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3 ORE DE ATLETISM

CAMPIONATELE
UNIVERSITARE 
ÎNCEP ASTĂZI
PE STADIONUL
TINERETULUIți ■

... Chiar dacă nivelul înalț al 
termometrelor vă îndeamnă 
și astăzi să căutați umbra 
pădurii sau răcoarea ștran
durilor, noi vă invităm la 
atletism. Decorul verde din 
jurul stadionului Tineretului 
vă promite o boare de ră
coare, iar campionatele uni
versitare de trei ore de în
treceri, deși nu adună la 
fiecare start nume de mare 
rezonanță, promit să fie su
ficient de disputate pentru 
a satisface chiar și pe cei 
mai pretențioși.
. Nu vor lipsi însă nici per
formanțele înalte. Prezența 
poli tehnicianului bucureștean 
Șerban loan în fața ștachetei, 
alături de mureșeanul Csaba 
Dosa (deocamdată în afară 
de concurs, ca viitor stu
dent), va face fără îndoială 
ca săritura în înălțime 

I fie principala atracție a 
( de astăzi.
‘. Cursele de 100 metri 
mit să 
valoarea 
renților, 
campion 
stantin Rizan (I.EF.S.), oră- 
deanul Zeno David, clujea
nul Andrei Șepci, alt oră- 
dean Mircea Curticl șl bucu-

fie interesante 
apropiată a concu- 
pentru titlul de 
înfruntându-se Con-
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Masa rotundă
a ziarului „SPORTUL" 
----------- TEMA:-------------

CUM ATI ORGANIZAT VACANȚA 
IN JUDEȚUL DUMNEAVOASTRĂ ?

T
Andrei Șepci, 

piesă de rezisten
ță în delegația 
studenților Clu- 

campio- 
universi-

jeni la 
natele 
tare

FotoN. DRAGOȘ
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renurile care 
intră sau pă
răsesc gările 
aduc și iau cu 
ele „trupe"

masive de copii — pio
nieri și școlari — de ado
lescenți porniți spre por
țile soarelui, spre împă
răția Deltei, spre altarele 
Carpaților.

Vacanța mare, cu li
bertățile ei, cu schimbă
rile de decor, e micul pa
radis terestru din care 
trebuie să se înfrupte — 
și e chemat pentru aceas
ta — orice școlar-

Cu ceasurile râmase 
fărâ control și clopoțelul 
intrat în repaos, vacanța 

un timp 
trist 

gîndi

nu este, însă, i 
pierdut și e foarte 
dacă cineva ar 
vreodată așa.

E timpul lăsat copilări
ei să-și împlinească bucu
riile. E uq repaos oferit 
adolescenței ca ea să se 
fortifice prin mișcare, să 
se întregească prin cu
noaștere.

Sînt cerințe ale vîrste- 
lor pe care trebuie să le 
cunoască orice părinte și 
pedagog. Sînt obligații la

împlinirea cărora sînt 
chemați să vegheze toți 
cei înnobilați cu sarcini 
intr-un domeniu deloc lip
sit de importanță.

lată rațiunea pentru 
care am considerat nece
sar să consultăm, în cadrul 
unei mese rotunde, unele 
cadre cu responsabililăți 
în acest sens, factori că
rora le-am adresat între
barea : „Cum ați 
zat vacanța în 
dumneavoastră ?

Răspunsurile în 
2-a.

organi- 
județul

pag. a

1
la Garmischsă 

zilei

pro- 
prin

Rapid și Progresul au pri- 
acceptate, de a susține clte- 

' — '' va

La puțin timp 
după start în pro
ba schifurilor de 
24-1.

Elena Moiș

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALA DE SCHIF JUNIORI „CONCURSUL PRIETENIA

START DE DEBUT
i
iD. Ger- 

unei teh- 
: excelenți

și-a primit 
cupola răco- 
nori, adunați 
spre a goni 

condiții

reșteaniul Alexandru Mun- 
teaniu.
. Săritura în lungime a fe
telor printre protagonistele 
căreia întâlnim pe Coșa Maga, 
Gabriela Radulescu și Ana- 
Maria Vitalios est^, o altă 
probă care se anunță dispu
tată.
. Sînt de asemenea intere
sante de urmărit evoluțiile 
lui Gh. Cefan și Emil Botez 
în cursa de 3 000 m obsta
cole, a sulițașilor Dezideriu 
Slzilaghi și Teodor Peca și a 
lui Crăciun Corbu (la triplu- 
salt) care vrea să-și urmeze

fratele dincolo de 16 metri.
Probele de 110 m garduri, 

1 500 m plat, 400 m plat și 
greutate (la băieți), 100 m 
plat și disc fete, completea
ză programul primei zile a 
campionatelor universitare 
care încep la ora 16,30 
festivitatea deschiderii, 
ora 17 unmînd să se 
startul în prima probă.

Rapid și Progresul 
vor evolua peste hotare
Formațiile bucureștene 

mit invitații care au fost . . , .
va partide amicale peste hotare. Echipa Rapid 
evolua între 1 și 5 august în R.F.G., în compania 
formațiilor locale din Regensbourg și Bielenfeld, iar 
Progresul va juca trei meciuri în U.R.S.S. în 
rioada 15—25 august.

La începutul săptămînli viitoa
re, patinatoarea Elena Moiș, va 
pleca la Garmisch Partenkirchen 
pentru un stagiu de antrenament 
și pregătire pe gheață pe întrea
ga perioadă a vacanței de vară.

C. Ciocan (Dinamo) victorios
în prima etapă din „Cupa Steaua

Vremea cu totul 
neprielnică — vlnt 
rece, puternic și 
pe o bună porțiu
ne o ploaie toren
țială — a triat se
rios, chiar din 
primii kilometri, 
plutonul de 46 de 
concurenți care au 
luat plecarea ieri 
după-amiază în 
prima etapă din 
..Cupa Steaua", 
desfășurată pe șo
seaua Alexandria. 
La jumătatea dru
mului. primii în
torc următorii 

nouă cicliști: Cio
can, Suditu, Cos
ma, C. Tănase. C. 
Iulian, I. Ignat, A. 
Zaroschi, Șt. Ene 
și Șt. Rusen, care 
au un avans de 
peste patru minu
te asupra unul 
pluton de aproape 
20 de concurenți. 
La înapoiere, din 
plutonul mare fug 
Sofronie, Ciumeti 
și V. Teodor, iar 
din față se pierd, _ 
nat, Rusen, C. rns 

Pe

Cot Ia 
luptlnd cu

cot, dlnamoviștii conduc 
vlntul puternic și ploaia.

Foto : A.

plutonul,

NEAGU

CLASE i

din grupul 
pe rînd, Ig

nat, Rusen, C. Tănase, și C. 
Iulian. Pe ultimii kilometri, 
Ciocan și Cosrna se desprind 
și sosesc la sprintul final cu 
avans. Cîștigă C. Ciocan (Di
namo), urmat de I. Cosma 
(Dinamo), care au parcurs 100 
de kilometri in 2 h 30, cu o 
medie orară de 40 km. Pe 
locurile următoare : Șt. Ene 
(Steaua) 2 h 31:22, S. Suditu 
(Steaua) același timp, A. Za- 
roschi (Dinamo) 2 h 32:06, 
Ciumeti (Dinamo) 2 h 32:13, 
Șt. Rusen (Metalul Plopeni), 
A. Sofronte (Dinamo) și V. 
Teodor (Dinamo) același timp, 
C. Tănase (Steaua) 2 h 34:42, 
C. Iulian (Dinamo) același 
timp. Plutonul a fost înre
gistrat cu timpul de 2 h 39:38, 
sprintul fiind cîștigat de G. 
Moldoveanu (Steaua).

Astăzi se aleargă
Il-a, pe șoseaua Olteniței, 25 
km contratimp individual, ple
carea fiind la ora 16, de la 
km. 13.

etapa a

EM. I.

Snagovul 
oaspeții sub 
roasă a unor 
anume parcă, 
canicula. Așadar, 
excelente de întreceri, un 
plus de vioiciune în băr
cile participanților la 
„CONCURSUL PRIETE
NIA", ..........
participă 
din 7 
Germană, 
U.R.S.S., 
ria,

Debutul în serii l-au 
cut echipajele de 4 + 1, 
notorii junțori din R. D. 
Germană înregistrînd cel

competiție la care 
schifiști 
țări : 

Cehoslovacia, 
Polonia, Bulga- 

Ungaria și România, 
fă- 
ca- 
D.

juniori 
r: d.

mai bun timp. A urmat 
proba de 2 f. c. în care 
Ion Zăvideanu și Ion Sta- 
mate au trecut primii linia 
de sosire, cîștigînd seria. 
Un frumos succes a obți
nut barca noastră de 2 + 1 
(Valentin Mocanu, Stelian 
Vișner + Dan Popescu) ca
lificată, de asemenea, în 
finala de duminică. Com- 
portîndu-se meritoriu în a- 
ceastă primă zi a concursu
lui, schifiștii români au 
mai cucerit dreptul de a se 
întrece în finală, învingînd 
și în proba de 4 f. c. (se
ria I).

O scurtă subliniere după

consumarea celor 7 probe 
clasice ale întrecerilor din 
seriile de ieri: concursul 
a fost dominat de_ juniorii 
canotori din R. 
mană, posesori ai 
nici remarcabile, 
pregătiți fizic.

Rezultate : 4+1 .
Germană 4:56,5, 

seria a 
U.R.S.S. 5:10,5, 

3. Ro-

(seria I) :

Ultimul act al concursului „El Mundial r70“
Prin tragere la sorți, au fost decernate, aseară, premiile 

oferite de ziarul „Sportul" și A.S. Loto — Pronosport

CIRCUITUL 
CICLIST 

AL BRAȘOVULUI

Aseară, în sala clubului 
„Finanțe-Bănci" din Bucu
rești, s-a consumat ultimul 
act al concursului „El Mun
dial ’70“ : a avut loc tra
gerea la sorți a 
oferite de ziarul 
de Administrația 
Loto-Pronosport.

premiilor 
nostru și 
de Stat

1. R. D.
2. Polonia 4:59,0 ;
Il-a : 1. --------
2. Bulgaria 5:15,2, 
mânia I 5:21,7, 4. România 
II 5:36,7 ; 2 f. c., seria I :
1. R. D. Germană 5:19,0,.
2. U.R.S.S. 5:21,0... 4. Ro
mânia II 6:01,5 ; seria a 
Il-a : 1. România I 5:43,0, 
2. Bulgaria 2:50,3 ; simplu, 
seria I : 1. Raimond Schus
ter (R. D. Geimană) 5:39,0, 
2. Jemiala Irenensz (Polo
nia) 5:43,0; seria a Il-a :
1. Gheorghi Gheorghiev 
(Bulgaria) 5:47,5, 2. Pokamy 
Schlagmaun (Ungaria) 5:51,0,

3. Gheorghe Foca (Româ
nia) 5:52,5, 4. Alexandru 
Szillasi (România) 5:52,7 ; 
2+1, seria I : 1. R. D. Ger
mană 5:37,4, 2. Cehoslova
cia 5:44,0 ; seria a Il-a :
1. România I 5:51,6, 2.
U.R.S.S. 6:00 ; 4 f. c., seria 
I : 1. România I, 2. Unga
ria ; seria a Il-a : 1. R. D. 
Germană 5:00,6, 2. Polonia 
5:07,4, 3. U.R.S.S. 5:07,7,
4. România II 5:37,0 ; 2
vîsle, seria I : 1. Bulgaria 
5:29,0, 2. U.R.S.S. 5:31,8,
3. Ungaria 5:41,5, 4. Ro
mânia II 6:23,3 ; seria a 
Il-a : 1. R. D. Germană 
5:42,7, 2. Polonia 5:47,2...
4. România 6:09,0 ; 8+1,
seria I : 1. Ungaria 4:50.4,
2. Cehoslovacia _4:5+0 ; se
ria a 
mană 
4:56,5.

Il-a : 1. R. D. Ger- 
4:48,7, 2. U.R.S.S.

Vaiile TOFAN

IN TURNEUL DE ȘAH DE LA SINAIA
După o zi de pauză, la Sinaia au fost reluate între

cerile turneului internațional feminin de șah. în run
da a 8-a s-au înregistrat următoarele rezultate : Tim
mer — Simu ’fa—Nicolau — Kalchbrenner ‘A—1/?, 
Vokralova — Erenska 1—0, Braumstarck — Litmanowicz 
>/3—i/2) Makai — Rubțova 0—1, Teodorescu— Bilek 
0—1. Partida Litmanowicz — Vokralova, întreruptă 
pentru a doua oară din runda precedentă, s-a dat re
miză. în clasament continuă să conducă Alexandra 
Nicolau cu 6*/a puncte, urmată de Kristine Holzlein 
(R. D. G.) cu 4*A p, Margareta Teodorescu, Elena Rub
țova (U.R.S.S.) și Mira Litmanowicz (Polonia) cu cite 4 p.
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i între 23 și 26 Iulie se va 
desfășura cea de-a 16-a edi
ție a „Circuitului ciclist al 
județului Brașov". întrecerea 
programează 4 etape pe ur
mătorul itinerar : 23 iulie — 
Brașov—Tg. Secuiesc—Brețcu 
—Brașov ; 24 iulie : Brașov— 
Sf. Gheorghe—Tușnad Băi — 
Brașov ; 25 iulie : Brașov — 
Făgăraș—Brașov ; 26 iulie : 
Brașov — Măieruș — Rupea— 
Kișer—Brașov. Sînt prevăzu
te sprinturi intermediare la 
Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe, 
Șercaia și Rupea, precum și 
sprinturi de cățărare la Dal- 
nic, Tușnad, Perșani (și la 
ducere și la întoarcere), Bo
gata. Vor participa cei mai 
buni rutieri din țara noastră.

* CAROL GRUIA

A FOST ALCĂTUIT LOTUL
ROMÂN DE ARBITRI F.I.F.A.

La propunerea Colegiului cen
tral al arbitrilor, Biroul federal 
a desemnat următorul lot de ar
bitri F.I.F.A., care vor conduce 
meciuri internaționale de fotbal 
inter-țări : 1. Cornel Nițescu, 2. 
Gheorghe Llmona, 3. Constantin 
Bărbulescu, 4. Niculae Hainea, 5. 
Aurel Bentu, 6. Constantin Petrea, 
7. Victor Pâdureanu.

După ce au fost depuse 
într-o mare urnă cele 
26 647 de cupoane cu răs
punsuri exacte, s-a proce
dat la tragerea la sorți. A- 
ceasta avea să fie, în ge
neral, în favoarea partici- 
panților din provincie, dar 
Bucwreștiul a avut cîștig 
de cauză la premiul cel 
mai important: televizo
rul „Venus", care a fost 
cîștigat de participantul 
Radu M. Iliescu, str. Vete
ranilor nr. 1—5, blocul 7, 
ap. 100.

In continuare, iată cele
lalte premii principale și 
numele celor care au avut, 

primul rînd, inspirație 
indicarea răspunsurilor, 
în al doilea 
tragerea la

în 
în

la
rînd, noroc 
sorți:

1 aparat de 
maia" : Pavel 
Arad, str. Memorandului 11.

radio „Ma- 
Șodinca din

două etape înainte 
în Turul 
celor 102 
în cursă 
un lider

finiș, 
vana 
tnași 
aibă 
supercampionul

I
I
I

a
Merckx, în frunte!

Din urna cu cele 26 647 de cupoane, tovarășul Șerban, din 
Craiova, participant la concurs, 
primească premiul cel mare i un 
coasă pentru... Radu M. Iliescu,

1 aparat de radio Alba
tros" : Ion D. 
muna Nanov, 
leorman.

1 aparat de 
men" : Vasile 
șui Negrești, 
Roșie nr. 11.

1 bicicletă 
„Tohan": ion
li!. ■■■U'.

Gogoi, co- 
județul Te-

radio „Car- 
Cioncu, ora- 
str. Grivița

bărbătească
Rășcanu, sa-

extrage cuponul care avea a* 
televizor. Mina Iui a fost noro- 
dln București.

tul Bursucani, comuna Bă
lăbănești, județul Galați.

1 ceas de mtnă „Paliot" i 
Alexandru (sau Alexandra) 
Kiss, localitatea Ținea, ju
dețul Bihor.

In numărul de mîine vom 
publica și numele celor
lalți câștigători, ca și mo
dalitățile de înmînare a 
premiilor.

de
Franței, cara- 
alergători ră- 
continuă să 

autoritar in 
_____ „____  belgian Eddy 

Merckx (în foto). El continuă 
să poarte tricoul galben ți

„CUPA DAVIS"

R.F.G.-U.R.SiSt 1-1
După prima ai, în finala 

grupei europene B a „Cupei 
Davis", care 6e desfășoară Ia 
Diisseldorf, tenismanii R.F. a 
Germaniei și cei ai Uniunii 
Sovietice se află la egalitate: 
1—1. W. Bungert a deschis 
scorul pentru gazde dispu- 
nînd cu 6—4, 7—9, 6—4, 6—3 
de VI.' Korotkov, iar A. Me- 
treveli a adus egalarea învin- 
gindu-1 pe Chr. Kiihnke cu 
ft—*1» 6—4, 10—8.

NAȚIONALE
ineri 17 iulie, la Cîmpulung 
Muscel, motoretele de tip 
„Mobra" 
au luat 
pionatului național de re
gularitate și rezistența or

ganizat de F.R.M. în exclusivitate pen
tru aceste vehicule românești. în curînd, 
pe porțile fabricii din apropierea Bra
șovului va ieși prima șarjă de Pe- 
gas-uri 20 Sport, biciclete de semi- 
curse românești. începînd din sezonul 
viitor, se va crea și în ciclism o clasă 
specială pentru acest tip.

La prima vedere, evenimentele a- 
mintite nu sînt de natură sâ răscoleas
că viața sportivă de la noi. O mai 
atentă cercetare duce, însă, la con
cluzia că ele vor influența puternic 
dezvoltarea acestor două sporturi. Tn 
primul rînd, fabricarea la noi a aces
tor tipuri de motorete și biciclete cre
ează premisele realizării unei baze de 
mase pentru activitatea de performan
ță în cele două sporturi și, implicit, 
posibilitatea unei selecții judicioase a 
elementelor ce vor păși pe calea per
fecționării măiestriei sportive. Tinere
tul, dornic să îmbrățișeze cele două 
ramuri sportive — cu caracteristici co
mune : dezvoltă curajul, indemînarea, 
rezistența — vor putea să și le pro
cure cu ușurință din magazine. Tnlă- 
turîndu-se bariera impusă de limitele 
în care se încadrează pretutindeni im
portul, se deschid larg porțile pentru 
mii și mii de tineri ce vor face să 
renască ciclismul și motociclismul.

Cluburile și asocațiile sportive pot 
înființa acum — pe baze temeinice — 
secții de motociclism și ciclism, pot 
organiza competiții locale și, firește, 
înainte de acestea, școli de pregăti
re specială a viitorilor competitori. In- 
vățînd de timpuriu să meargă corect 
pe motocicletă sau bicicletă, copiii 
noștri vor deveni pietoni corecți, vor 
face să scadă substanțial numărul ac
cidentelor. Este acesta un aspect social. 
Există însă și aspecte pur sportive. Ce
le două clase naționale vor crea o 
vastă pepinieră de sportivi care, rodați 
în competițiile de mai mică amploare, 
vor putea apoi să corespundă în spor
tul de performanță. Cei care îl vor 
părăsi înainte de a fi îmbrăcat tricoul 
reprezentativei clubului vor putea de
veni instructori, activiști sportivi de 
nădejde.

în fine, crearea competițiilor pentru 
posesorii bicicletelor și motocicletelor 
românești vor contribui la stimularea 
industriei noastre constructoare și a 
specialiștilor ei în vederea elaborării 
de noi modele, superioare, adaptate 
la exigențele tot mai mari ale cum
părătorilor.

Este, deci, necesar să se depună e- 
forturi pentru ca noile produse autoh
tone să-și găsească locul în lumea 
sportului, să fie folosite spre benefi
ciul reciproc — al sportului și al in
dustriei.

și „Carpati" 
startul cam-

I
I 
I
I
I
I
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I
I
I
I
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i
i
I
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după etapa de ieri (Ruffec- 
Tours, 194 km), cu un avans 
de 10:14 asupra secundului 
clasat, Zoetemelk.

Primul sosit la ' 
fost ciclistul italian 
Basso care a parcurs 
ța în 5h24:55 (medie 
35,825 km), Acesta a 
la sprint de 'olandezul Jan
ssen și belgianul Goodefrot.

Azi se aleargă penultima 
etapă, Tour» — Versailles 
(258,5 km).

To tire a 
i Marino 

distan- 
orară 

dispus

Dinamoviada 
de box

La întrecerile Dinamoviadei 
lie, și-au anunțat participarea 
vacia), Dynamo (R. D. Germană), Gwardia (Polonia), Ujpest Dozsa 
(Ungaria), Dinamo (U.R.S.S.), Aldar (Mongolia) •și, bineînțeles, Di
namo București. Este incertă participarea echipei Lewski-Spartak 
din Bulgaria. Galele (in număr de 5) se vor disputa în potcoava 
stadionului Dinamo, in zilele de 28, 29, 30, 31 iulie și 2 august.

de box, care vor începe la 28 iu- 
echipele Ruda Hvezda (Cehoslo-
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CUM AȚI ORGANIZAT VACANȚA FINALELE

/N JUDEȚUL DUMNEAVOASTRĂ?
ȘCOLILOR I

SPORTIVE i-
ALMiBObffî

Prof. Dumitru IVAN, președintele C.J.E.F.S. Constanța 
„LTORALUL — O SALBĂ DE TABERE PENTRU PIO 

~ NIERI Șl ȘCOLARI"
„Este normal ca In sezonul es

tival, care coincide cu vacanța 
de vară a elevilor; Litoralul să 
pulseze de o activitate sportivă 
deosebită, In care ponderea o 
dețin cei mai mici cetățeni ai 
țării.

1970 nu face excepție de Ia a- 
ceastă regulă. O dată cu primele 
zile ale marii vacanțe, mii 
de elevi au luat cu asalt 
taberele de pe țărmul însorit al 
Mării, făcînd popas — pentru 
mal multe săptămini — la 
vodari, Constanța, ~ 
Schitu și Mangalia.

Centrul de greutate al acestor 
tabere îl reprezintă, fără * J 
ială. Năvodarii, acest ’

Nă-
Costinești,

i îndo- 
___ , ____ _____  __ _ veritabil 
orășel al vacanței. In serii de mal 
multe sute de pionieri și 
lari, la Năvodari sosesc copii 
toate colțurile țării, gustând 
plin bucuria zilelor pe care 
petrec Intr-o plăcută odihnă 
tivă.

Sportul este, se înțelege, la 
dinea zilei. Asta înseamnă 
diminețile îi veți vedea pe plajă 
la o impresionantă repriză de 
înviorare. Ii veți revedea apoi 
semnîndu-și prezența la o diver
sitate de jocuri de plajă, iar în
tre aceste atractive activități ia 
cursurile de inițiere în înot. In
tr-adevăr „Delfin ’70", această 
excelentă inițiativă a Consiliului 
Național al Organizației Pionieri
lor și a federației de specialitate, 
este tratată cu toată atenția șl 
de către profesori și instructori, 
care își dovedesc toată priceperea, 
șl de către pionieri și școlari, dor
nici să intre cît mai repede In 
posesia brevetului de cunoscători 
ai celei mai utile dintre ramurile 
sportive. Viața proprlu-zisă a ta
berei de la Năvodari cuprinde și 
o sultă de concursuri șl com
petiții sportive, în care jocurile 
au prioritate, lnțeleglnd prin a- 
cestea fotbalul, volâul și hana- 
balul. Amenajări speciale, bine 
puse la punct (după un start nu

șco- 
din 
din 

le 
ac-

or-
că

prea promițător, este adevărat) 
reușesc să acopere toate cerin
țele și să facă timpul petrecut la 
Năvodari de neuitat.

Cu mici diferențieri, acest pro
gram îl veți întîlni și în celelalte 
tabere ale Litoralului, transfor
mate ad-hoc în oaze ale sportu
lui, dacă mă pot exprima astfel. 
Participanțil primesc deseori vi
zita colegilor lor constănțeni. eu 
care se întrec, fac un reușit 
schimb de experiență în domeniul 
sportului preferat, leagă priete
nii.

Cîteva cuvinte despre Comple
xul sportiv al pionierilor din o- 
rașul Constanța. După cum se 
știe, acest autentic comandament 
al activității sportive pionierești 
din municipiul și județul Constan
ța, va fi tentat să-l viziteze și să 
cînd își va îndeplini toate pre
rogativele. Anii de strădanii de
puse de inimoșii activiști ai Con
siliului județean Constanța al 
organizației pionierilor, în frun
te cu neobositul prof. Toma Ma- 
reș, sprijinul larg (șl prompt) a-

timpul vaeanțet. a terenurilor a- 
sociațiilor sportive din mai multe 
localități.

Cit privește speranțele sportive 
ale județului Prahova, ele vor fi 
trimise tn taberele specializate de 
pregătire de ta Bușteni (elevii 
Școlii sportive din Ploiești) Șl

Piatra Arși (copiii și juniorii Pe
trolului). Mai sperăm încă (și mai 
așteptăm) să ne parvină propu
nerile întocmite de către școli 
cu activitățile cultural-sportive 
din cursul verii. Șl n-am vrea să 
le considerăm... deșarte".

REZULTATE REMARCABILE
PE PLOAIE TORENȚIALĂ

„Cocktail Jack Dempseya

lon OLARU, președintele C.J.E.F.S. Tulcea : „DELTA — 
SI NU NUMAI EA — O ATRACȚIE PENTRU TINERETUL 

STUDIOS"
„Frumusețile Deltei, ineditul el. 

fac din acest colț al patriei un 
punct de atracție pentru toate 
vîrstele. Pentru copii, mal ales. 
Școlarii sînt oaspeții cel mal nu
meroși ai lumii de neasemuit pi
toresc a Deltei, poate și pentru 
că ea vine să răspundă cuprin
zător la multe dintre Întrebările 
din sfera unor lecții de botanică, 
zoologie sau biologie. De fapt, o 
lecție vie, care cuprinde toate 
aceste materii...

Așa stînd lucrurile, să nu vă 
mire de ce aproape toate trasee
le județene ale vaeanței sînt con
centrate în această zonă geogra
fică. Un tur al județului efectuat 

de pionieri pe biciclete a cuprins

MASA ROTUNDĂ A ZIARULUI Sportul

cordat de organele ae partid, 
contribuția spontană a cetățeni
lor, cei mai mulți dintre el pă
rinți al viitorilor beneficiari ai a- 
cestui complex, toate acestea, 
printr-un splendid efort conjugat, 
au dus la materializarea unui pro
iect minunat. Nu ne Îndoim că 
reporterul sportiv care va poposi, 
chiar în treacăt, prin Constan
ța, va fl tentat să-l viziteze și să 
descrie activitatea 
ce o va întîlni acolo. Asta 
semnlnd zilnic sute și sute 
copii în întreceri de 
chet, handbal, fotbal
Deci..."

multilaterală 
în- 

___ de 
’ volei, bas- 
și carturi.

Constantin SANDUTA, președintele C.J.E.F.S. 
, Nâsăud : „ACTIVITĂȚI MULTIPLE, CU UN

' CONȚINUT"

Bistrița-
BOGAT

menea tabere specializate particl- 
panții să se odihnească, să-și re
împrospăteze forțele, paralel cu 
continuarea pregătirii in sportul 
îndrăgit.

Vacanța n-a îndepărtat elevii de 
la activitatea sportivă organi
zată ; dimpotrivă, îl vom găsi 
aproape zilnic, prezențl la cam
pionate de fotbal, volei și hand
bal, pe clase, pe categorii de 
vîrstă. Se pot spune numai lu
cruri frumoase despre lelul cum 
sînt organizate asemenea acțiuni 
sportive în localitățile Babadag, 
Isaccea, Sullna. Măcin și Tulcea, 
în comunele Baia, Kogălnlceanu 
șl Sarichioi.

O acțiune care a Însemnat o 
reușită este și circuitul județului 
efectuat pe carturi. Un experi
ment lăudabil al Casei pionieri
lor din Tulcea șl o promisiune 
pentru alte asemenea acțiuni de 
mare succes in sporturile apli
cative.

In fine, aș dori să relev entu
ziasmul cu care elevii și pionie
rii caută să vindece rănile pri
cinuite de calamități. Pe de-o 
parte, ei au fost prezențl la di
ferite munci patriotice de inte
res general, pe de altă parte ei 
uu ajutat la reamenajarea unor 
baze sportive, ia înfrumusețarea 
terenurilor existente. De altfel, 
există și o întrecere între școli 
și localități, care se va încheia 
în toamnă. Dar de pe acum se 
poate anticipa că școlarii din sa
tul Agighiol, (comuna Valea Nu- 
carilor) sau din satul Sabagia 
(comuna Sarichioi) vor fi printre 
fruntașii întrecerii.

Iată atitea dovezi că pionierii 
și școlarii din 
Iubesc sportul, 
canță acesta le 
mai apropiat..."

județul nostru 
că acum în va- 
este prietenul cel

„Bxlstă în momentul de faja 
un plan strict, pe etape — coor
donat și urmărit de toți factorii 
cu răspundere în formarea și 
educarea elevilor — ce cuprinde, 
în amănunt, toate acțiunile pre
văzute a se desfășura în thppul 
vacanței mari. Spicuind din con
ținutul lui, voi aminti mal intîi 
acțiunile extrajudețene la care 
vor fl prezenți elevii din Blstriță- 
Năsăud, taberele de odihnă de la 
munte și mare, la care trimitem 
1 200 de școlari — cel mai meri
tuoși din școlile generale și licee 
— de excursiile interjudețene 
(cele cu caracter de cunoaștere, 
la care vor participa 1310 elevi) 
și taberele de pionieri, cu profil 
sportiv, unde vom avea 100 de 
tineri cu evidente aptitudini in
tr-o disciplină sportivă.

Dintre acțiunile ce urmează să 
se întreprindă In interiorul jude
țului, enumăr cele două tabere 
de odihnă de la Strgeorz-Băl șl 
Kodna, ce vor funcționa perma
nent, pe tot timpul verii, tabăra 
specializată de gimnastică fete 
din Bistrița ce cuprinde, pe lingă 
speranțele noastre, șl alte grați
oase tinere din 12 județe, precum 
șl „ieșirile" cu caracter turistic 
și de cunoaștere organizate de 
către școli Ia casele memoriale 
(Rebreanu, Coșbuc, Reteganu),

importante puncte turistice din 
perimetrul județului Blstrița-Nâ- 
săud. Activități cultural-sportive 
de club și tn aer liber au fost 
prevăzute, de altfel, a se desfă
șura In majoritatea unităților 
școlare din orașele noastre.

Pentru stimularea activității 
sportive și asigurarea unei con
tinuități a acesteia, pionierilor din 
municipiul Bistrița le-a fost în
credințat, pentru toate diminețile 
din cursul verii, stadionul Pro
gresul. Tot peutru ei se amena
jează acum, vizavi de acest sta
dion, o mare bază sportivă, la a 
cărei rapidă construire și finisare 
el dau un prețios ajutor.

rrivind acțiunea „Delfin ""O" 
specific că, încă din luna apri
lie, am nominalizat 10 centre de 
Învățare a înotului, dintre care 
cele de Ia Bistrița, Năsăud, Prun
dul și Josenii Birgăulul funcțio
nează cil regularitate, celelalte 
nereușind, Încă, să-și refacă ava
riile suferite de pe urma inun
dațiilor,

Befenndu-mă la elevii care ur
mează să ne viziteze ținuturile, 
vreau să le fac cunoscut că in 
județul nostru funcționează 7 
puncte turistice, capabile să dea 
sollcltanților indicații și, la ne
voie. ajutor",

t» nl

Prof. Gheorghe MANTA, vicepreședinte al C.J.E-F.S. 
Prahova : „ACȚIUNI REUȘITE, DAR Șl ALTELE ÎN.„ 

SUSPENSIE"
„Prahova, una dintre zonele cele 

mal solicitate pentru taberele e- 
levitor șt studenților; are res
ponsabilități sporite, obligații de 
care încearcă să se achite an- 
gajtnd toți factorii competenți 
din cadrul județului. Astfel, co
mandamentul județean — consti
tuit pentru a organiza și supra
veghea activitatea de vară a ti
neretului studios prezent aici — 
cuprinde, pe lingă reprezentanți 
al comitetelor județene de partid 
și U.T.C., membri ai Consiliului 
popular județean yi al Consiliu
lui județean al sindicatelor, in
spectoratelor județene școlar și 
sanitar, al Consiliului județean al 
pionierilor șl ai C.J.E.F.S.

In principal,, atenția este con
centrată asupra taberelor de o- 
dihni ce funcționează neîntrerupt 
(in serii de cite 14 zile) de la ju
mătatea lunii iunie pină la 30 au
gust, la Sinaia (ISO de locuri), Te
lega (320), Ștefeștl (270), Suzana 
(120), Cheia (200) pentru elevii 
din mai multe județe ale țării. 
Obligația noastră (n.r. — a orga
nului de specialitate sportivă), 
vizavi de aceste unități, este le
gătura permanentă cu conduce
rea lor, îndrumarea și ajutorul 
efectiv în organizarea șl desfășu
rarea acțiunilor sportive pe care 
ele și le înscriu in program. O 
atenție similară se manifestă si 
față de coloniile de preșcolari 
deschise la Bușteni, Sinaia șl Slă- 
nic.

- Dincolo de aceste acțiuni _  cu
caracter național, si le spunem

— trebuie remarcate inițiativele 
Interne ale Prahovei, printre care 
voi aminti, mal tntii, pe cele cu 
caracter sportiv, cum sint cu
pele vacanței, competiții de am
ploare organizate pe două cate
gorii de vîrstă : pentru școli ge
nerale — la atletism, handbal, 
volei, tenis de masă (b+f), fot
bal — și pentru licee — baschet, 
handbal, volei, șah, tenis de masă 
(b+f) Și fotbal. Fiind concepute 
sistem turneu, cupele de vară se 
întind pe o perioadă apreciabilă 
de timp (3—17 VII, 21. VII — 4 
VIII — școli generale șl 29. VI — 
20. VII și 25. VII — 15. VIII — 
licee), interesul nostru urmărind 
menținerea unei forme sportive 
ridicate a elevilor cu aptitudini 
intr-o anumită ramură sportivă. 
Intenția noastră se lovește, însă, 
de unele comodități și de pleca
rea masivă tn concediu a cadre
lor didactice.

Tot de aceste obstacole este le
gat și insuccesul nostru tn ac
țiunea „Delfin ’70". Deși la ba
zinele din Ploiești, Cimptna, 
Băicoi și Boldești s-a făcut o 
programare riguroasă, pe zile și 
ore, acțiunea a căzut, o dată cu 
1 iulie, intr-o nedorită letargie 
șl amenință să se stingă de tot.

Pentru elevii angajați in acti
vitățile sportive, dar și pentru 
ceilalți. simpli doritori de miș
care, C.J.E.F.S. Prahova, împreu
nă cu Consiliul județean al sin
dicatelor, a hotărtt punerea la 
dispoziție cu program, pe tot

nu mai puțin de 250 de kilome
tri, trecînd prin Isaccea, Baia, Ju- 
rilofca, Sarichioi și Agighiol. In. 
iparanteză fie spus, cicloturismul 
cunoaște un puternic avînt, el 
este Îmbrățișat tot mai mult de 

•elevi și chiar de virstnici.
Tot în mima Deltei, in locali

tatea Stipoc, la aproximativ 60 de 
kilometri de Tulcea, pionierii au 
făcut popas în tabără. Vă ima
ginați cit de frumoase sînt zilele 
acolo, între o lecție de înot și 
alta de pescuit, între meciuri 
de volei șl fotbal și seri de cîn- 
tece șl poezie.

Tabere cu caracter stabil fiin
țează și Ia nivelul altor orașe — 
la Tuicea pentru calaciști și ca- 
noiști, la Măcin pentru atleți. 
Există condiții optime ca în ase-

lon PURCĂREA, vicepreședinte al C.J.E.F.S- Harghita 
„UN ADEVĂRAT ȘANTIER SPORTIV"

„La drept vorbind, în județul 
Harghita terenurile și bazele 
sportive n-au cunoscut nici un 
fel de odihnă, după încheiere^ 
anului școlar. Peste tot pulsea
ză o activitate susținută, com
plexă. Pionierii iubitori ai fotba
lului sînt angrenați la întrece
rile din cadrul celei de a III-a 
ediții a campionatului interstrăzi, 
care se desfășoară într-o atmo
sferă de mare interes, mai ales 
In orașele Miercurea Ciuc, To
plița, Gheorghieni și Odorhei. Și 
la fel se petrec lucrurile cu Iu
bitorii tenisului de masă din 
Miercurea Ciuc, cu amatorii de 
înot din Toplița. Bazinul cu apa 
termală de la Băile „Bradul*, con
stituie o permanentă invitație la 
concursuri de natație, chiar și pen
tru pionierii și școlarii din alte 
orașe ale județului.

Șl în mediul sătesc sportul este 
prezent zi de zi. în forme care 
răspund preferințelor elevilor. 
La Dănești, de pildă, comună cu 
o recunoscută tradiție sportivă, 
se practică fotbalul, baschetul, 

voleiul și handbalul, la Corund 
se desfășoară — ciclic — con
cursuri de orientare turistică# 
drumeții, care angrenează marea 
masă a elevilor.

Vorbind despre sportul din co
munele județului, aș vrea să 
remarc pasiunea cu care școla
rii, alături de Învățători. și pro- 
fesoi’l - (chiar și cei care7 
sint de specialitate) caută să 
tontrlbuîe la înfrumusețarea ba
zelor sportive, la completarea 
lor. Este o acțiune generală, de 
mari proporții, menită să deter
mine existența în fiecare 
sau comună a unui minim 
amenajări sportive simple, 
creeze — cu alte cuvinte — 
mediu propice impulsionării_
tivității sportive. Apetitul o dată 
deschis, acum, în vacanța de 
vară, este ușor de anticipat ce 
va urma o dată cu redeschide
rea cursurilor.

O mențiune specială pentru 
elevii și profesorii din Odorhei. 
Orașul a rost crunt lovit de ca
lamitățile din luna mai. Bazele 
sportive n-au scăpat nici ele, 
terenurile, sala fiind deteriorate.

Acum, într-un efort care merita 
toate laudele, rănile sint vinde
cate treptat. Se scoate mîlui — 
de aproape 50 de centimetri — 
care „pardosește* gazonul sta
dionului clin localitate, se refac 
■— cu o voință de fier, cu răb
dare — sala ele sport, cea de 
forță, celelalte componente ale 
stadionului.

Cineva, vazînd cum muncesc 
în aceste zile elevii noștri pen
tru înfrumusețarea bazelor spor
tive, în toate satele și orașele, 
a asemuit județul cu un șantier 
sportiv. Să știți că n-a greșit...-

Masă rotundă realizată de
Nușci MUȘCELEANU 

Tiberiu STAMA

I

REȘIȚA, 17 (prin telefon). 
Deși s-au desfășurat pe o 
ploaie torențială, întrecerile 
primei zile a concursului 
republican al școlilor sporti
ve, la care iau parte 300 de 
înotători, s-au bucurat de 
un frumos succes și au pri
lejuit cîteva rezultate remar
cabile. Dintre acestea, amin
tim de 58,0 realizat de I. Mi- 
clăuș la 100 m craul și 1:24,3 
obținut de Rodiea Petruică 
la 100 m bras. Dar, iată pri
mii clasați : JUNIORI :
100 m craul: 1. I. Miclăuș 
(Sibiu) 58,0; 2. D. Turcanu 
(Sc. sp. 2 Buc.) 58,7 ; 3. H. 
Potoznic (Timișoara) 
100 m bras: 1. Em. Mano- 
lescu (Sc. sp. 2 Buc.) 1:17,8 ; 
2. P. Ungureanu (Galați) 
1:18,3; 3. Al. Kun (Timișoa
ra) 1:20,9; 4X100 m craul: 
1. Sc. sp. 2 Buc.
JUNIOARE : 100 m craul :
1. Carmen Cehanzuc (Sc. sp.
2 Buc.) 1:07,3; 2. Siegried 
Slecean (Reșița) 1:09,3 ; 3. 
Ruth Hocher (Reșița) 1:11,6; 
4X100 m craul: 1. Reșița
4:52,0; 100 m bras: 1. Ca
melia Vîjeu (Sc. sp. 1. Buc.) 
1:26,2; 2. Ilona Torok (Tg. 
Mureș) 1:27,0 ; 3. Gabriela 
Constantin (Sc. sp. 2 Buc.) 
1:28,0 ; BÂIEȚI CAT. A : 
100 m craul: 1. D. Wetter- 
nek (Reșița) 1:03,8 ; 2. E. 
Ilarmert (Sibiu) 1:05,0 ; 3. I. 
Sporea (Reșița) 1:05,5; 100
m bras: 1. D. Wetternek
1:20,7 ; 2. Al. Petrescu (Sc. 
sp. 2 Buc.) 1:20,9; 3. S. Cră
ciun (Sc. sp. 1 Buc.)_l:23,l ; 
FETE CAT. A :
Hruzin (Reșița) 
Rodiea Lungu 
Buc.) 1:11,5; 3.
(Sc. sp. 1 Buc.) 
m bras: 1. Rodiea Petruică 
(Reșița) 1:24,3 ; 2. Doina Li- 
covechi (Reșița) 1:29,0 ; 3. 
Anca Huțu (Sc. sp. 1 Buc.) 
1:29,5; BĂIEȚI CAT. ~ 
m craul: 1. I. Schwek
1 Buc.) 1:09,8 ; 2. D. Grop- 
șan (Reșița)
CAT. B. i00 
lieta Mirosu
2. Mariana 
1:20,0.

întrecerile

60,5 ;

4:05,4 ;

1. Dagmar 
1:10,8; 2.

(Sc. sp. 1 
Olga Dobre
1:14,3; 100

B: 100 
(Sc. sp.

FETE

sat 
de 
sa 
un 
ac-

1:10,1 ;
m craul: 1. Jti
uita) 1:12,1; 

Giurcă (Reșița)

continuă.
A. RUDEANU, coresp.

Jack Dempsey împlinește 
75 ani. Omul nr. 1 aț bo
xului american in anii 
1920—30, pugilistul care a 
răpit europenilor titlul su
prem la toate categoriile a- 
ducindu-l (și ținîndu-l bine) 
peste Ocean, idolul tribu
nelor din Kansas-City sau 
Alabama înseamnă, neașr 
teptat, și astăzi o prezență 
în viața new-yorkeză. Du
pă cum se știe (sau nu se 
știe), la anii retragerii, 
marii profesioniști ai boxu
lui obișnuiesc, aicea, să 
deschidă un restaurant, sau 
m bar sau așa ceva, în
credințați fiind (și pe bună 
dreptate) că once specta
tor frenetizat de un knock
out in repriza a doua va 
veni cu plăcere plus emo
ție sacră de admirator să 
bea un whisky cu un mit. 
Jack Dempsey a. procedat 
la fel precum 100 veterani 
ai ringului, numai că, mem
bru al familiei giganților 
fiind, localul său se află 
in miezul Broadway-ului, 
atrăgând. privirile ca un 
ring luminat de reflectoa
rele teatrelor, cinemato
grafelor și night-cluburilor 
înghesuite pe cel mai elec
trificat kilometru patrat de 
asfalt al planetei. Și, mai 
ales, ca un ring mobilat cu 
box. Intr-adevăr, restauran
tul lui Jack Dempsey, nu 
se mărginește să servească 
beefsteak-uri, el oferă a- 
mintiri. De ani de zile, 
bătrînii (și mai tinerii) în- 
crincenați ai boxului se a- 
dună aici ca la un sediu 
de federație, string mina 
lui „Jack", sint întrutotul 
de acord că meciurile de 
azi nu se compară cu me
ciurile de ieri, mitraliază 
televiziunea și furnizează 
in acest oraș, fără cafenele 
întru pierderea europeană 
a timpului, un foarte sim
patic aer de cafenea spor
tivă, unde se mai poate 
schimba la nevoie o vorbă 
despre zilele bune de pe 
,,Madison“-ul cel vechi (azi 
dărimat) și upercuturile lui 
Gene Tanney.

Restaurantul evocă plas
tic cariera lui Dempsey cu
prinzînd și un ring în mi
niatură. Pereții sint acope- 
riți cu fresce amintind ma
rile meciuri ale „patronu
lui". Finala pentru titlul 
mondial, cu Jesse Villard. 
Finala cu Carpentier. Fi
nala cu Tunney. Vitrinele 
cuprind fotografii infăți- 
șîndu-l pe Dempsey la di-

ferite vîrste, în felurite 
ipostaze și in nebănuite 
tntîlniri. Dempsey și ye- 
neralul Eisenhower. Demp
sey și Maurice Chevalier. 
Dempsey și Ted Kennedy. 
Toate personalitățile care-au 
pășit in acest sanctuar 
gastronomic al boxului și-au 
înscris, prin dedicații, sim
patia pentru „The big Jack". 
Lista de mâncare participă, 
de asemenea la „atmosferl- 
zarea" locului, propunând 
„cocktail Jack Dempsey", 
plăcinta cu brinză J.D." 
„salata asortată J.D." și, 
mai ales, un „Jack Demp
sey’s knock-out", băutură 
pe care nu m-aș încumeta 
s-o recomand nici măcar 
amicului meu Eugen Man-

vitrinele restau- 
au afișat un „me- 

inedit, cuprinzînd în 
loc de felurile obișnuite, 
semnăturile a tot ce res
piră important in boxul a- 
merican, de la „greii" zi
lei, la antrenorii cu faimă 
și de la „mascurii" atot
știutori, la anonimii spor
tivi.

Iar
York, 
ticipa 
tul și

azi a sosit la New 
anume pentru a par

ia sărbătorire, fos- 
.... temutul adversar de 
pe vremuri al lui Dempsey 
francezul Georges Carpen
tier (76 de ani). Prima vi
zită, firește, la restaurant. 
Lume, lume și printre cu
rioși cițiva cronicari care 
notează {dialogul. Fiecare 
in felul lui.

— Iți mai 
de îniilnirea 
New Jersey 7 
lie 1921) — 
pentier.

— Eh...
— Cind ai
— Eh... Hm...

zice

aduci aminte 
noastră de la 
(era la 2 iu- 

zîmbește Car-

luat titlul.
.. Află că a 

fost greu, zice Dempsty. 
In repriza a doua m-ai fă
cut knock-down.

— Nu-i adevărat, răspun
de francezul. De ce vor
bești așa ? N-ai căzut la 
podea.

— Zău ? Eu știam că 
m-ai trimis la podea. Așa 
mi-a rămas in amintire.

— Nu, nu...
Apoi, adresindu-se celor

lalți ;— Omul ăsta a fost un 
leu...

—■ Auzi, Georges daci ai 
nevoie de ceva, in timpul 
șederii tale aici, dă-mi vn 
telefon. Va sd zică, ții 
minte: îmi dai un telefon. 
New York, iulie 1970

rrÎN DRUM
O dată în plus, „Regata Lucer

na" a demonstrat saltul valoric 
al performanțelor înregistrate în 
ultimii ani, clar șl o grupare a 
valorilor mondiale. Pe una din 
pistele cele mai „obiective" din 
lume, timpii marcațl de echipele 
ciștigătoare — și în general II- 
naliste — reprezintă valori deo
sebite.

In cadrul participării tradițio
nale la această regată lotul 
mân de canotaj, deși cu 
mai mică prezență numerică 
ultimii ani, a obținut cele 
bune rezultate consemnate 
parcursul participării noastre la 
starturile de la Lucerna. Și a-

ro- 
cea 
din 
mat 

pe

ÎN FAȚA P£
FILEULUI j f
• Jucătoarelor Mariana Po

pescu, Florentina Itu 
rica 
titlul

Bincheci li s-a 
de maestru al

Pentru turneele

și Vio- 
acordat 
sportu-

FRUCTELE PROASPETE IȘI ADUNĂ PENTRU DV. 
AROMA, CULOAREA Șl SAVOAREA ÎN

SIROPURILE NATURALE

VITAMINA C

RĂCORITOR

Preparate din fructe proaspete, de calitate superioară
fe, vișine, căpșuni, citrice șl fructe de pădure — siropurile natu 
raia ae găsesc de vtnzare la toate magazinele alimentare și cen 
trele de desfacere a băuturilor răcoritoare.

Se pot folosi și tn gospodărie la prepararea deserturilor. 
Pentru zilele călduroase, o băutură delicioasă din

SrROPURILE NATURALE DE FRUCTE I

Campionatele naționale de „captive11I»1

Cu200km la oră
Larma motoarelor de bu

zunar ale aeromodelelor a- 
flate în concurs a atras, ieri, 
multi spectatori veniti ini
țial în plimbare pe malurile 
iacului Băneasa. în jurul 
gardului circular de protec
ție, zeci de bucureșteni au 
urmărit pasionantele între
ceri aeriene din cadrul cam
pionatelor naționale de aero- 
modele captive. Desigur, 
punctul de atracție a fost 
spectaculoasa probă de vi
teză, în care cei 
constructori 
țară și-au 
tea la cat.

Veniți la 
pilotul sportiv și mecanicul 
micului avion își 
febrilele pregătiri 
„kilometrul Lansat", 
de rezolvare a dificultăților, 
de pornire 
doar de 3 
era gata, 
demararul 
modelului 
în acel 
pilot alerga 
de conducere din 
pistei, întindea firele aproape

mai buni 
modeliști din 

disputat întîieta- 
2,5 cmc.
linia de start,

începeau 
pentru 
timpul

: a motoarelor fiind 
minute. Cînd totul 
intra în acțiune 
ce imprima aero- 
turația maximă, 

moment, sportivul 
către pilonul 

mijlocul

nevăzute ale cablului, lili
putanul bolid se desprindea 
de la sol, pornind ca o ra
chetă de pe trenul de ateri
zare. Un tur de pistă, două, 
zece: viteza înregistrată — 
200 KM LA ORA ! Perfor
manța îl aparține aeromode- 
listului Alexandru Csomo. 
'Aceasta, în primul start, din 
cele trei ale

Clasament 
ORI-----1.
mo (Plastica 
kmzh •— campion național, 2. 
Ștefan Purice (Grivița Roși<» 
Buc.) 198 km/h, 3. Elvira 
Purice (Grivița Roșie Buc.) 
180 km/h, 4. Dumitru Ivan- 
cea (Sportivul Predeal) 171 
km/h, 5. Emilian Boboc (Vic
toria Bacău) 164 kmzh; 
JUNIORI — 1. Dumitru Nea- 
gu (Grivița Roșie București) 
139 kmzh 
nai. 2.
(Cetatea , 
3. Emil 
Dej) 132

Astăzi

întrecerii, 
general: SENI- 
Alexandru Cso-

Oradea) 200

— campion națio- 
Gheorghe Apenciuc 
Suceava) 138 km/h, 

Tentișan (Unirea 
kmzh. 
au loc 

preliminare 
curse.

la
întrecerile 
categoria

V. Tf.

ceasta în cadrul unei confruntări 
cu nimic mai prejos decît a u- 
nui campionat european sau chiar 
mondial.

Luînd startul numai la 3 din 
cele 7 probe, lotul canotorilor ro
mâni format In exclusivitate din 
sportivi ai clubului Dinamo Bucu
rești, a obținut următoarele re
zultate : locul I Ia schlf 2+1, prin 
ștefan Tudor, Petre Ceapura + 
Ladlslau Lavrenschl, locul III la 
4 fără cîrmaci, prin Emerlc Tușa, 
Dumitru Ivanov, Gh. Moldoveanu. 
Tarasov, șl locul IV la 2 
vîsle, prin Gh. Fritz și I. Cacen- 
co. Dintre acestea se detașează 
net performanța echipajului de 
2+1, care a stabilit și cel mai 
valoros record al pistei, și In a- 
propiată măsură, cel al echipei 
de 4 f.c.. ambele învlngînd în ln- 
tîlnire directă po campionii eu
ropeni ai anului 1969. Șl toate 
acestea în anul campionatelor 
mondiale, în care marea regată 
elvețiană înseamnă ultima veri
ficare internațională.

Eforturile sportivilor de 
sus, ale antrenorului

mal 
Dumitru 

Popa, ale medicului Gh. Ionescu, 
completate cu sprijinul direct al 
conducerii clubului Dinamo, s-au

pe pista Rotsee princoncretizat .....
rezultate remarcate de presa spor
tivă din Elveția șl de miile de 
spectatori participant la concurs.

Maturitatea răspunderii la care 
au ajuns azi toți cei care par
ticipă la realizarea mult doritei 
afirmări mondiale a canotajului 
românesc, constituie o garanție în 
obținerea unor succese în 
drul campionatelor mondiale 
Canada, din 2—6 septembrie.

Ne mal despart mai puțin 
două luni de C.M. Șl aceste 
le putem considera etapa cea 
spinoasă.

începe etapa In care cea

ca- 
dln

de 
zile 
mai

„__ ______r„ ...   mal
mică desincronizare a complexei 
mașini — sportivi, antrenori, me
dici și a totalității condițiilor ma
teriale și organizatorice — ar pu
tea fi fatală.

principala atenție trebuie în
dreptată acum spre creșterea ni
velului formei sportive șl nu 
spre menținerea el, știind că ul
timul cuvînt în lupta pentru titlul 
mondial ii vor avea doar cei care 
nu se mulțumesc cu rezultatele 
prezente, ci privesc mereu spre 
viitor, ceea ce se poate face, 
în prezent, cu multă încredere.

Sergiu ZELINSCHI

H. Frost (Norvegia) și Ileana Scully 
(România) primii învingători

CABANA MUNTELE RO$U, 
17 (prin telefon). — Ploaia mă
runtă care a căzut toată 
noaptea, aici, a încetat — 
printr-o fericită coinciden
ță o dată cu darea startu
lui în concursul internațio
nal de orientare turistică 
„Cupa Munților". Traseul a 
fost deosebit de greu, solici- 
tînd concurenților perma- 
nețnta confruntare a hărții 
cu terenul. Greșita montare 
a unui post de control (ne
găsit de marea majoritate a 
concurenților) a impus juriu
lui anularea lui. Iată clasa
mentele probei individuale : 
SENIORI A : 1. H. Frost
(Vestheim — Norvegia) 
131:34 ; 2. D. Konrad (Mag
deburg — R.D.G.) 141:11 ;
3. I. Gheuoă (I.P.G.G. —

2. D.
1.

în „Cupa Munților"
București) 144:07 ;
xen (Rulmentul II — Brașov) 
145:18 ; 5. S. Zdenek (Sumperk 
— Cehoslovacia) 150:09 ; 6.
Cr. Ciurlea (I.T.B. II — Buc.) 
152:45 ; SENIORI B : 1. E. Io
sif (Voința I — Buc.) 208:50 ; 
2. P. Ghencea (Sănătatea — 
Buc.) 219:31 ; 3. H. Dezideriu 
(Dumbrava — Sibiu) 229:58. 
SENIOARE A : 1. Ileana Scully 
(Voința — Buc.) 127:49 ; 2. 
Ana Mariaș (Minaur Baia 
Mare) 134:49 ; 3. Gisela Ma- 
rasi (Rulmentul Brașov) 147:30 ; 
4. P. Ciurlea (I.T.B. — Buc.) 
151t57 ; 5. D. Gheukova (Bul
garia) 131:21 ; 6. Cr. Simon 
(Clujeana — Cluj) 154:43. 
SENIOARE B : 1. G. Liță
(Voința — Buc.) 118:39 ; 2. L. 
Rimbas (Sibiu) 207:47.

Iloria ALEXANDRESCU

4. O. Le-

de pro
movare în divizia B s-au cali
ficat, în urma fazelor de zonă, 
echipele Siderurgistul Galați, 
Voința București, Construc
torul Caransebeș, C.F.R. Tg. 
Mureș și Șoimii Buzău — la 
băieți, Orizontul Bacău, Infor
mația București, Electromotor 
Pitești, Sănătatea Ploiești și 
Voința Făgăraș, Ia fete. Tur
neul masculin are loc la Ga
lați, iar cel feminin la Ba
cău, între 21 și 25 iulie. Vor 
arbitra I. Amărășteanu și V. 
Tilcă (Craiova), V. Ranghel 
(Ploiești), C. Pitaru (Sibiu) și 
V. Pavel (Buc.) — la Galați, 
M. Marian (Oradea), C. Bucur. 
(Oraiova), Al. Taus (Brașov), 
V. Dumitru și Gh. Fortuna 
(Buc.) — la Bacău.

• Luni 27 iulie, orele 13,1a 
sediul F.R.V. are loc tragerea 
ia sorți pentru stabilirea pro
gramului diviziei naționale A 
(masculin și feminin).

• Loturile naționale de ti
neret. masculine și feminine, 
se află în pregătire, ia Bucu
rești și, respectiv, Toplița, în 
vederea participării la „Tur
neul Prieteniei" ce se va des
fășura între 13—20 august în 
U.R.S.S. înainte de plecare, 
loturile au în proiect meciuri 
de verificare cu selecționatele 
similare ale Poloniei în pe
rioada 3—8 august, la Bucu
rești.

o între 7 și 31 august se 
organizează taberele centrale 
de juniori și junioare, la To
plița (feminin) șl Suceava 
(masculin). în perioada 25-30 
august juniorii vor participa 
la turneele internaționale ale 
României.

ergem
BUHUȘI — Zilele trecute 

a început la A. S. Textila 
tradiționala competiție spor
tivă de masă, campionatul 
asociației, la care participă 
un mare număr de tineri, sa- 
lariați ai Combinatului tex
til din localitate. Cea mai 
populară întrecere este cea 
de fotbal la care își dispută 
întîietatea opt echipe. Meciu
rile au loc din două în două 
zile pe terenul Textila. Iată 
și primele rezultate : Țesă
tura sud — Filatura pieptă
nată 4—3, Energetic — Fila
tura Cardată 8—2, Atelierul 
mecanic — Finisaj 5~2. (I. 
VIERU—coresp.).

NOCRICH — Această co
mună din județul Sibiu se 
poate mîndri acum cu patru 
terenuri de sport. La vechiul 
teren de fotbal al A.S. Re
colta s-a adăugat unul 
pentru jocul cu balonul ro
tund 
lei și handbal, toate amena
jate 
prin 
1LIE—coresp).

PITEȘTI — D.S.A.P.C. al 
județului Argeș a întocmit 
un proiect care prevede 
transformarea zonei stadio-

nului „1 Mai" intr-un parc 
de odihnă și sport. Aici se 
vor amenaja terenuri de fot
bal, miei, baschet, handbal 
și tenis. Se află în studiu 
și modernizarea stadionului 
„1 Mai". Printre altele se va 
acoperi cu elbitex pista de 
atletism a stadionului. (I. FE- 
ȚEANU—coresp. principal).

ORADEA — Consiliul ju
dețean Bihor al sindicatelor 
a organizat o interesantă 
competiție polisportivă re
zervată tineretului din între
prinderile textile. Întrecerile 
dotate cu „Cupa textiliștilor“ 
s-au disputat la atletism, 
volei, handbal, popice, hal

tere și fotbal. Iată cîteva

au dezbătut probleme actuale 
ale sportului de performan
ță. Prirțtre ei se aflau 35 
componenți ai diferitelor 
turi naționale, precum și 
de sportivi tineri, care 
perspectiva de a intra în 

în echipele 
(T. SIRIO-

AZI

și cite unul pentru vo-

de sportivii comunei 
muncă voluntară. (I.

Om tolba poștașului
MEDIAS — Frumosul nos

tru oraș, care a fost supus, 
in această primăvară, de tret 
ori, furiei apelor, își șterge 
încet, încet rănile pricinuite 
de inundații. Bazele spor
tive își recapătă și ele as
pectul normal. După sute de 
ore- de muncă patriotică, 
prestată de tineretul orașu
lui și de activul organelor 
sportive locale, s-au dat în 
folosință ștrandul precum și 
terenurile Sparta, Record și 
Textila. (V. POPO VI CI—co
resp).

dintre ciștigătoarele trofeu
lui : Fabrica de confecții O- 
radea Za handbal feminin (a 
dispus în finală cu 7—4 de 
divizionara B, Tricoul Ora
dea), Fabrica de textile Ora
dea Za fotbal, iar întrecerile 
de atletism 

de sportivii 
fecții. (I. 
principali.

GALAȚI — Un mare nu
măr de sportivi fruntași din 
localitate au fost' invitați la 
Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport unde

au fost dominate 
Fabricii de con- 

GHIȘA—coresp.

de 
Zo-
48 
au 
Vi-

. itorul apropiat 
reprezentative. 
POL—coresp.)

C1MPULUNG
Orașul nostru 
acest miez de 
roase competiții de amploare.
Astfel, sîmbătă și duminică 
va avea loc finala pe țară a 
campionatelor liceelor cu 
program de educație fizică șl 
a școlilor sportive, iar la 
începutul lui august se va 
desfășura concursul interna
țional „Prietenia" la care 
vor participa atleți din 9 
țări. Vor mai avea loc la 
Cîmpulung întreceri interna
ționale de lupte, box și pen
tru prima oară iubitorii spor
tului din localitate vor par
ticipa la o reuniune de judo 
cu participarea componenți- 
lor lotului naȚonal. (D. RA
DULESCU—coresp.)

MUSCEL — 
va găzdui în 

vară nume •

CICLISM. Șoseaua Olteni
ței, km 13, ora 16: „Cupa 
Steaua", etapa a II-a.

CANOTAJ. Lacul Snagov, 
ora 9: „Regata Prieteniei", 
concurs internațional pentru 
juniori.

ATLETISM. Stadionul Ti
neretului, de ia ora 17: cam
pionatele universitare.

MÎINE
CICLISM. Șoseaua Bucu

rești — Ploești (varianta (Buf
tea), km 7, ora 9, „Cupa 
Steaua", etapa a IlI-a.

CANOTAJ. Lacul Snagov, 
ora 9 „Regata Prieteniei", 
concurs internațional pentru 
juniori.

ATLETISM. Stadionul Tine
retului, ora 9: campionatele 
universitare.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 17,30: Dinamo București 
— Politehnica Iași (div. A) 
în deschidere, de la ora 14: 
Dinamo București — Politeh
nica iași (tineret-rezerve); ora 
16: Metalul București — C.F.R 
Timișoara (finala campiona
tului național de juniori).



DE CE S-A RETRAS
ANDREI RADULESCU

DIN ARBITRAJ?
DIVIZIA A, ETAPA A XXIX-a

PENULTIMA ȘANSĂ...

PENTRU IIAPID
INTIINIRIEOR CU TAIEIJL

noqtumă, un meci pentru careLa Constanța, .în
inimile localnicilor bat ‘ cu mai putină putere decît 
cele ale simpatgzanțilcrr Rapidului. Normal. Partida de 
mîine reprezintă pentiru Farul doar o problemă de 
prestigiu, în timp ce pentru Rapid 'întâlnirea înseamnă 
reaprinderea marilor speranțe sau, dimpotrivă, stinge
rea lor definitivă.

Cine l-a văzut pe fotbaliștii constănțeni în ulti
mele lor evoluții din București, cînd au îngenunchiat 
atît pe Dinamo,;, cît și pe Steaua, nu poate să aștepte 
decît o victorie'a Farului, oricît de hotărâtă ar fi re
plica Rapidului, care îșl joacă teartea cea mare. Dar, 
în aceste ultime ețtape, eu rezultate atît de surprinză
toare, este mai prudent să nu faci pronosticuri...

Să sperăm, însă, că nu ne-am înșelat măcar atunci 
cînd am considerat partida Farul-Rapid derbyul eta
pei că jocul celor două echipe va confirma acest lu
cru.

Dînd cuvîntul datelor i statistice, vom aminti că, pî
nă acum, Farul și Rapid s-au întîlnit de 21 de ori, în 
cadrul campionatului diviziei A. Palmaresul este fa
vorabil Rapidului, care a' cîștigat 9 din aceste întâl
niri, în timp ce Farul numără numai 6 victorii asupra 
bucureștenilor. Celelalte' 6 jocuri s-au încheiat la ega
litate.

Dar, iată rezultatele meciurilor Farul — Rapid: 
1958—59 : 0—2, 0—7 ; 1959—60.: 1—0, 3—3 ; 1960—61 :
1— 5, 1—0 ; 1961—62’,:. Farul a jucat în „B“ ; 1962—63:
4-2, 0—1; 1963—64 : 3—1, 0—3; 1964—65: 1—2,0—0; 
1965—66 ; 0—2, 0—3 ; 1966—67 ; 1—1, 2—2 ; 1967—68 ;
2— 1, 1—1; 1968—69 : 4—1^ 1—1; 1969—70 : 0—1, ?

entru unii a fost lung 
și plicticos, obositor, 
și sălciu, sălciu mai 

ales prin referință cu ceea ce 
îi datorăm „Mundialului", 
lui Pete sau Seeler, lui Dinu 
sau Boninsegna.

Pentru alții — dimpotri-

împrumutat din rugby, de 
8—0, să notăm, cu bucurie, 
că toate celelalte partide ale 
etapei presupun o miză din
tre cele mai importante, 
chemînd pe gazon echipe 
pentru care abia aceste două 
„runde" de pe urmă vor de
cide— învîrful sau la poalele 
clasamentului — cine va rîde 
și cine va plînge la 22 iulie...

Dacă Rapidul are, pe ma
lul Siutghiolului, o misiune 
de neinvidiat — la urma ur
mei. Farul a făcut duminică 
cel mai bun meci al acestei 
veri — atunci cealaltă mare 
pretendentă la coroană, 
U.T.A., joacă acasă o partidă 
relativ ușoară, în compania 
brașovenilor. Steagul roșu 
înseamnă bravul Adamache, 
ambițiosul Ivăncescu, visăto
rul Pescaru. superbul Dumi- 
triu și... cam atît ! Vi se par 
aceste nume — chiar mînuite 
de înțelepciunea bătrânului 
„lup de mare" care este Va
lentin Stănescu — suficient 
de puternice pentru a stopa 
cursa liderului spre vîrful 
piramidei ? Trebuie să recu
noaștem că nu...

La Oradea, Crișul—Jiul, 
șansa cea de pe urmă a 
gazdelor, agățate cu dispe
rare — ca un înecat de un 
fir de pai — de cele două 
puncte anunțate în joc. Cri-

interviul nostru

probabil, 
ca întot-

vrînd-ne-

campionatul a. fost 
scurt și interesant, tensionat 
de intermezzo-ul mexican și 
bîntuit de surprize, urmărit 
cu sufletul la gură și traver
sat de suspensuri, și acestora 
din urmă — o mărturi
sesc — nu le convine de fel 
ideea că pînă la sfîrșitul lui 
august stadioanele vor ră- 
mîne pustii, cu idolii alun
gați spre nămoluri și ape 
minerale.

Dreptatea este, 
undeva la mijloc, 
deauna în fotbal.

Cu toate acestea,
vrînd, campionatul; acest tul
burător maraton fotbalistic, 
se apropie de sfîrșit, train- 
du-și mîine pe șapte stadioa
ne — penultima etapă, „pro
bă de foc" pentru șase din
tre combatante.

într-adevăr, Rapid, Crișul, 
C.F.R., Politehnica, Petrolul, 
și U.T.A. întorc pe față una 
din ultimele cărți, sperând 
fiecare — prin joc direct 
sau prin loteria rezultate
lor — la un loc cît mai bun 
sub soarele fotbalului ro
mânesc.

Trecînd cu vederea meciul 
dintre Dinamo Bacău și Stea
ua, care nu mai suscită alt 
interes decît pe acpla al 
„vendettei" băcăuanilor, în- 
genuncheațî în tur ciu scorul;

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR
, în zilele de 1 șl 2 august, 
Colegiul central al arbitrilor 
<va organiza la București o 
consfătuire tehnică, la care 
au fost invitați să participe 
arbitrii lotului A si preșe
dinții colegiilor județene. Cu 
acest prilej, se va face ana
liza arbitrajelor din returul 
campionatului diviziei A, se 
vor .prezenta aspecte tehnice 
de la turneul final al cam
pionatului mondial din Me
xic si se vor da unele în
drumări tehnice. De aseme
nea, vor fi vizionate două 
filme realizate de F.I.F.A.
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COLOCVIUL ARBITRILOR 
DIN EUROPA

. în Iugoslavia, între 5 și 
august, va avea loc un coloc
viu al arbitrilor din Europa. 
Din partea Colegiului central 
al arbitrilor din România va 
participa Vladimir Grosu.

ARBITRII ETAPEI A XXIX-a A
, Dinamo Bacău — Steaua :
N. Rainea (Bîrlad), ajutat la 

Buimistruc 
i (Bîrlad) ;

Badea, a- 
Calughe- 
(toțl din

linie de V. 
(Iași) și I- Radu

Crișul—Jiul : P. 
jutat la linie de O. 
rovici și N. Iliescu 
Brașov) ;

Farul—Rapid :
(Sibiu), ajutat la 
Cioc (Mediaș) și 
(Sibiu) ;

Universitatea
C.F.R. Cluj : A.

C. Nițesou 
linie de V.
T. Andrei

Craiova —
Pîrvu, aju

tat la linie de C. Niculescu

• Doar la Bacău lipsește miza...
• Politehnica lași cu Gavril și 
Lupul eseu în for mafie... * Petro
lul în căutarea punctelor
salvatoare • MECIURILE ÎNCEP la ORA 17.30

, Desigur, un meci de fotbal 
poate crea multe discuții. O 
fază, fie ea cît de simplă, 
este, uneori, comentată în 
moduri diferite. Dar, de aici 
și pînă la denaturarea totală 
a adevărului de pe teren e o 
cale lungă, incompatibilă cu 
activitatea cronicarului. „Am 
îndrăznit" o dată să arătăm 
că o formație studențească 
a fost favorizată de un arbi
traj incorect și, imediat, în 
revista „Viața studențească" 
a și apărut un material (sub 
semnătura lui G. Mitroi) de 
punere la punct a cronicaru
lui respectiv. De tonul folo
sit nu vrem să mai amintim. 
Pentru că argumente de a 
fi contraziși în cazul cu pri
cina nu există, s-a apelat la 
alte exemple, s-au răstălmă-

la un loc pe podium — cre
dem că va cîștiga.

Poți lăsa să treacă pe lingă 
tine, cu nonșalanță, nouă 
trenuri din zece. Dar nu-1 
poți lăsa, cu nici un preț, 
să se îndepărteze tocmai pe 
ultimul... Nu-i așa, Ion Io
nescu ?

La București, cu efectiv 
complet — y compris Gavril 
și Lupulescu — studenții 
Copoiului vin să ia măcar 
un punct de la Dinamo, dar 
calculul hîrtiei — ca orice 
computer care ar analiza va
lorile înclină spre

RADU (F.C. Argeș)

CODREANU (Rapid),\ 
șui știe că trebuie să cîș
tige și — în ciuda unei for
mații atît de obstinată cum 
este Jiul, visătoare întârziată

„nu" apăsat, explicabil 
ușurință prin expedierea, 
caz de înfrângere, la mijloc 
de clasament a 
mîndre 
balului

Dacă 
cumva.

Ia Craiova, 
are — neîndoios — prima 
șansă în confruntarea cu 
C.F.R. Cluj, căreia izbînda 
de duminică i-a oferit, se 
pare, destule certitudini.

Adăugind la aceasta „ar
gumentul" Oblemenco — 
spunea cineva, nu fără mali
țiozitate, că titlul de golgeter 
a rămas singura alinare a ol
tenilor — nu credem în altă 
variantă decît în victoria 
elevilor lui Coidum. La urma 
urmei, doctorul 
și-a „programat" 
tele, și nu știm 
să credem că nu 
nici o speranță de meciul din 
fosta Cetate a Banilor.

In sfîrșit, Argeșul — care 
a jucat contra arădenilor 
partida cea mai reușită a 
sezonului — ia drumul Plo- 
ieștului, spre a rezista atacu
rilor fulminante ale lui Din- 
cută și compania.

E drept, Petrolul, cu Gro- 
zea pe banca pedepsiților, 
se chinuie. Agonizează. în 
același timp. Dobrin se do
vedește — dincolo de orice 
dubiu sau răutate — cel mai 
în formă dintre „mexicanii"... 
nefolosiți.

Totuși, mîine Petrolul va 
putea să cîștige, tocmai pen
tru că meciul acesta ignoră 
cele mai pămîntești dintre 
calcule. Altfel, am avea a 
face cu prima dintre fostele 
campioane ale fotbalului ro
mânesc plecată într-un du
reros exil în divizia secun
dă... Dar Mișu Ionescu, Mo- 
canu sau Crîngașu o știu ei 
înșiși, înaintea tuturor...

cu 
în

celei mai
dintre echipele fot- 
autohton.
ei nu se vor dovedi, 
prea... miloși !

Universitatea 
neîndoios 

în

Rădulescu 
bine punc- 
ce ne face 

și-a legat

Ovidiu IOANITOAIA

Caricaturi de Al. CLENCIU

Lupescu va putea juca duminică
. Comisia centrală de com
petiții și disciplină a discu
tat joi seara cazul jucătoru
lui Lupescu de la Rapid, ho
tărând suspendarea lui pe o 
etapă. Cum Lupescu a stat 
pe tușă în meciul cu Dinamo

Meci amical international
PORTUL CONSTANȚA — 

SPARTAC VLASIM 2-0 (1-0) 
. Formația constănțeană Por
tul a întrecut cu scorul de 
2—0 (1—0), într-un meci a- 
mical, echipa Spartao Vla- 
sim, din campionatul diviziei 
secunde a Cehoslovaciei. Go
lurile au fost realizate de 
Ghimeș (min. 30) și Alexe 
(min. 62). A condus bine 
Alex. Grozavu — Constanța. 
. C, POPA, coresp. principal

CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
și D. Ghețu (toți din Bucu
rești) ;

Dinamo București—Politeh
nica Iași : Z. Drăghici, aju
tat la linie de C. Ridvan șl 
G. Manole (toți din Con
stanța) ;

Petrolul — F.C. Argeș; I. 
(Tg. Mureș), ajutat la 
de N. Barna 
și P. Vamoș

■Rus 
linie 
veni) 
reș) ;

U.T.A.

(Tîmă- 
(Tg. Mu-

București, 
sancțiunea, 
duminică la Constanța.

efectuînd deci 
el va putea juca

CONSTANTIN TEAȘCĂ - 
antrenor la Fenerbahce

Conducătorii clubului Fener
bahce din Istanbul au anunțat, 
printr-o telegramă, că au ac
ceptat condițiile legate de an
gajarea antrenorului Constan
tin Teașcă. In telegramă se a- 
rată ca noul campionat în
cepe Ia 25 august și, ca atare, 
sosirea lui C. Teașcă nu tre
buie să întîrzie.

VEȘTI DE

Miine, finala campionatului republican
al juniorilor și școlarilor

i

Așadar, mîine, se va des
fășura ultimul act al cam
pionatului republican al ju
niorilor și școlarilor. Dreptul 
de a-și disputa întâietatea e- 
ditiei 1969—70 a celor mai 
bune formații de juniori și 
școlari l-au cîștigat echipele 
Metalul București și C.F.R. 
Timișoara.

Finalistele din acest an ale 
campionatului s-au calificat, 
după cum am mai anunțat, 
în acest fel : Metalul Bucu
rești s-a revanșat după 
succesul de anul trecut 
fața Universității Cluj, în 
nala competiției, ciștigînd
tîlnirea la limită (1—0, autorul 
golului: Stan Gabriel) 
de a doua pretendentă 
tiu, C.F.R. Timișoara a 
în finală beneficiind

in- 
în 
fi- 
în-

; cea 
la ti- 
intrat 
de o

clauză a regulamentului (ra
port de oornere favorabil), de
oarece a terminat la egalitate 
(2—2) cu Steaua „Centrul 23 
August" 

După 
fășurat 
prezent

București. 
felul cum 
ostilitățile, 

este greu

s-au des-
pînă în 

de prevă-

zut care dintre echipe va 
ține titlul de campioană, 
ambele formații vor evolua 
lente autentice ale actualei 
nerații, printre care Bucaru, 
Rădulescu, Stan Gabriel, Stan 
și Mateescu (Metalul Bucu
rești), Asa, Popovici, Damsa, 
Lugojan. Dăescu și Sterie 
(C.F.R. Timișoara). Desigur, 

ambele conduoeri tehnice do
resc să satisfacă doleanțele 
suporterilor, ca echipa să cîș
tige titlul de campioană. Fap
tul că meciul decisiv se va 
disputa în București nu pre
zintă un avantaj 
una dintre echipe, 
de obioei, termină 
formația cea 
tită. Așa că 
mîine și să 
ele a atins

Finala campionatului repu
blican de juniori, Metalul 
București — C.F.R. Timișoara, 
va avea Ioc pc stadionul Di
namo, de la ora 16, în deschi
dere la meciul Dinamo Bucu
rești — Politehnica Iași, din 
campionatul diviziei A.

ob- 
în 

ta- 
ge-

pentru nici 
In Capitală, 
învingătoare 
bine pregă-mai

să așteptăm pînă 
vedem care din 
forma maximă...

cit unele cuvinte care 
fața anumitor date (n.n. 
sancțiunile dictate de Colegiul 
central de arbitri) dovedeau, 
șubrezenia afirmațiilor. întru
cît unul dintre cei în cauză 
era și arbitrul Andrei Rădu
lescu, am așteptat întoarce
rea sa de la campionatul 
mondial, și într-o discuție 
avută în urmă cu cîteva zile, 
pe care o redăm în rândurile 
de față, i-am solicitat preci
zările de rigoare.

— Mai întîi, un bun venit 
din Mexic, tovarășe Rădu
lescu. Vă rugăm să ne spu
neți cum a foșt acolo ?

— Frumos, interesant. Ce 
altceva ar putea spune un 
arbitru care a avut fericitul 
prilej de a se număra printre 
cei maî buni „cavaleri al flu
ierului" din lume ?
■ — Cum a fost .primit 
Mexic arbitrul român ?

— în primele zile eram 
un oarecare. în final însă, 
devenisem arbitrul român a 
cărui echipă națională s-a 
comportat foarte bine. Aces
tea sînt, de altfel, afirmațiile 
unor arbitri străini.
■ — înainte de a pleca în 
Mexic, probabil știți, în 

s,Viața studențească" a apă
rut un articol în al cărui 
P. S. se spunea că Andrei 
Rădulescu a făcut următoa
rea declarație : „După ce mă 
întorc din Mexic, renunț la 
arbitraj. Sînt inginer, am o 
oarecare autoritate profesio
nală, o carte de vizită res
pectabilă — ca fotbalist și 
arbitru — și nu mai vreau 
ca după ce am fost selecțio
nat .pentru turneul final al 
mondialelor să-mi mai pun 
sufletul pe tavă într-un maci, 
Iar Alexe de la „Sportul" 
să-ml dea o stea !“ Așa este ?

— Nu ! Discuția care a a- 
vut Ioc în biroul secretaru
lui general al F.R.F. în 
prezența a 10—12 tovarăși, 
se referea la aspecte genera
le de arbitraj. Atunci am 
spus că după ce ajung in 
culme, nu vreau să risc să 
mai primesc iar două stele, 
cum mi s-a intimplat la 
meciul de la Ploiești. Nu 
m-am referit la persoana 
cronicarului de Ia „Sportul". 
Și observatorul federal și

ANDREI RĂDULESCU 
văzut de Neagu Rădulescu

„Fotbal" 
aprecieri 

meu la 
ceea ce 
că este o

în

cronicarul revistei 
făcuseră aceleași 
privind arbitrajul 
meciul respectiv, . 
m-a făcut să cred 
chestiune aranjată.

— în legătură cu platfor
ma profesională și cartea de 
vizită, credeți că e bine ca 
atunci când cronicarul apre
ciază arbitrajul el trebuie să 
țină seama că arbitrul este 
inginer, doctor sau strungar? 
Să aibă în vedere instituția 
In care lucrează arbitrul 
pectlv ?

— Nu. Ar fi o mare 
șeală să se procedeze 
Arbitrajul nu are nici o le
gătură cu activitatea profe
sională, cu funcțiile deținute 
de unii dintre „cavalerii 
fluierului",

— Vă mulțumesc,
Constantin ALEXE

res-

pe. 
așa.

PS. în urmă cu cîteva zile. 
Andrei Rădulescu a anunțat 
federația că s-a decis să re
nunțe la arbitraj. Deci, s-a 
ținut de cuvlnt. Motivul, 
credem, e cel expus în dis
cuția noastră: Nu vrea să 
riște să mai primească două 
stele.
nu o 
bitru 
Zsolt

Hotărârea sa, însă, noi 
împărtășim. Orice ar-

— fie el Lo Bello sau
— poate avea o zl 

slabă. Considerăm că tocmai 
acum, la înapoierea din 
Mexic, fotbalul românesc a- 
vea nevoie de contribuția tul 
A. Rădulescu, pe teren șl nu 
în birou, ca activist obștesc, 
în cadrul Colegiului central, 
unde dînsul a declarat că va 
activa și pe viitor. Iată de 
ce regretăm hotărârea sa.
. C. A.

BRAZILIA - 0
Ajunși cu analiza noastră 

la „El Mundial" aproape de 
epilog, vom folosi cea de a 
IX-a „secvență" pentru unele 
concluzli-sinteză.

Primo: față de multe din
tre precedentele ediții (World 
Cup-ul de pildă, este suficient 
de proaspăt și de elocvent) 
care s-au ’ încheiat cu cam
pionii, dacă nu contestați mă
car... comentați, acest al nouă
lea turneu final a încoronat 
pe cea mai bună echipă. Cu 
patru ani în urmă — vă mai 
amintiți ? — în neuitata finală 
de pe Wembley, Anglia se 
desprindea de ambițiosul său 
partener de întrecere, forma
ția R.F. a Germaniei, datorită 
unui gol de care se vorbește 
și azi, în timp ce ultimul act 
al lui „El Mundial" s-a soldat 
— prin succesul Braziliei — 
cu un deznodămînt clar și 
logic, ușor de anticipat cu a- 
jutorul antecedentelor. A a- 
vut — se pune întrebarea — 
această „Copa del Mundo" o 
SUPER-ECHIPA în persoana 
Braziliei? Răspunsul nostru 
este afirmativ, avînd în ve
dere nu numai scorul finalei 
(egalat ca proporții doar de... 
Brazilia anului ’58) ci șl va
loarea de ansamblu a echipei 
care i-a permis să recolteze 
victorii după victorii în dauna 
a șase adversari diferiți din 
punct de vedere al stilului, al 
concepției, al temperamentu
lui, aî forței de joc. Pe cît de 
mult s-au chinuit fotbaliștii 
englezi acasă la ei din start 
(0—0 cu Uruguay) la sosire 
(4—2, după prelungiri, cu R.F. 
a Germaniei) și trecînd de la 
acel 1—0 în fața unei echipe 
argentiniene constrînsă să e- 
volueze în inferioritate nume
rică, pe atît de decontractat a 
fost, pe teren neutru, marșul 
spre succesul final al băieți
lor lui Zagallo. Excelent pre
gătită la toate capitolele și 
posedînd un mănunchi de 
certe valori, super-echipa Bra
ziliei a putut să depășească 
mai ușor decît principalele ei 
adversare inconvenientele 
provocate de condițiile par
ticulare de joc: climă uscată, 
temperatură 
dine.

Secundo : 
El Munalal 
după cum am avut și câțiva 
super-jucători. Unii — cum 
ar fi Pele, Bobby Moore, Bec-

kenbauer, Owerath, Schnellin- 
ger, Sestemev și Mazurkie- 
wicz — recomandați și de 
trecute ediții, alții — cum ar 
fi Jairzinho, Rivelino, Gerd 
Miiller, Petras, Ancheta — 
propulsați, acum, ca stele de 
primă mărime pe firmamen
tul lui El Mundial. Dintre toți, 
la marele referendum, zia
riștii de specialitate l-au pre
ferat cu mare majoritate de 
voturi pe Edson Arantes de 
Nascimento — Pele. Meritat? 
Absolut, întrucît, comparativ 
cu ediția suedeză, aici, pe 
scena lui El Mundial, Pete 
a jucat cu inegalabilă măies
trie dublul rol, de creator (mal 

ales) și realizator, asumîndu-și, 
în plus, sarcinile avute în 
trecut de strategul Didi, de 
inteligentul Vava. La această 
retragere apoteotică („a fost 
ultimul meu campionat mon
dial", a declarat El Rey-Pele 
după finala disputată pe sta
dionul Azteca) perla neagră a 
demonstrat totul : plasament 
și mobilitate în teren, clarvi-

Demn succesor la tronul ocu
pat de Uwe Seeler pînă acum 
trei ani, Gerd Miiller și-a fi
xat pentru viitor ca princi
pal obiectiv cîștigarea, împre
ună cu colegii din națională, 
a campionatului mondial din 
1974, precum și reeditarea 
performanței realizată în Me
xic: din nou golgeter! „Va fi 
mai greu, recunosc — a de
clarat Miiller — întrucît la 
Milnchen apărătorii adverși, 
avizați, îmi vor acorda o mai 
mare atenție; dar, oricum, 
Miinchen-ul mai înseamnă și- 
acasă la mine".

Terțio : nimic nou sub soare 
în materie de sistem. Ca și în 
Chile — 1962 și în Anglia — 
1966, în Mexic a predominat 
așezarea 1—4—3—3, evident în 

jocul Braziliei, Cehoslovaciei, 
Belgiei, Suediei, Mexicului, 

Perului, Bulgariei, ceea ce de
notă, în primul rînd, ATEN
ȚIA PE CARE O ACORDA 
IN CONTINUARE MAJORI
TATEA TEHNICIENILOR DE 
PE GLOB IMPORTANTEI

acordat, în general, atenția 
necesară numai SITUAȚIEI 
DE APĂRARE, neglijind sau 
tratind cu
MOMENTUL
Rezultatul: un 
lateral, adesea

ridicată, altitu-

da, am avut la 
o super-echipă,

LA RAPID

SECVENȚE DE PE „SCENA" EL MUNDIALULUI (IX)

superficialitate 
ATACULUI.

joc rigid, uni- 
... ; incolor. în
schimb, în aceleași condiții 
de climă și de altitudine,_alte 
echipe, ca ~
Germaniei, Peru, au desfășu
rat un fotbal mai complet, 
mai echilibrat, manifestînd 
ceea ce se cheamă poftă de 
gol și înfruptîndu-se cu rații 
mai mari sau mai mici fn 
funcție, firește, de valoarea 
loturilor, de eficiența mane
vrelor tehnico-tactice. De pil
dă, echipe ca Brazilia (în mai 
mare măsură) și R.F. a Ger
maniei au atins o treaptă 
înaltă în materie de orientare 
în joc, găsind aproape pentru 
FIECARE FAZA soluțiile teh
nico-tactice cele mai potrivite. 
Este, desigur, un summum 
în materie de aspirație fotba
listică, care presupune perfec
țiune la toți factorii jocului, 
lucru, după cum am văzut, 
destul de greu de realizat 
chiar și în țările cu fotbal 
dezvoltat, organizat cum scrie 
la carte la toate eșaloanele. 
Exemplificînd, iată, în cazul 
Angliei — fosta campioană a 
lumii — s-au ivit defecțiuni 
de nerezolvat în materie de 
selecție (Ramsey a avut la 
Guadalajara un singur înain
taș titular — pe Hurșt) și de 
pregătire psihologică; în ca
zul Italiei (o finalistă lipsită 
de glorie) au apărut, din op
timi și pînă la sfîrșit, tot fe
lul de probleme nedezlegate 
de Valccareggi : în primul
rînd, o aplicare extrem de 
rigidă a sistemului (exceptînd 
jocul cu Mexic și prelungi
rile cu 
lia s-a 
gerată 
a mai 
vera“...

Brazilia, R.F. a

ziune și altruism (cîte vedete 
de rangul lui Pele mai pa
sează coechipierilor în apro
pierea careului mic?), în sfîr
șit, încă o deosebită forță în 
înscrierea golurilor. Apropo 
de goluri: la sfîrșitul lui El 
Mundial, un ziarist i-a pus 
lui Pele următoarea între
bare : „Dintre cele patru go
luri înscrise de dv, care a- 
nume v-a produs cea mai 
mare satisfacție?" „Acela din 
meciul cu Cehoslovacia Pe 
care l-am... ratat de puțin", 
a fost răspunsul lui Pele. 
„Tare aș fi vrut să rămin in 
istorie cu un gol înscris, la 
campionatele mondiale, de la 
aproape SO de metri distanță", 
a mai completat el. Dar, Pete 
este unul dintre acei care.., 
pleacă, să ne oprim în rân
durile ce urmează, și asupra 
unui jucător care... vine. Care 
vine este un fel de a zice, 
deoarece Gerd Miiller, căci 
despre el este vorba, la prima 
sa evoluție într-un turneu fi
nal de campionat mondial s-a 
și înscris pe lista golgeterilor. 
Ca stil și temperament, tuna
rul Iui Bayern Munchen (25 
de ani, 1,74 m. 79 kg), noul 
„goleador", nu își găsește co
respondent la nici unul din
tre golgeterii ultimelor ediții: 
Kocsis — 11 goluri în 
Fontaine — 13 goluri în 
Eusebio — 9 goluri în 
(în 1962, nu mai puțin de 6 
jucători, Albert — Ungaria, 
Ivanov — U.R.S.S., Jerkovic 
— Iugoslavia, Sanchez —Chi
le, Garincha și Vava — Bra
zilia, și-au împărțit locul 1, 
înscriind fiecare abia 4 go
luri.) Mai puțin rafinat în joc 
ca predecesorii și mai mult 
înaintaș de „formație buldo
zer", Gerd Miiller posedă 
toate atu-urile necesare omu
lui de gol: șut puternic, cu 
ambele picioare, viteză de 
reacție, oportunist, plasament 
excelent, necruțător și la due
lurile aeriene. Avînd de lup
tat cu apărări mal bine 
puse la punct, mai metodice, 
mai precise, se pare că re
centa reușită a lui Gerd Mul
ler depășește în semnificații 
performanțele obținute în tre
cut de Kocsis și Fontaine.

ZONE DE LA MIJLOCUL 
TERENULUI. Unele formații, 
ca Anglia și Uruguay, au ma
nifestat o grijă deosebită față 
de această porțiune de teren, 

folosind pentru acoperirea 
ei, uneori cîte patru și chiar 
cinci jucători. O asemenea 
concentrare de forțe în trei
mea de mijloc n-a purtat de 
loc pecetea formalității, deoa
rece de aici (altădată o 
„zonă moartă") s-a efectuat 
un marcaj de închidere a un
ghiurilor, echipe ca U.R.S.S., 
Uruguay, Anglia, Mexic etc., 
urmărind șă prevină perico
lul cît mai departe posibil de 
propriile buturi.

Referitor Ia dinamica de 
joc, la mișcarea în teren, tre
buie observat faptul că o se
rie de formații (U.R.S.S., An
glia, Uruguay, România) au

R.F. a Germaniei, Ita- 
menținuț într-o exa- 
espectativă) și, apoi, 
fost... acel „caz Ri

G. NICOLAESCU

LOTO-PRONOSPORT
începînd din această săp- 

tămînă (15 iulie Pronoex- 
pres; 17 iulie Loto) și mîi- 
ne 19 iulie a c. La Prono
sport se introduc biletele 
participare 
toate cele 
forma de 
combinații 
Loto și Pronoexpres.

La Pronosport se introduc 
bilete fixe (sfert) a 20 va
riante simple (15 lei) și bi
lete variabile, pentru înscrie
rea a 1—5 variante combi
nate, achitate în cote de 
10%, 25%, 50% sau 100%, 
cu singura condiție obligato
rie ca un bilet fracționat va
riabil să nu fie achitat cu o 
sumă mai mică de 15 lei.

Astăzi fiind ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletine
lor, aveți posibilitatea să ex
perimentați această nouă 
■formă de participare la con
cursul Pronosport de miine 
duminică 19 iulie 1970.
• Pentru a asigura pro

grame atractive concursuri
lor Pronosport în perioada 
dintre campionate si în a- 
celași timp, pentru a da po
sibilitate echipelor să se pre

gătească în vederea începe
rii campionatului 1970—1971, 
să-și verifice unii jucători 
pe care doresc să-i legitime
ze. Federația Română de 
Fotbal, în colaborare cu A.Ș. 
Loto-Pronosport șl comisiile 
județene de fotbal, organi
zează și în acest an 
de vară" ediția 1970

Jocurile se dispută 
tele de 26 iulie, 2 și 9 au
gust a.c., sistem turneu sim
plu, fiecare echipă jucînd cu 
fiecare adversar o singură 
dată.

de 
la 
și 

cu 
la

fractionate 
trei sisteme 

participare 
„cap de pod'

1954,
1958,
1966.

„Cupai în ciuda unor zvonuri 
care au circulat în ultima 
■vreme, mai ales în privința 
lui Dumitru, nici un jucă
tor de la Rapid nu va cere 
transferul la vreo altă echi
pă. Zilele trecute, cu prilejul 
unei ședințe de analiză, toți 
camponenții lotului rapidist 
și-au exprimat dorința de a 
activa și în viitor sub culo
rile clubului feroviar, în 
Giuleștiul unde cei mai mulți 
dintre ei au crescut și s-au 
afirmat ca fotbaliști.
. Pe de altă parte, însă, sîn- 
tem anunțați că și în sezo
nul viitor, .potrivit unei prac
tici pe cale de a deveni tra
dițională, Rapidul va ceda 
altor echipe, îndeosebi din 
categoriile inferioare — cu 
împrumut, așa cum prevede 
regulamentul de transferări 
în vigoare — pe cîțiva dintre 
tinerii săi jucători pentru

a-i roda și a le oferi posi
bilitatea obținerii unei mai 
mari experiențe competițio- 
nale.

In altă ordine de idei, con
ducerea secției de fotbal și a 
clubului Rapid ne-au .preci
zat că nu s-a luat legătura 
cu nici un antrenor din țară 
pentru a veni ia conducerea 
tehnică a echipei giuleștene, 
întrucât activitatea depusă de 
cuplul Bărbulescu—Cristescu 
nu oferă motive de nemulțu
mire.

Am aflat, totodată, că ju
cătorul Virgil Codrea de Ia 
„U“ Cluj, proaspăt absolvent 
al facultății de eduație fizi
că a Institutului pedagogic 
din acest oraș, a fost repar
tizat ca metodist la clubul 
bucureștean Rapid. Aceasta îi 
oferă lui Codrea posibilitatea 
să joace în viitor în echipa 
giuleșteană.

la da-

LOTO

NUMERELE EXTRAȘE 
LA TRAGEREA 

DIN 17 IULIE 1970

I:
74 51 79 42 73

Extragerea
69 27 11 46

Fond de premii î 405 811 lei.

Extragerea a H-a :
82 62 26 63 63 67 17

Fond de premii o 374 623
Plata premiilor va începe 

în Capitală de sîmbătă 23 iu
lie pînă la 31 august; in 
tară de marți 28 iulie plnâ la 
31 august 1970 inclusiv.

Steagul roșu : O.
Comșa, ajutat la linie de S 
Mataizer și N. Mogorgașe 
(toți din Craiova).



IN TURNEUL DE TENIS DE LA WASHINGTON

Trimisul nostru special, Romulus BALABAN, relatează

Sărbătoare sportivă
și culturală

llie Năstase și Ion Tiriac VERIFICĂRI DIMIN1EA „FUROPENELORn

s-au calificat in „sferturi"
ILIE NĂS-Jucătorii români

TASE și ION TIRIAC s-au 
calificat fa sfeturile de finală 
ale turneului de tenis „Was
hington Star Internațional". 
In turul trei al competiției, 
llie Năstase l-a învins cu 
6—2, 6—2 pe Pancho Girzman 
{Ecuador), iar Ion Tiriac a 
cîștigat cu 6—8, 6—0, 6—1 
în fata sud-africanului Pa
trick Caramer. în sferturile 
de finală, Năstase îl va 
•tîLnl pe Hewitt, fa timp 
•Tiriac va juca cu Smith.

fa
ce

relui premiu 
pe primul loc 
slavul ZELIKO FRANULO- 
•VICI cu 17 puncte, urmat de 
Goven (Franța) — 16 punc
te, Newcombe (Australia), 
Kodes (Cehoslovacia) — 15 
puncte, Crealy (Australia) — 
14 puncte, Cox (Anglia), Car
michael (Australia), Rosewall 
•(Australia) — 10 puncte, R. 
Hewitt (R.S.A.) — 10 puncte, 
NĂSTASE (România), Ashe 
șl Graebner (S.U.A.) — 8

internațional, 
a trecut iugo-

puncte, 
Jauffret 
•(S.U.A.),
7 puncte

Gimeno 
(Franța), 

Taylor 
etc.

(Spania), 
Richey 

(Anglia) —

*

în cadrul 
internaționale 
Cehoslovaciei, 

POPOVICI l-a

★
Intîlnlrea
„Cupa Davis" dintre echipele 
Spaniei șl Iugoslaviei s-a 
chedat
•ultima 
învins 
Spear.

de tenis pentru

cu scorul de 4—1. 
partidă, Santana

cu 6—2, 6—1, 7—5

fa

in 
l-a 
pe

Așa după cum s-a stabilit 
la Congresul F.I.L.A., anul a- 
cesta se vor inaugura cam
pionatele europene de lupte 
pentru juniori. Prima ediție 
va avea loc în localitatea 
suedeză Huskvarna. Mai în- 
tîi se va desfășura competiția 
de lupte greco-romane (18—29 
august) și apoi cea de lupte 
libere (21—23 august). în ve
derea acestor confruntări, 
cele mai importante din acest 
an. luptătorii juniori fac 
intense pregătiri. în perioada 
ce urmează, însă, ei vor sus
ține și o serie de partide in
ternaționale — ultimele teste 
pentru selecționarea celor 
mai buni. Iată, de altfel, a- 
genda acestora: 23 iulie, la

La Bratislava, 
campionatelor 
de tenis ale 
CONSTANTIN 
învins ou 6—0, 6—4 pe ceho
slovacul Szimbera. In urma 
acestei victorii, jucătorul ro
mân s-a calificat în „sfertu
rile" de finală ale probei de 
simplu, în care îl va întâlni 
pe cunoscutul campion ceho
slovac Jan Kodes.

*

După turneul de tenis de la 
Baastad, în clasamentul Ma-

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE TENIS ALE ELVEȚIEI

internaționale deCampionatele 
tenis ale Elveției au continuat la 
Gstaad cu disputarea partidelor 
din cadrul „optimilor". Olandezul 
Tom Okker l-a învins cu 6—4, 
6—6 pe Italianul Di Domenico, 
sud-africanul Ray Moore l-a eli
minat cu 6—3, 7—5 pe englezul 
Mark Cox, iar australianul Phi
lipps Moore l-a întrecut cu 4—6, 
8—1, 6—0 pe francezul Pierre 
Barthes. Alte rezultate : Taylor 
(Anglia) — Alvarez (Columbia) 
&—7, 6—1, 6—4 ; Drysdale (Repu
blica Sud-Africană) — Rodrlguez 
(Chile) 6—8, 11—9, 7—5 ; Rîessen 
(S.U.A.) — Burgener (Elveția)
6—1, 6—3.

Celebrii Ron Clarke și 
Kerri; O’Brien în timpul unui 
antrenament

Masculin: S.U.A. —R.F. G.: 122-110 ♦ Feminin: R.F.G.

STUTTGART 17 (Agerpres).
— Disputată timp de două zile 
Pe stadionul „Neckar", dubla 
întâlnire de atletism dintre se
lecționatele R. F. a Germaniei 
și S.U.A. s-a încheiat cu vic
toria oaspeților, la masculin 
(122—110 puncte) și cu succe
sul gazdelor la feminin (82—53 
puncte).

Cele mai bune performanțe 
înregistrate în ziua a doua de 
concurs au fost realizate de a- 
mericanii Swenson (1:44,8 pe 
800 m), Norman Tate (17,10 m 
la triplu salt), Willi Turner 
(20,3 pe 200 m) și de vest- 
germanii Harald Norpoth 
(13:34,6 pe 5 000 m) și Uwe 
Beyer (70,78 m la aruncarea 
ciocanului). Un rezultat bun a 
obținut și atleta vest-germană 
Heide Rosendahl, învingătoare 
în proba de săritură în lun
gime cu 6,64 m.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate în ziua a doua: 
masculin: 200 m : 1. Turner 
(S.U.A.) — 20,3 ; 2. Vaughan 
(S.U.A.) — 20,4 ; 800 m : 1. 
Swenson (S.U.A.) — 1:44,8 (nou 
record al S.U.A.) ; 2. Adams 
(R.F.G.) — 1:44,9 ; ciocan : 1. 
Beyer (R.F.G.) — 70,78 m ; 2. 
Schmidt (R.F.G.) — 69,02 m : 
5 000 m : 1. Norpoth (R.F.GJ
— 13:34,6 ; 2. Prefontaine
(S.U.A.) — 13:39,6 ; triplusalt :
1. Tate (S.U.A.) — 17,10 m;
2. Sauer (R.F.G.) — 16,55 m ; 
110 m garduri : 1. Hill (S.U.A.)
— 13,5 ; 2. Walker (S.U.A.) —
13,6 ; înălțime : 1.
(R.F.G.) — 2,17 m ; 
(S.U.A.) — 2,13 m;
obstacole c
(R.F.G.) 
(S.U.A.) 
Vollmer 
2. Neu 
10 km 
(S.U.A.) 
(R.F.G.) 
cord i 
4X400 : 
Smith,

1.
8:37,2 ;
8:40,6 ;

■ (S.U.A.) — 
(R.F.G.) — 
marș: 1.

— 43:03,8 ; 2. Schuster 
• — 43:21,2 (nou re
al R.F.G.) ; ștafeta 
m : 1. S.U.A. (Mills,

House, Collett) —

Magerl 
2. Brown 
3 000 m 
Burscheid

2. Savage 
disc : 1.

62.64 m;
60.64 m ;

Romansky

Iată-l pe atle
tul vest-german 
Josef Schwarz în 
timpul 
sale de 
record 
egalat

'.G.

săriturii
8,35 m —

LA ARUNCAREA DISCULUI

54 52 (23 29) la

european

Brașov: Selecționata Brașov— 
Canada (libere), 25 iulie, la 
București: ~ 
(libere) și 
slavia — 
mane), 26
România — Canada (libere).
27 iulie, la Pitești: România 
— Ungaria
28 iulie, la Cîmpulung-Muș- 
cel: România — l „ - ’ 
(greco-romane), 1 august, la 
Tîrgoviște și 2 august, la 
Snagov: România A — Bul
garia A (libere), iar la Sofia, 
în aceleași zile, Bulgaria B— 
România B (libere), 1 august, 
la Varșovia: Polonia — Ro
mânia (greco-romane).

Luptătorii care au depășit 
junioratul sînt chemați și el, 
luna viitoare, la startul unor 
importante confruntări: 1—2 
august, la Sofia: Bulgaria —« 
România (greco-romane), 14 
16 august, la Tata (Ungaria) 
,,Cupa prieteniei" (ambele sti
luri) și 21—23 august, lfl 
Burgaz (Bulgaria); Balcania
da (ambele stiluri).

România —Canada 
România — Iugo- 

Ungaria (greco-ro- 
iulie, la Ploiești:

(greco-romane),
Iugoslavia

CEA MAI BUNĂ 
PERFORMANTĂ A ANULUI

Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat la Malmoe, 
Ricky Bruch a cîștigat proba 
de aruncarea discului cu 66,37 
m, cea mai bună performan
ță mondială a anului.

. SKOPLJE 17, (prin telefon).
•Ținutul Macedoniei găzdu-' 
iește cea de a doua ediție a 
Campionatului european uni
versitar de fotbal în trei 
orașe ale sale : Skoplje, Te
tovo si Bitolia. Asociația stu
denților din Skoplje patro
nează competiția și un grup 
de oameni tineri, constituiți 
•intr-un comitet de organiza
re, fac remarcabile eforturi, 
dăruindu-se generos pentru 
reușită. Pînă acum au apă
rut destule nesincronizări și 
inadvertențe pentru cineva 
obișnuit cu mecanismul bine 
reglat al marilor întreceri 
sportive, dar elanurile și os
pitalitatea risipite în jurul 
tuturor oaspeților amortizea
ză motivele de nemulțumire 
academică, prin farmecul 
unei atmosfere cu parfum de 
Cartier Latin. Autoritățile 
locale sînt extrem de atente 
cu musafirii. în fiecare oraș 
de reședință echipele au fost 
subiectul unor invitații pro-, 
tocolare la consiliile munici
pale, iar președintele R.S.F. 
Macedonia, Ksente Bogoeve, 
a oferit o recepție in cinstea 
conducătorilor echipelor par- ■ 
itici pante.
• în fiecaiife zi fără meciuri 
de fotbal sînt prevăzute 
excursii sau vizitarea unor 
monumente de artă. Un cor 
studențesc, de mare reputa-... 
ție, „Ansamblul academic 
•Mirce Acev" a dat și va mai 
da concerte în fata studen
ților sportivi veniți din mul
te țări europene. In manie
ra aceasta credem că ar tre
bui să se organizeze mai des 
astfel de întâlniri ale tinere
tului universitar, care evi
dențiază aici, fără posibilita
te de tăgadă, alternarea de 
preocupări. Alăturînd sportu-

lul 81 alfa planuri ale cul
turii, particîpanțll ar înregis
tra cu certitudine însemnate 
acumulări de ordin spiritual 
și faptul acesta nu poate 
lăsa pe nimeni indiferent.
• în partida cu Olanda, e- 
chipa noastră s-a distrat cu 
un ■•(Adversar căruia îi place 
fotbalul și ideea de sport, 
dar nu cunoaște decît foarte 
vag jocul acesta. Dacă româ
nii n-ar fl fost obosiți ar fi 
putut înscrie o puzderie de 
goluri pe stadionul din Te
tovo, așezat la poala unui 
munte într-un decor care 
poate vindeca o astenie ori
cît de veche. Fiindcă la un 
campionat studențesc de fot
bal, fie el și european, mal 
mult de jumătate din echi
pe au valoarea și aspirațiile 
unui gru,p de prieteni dispuși 
să-și petreacă vacanța îm
preună, pe pînd restul echi
pelor au forță și iau totul în 
serios

Țara organizatoare nu șl-a 
pus în' gînd' să cîșfige com
petiția’? Ea a prezentat o e- 
chipă cu fotbaliști de plăcere 
și în partida Inaugurală a 
fost năucită cam în aceeași 
manieră în care aveau să fie 
și olandezii în partida1 cu 
noi. Iugoslavia a pierdut cu 
5—1 (2—0) meciul cu Anglia, 
dar nimeni nu s-a supărat. 
Tot în 
cat, la 
—R.F. 
(1-1).

prima zi s-a mai ju-
Bitolia, meciul Spania 
a Germaniei z 1—1

(Scnloeske,3:03,8 ; 2. R.F.
Koehler, Rossmeisel, Jordan)
— 9:06,4 ; feminin : 100 m :
1. Iris Davis (S.U.A.) — 11,2 ;
2. Ingrid Becker (R.F.G) —
11,3 ; 400 m: 1. Christel
Freese (R.F.G.) — 52,7 ; 2. Ma
vis Laing (S.U.A.) — 52.8 :
1 500 m : 1. Christa Merten 
(R.F.G.) — 4:16,8 ; 2. Ellen
Tittel (R.F.G.) — 4:17,2 ; lun
gime : 1. Heide Rosendahl
(R.F.G.) — 6.64 m ; 2. Ingrid 
Becker (R.F.G.) — 6,55 m ; su
liță : 1. Ameli Koloska (R.F.G.)
— 54,44 m ; 2. Anneliese Ger-
hards (R.F.G.) — 54,42 m ;
greutate : 1. Marlene Fuchs
(R.F.G.): 16,56 m; 2. Brigitte 
Berendonk (R.F.G.) — 15,88

ștafetă 4X100 m ; 1.m ;

1.

0 nouă victorie
a handbaliștilor dinamoviști
BUDAPESTA 17 (Agerpres).

■ In cadrul „Dinamoviadei"

1. TONY JACKLIN (campion la golf)
2. PELE (primul fotbalist al lumii)

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Vn sondaj „Hickok" pentru 
desemnarea celui mai bun 
sportiv al anului îl situează 
pe fotbalistul brazilian Pele 
Pe locul doi, cu 103 puncte, 
procentajul cel mai ridicat 
acordat de ziariștii americani

unui fotbalist. Cele mai multe 
voturi le-a obținut însă cunos
cutul campion de golf Tony 
Jacklin — 233 puncte, în timp 
ce jucătorul de base-ball 
Tony Perez a ocupat doar 
locul tarei, cu 46 de puncte.

la handbal (întrecerile se des
fășoară la Debrețin), echipa 
Dinamo București a obținut o 
nouă victorie, dispunînd cu 
scorul de 10—8 (7—5) de for
mația Dozsa Budapesta. în
tr-un alt joc, Dynamo Berlin 
a întrecut cu 13—6 (7—2) pe 
Gwardia Varșovia.

Viitorii adversari ai echi
pei Dinamo București vor fi 
handbaliștii de la Gwardia 
Varșovia.

România (junioare)—Ungaria (tineret)
baschet feminin

S.U.A.
Greene,
R F G
Jahn, ' Wilden) 44,4.

(Hawkins, 
Davis) 

(Irrgang,
Render,

44,4 ; 2.
Tackenberg,

Tinerele baschetbaliste din 
reprezentativa de junioare a 
României au reușit, în urma 
unui joc frumos, să obțină 
o meritată victorie în fata 
reprezentativei feminine de 
tineret a Ungariei. Oaspetele 
au avut o apărare foarte ac-

GALERIA MARILOR SPORTIVI

Noul recordman al
WOLFGANG
Wolfgang Nordwig „curta" 

recordul lumii la săritura cu 
prăjina de foarte mult timp 
și nu se putea, logic, să nu-1 
obțină într-o zi. Din 1964, an 
în cursul căruia Nordwig a 
trecut prima oară peste șta
cheta ridicată la 5 m, în timp 
ce Hansen sărea 5,28 m, curba 
performanțelor sale n-a în
cetat nici un moment să se 
apropie de record: 5,40 m, în 
1969, cînd recordul lumii 
(5,41 m) aparținea unui alt 
atlet american Bob Seagren ; 
și joncțiunea s-a petrecut la 
5,45 m ; era în ziua de 17 
iunie, la Berlin.

Dacă. într-adevăr, în copi
lărie Nordwig a manifestat o 
oarecare superficialitate în 
obținerea rezultatelor sale 
școlare, un dezinteres mai 
mult sau mai puțin accentuat 
am putea spune, palmare
sul său sportiv, în continuare, 
poartă pecetea unei neobiș
nuite dorinți de victorie, la 
14 ani, elevul Nordwig alerga, 
dificil, cursa de 100 m în 
14,4 s, ceea ce era pur și 
simplu, un subiect de amu
zament pentru întreaga cla
să. Dar, exact în aceeași pe-

IN LUNA LUI „CUPTOR" DISCUTlND DESPRE... BOB
Prof. P. FOCȘENEANU ne vorbește despre reuniunea comisiei

•
De curind s-a reunit, la Londra, Comisia tehnică a F.l.B.T. care 

a avut drept scop formularea unor propuneri de modificare a statutului 
federației internaționale și a regulamentului tehnic al concursurilor de 
bob. Această comisie, alcătuită din componența biroului F.l.B.T. șt trei 
membri aleși iarna trecută la Saint Moritz, printre care și prof. Pe
tre Focșeneanu, secretar general al federației române de specialitate, 
a studiat propunerile făcute de unele federații naționale și a întocmit 
un raport care va fi prezentat în luna Ianuarie (cu prilejul „mondiale
lor" de la Cervinla) Congresului F.l.B.T. La înapoierea sa de la Lon
dra, l-am solicitat prof. Focșeneanu relații asupra celor mal importante 
măsuri proiectate.

— Doresc să precizez, ne-a spus 
dlnsul, că unele dintre propuneri
le acestei comisii tehnice vor £1 
recomandate să fie puse în prac
tică chiar în sezonul viitor, în 
vreme ce altele vor fi aplicate 
de abia după Jocurile Olimpice 
de la Sapporo. Din prima cate
gorie fac parte, printre altele, 
următoarele recomandări : la
campionatele europene de se
niori, fiecare țară să fie repre
zentată de numai 3 echipaje, în 
loc de 6 ca pînă acum ; la s,eu
ropenele" de tineret să poată lua 
parte orice bober pînă la 28 ani, 
dar cu condiția ca cei ce au 
fost piloți la campionatele mon
diale șl la Jocurile Olimpice să 
participe, de astă-dată, ca frî- 
nari, șl invers; interzicerea fo
losirii oricărui material (inclusiv 
■ unei bucăți de lînă) pentru în
călzirea patinelor înainte de start, 
cu excepția glaspapirului ; sta
bilirea spațiului de plecare la 15 
m. Printre propuner!’e ce vor 
fi discutate la Sappo <, amintesc 
de reducerea greutății boburilor 
Ia 180 kg — bobul de 2 șl la 250 
kg — bobul de 4, mărirea razei 
patinelor de la 4 mm la 5 mm 
(bobul de 2) și de la 5 mm la 6 
mm (bobul de 4) ; la Jocurile O- 
limpice șl la campionatele mon
diale să participe numai cite 
două echipaje de fiecare (ară 
și numai dacă țara respectivă a 
avut un echipaj clasat în pri
mele șase locuri la C.E., în pri
mele zece locuri la C.M., în pri
mele trei locuri la campionatele 
B.U.A., sau pe primul loo la C.E. 
de tineret (celelalte țări vor putea 
participa cu un singur echipaj).

— Știm că in cadrul se
siunii din luna mai a C.I.O. 
s-a hotărlt ca. din 1976, la 
J.O. să fie incluse doar spor
turile cu minimum 25 de fe
derații naționale afiliate la

de amenajare și întreținere a pir- 
tiilor, s-a lansat ideea construi
rii unor pîrtii comune pentru 
bob și săniuțe, cu o lungime de 
compromis (circa 1 200 m), cu 
viraje strînse pe care să poată 
luneca șl săniuțele și boburile 
de 2 persoane. în această ipote
ză, la J.O. se va disputa numai 
proba de 2 persoane. La J.O. 
se vor acorda totuși două me
dalii : una echipajului clasat pe 
primul loc, cealaltă țării cu cei 
mai buni timpi realizați de cele 
două echipaje. Desigur, au fost 
șl alte propuneri menite să con
tribuie la facilitare^, practicării 
bobului șl ele urmează să fie

• Cite două echipaje la J.O. și C.M. și cite trei la C.E. • Doar 
glaspapir pentru „încălzirea" patinelor '• Greutatea boburilor 
va fi redusă • Bobul in primejdie de a nu mai fi sport olimpic 
© Datele de disputare a celor mai importante concursuri 
internaționale din 1971 '© La sfirșitul lui noiembrie, boberii 
români se vor antrena pe pista artificială de la Konigsee

federațiile internaționale res
pective. Cum, in momentul de 
față, bobul are doar 18 țări 
afiliate, vă rugăm să ne spu
neți dacă s-a discutat și ce 
anume s-a propus pentru a 
se evita rămînerea acestui 
sport tn afara „familiei olim
pice" ?

— Intr-adevăr, primejdia ca bo
bul să nu mai fie sport olimpic 
este reală și, ca atare, problema 
a fost viu dezbătută de comisia 
tehnică întrunită la Londra. Prin
cipala greutate a răspîndiril bo
bului fiind costul foarte ridicat

discutate cu prilejul competițiilor 
viitorului sezon.

— Cu prilejul reuniunii de 
la Londra, au fost definitiva
te și datele principalelor com
petiții internaționale ale se
zonului 1971. Puteți să ni le 
precizați ?

— Bineînțeles. Campionatele eu
ropene : 8—9 ianuarie (Kbnigsee, 
R. F. a Germaniei) — bobul de 2, 
15—16 ianuarie la Igls (Austria) — 
bobul de 4 ; campionatele mon
diale : 23—24 ianuarie — bobul 
de 2, 30—31 ianuarie — bobul de 
4 (Cervinia) ; 5—15 februarie, la

tehnice a F. I. B. T.
Sapporo, concursul preolimpic 
(la care au fost invitate doar pa
tru echipaje străine, dar F.l.B.T. 
nu a fost, însă, de acord și face 
diligențele necesare pe lingă fo
rul japonez de resort pentru mă
rirea numărului participanților), 
campionatele europene de tineret 
la Saint Moritz, la începutul lu
nii februarie (date nefixate).

— In încheiere, vă rugăm 
să ne spuneți dacă au fost 
luate măsuri pentru îmbună
tățirea condițiilor de pregătire 
a sportivilor români, ținînd 
seama că în sezonul trecut ei 
au fost dezavantajați de fap
tul că au avut mai puține 
coborîri pe pîrtie decît ad
versarii lor ?

— Afirmația dv. este perfect 
reală. Am găsit însă soluția prin 
participarea lotului român de 
boberi la antrenamente pe pista 
artificială de la Konigsee. Aici 
vor veni, între 23 noiembrie și 6 
decembrie, și echipaje din Italia. 
Elveția, Franța, Austria, Anglia, 
Spania, Japonia, Canada și, bine
înțeles, cele ale țării gazdă, pen
tru a se antrena în vederea ma
rilor competiții internaționale. 
După 6 decembrie, pe aceeași pis
tă se vor desfășura pregătirile 
practicanților săniușului, urmînd 
ca boberii să se deplaseze în 
alte stațiuni cu pîrtii de bob care 
vor fi amenajate pînă atunci. O 
precizare : în schimbul găzduirii 
boberilor români la Konigsee, bo
berii vest-germani vor veni în 
luna februarie la Sinaia pentru 
a lua parte la campionatele in
ternaționale ale României.

Mulțumindu-i prof. Focșeneanu 
pentru amabilitatea cu care a 
răspuns întrebărilor noastre, ne 
exprimăm convingerea că viitorul 
sezon va însemnă pentru Panțuru 
et comp, prilej de noi satisfac
ții, iar pentru cei ce urmăresc 
activitatea bobului, ocazia de a 
se bucura de performanțele te
merarilor noștri sportivi.

D. STANCULESCU

Tiparul: J, F, „Informația", str. Brezoianu nr, 23—25, București

NORDWIG
rioădă, viitorul campioni s-a 
simțit atras de un simplu... 
par, susținător al unei pro
zaice frînghii de rufe din 
grădina casei, pe care a pus 
repede stăpînire, din dorința 
expresă de a sări. Oricît de 
mediocru ar fi fost rezultatul, 
el i-a apărut suficient de în
curajator pentru a-1 conduce 
pe stadion, unde Nordwig a 
început să se antreneze me
todic. nu numai sărind cu 
prăjina, dar și alergînd și 
mai ales efectuînd multe e- 
xerciții de forță. în anul ur
mător, el trece de la 2 m la 
2,70 m și, în 1959, cu 3,41 m, 
a fost 
dintre 
vîrstă

Trei 
la 4.11 m. Am putea să ne 
mirăm de modestia acestui 
rezultat, în comparație cu re
zultatele în jur de 5,30 m 
ale francezului Tracanelli, 
realizate în acest sezon. la 
aceeași vîrstă. Este. însă, ex
trem de simplu. Prăjinile din 
fibră de sticlă care au cuce
rit „piața" atletică mondială 
abia cu puțin înainte de J.O. 
de la Roma, erau încă, pe a- 
cea vreme, foarte rare. Fa
bricate în Statele Unite, ele 
figurau pe o listă a materia
lelor interzise și nu erau fo
losite de concurenții din 
R.D.G. Cînd. în toamna lui 
1962, „Școala tehnică supe
rioară" din Dresda a con
ceput la rîndul ei o prăjină 
din fibre de sticlă, Nordwig 
a fost primul care a asimilat 
modul de folosire a acestui 
instrument revoluționar. In 
cîteva luni, el a izbutit să 
urce propriul record cu 62 cm.

Muncitor într-o celebră fa
brică de lentile optice, Wolf
gang urmează în același timp 
cursurile universitare serale, 
timp de cinci ani, pentru a 
deveni inginer, perioadă însă 
în care el este, de asemenea, 
nevoit să acorde o atenție 
scrupuloasă și constantă u- 
nui antrenament intensiv. A- 
cest program, care lăsa pu

a 
sportivele românce 
foarte 
scorul

tivă, dar în ultima parte 
întâlnirii 
au jucat 
învins cu 
(23—29).

bine și au 
de 54—52

ILIE
coresp.

IONESCU
principal

TURNEE DE ȘAH
Tînăirul maestru olandez E- 

•ddie Scholl continuă să se a- 
firme în turneul international 
de la Amsterdam. în runda 
a treia, el a remizat cu cam
pionul mondial Boris Spasski, 
rezultat consemnat și în par
tidele Tringov—Cinici, Lan
ge weg-Jongsma, Hort-Poluga- 
evski, Donner-Uhlmann și Har- 
toch—Gligorici. Janosevici a 
cîștigat la Ree. în clasament 
conduc Spasski, Polugaevskl 
(ambii U.R.S.S.), Gligorici, Ja
nosevici (ambii Iugoslavia), 
Uhlmann (R.D. Germană), 
Scholl (Olanda) — toți cu cita 
2 puncte.

★
în runda a 10-a a turneului 

internațional de la Debrețin, 
Ribly l-a învins pe Filip, iar 
Dely a cîștigat la Paoli, Bi- 
lek a remizat cu Andersson. 
Celelalte partide s-au între
rupt.

în clasament conduc Bilek 
și Ribly (ambii Ungaria) cu 
cîte 6,5 puncte.

cotat ca cel mai bun 
săritorii de aceeași 

(16 ani) din R.D.G.
ani mai târziu, a ajuns

B

■J .v

țin loc unor activități mai 
„ușoare", l-a făcut pe Nord
wig să-și instaleze singur, în 
podul casei, o veritabilă sală 
de ,,forță", evitând astfel de
plasări inutile. Exemplul său 
a fost popularizat în toată 
Republica Democrată Ger
mană. Așa de bine, încît 
foarte mulți copii din R.D.G. 
după ce termină de „recitit" 
tabla înmulțirii și de învățat 
toți afluenții 
de îndeplinit. 
Iară, o serie 
zice înscrise 
hîrtie, care trebuie semnată, 
zilnic de părinți...

Inteligent și de o, politețe 
poate ușor cam rece, care iz
bucnește, însă, uneori, sub 
forma exterioară a unui surîs 
real, din inimă, acest om de 
27 de ani, cu umerii înalți. 
cu silueta puțin încovoiată și

Elbei, au acum 
ca datorie șco- 
de exerciții fi- 
pe o foaie de

cu o privire vie, rămîne, în
totdeauna, perfect impasibil 
în situațiile cele mai grele. 
Wolfgang Nordwig este, așa 
cum l-am descris, unul din
tre cei mai reprezentativi 
componenți ai echipei de at
letism a R.D.G., forță spor
tivă continentală și mondiaiă 
de prim ordin.

,,Orice om este dotat pen
tru ceva, spune el adesea, iar, 
dacă, totuși eșecurile sînt așa 
de numeroase, este deoarece 
foarte mulți sînt acei care nu 
rămîn fideli telului propus “

Este însă un reproș care nu 
poate . fi făcut lui Wolfgang 
Nordwig! El se crede în stare 
să sară între 5,60 și 5,70 m 
la Jocurile Olimpice de la 
Miinchen și să cucerească 
astfel medalia olimpică, visul 
tuturor sportivilor de pe glob.

(d. gr.)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cea de-a doua regată a cam
pionatului european de yach
ting (clasa „Soling"), ale că
rei întreceri se desfășoară în 
localitatea norvegiană Han- 
koe, a fost cîștigată de spor
tivul danez Paul Elvstroem, 
secundat de norvegianul 
Harald si suedezul Gurne- 
feldt.

In clasamentul general 
conduce Paul Elvstroem (în
vingător și în prima regată) 
cu 0 puncte, urmat de Pet
terson (Suedia) — 11,5 punc
te, Grunefeldt (Norvegia) — 
14,5 puncte.

■
Pe stadionul „Meadowbank" 
din Edinburg, în prezența a

30 000 de spectatori, s-a des
chis cea de-a 9-a ediție a 
„Jocurilor sportive ale Com- 
monwealth-ului". Participă 
circa 2 000 de iportivi și 
sportive din 42 de țări. Prin
tre participant! se numără 
sportivi cunoscuți din Aus
trali ’, Kenya, India, Nige
ria, Pakistan, Scoția, Insule
le Bermude, Anglia.■
Echipa corsicană A.C. Ajaccio 
(retrogradată din campiona
tul primei divizii franceze 
de fotbal) a fost reintegrată 
în divi.’ia „A“, ca urmare a 
faptului că echipa F C. Rou
en a renunțat să mai parti
cipe la campionat din pricina 
dificultăților financiare.

Din Budapesta se anunță că 
17 țări, printre care și Româ
nia, au confirmat participa
rea la campionatul european 
feminin de canotaj, progra
mat pe lacul Tata între 20— 
23 august.

■
La Atena se desfășoară în
trecerile uneia din grupele 
preliminarii ale competiției 
internaționale de tenis (re
zervate echipelor de tineret) 
„Cupa Galea". După prima 
zi, echipa Austriei conduce 
cu 3—0 în fața echipei Gre
ciei, iar echipa Iranului are 
iun avantaj de 2—0 în me
ciul cu Iugoslavia.
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