condus bine fantasticul meci 
dintre Italia și R. F. a Germaniei. 
Cred, însă, că trebuia să acorde 
lovitură de la 11 metri, la ata
cul neregulamentar, din repriza 
a doua asupra lui Seeler. De 
altfel, este o părere aproape 
unanimă.

Aceste exemple negative (poa
te au fost și altele) au fost, 
însă, estompate de numărul 
mare de arbitraje de bună ca
litate ' apreciate la superlativ 
de toate organele competente: 
Gldckner (R.D.G.) la jocul ” 
guay — Italia, Scheurer 
vețla) la jocul U.R.S.S. — 
gia, Kiein (Israel) la 
Brazilia — Anglia, De Leo , 
xlc) Ia jocul România — Ceho
slovacia, Sbardella (Italia) 
jocul Peru — Bulgaria, Mendl- 
bll (Spania) la jocul H.F.G. — 
Bulgaria, De Moraes (Brazilia) 
la jocul Italia — Israel ș.a.

Analiza arbitrajelor se făcea 
de către membrii comisiei de 
specialitate, de regulă, a doua 
zi după meduri. La flecare 
joc era desemnat un observa
tor F.I.F.A. care făcea o de
scriere minuțioasă a arbitrajelor 
(cronometra șl timpul de între
ruperi ca să constate dacă se 
respectă cele 90 de minute...)

Uru- 
(El- 
Bel- 

jocul 
(Me

la

ing. Andrei RADULESCU
arbitru internațional

COMPLEXUL TURISTIC

MUNTELE MIC"
LA ALTITUDINEA DE 1600 m

Vă invită să petreceți zile plăcute
de recreare și sport

Cazare Individuală ți în grup la hoteluri ți cabane.

Bar, restaurant, club.
Se organizează tabere pentru elevi, itudențl' ți sportivi.
DIN ACEST SEZON, COMPLEXUL DISPUNE DE O BA

ZA SPORTIVA CU TEREN DE HANDBAL, VOLEI, BASCHET.
Drumul do la Borlova pînd la cabane »-a reamenajat 

și permite accesul tuturor autovehiculelor cu dublă trac
țiune.

Pentru grupuri organizate cu peste 15 persoane ți a- 
nunfate cu 24 ore înainte, I.G.O. Carapsebeț asigură 
transportul direct din orașul Caransebeș pînă Io cabane 
si retur. Pentru persoanele individuale accesul cu auto
buzele I.T.A. Caransebeș — Borlova la orele 10, 12, 14. 
De la Borlova la complex cu cai sau pe jos circa 3 oro.

Aurei Bentu: „NEAGU
A CALCAT PE MINGE“

Bucurindu-se de o unanimă 
apreciere, după prima repri
ză a meciului Rapid—Dina
mo București, arbitrajul lui 
Aurel Bentu a avut de fă
cut față, după pauză, unei 
faze controversate, la care 
s-a pus problema dacă tre
buia sau nu trebuia să acor
de lovitură de la 11 metri, 
în favoarea Rapidului. Păre
rile au fost împărțite. S-o 
ascultăm și pe aceea 
truluâ :

— Pentru mine, 
n-a fost nici măcar 
să. Întârziind să tragă din 
prima fază — cînd, probabil, 
ar fi marcat — Neagu a căl
cat apoi pe minge, dezechi- 
librîndu-se singur, înainte ca 
Moldovan să intervină și 
să-i ia mingea. Nu exista, 
deci, nici un temei pentru o 
lovitură de la 11 metri.

a arbi-

situația 
dubioa-

ARBITRII MtCIURIIOR 
[TAPEI A ffllll-a 

A DIVI1IEI A
CRIȘUL—PETROLUL: Gri- 

gore Bîrsan (la centru), Va- 
sile Liga și Ovidiu Turcitu 
(toți din Galați).

C.F.R. CLUJ — DINAMO 
BUCUREȘTI : Cornel Nițescu 
(la centru), V. Cioc (ambii 
din Mediaș) și Andrei Tudor 
(Sibiu).

F. C. ARGEȘ — U.T.A. : 
Gheorghe Limona (la centru), 
Anton Munich și M. Bică 
(toți din București).

JIUL — DINAMO BACĂU: 
Victor Pădureanu (la centru), 
Gheorghe Vasilescu I și Iiie 
Drăghici (toți din București).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA—STEAGUL ROȘU : Con
stantin Dinulescu (la centru), 
R. Stîncan și N. Cătănoiu 
(toți din București).

A.SA. TG. MUREȘ—PO
LITEHNICA IAȘI e Aurel 
Bentu (la centru), Constantin 
Costică și A. Paraschiv (toți 
din București).

STEAUA—FARUL : Nico
lae Cursaru (la centru), M. 
Moraru si E. Păunescu (toți 
din Ploiești).

LOTO-PRONOSPORT
PREMIILE 

PRONOEXPRES 
DIN 5 IULIE 1970

AUTOTURISME
Categoria I (1 autoturism 

FLAT 1800)'; Ghiucă Petru 
din Eforie Sud ; categoria 
a Il-a (2 autoturisme DACIA 
1300) : Chisăliță Ion din _Mol- 
dova Veche, județul 
Severin și Mitra Ștefan 
Cluj.

EXCURSII
Categoria a m-a (12 

cursii la Paria — Valea Loi
re! din caro 1 50«/0) ; 1. 
Gundisch Ferenc — Cluj • 2. 
Badea Cristache— Buzău; 3. 
Grecu Daniela — Cluj ; 4. 
Tanțau Alexandru — Feleac 
jud. Cluj; 5. Nicolae Daniel
— Eforie Sud ; 6. lovan Teo
dor — Mangalia; 7. Rantă 
Maria Iuliana — Hunedoara; 
8. Militaru Gheorghe — Si
biu ; 9. Hlinschi Nicolae — 
Rădăuți; 10. Sfetcu Octavian
— Buziaș ; 11. Crintea Alexe
— București.
. Categoria a IV-a (30 ex
cursii duble croazieră pe

Caraș 
din

ex-

• Dunăre) : 1. Drienovschi loan 
— Nădlac, județul Arad; 2. 
Ștefan Gh. Ion — Costești 
jud. Argeș; 3. Ardelean 
Gheorghe — Bihotr; 4. Res- 
chner Helmuth — Bistrița;
5. Pîrvu Mihai — Botoșani ;
6. Graur Hana — Botoșani ;
7. Cipariu Solomon — Bra
șov ; 8. Euleanu loan — To- 
hanu Vechi jud. Brașov; 9. 
Tandache Gheorghe — Rm. 
Sărat; 10. Iliescu Ștefan — 
Rm. Sărat (continuare tn nu
mărul următor).
. • începînd cu concursul 
Pronoexpres de mîine se in
troduc bilete fixe (sfert) a 8 
variante simple (12 lei) și va
riabile pentru înscrierea unei 
combinate de 6—15 numere.
PREMIILE CONCURSULUI PBO- 

NOEXPRES DIN 8 IULIE 1970

Extragerea I : Categ. a n-a 8 
0,7 variante compuse din 1 pre
miu 50% a 44 281 ld șl 2 premii .... va_ 

26,6 
lei;
B : 
5,7 

E :

io% a S 858 lei; a m-a c 3 
rlante a 10 332 lei ; a IV-a n 
a 1165 lei ; a V-a : 87,9 a 353 
a Vl-a : 2 396 a 50 lei.

Extragerea a n-a : Categ.
2,5 variante a 27 167 lei ; C : 
a 5 958 lei ; D : 19 a 500 lei ;
350,1 a 100 lei ; F [ 4 768,5 a 29 leL



in lume
Cicliștii români învingători

în Turul Macedoniei
(Agerpres). 

tur ei-

ECHIPA

În TOneul de La berlin

FEMININĂ DE FLORETĂ
A ROMÂNIEI S A CLASAT PE LOCUL II

BELGRAD, 13 
Cel de-al treilea 
cllst al Macedoniei s-a în
cheiat (la Skoplje) cu succesul 
deplin 
tierilor 
atît la 
echipe, 
galben 
și cîștigător al cursei este ro
mânul Alexandru Sofronie, 
cu timpul total de 18 h 01:30, 
urmat de turcul Rifat Cali
skan — la 2:09,0, iugoslavul 
Kunaver la 3:07,0. Pe echi
pe, locul I este ocupat de re-

și binemeritat ai ru- 
români, învingători 

individual cît și pe 
Purtător al tricotului 
pînă în ultima etapă

prezentativa României, ur
mată în ordine de formațiile 
Macedoniei, Poloniei, Aus
triei, Algeriei etc. Protagonis
tul cursei, a fost tînărul ci
clist român Vasile Selejan, 
învingător în 4 din cele 7 e- 
tape ale cursei. Numai fap
tul că a pierdut șapte minu
te in etapa a doua, din pri
cina unor defecțiuni meca
nice, l-a împiedicat poate să

obțină victoria finală. Eta
pa a 6-a, penultima disputa
tă pe traseul Ohrid Debar (70 
km) a revenit sportivului 
turc Rifat Caliskan în tim
pul de 1 h 41:20. Ultima etapă, 
a 7-a, desfășurată între Mav- 
rov și Skoplje (95 km) a fost 
cîștigată de Vasile Selejan, 
care l-a învins la sprint pe 
polonezul Gawliczek, ambii 
cronometrați în 2 h 24:55.

Echipele României— 
campioane balcanice de tenis 
llie Nâstase a plecat in S.U.A.
ATENA (prin telefon). în- 

vingînd cu 3—0 formațiile 
Greciei (masculin) și Iugosla
viei (feminin), reprezentati
vele de tenis ale României 
au cucerit titlurile balcanice-

Rezultate, echipe bărbați : 
ROMÂNIA—GRECIA 3—0 : 
Năstase — Kalogheropoulos 
6—3, 2—6, 7—5, 7—5, Măr- 
mureanu - Gavrilidis 6—3, 6—1,

La C.H.I.O. de la LA BAULE
A»

Turneul internațional feminin

VOLEIBALISTELE 
ROMÂNCE

V»
ÎNVINGĂTOARE

KATOWICE 13 (prin tele
fon). Ora târzie la care s-au 
încheiat meciurile primei zile 
a turneului internațional fe
minin nu ne-a permis des
crierea lor mai pe larg. De 
aceea, vom începe prin a face 
unele constatări pe margi
nea acestor partide. Echipa 
Poloniei, deținătoare a meda
liilor olimpice de bronz, a 
făcut, în fața reprezentati
vei Cehoslovaciei, dovada ca
lităților de joc superioare și 
a pregătirii ei avansate pen
tru apropiatele campionate 
mondiale din Bulgaria. To
tuși, scorul sever cu care au 
cîștigat polonezele (3—0) 
ne-a surprins, avînd în vede
re valoarea adversarelor. în
vingătoarele au fost însă su
perioare în atac (formația Po
loniei are o medie a taliei 
foarte ridicată) și au avut mai 
multă siguranță în execuții.

în ceea ce privește par
tida 
noastră și cea a R.D.G., tre
buie să subliniem faptul că 
s-a disputat într-o atmosferă 
de mare tensiune. Handica
pate de lipsa iesencelor Flo
rentina Itu și Aurelia Cău- 
nei, fetele noastre au pornit 
timid, pierzînd clar primul 
și al treilea set, apoi, prin- 
tr-o mobilizare totală, și-au 
făcut k.o. adversarele în se
tul IV (15—0). în cel decisiv 
— care a fost și cel mai spec
taculos — s-au resimțit însă 
și au fost conduse cu 8—2, 
11—3 și 14—8. Finalul însă 
(în care au făcut 8 puncte 
consecutiv) le-a aparținut sub 
toate aspectele, astfel că echi
pa noastră și-a înscris în 
palmares cea de a 4-a victorie 
în acest an asupra formației 
R.D.G.

în ziua a doua, Polonia 
dispus 
6. 12), 
cea a 
(- 11.

nostru), 
titlului 
la ob- 

Broome

dintre reprezentativa

a 
de R.D.G. cu 3—0 (9, 
iar echipa noastră de 
Cehoslovaciei cu 3—2

- ... 11, — 11, 8. 6). 
prof. Gheorghe BODESCU

Record mondial 
pe „kilometrul lansat 

la schi
Opt schiori au reușit să depă

șească — la Cervinia (Italia) — 
pragul celor 180 km la oră în ca
drul probei de „kilometru lansat". 
Noul record mondial aparține ja
ponezului M&saro Morishiba, care 
a realizat media orară de 183,019 
km.

TURUL 
FRÂNTEI ->

în Turul Franței s-a dis
putat ieri etapa a 17-a, pe 
distanța Toulouse-Saint-Gau- 
dens (190 kmp. Victoria 
a revenit ciclistului spaniol 
Luiz Ocana, creditat cu 
timpul de 5h 20:47, pe locu
rile următoare sosind fran
cezul Guimard — 5h 23':09 și 
italianul Marino Passo — a- 
celași timp.

în clasamentul general nu 
s-a produs nici o modificare 
importantă.

vidual, Duțu, a fost singurul 
cafe a ajuns în turul II. Cla
samentul finalei: 1. Nikanci- 
kov (U.R.S.S.) d.b.; 2. Erdda 
(Ungaria) d.b.; 3. Kriss
(U.RB.S.); 4. Ostrich (Unga
ria) ; 5. Gonsior (Polonia) ;
6. Maimischeff (R. D. Ger
mană). j

în turneul pe echipe, des-" 
fășurat pe două grupe, spa
dasinii români au evoluat 
ceva mai bine. în grupă, ei 
au dispus cu 9—7 de echipa 
RID. Germane II și au cedat 
cu 3—13 echipei U.R.S.S. în 
continuare, ei au pierdut cu 
3—8 în fața formației ~~ 
Germane I și cu 7—9 în 
trăgătorilor maghiari.

Clasamentul probei: 
U.R.S.S. ; 2. R.D.G. I; 3. 
garia; 4. România; 5. Polo
nia ; 6. Bulgaria; 7. R.D.G. II.

BERLIN 13 (prin telefon). 
— Marele turneu internațio
nal de scrimă de la Berlin 
a luat sfîrșit consemnînd trei 
noi victorii ale sportivilor 
sovietici: spadă (individualei 
echipe) șl floretă — echipa 
feminine.

La floretă, trăgătoarele so
vietice au trebuit să se în
trebuințeze serios pentru a 
întrece, în finală, reprezenta
tiva României cu 9—7. Flore- 
tisteie românce au obținut în 
restul întâlnirilor victorii ca
tegorice: cu Ungaria 13—3 și 
cu Polonia 9—1.

La spadă, în turneul indi-

6—0, Mărmureanu, Dron 
■—Kalogheropoulos, Arghiriou 
9—7, 7—5, 6—1 ; Iugoslavia 
—Bulgaria 2—1 ; femei : RO
MÂNIA—IUGOSLAVIA 3—0: 
Dibar—Pipa 3—6, 8—3, 6—0, 
Dumitrescu—Kokeza 6—1, 7— 
5, Dumitrescu, Horșa—Pipa, 
Urek 6—3, 6—3 ; Bulgaria — 
Grecia 2—1.

Cu ocazia Conferinței re
prezentanților federațiilor de 
tenis din țările balcanice 
(care a avut loc la Atena), 
s-a stabilit ca viitoarea edi
ție (1971) a acestei compe
tiții să fie găzduită de Iugo
slavia.

Luni dimineața, Uie Năsta- 
se a plecat, din capitala 
Greciei, direct în S.U.A. unde 
va lua parte la o suită de 
patru turnee.

HANDBALIȘTII SOVIETICI
IA HAMBURG

. Echipa de handbal

/

R.D. 
fața

i
I.'

Un-

MLADEN KUCEV —RECORDa 
U.R.S.S. a susținut un meci 
amical la Hamburg cu echi
pa Hamburger S.V. Victoria 
a revenit gazdelor cu 19—15 
(10—9). Cele mai multe go
luri ale echipei învingătoare 
au fost marcate de Lange 5, 
Heiden 4, Niemeier și Berg 
cite 3, iar pentru 
Saiuk a înscris 5 
Maximov și Mahorin cite 3.

MONDIAL LA HALTERE
< Campionul european la ca
tegoria pană, Mladen Kucev 
«(Bulgaria) a obținut la re
centele campionate ale țării 
sale un nou record mondial 
la cat pană, proba împins: 
135 kg (v.r. i-a aparținut cu 
133 kg).

(1,30—1,40 m, 33 concurenți) :
1. A. Schockemohle .(R.F.G.) 
cu calul Wimpel 75,3 s, 2. 
Nelson Pessoa (Brazilia) cu 
Nagir 81,5 s, 3. N. Shapiro 
(S.U.A.) cu Silver Scott 82,4 
s. PROBA DE DURATĂ PE 
ECHIPE (cîte
l, 25—1,40 m,
Katty Kusner 
(S.U.A.) 47 p
Salines și C. Salines (Mexic) 
47 p (155,9 s), 3. P. Jouy și 
M. Rozier (Franța) 47 p 
(180,5 s), PROBA DE CON
DUCERE BAREMA A 
CRONOMETRU
m, 35 
D’Inzeo 
0 p (64 
da) cu 
(69 s), 3. N. Pessoa (Brazilia) 
cu Nagir 0 p (71 s).

Felix TOPESCU

oaspeți 
goluri,

Marele premiu 
automobilistic 

de la Salzburg
SALZBURG, 13 (Agerpres). 

— Marele premiu automobi
listic de la Salzburg, contînd 
pentru campionatul euro
pean, a revenit pilotului en
glez Mike Hailwood, pe un 
„Lola" — Chevrolet, cu care 
a realizat timpul de lh 
01:37,95. El a fost urmat în 
clasament de compatrioții 
săi Howsen Ganley și Roy 
Pike.

NOUĂ VICTORIE

m 
la 
de

doi concurenți, 
13 echipe) ; 1. 
și R. Ritland 

(145,9 s), 2. R.

1. Cana- 
Day, J.

de cam-

Gy5r
In a- 
fede-

La 
după un joc mediocru, 
a întrecut pe Spartak 

prin punctele marcate 
dreaptă au participat toate echipele din 

prima divizie.
Cele 16 echipe au fost împărți

te în două grupe : A șl B. După 
ce întrecerile din grupe s-au în
cheiat (doar tur) au avut loc alte 
meciuri între formațiile perechi 
din cele două clasamente (1 cu 1,

Iul. practicat de aproape 
țările (eu excepția U.R.S.S. 
țărilor scandinave), adică 
toamna ; retur — primăvara, 
oarece campionatul anului 
s-a încheiat în toamna anului 
cut, federația a organizat pînă la 
începerea sezonului 1970—1971 un 
campionat de tranziție, la care

Campionatul de tranziție al Ungariei
LEVSKI SPARTAK

etapa a 27-a a campionatu-

și... „zestrea" echipelor

LA BAULE, 13 (prin tele
fon, de la trimisul 
— După decernarea 
de campion mondial 
stacole lui David
(Anglia) interesul pentru ce
lelalte probe ale C.H.I.O. s-a 
menținut l-a cote ridicate, în 
centrul atenției stînd „Cupa 
Națiunilor".

Pe un parcurs de 700 
cu 15 sărituri de la 1,40 
1,50 m și două sărituri
1,60 m au concurat echipele 
reprezentative ale următoa
relor țări : Anglia, Brazilia, 
Belgia, Canada, Chile, S'.U.A., 
Mexic, Argentina, Italia și 
Franța. Proba s-a desfășurat 
în două manșe, disputate du
minică după-amiază și seara 
în nocturnă. Parcursul fiind 
construit aproximativ asemă
nător cu cel de la viitoarele

J.O. de la Munchen, intere
sul pentru concurs a crescut 
enorm. Echipa Canadei, deși 
■nu pleca favorită, a reeditat 
succesul din Mexic, cîștigînd 
„Cupa Națiunilor" și onorîn- 
du-și astfel titlul 
pioană olimpică.

Iată clasamentul: 
da (T. Gayford, J.
Dunlap, J. Elder) 12 p pena
lizare în cele două manșe și 
0 p la baraj, 2. Franța 12 
p penalizare și 4 p penaliza
re la baraj, 3. (ex aequo) 
Anglia și S.U.A. 16 p pena
lizare. Au urmat în ordine 
Brazilia, Italia, Belgia, Ar
gentina, Chile și Mexic.

Ultimele trei probe ale 
C.H.I.O. au prilejuit călăre
ților din R.F.G., S.U.A. și 
Italia noi succese. PROBA 
DE VITEZĂ BAREMA

LA 
(1,30—1,40 

concurenți) ; 1. R. 
(Italia) cu Bellevue 
s), 2. J. Day (Cana- 
Canadian Club 0 p

0

DE
în

lui bulgar echipele Levski-Spar
tak și Ț.S.K.A., singurele anga
jate în lupta pentru cucerirea 
titlului, au obținut victorii. ' " 
Plevna, ' 
liderul 
cu 2—0.
de extrema dreaptă Ves’elinov 
în prima repriză. La Sofia, cam
pioana Ț.S.K.A., fără Iakimov 
și Marasliev, suspendați după 
meciul cu Levski-Spartak, a re
purtat o victorie lejeră în fața 
formației Dunav cu 4—1. Pentru 
locul 3 disputa se dă intre 
J.S.K.-Slavia și Trakia. Pe teren 
propriu J.S.K.-Slavia a pierdut 
surprinzător la Etar cu 2—3, în 
timp ce Trakia a dispus la 
Plovdiv de Cerno More cu 3—0. 
Alte rezultate : Botev — Loko
motiv 1—0, Cernomoreț — Kra- 
kra 2—0, Marița — Akademik 
1—1. Clasament : Levski-Spartak 
46 p. Ț.S.K.A. 43 p, J.S.K.-Sla
via 34 p, Trakia 33 p, Lokomo
tiv 29 p etc.

Toma HRISTOV

Campionatul de tranziție al Un
gariei s-a încheiat cu victoria 
echipei Ujpesti Dozsa. Au urmat-o 
Ferencvaros, Honved, M.T.K. etc. 
Interesant este felul în care s-a 
organizat și ce scop a avut a- 
cest campionat al formațiilor din 
prima divizie.

După cum se știe federația ma
ghiară de specialitate a luat ho
tă rîrea de a reveni la vechiul sis
tem de desfășurare a campionatu- 

‘ lui, practicat de aproape toate 
și a 
tur- 
De- 
1963 
tre-

2—2, 3—3, 4—4 etc.), tur-retur,
pentru desemnarea definitivă a
ordinii echipelor. Dar lată mal
întîi clasamentele :
GRUPA A:
1. Ujpesti Dozsa 14 11 1 2 37—13 23
2. M.T.K. 14 8 2 4 19—12 18
3. Vasas 14 7 4 3 19—13 18
4. Diosgyâr 14 7 4 3 16—13 18
5. Tatabanya 14 4 4 6 15—17 12
6. Videoton 14 3 2 9 16—28 8

7. Komlo 14 3 2 9 14—26 8
8. Raba Eto Gyor

14 3 1 10 9—23 7

GRUPA B;
1. Ferencvaros 14 8 4 2 17— 8 20
2. Honved 14 8 2 4 26— 9 18
3. Csepel 14 6 5 3 18— 6 17
4. Pecs 14 6 4 4 18—11 16
5. Dunaujvaros 14 4 4 6 15—22 12
6. Szombathely 14 3 5 6 13—22 11
7. Salgotarjan 14 3 4 7 14—25 10
8. Szeged 14 3 2 9 15—33 8

meciurile de baraj 
1—16.

Și acum iată 
pentru locurile

I— 2. Ujpesti Dozsa — Ferencva
ros 3—2, 1—1.

3.-4. Honved — M.T.K. 3—1, 3—1. 
5—6. Vasas — Csepel 4—0, 1—2. 
7—8. Pecs — Diosgyâr 4—1, 5—3. 
9—10. Tatabanya — Dunaujvaros 

0—0, 2—1.
II— 12. Videoton — Szombathely 

7-1, 1-3.,
13—14. Komlo — Salgotarjan 3—1, 

1—2.
15—16. Szeged — Raba Eto 

2—0, 1—3.
Pentru a stimula echipele 

cest campionat de tranziție, _ 
rația a hotărît să acorde puncte 
suplimentare cu care formațiile 
vor începe campionatul 1970—71. 
Iată „zestrea" formațiilor din pri
ma ligă : Ujpesti Dozsa și Ferenc
varos cîte 8 p, M.T.K. șl Honved 
cîte 7 p, Vasas șl Csepel cîte 6, 
Diosgyâr șl Pecs cîte 5 p, Tataba
nya și Dunaujvaros cîte 4 p, Vi
deoton șl Szombathely cîte 3 p, 
Komlo șl Salgotarjan cîte 2 p, 
Raba Eto Gyâr șl Szeged cîte 1 p.

(R.F.G.) 
Razmiei

Regata internaționala Snagov
Iat-o pe 

după cursa în 
un nou record 
maniei—2:29,7 
200 m spate
Telefoto : A. P.—Agerpres

Angelica Kraus 
care 
al R 
în

a stabilit 
F. a Ger- 
proba de

(Urmare din pag. I)

adversare ale echipei noastre în 
această repetiție generală înain/ 
tea campionatelor mondiale — 
sînt în continuă ascendență de 
formă, numărîndu-se, la di
ferite probe, printre favoritele a- 
propiatelor întreceri de la Bag- 
swaerd. De reținut, de altfel, că 
aceste echipe au cucerit, la Sna
gov, chiar în condițiile partici
pării cu un lot redus (Norvegia), 
cinci victorii, ocupînd, de aseme
nea, mai multe alte locuri frun
tașe în clasamentele finalelor.

Rezultatele acestor echipe. ca 
și cele obținute de reprezentati
vele R.S.S. Ucrainene, Cehoslova
ciei, Olandei, Poloniei — mal 
puțin Cuba — trebuie, însă, inter
pretate și în lumină unor... ab
sențe de la recent încheiata edi
ție a Regatei internaționale Sna
gov. Fără îndoială că alta ar 
fi fost valoarea finalelor și altul 
bilanțul locurilor I dacă, așa cum 
se anunțase anterior, Ia startul 
Întrecerilor ar fi fost prezente și 
primele garnituri ale Uniunii 
Sovietice și Ungariei, ca și u- 
nele echipaje de caiac din Sue
dia sau Danemarca.

Deci 
pentru 
ronate, 
și cele 
lizate, sîmbătă șl 
Snagov.

De aceea, mai puțin despre... 
numărul victoriilor șl mai mult 
despre VALOAREA generală și 
individuală arătată de echipajele 
noastre. Desigur, pentru faptul 
că Regata Snagov a însemnat și 
un criteriu principal, obiectiv, 
de selecție a echipei pentr.. cam 
pionatele mondiale.

numal in 
a ne feri 
este bine 
10 succese

acest context, 
de concluzii e- 
să fie evaluate 
românești rea- 
duminică, la

O apreciere de ansamblu a e- 
voluțlel „flotilei" de la Snagov 
nu poate decît să sublinieze, fapt 
remarcabil, buna pregătire a ca- 
iaciștilor și canolștilor români, 
atmosfera de muncă și seriozitate 
care continuă să se manifeste în 
acest lot, dorința unanimă a an
trenorilor șl sportivilor de a pur
ta mal departe ștafeta unor per
formanțe de prestigiu internațio
nal, mondial.

Șl acum, cîteva referiri pe gru
pe de probe.

★
Fondiștii au concurat, cu mid 

excepții, la nivelul așteptărilor — 
uneori... pe te —- dînd antrenori
lor certitudinea că la C.M. vor 
avea un cuvînt de spus în cîteva 
finale. Indiscutabil, pe prim plan 
s-a situat evoluția canolștilor, a- 
tît la simplu (unde primele patru 
locuri au revenit reprezentanților 
noștri), cît și la dublu, unde 
comportarea excelenta a echipa
jelor Maxim — Simionov și Ma
nea — Calabiciov a făcut să ră- 
mînă deschisă problema selecției 
pentru campionatele mondiale. 
Dintre caiaclști cei care au con
vins mai mult au fost Coșniță — 
Simlocenco (K 2 — 10 000 m) și 
Macarenco (K 1 — 10 000 m). Mai 
puțin, echipajul de K 4 —
10 000 m, care ni se pare, însă, 
că are resurse de îmbunătățire 
a performanței (de altfel și la 
Snagov a fost întrecut de echi
pajul R. F. a Germaniei doar cu 
6 zecimi de secundă I).

★
masculine de viteză 
aceleași lucruri bune: 
valorică a „dublului"

Probele 
au arătat 
constanța 
Vernescu — Sclotnlc, progresul e- 
chlpajului de caiac 4 — 1 000 m, 
perspectivele — parcă la o cotă

mal ridicată — Iul Coșniță șl 
Simlocenco la K 2 — 1 000 m (so
siți la o zecime de secundă după 
Ebeling și Mattern I), ca 
sele reăle la o medalie 
le are în prezent echipa 
tetă, în noua el formulă, 
bele de simplu, singura 
convingătoare dintre componenții 
lotului, nl s-a părut a fi aceea 
a tînărulul Zaflu, care anunță un 
frumos palmares Internațional.

Canolștli, indiferent de ordinea 
sosirii în finale, au dovedit din 
nou o clasă ridicată, o valoare 
care le dă dreptul să aspire la 
locuri pe podiumul de la Bag- 
swaerd. Chiar dacă, la această 
oră, vest-germanul Detlef Lewe 
rămîne favoritul principal al 
probei de simplu.

★
în lipsa echipajelor Uniunii 

Sovietice — toate cu justificate 
pretenții la medalia de aur la 
C.M. — dar în compania tuturor 
celorlalte adversare principale 
(R. D. Germană, Olanda, R. F. 
a Germaniei), caiacistele noastre 
au realizat un dublu succes K 2 
și 4 — 500 m) care, analizat mai 
ales prin maniera în care a fost 
obținut, confirmă punctul de ve
dere al specialiștilor că — mo- 
bilizîndu-se mai mult, dovedind 
un plus de omogenitate și sudură 
sufletească — echipajele alcă
tuite din Viorica Dumitru, Va
lentina Serghei, Hilde Lauer și 
Maria Lovin, pot mai mult, că 
au șansa unei afirmări de mare 
prestigiu la ediția din acest an 
a campionatelor mondiale.

Concluzii, deci, îmbucurătoare. 
Cărora le adăugăm o informație : 
de astăzi, lotul și-a reînceput an
trenamentele, pe ap^le Văliugu- 
lui.

Tiparul: L F. .lu(oima(U“, »U. BrezdUnu nr. $3—25, Bucurtfll

Fazekas (stingă) unul dintre cei mai buni înaintași ai echi
pei Ujpesti Dozsa în luptă cu un fundaș al formației Tata
banya.

DE PE PISTELE DE ATLETISM

Chi- 
man-

Iată 
nV 

1500

ALTE REZULTATE DE LA 
MUNCHEN

Concursul internațional de 
atletism desfășurat duminică 
seara la Munchen a înregis
trat șl alte rezultate de va
loare. Atleta taivaneză 
Cen a egalat recordul 
dial pe 100 m.g. 12,8. 
cîteva rezultate: 800 
Arza (Panama) 1:49,3 ;
m : Olsson (Suedia) 3:43,7 ; 
100 ni : Schwarz 
10,3 ; 110 . mg ;
(R.F.G.) 13,8; 3 000 m : Ko- 
rica (Iugoslavia) 8:07,6; su
liță ; Wolfenmann 82,72 m; 
prăjină; Ivanoff (Finlanda) 
5,15 m ; 4x100 m : R.F.G. 39,5.

La înălțime atleții Sieg- 
hard (R.F.G.) și Tomizawa 
(Japonia) au ocupat locul 1 
cu 2,14 m ! Pe locul al trei
lea s-a clasat Thomas Za
charias (fiul compozitorului 
și violonistului Helmut Za
charias) tot cu 2,14 m.

„CUPA MOSCOVEI"
■ Cu prilejul întrecerilor 
pentru „Cupa Moscovei",, 
Antonina Ivanova a cîștigat 
proba de aruncare a greu
tății cu performanța de 18,12 
m, urmată de Elena Kora- 
vleva cu 18 m. Recordmana 
mondială, Nadejda Cijova, 
nu a participat la acest con-

FACEJI CUNOȘTINȚA CU 
KERRY O BRIEN

Proaspătul recordman mon
dial pe 3000 m obstacole 

(8:22,0) s-a născut la 17 apri
lie 1946, la Melbourne. La 
J.O. din 1968 el a ocupat 
locul IV pe 3000 m obstacole. 

Iar la 
Britanic

după 
Walsh, 
acestui' 
Hon 
O’Brien este capabil să do
boare recordul mondial _ 
3000 m obstacole. Previziunea 
bătrînului Clarke s-a adeve
rit. Acum, Kerry declară că 
recordul său pe această dis
tanță este doar începutul... 
„Sînt atît de proaspăt și în 
forță îneît aș putea doborî 
la fiecare concurs recordul 

O’Brien.
recordul 

din Ber- 
frecvența 

ritmului său de alergare a 
fost excelentă : pe 1000 m 
2:46,8, pe a doua mie de 
metri 2:47,0 și pe ultimii 
1000 m 2:46,2. în acest an, 
Kerry O’Brien a obținut ur
mătoarele rezultate în cele 
< probe de 3000 m obstacole 
la care a participat : 8:32,0 ; 
8:34,4 ; 8:29,4 ; 8:22,0. Pe 5000 
m a realizat 13:37,2, iar pe 
10 000 m 28:47,2.

Jocurile Imperiului 
s-a clasat al doilea, 

neozeelandezul Peter 
încă în primăvara 
an compatriotul 

Clarke a declarat
său 

că
pe

și șan- 
pe care 
de șta- 
In pro- 
evoluțle

la fiecare concurs 
lumii...“ —. spune

Cînd a doborit 
lumii ln concursul 
linul Occidental,

curs. în proba similară mas
culină, pe primul loc s-a 
clasat Eduard Gușcin cu re
zultatul de 18,46 m. Sprinte-

„CUPA MĂRII NEGRE“ LA BOX

Const an fa-Var na 14-8
CONSTANȚA, 13 (prin tele

fon). — Sala sporturilor a 
găzduit în cadrul „Cupei 
Mării Negre", întâlnirea de 
box dintre reprezntativele 
orașelor Constanța și Varna. 
Meciul, 
unei săli 
cîștig de 
la scorul 
au practicat un box obstruc
tionist, adesea neregulamen
tar. In ansamblu, pugiliștii

disputat în fața 
arhipline, a dat 

cauză localnicilor, 
de 14—8. Oaspeții

constănțeni s-au dovedit bine 
pregătiți pentru turneul
„Mănușa litoralului" din
luna august, 
lăsînd componenții 
reprezentativ, Aurel 
și Aurel Iliescu. Aceștia au 
fost bire 
Cojocaru și 
„cei patru" 
rile înainte 
arbitrajele 
Rișat și Constantin

pentru 
litoralului" 

impresii bune 
lotului 
Mihai

secondați de P. 
.’. Cîmpeanu, 

cîștigînd meciu- 
de limită. Bune 
prestate de Aii 

Tudose,

b. 
b. 
I.

I.

O. 
I.

D. 
o.

Fuci-
P.
P.

P.
k.
Dinu 

Hodq- 
V. Des-

YOSHIMI NISHIGAWA, 2:27,8 LA 200 m MIXTi
Rezultate din ziua a doua a 

concursului internațional de na- 
tație de la Santa .. Clara " 
fornia). 1. Yoshimi N* 
(Japonia) 2:27,8 
(cea mai bună 
sezonului), 2. 
(S.U.A.) 2:29.6.
Debbie Mayer 
1500 m (h) 
(S.U.A.) 16:27,?.

(Cali- 
Yoshimi N* igawa 

pe 200 i*l mixt 
performanță a 
Lynn .........
800 m 

(S.U.A.) 
John

2. Santiago Es-

Vidali 
liber • 
9:14.6 ; 

Kinsella

teva (Spania) 16:42,2 (nou 
cord) ; vest-germanul 
Fassnacht a 
în 16:53.8 I 
100 m bras (f) 
(R.F.G.) 1:16,9 ;
(m) : Brian Job (S.U.A.) 1:07,2; 
100 m fluture (f) : Sara Willie 
(S.U.A.) 1:06,1 ; 100 m fluture
(m) : Mark Spitz (S.U.A.) 53,5.

ocupat 
Alte

Uta
100

re- 
Hans 

locul 7 
rezultate : 
FromateT 
m bras

REZULTATE TEHNICE 3 
A. Mihai b. ab. III B. 
giev ; H. Atanasov b. 
Badea ; S. Stoicov b 
Lungu ; P. Manole 
Hristov; A. Iliescu 
I. A. Anghelov ; 
b. p. M. Ficigiev; 
șan b. p. D. Savov
chiev b. p. V. Filip ; P. Co
jocaru b. k. o. I D. Velikov ; 
P. Cîmpeanu b. ab. II O. 
Rupcev; D. Vasiliev cîștigă 
fără adversar.

Organizatorii au completat 
programul galei cu încă pa
tru întîlniri 
boxerii din
Varna. Iată rezultatele: M. 
Dumitrașcu b. ab. I. D. Ase- 
nov ; C. Șoșoiu b. p. A Ata
nasov ; Gh. Pușcașu b. p. A. 
Koltvarov; P. Pîrvu b. ab. 
II A Semergiev.

CORNEL POPA— 
■ coresp. principal

amicale între 
Constanța , și

rul Vladislav Sapeia a termi
nat învingător în două pro
be : 100 m — 10,4 și 200 m
— 21,4. Cursa feminină de 
200 m a revenit Verei Pop
kova, cronometrată ou timpul 
de 23.8.

LA LOUVAIN (BELGIA)
• în cadrul concursului . in
ternațional de atletism des
fășurat la Louvain (Belgia), 
sprinterul american Charles 
Green a cîștigat proba de 
100 m cu timpul de 10,2. în 
cursa de 400 m plat pe pri
mul loc s-a clasat Ken Ber
nard (Trinidad) cronometrat 
in 47;2. Sportivul vest-ger
man Neu a terminat învin
gător în proba de aruncarea 
discului cu 61,52 m. Alte re

zultate : 1.500 m : Liquori
■(S.U.A.) — 3:48,1, 200 m: Ro
berts (Trinidad) — 21,5, 100 
m feminin; Vooys (Olanda)
— 12.0.

TELEX
Turneul de tenis de La Sopot 
a fost ~t~1'—* ----
polonez 
In finală 
6—4, 6—0■
Proba de simplu bărbați din cadrul
tenis de Ba Baastafl (Suedia)

cîștigat 
Tadeusz 

a dispus 
da Ion

t turneului

de __
Novickl, 

cu 
Santel.

jucătorul 
care 
6—3,

open de
revenit sportivului” ' australian 
Dick crealy, care în finală 
l-a învins cu 6—3, 6—1, 6—1 pe 
francezul Georges Goven.

Cu prilejul campionatelor de 
natație ai© R, D. Germane, care 
se desfășoară ’ în prezent Ia 
Brandenburg, cunoscutul cam
pion Roland Matthes, a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială a sezonului tn proba de 
200 m spate cu timpul de 2:07,4.

Cunoscutul xmrtociclist Italian 
Giacomo Agostini a terminat în
vingător în dfouă curse din ca
drul „Marelui premiu al R. D. 
Germane", disputate pe circuitul 
de ia Hohenstein^ Pe o moto
cicletă „M. V. Agfusta". Agostini 
s-a clasat pe primcul loc la clasa 
350 cmc (cu o mledie orară de 
170,200 'km) 'șl a repurtat victo
ria în întrecerea prezervată ma
șinilor de la clasa ■. 500 cmc (me
die orară 170,249 km).

Competiția ^automobilistică 
de la Nurtyurgring**

Italianul 
pe 

care
gată de 
Adamlch, 
Romeo", 
ore a realizat 
vest-german 
s-a accidentat 
dirrtr-o turnantă.

„6 ore 
a fost cîști- 
Andrea de 

o mnșlnă „Alfa 
în dțeours de 6 

867,730 km. Pilotul 
Herbert Schultze 
mortal la Ieșirea

Proba de simplu femei din ca
drul turneului de tenis de la 
Dublin a fost cîștigată de ju- 
cătoarea englezță Virginia Wade, 
învingătoare cu. 6—3, 6—3 în foia 
americancei Vfeileria Ziegenfus’3.
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