
Redacția și administrația : str 
Vajile Conta nr. 16, tel. 11.10.05 
interurban 72 și 286. Telex 

sportrom buc. 180,

Anul XXVI - Nr.. 981 (6415)

30
bani

august 1970

VICTORIE ROMANEASCA Trimisul nostru special la C. M. de caiac-canoe, Dan GÂRLEȘTEANU, transmite din Bagswaerd:

IN DINAMOVIADA DE BOX
• Boboc, Moraru, Cufov, Constantinescu pe locul intii ® Surpriza 

oferită de Altanchuiag A Alexe o deziluzie !

ECHIPAJUL ROMAN MAXIM-SIMIONOV A CUCERIT
MEDALIA DE AUR LA CANOE DUBLU FOND

După un meci electrizant, Boboc este declarat învingător la 
puncte.

'iJS.

BASCHETBALIȘTII DE LA ALL STAR 
PENTRU MECIURILE DIN ROMÂNIA

După cum am mal anunțat, In 
zilele de 10 (la București). 12 (la 
Ploiești) și 13 august (la Bucu
rești)’ selecționata AH Star, alcă
tuită din cei mai buni jucători 
de baschet din rîndul studenților 
din S.U.A., va susține un turneu 
de trei meciuri in compania echi
pei României. în acest scop, oas
peții vor deplasa următorul lot : 
David Harold Smith (Guilford 

College), George Samuel McGinnis 
(Indiana University) .James Bo- 
nald McDaniels (Western Kentu-

cky University), Clifford Bernard 
Meeley (Colorado University), 
Dana Lewis (University of Tulsa). 
Thomas Parker (University of 
Kentucky), David George Robisch 
(Kansas University), Robert Alan 
Ford (Purdue University), Ken
neth Davis (Georgetown Univer
sity); John Patrick Mengelt (Au
burn University), James Mitchell 
Cleamons (Ohio State University), 
Jacob Larry Jones (North Caroli
na University).
■M—«■Bl 1 mil 'll'...... .....

S-a încheiat o săptămînâ ’de 
zbucium pentru boxeri și an
trenori. Dinamoviada, intrată 
de mult în tradiție, a amplifi
cat ambițiile la maximum, a 
fost o competiție a calculelor, 
atît în ring cit și în afara lui. 
Titi Dumitrescu ne spunea vi
neri seara că nervii îi sînt „în
tinși” ca și la campionatele 
europene de anul trecut, că 
după Dinamoviada își dorește 
o relaxare totală de cîteva 
săptămîni. 11 credem. Pentru 
că disputele aprige din această 
Băptămînă (cu excepția, poate, 
a primei gale) n-au fost, decît 
cu mici excepții, inferioare u- 
nora dintre cele prilejuite de 
ultima ediție a „europenelor". 
Șapte români, cinci sovietici, 
patru polonezi, cite doi boxeri 
din R. D. Germană, Mongolia 
șl Ungaria — iată elita pugi- 
liștilor prezentă la startul ce
lei de a Xl-a Dinamoviade, 
care aseară și-a disputat locul 
I la fiecare categorie de greu
tate. Să depanăm, pe scurt, 
ffilmul finalelor...

Cat. semimuscă: Primii fi- 
naliștl urcați în ring, Boboc 
(Dinamo România) 
(Gwardia Polonia), 
polonez începe decis, 
tacurile sale sînt stopate spec
taculos 
precizie. Cei doi pugiliști se an
gajează într-un schimb infernal 
de lovituri corp la corp, ' din 
care Boboc iese mai bine, pla- 
sînd și croșee seci, foarte dure, 
la figură. Impresionează re
zistența polonezului, care și în 
ultimul rund nu abandonează 
ofensiva, dar cel care punc
tează mai sigur este tot dina- 
movistul nostru. Finalul me
ciului îi găsește pe ambii pu
giliști obosiți, acțiunile lor 
fiind duse la întîmplare. Par
tida a fost de o rară dirzenie, 
iar spectacolul la înălțime, fe
licitările cuvenindu-se ambilor, 
combatanți. învingător — Bo
boc, cu 3—2.

Cat. muscă : Imitîndu-și co-

și Wnuk 
Boxerul 
dar a-

cu directe de mare

R. CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 4-a)

lată-ne, puțin după ora prînzului, în tribuna frumoasei baze 
nautice de lingă Copenhaga, înaintea primelor 8 finale care a- 
veau să ne producă multe emoții, unele bucurii, dar și. cîteva 
regrete. Aceste curse decisive au fost dominate de sportivii so
vietici, care au cucerit 5 medalii de aur, celelalte trei revenind 
echipajelor român, maghiar și

MEDALIE DE BRONZ ÎN
FINALA INAUGURALA

suedez.

aLa startul primei finale 
zilei, K 2—10 000 m, printre 
echipaje se numără și dublul 
nostru Costel Coșniță — Va- 
sile Simioceneo, candidat Ia 
una dintre medalii. După pri
ma mie de .metri, ordinea în 
cursă este : U.R.S.S., Ungaria, 
România. Cele trei dubluri 
se' distanțează vizibil, la a 
doua ocolire avînd aproape 
200. m avans. Aici, Coșni.ță și 
•Simioceneo cămin puțin în 
urmă și ratează șansa de a 
participa la lupta pentru pri
mele două locuri.
La 7 500 m : U.R.S.S., Ungaria 
și, destul de departe, echi
pajul nostru, care a mai pier
dut „teren" la ultima ocolire 
a balizelor. Revine puternic 
și echipajul R. F. a Germa
niei, amenințând locul 3 pe 
care-1 scontam, dar în finiș 
românii se mențin pe poziție, 
obținînd medalia de bronz. 
REZULTATE. K 2 10 000 m : 
1. U.R.S.S. (Kostenko, Kono
nov) 41:09,43, 2. Ungaria (Szol- 
losi, Nagy) 41:16,24, 3. Româ
nia (Coșniță, Simioceneo) 
41:36.99.
TAREV CÎȘTIGA DUELUL CU 

E. HANSEN

noi, deoarece — după cum se 
știe — este singura probă 
unde nu am avut concurent. 
„Veteranul sprintului", vesti
tul campion Erik Hansen, a 
făcut o 
cînd să 
patrioți 
Totuși, 
pînă la 
rezistat 
sovieticului Tarev care, 
proaspăt, l-a întrecut autori
tar pe ultimii zeci de metri. 
REZULTATE. K 1 10 000 m :
1. Tarev (U.RJ3.S.) 44:21,96,
2. E. Hansen (Danemarca) 
44:26,60, 3. Volgyi (Ungaria) 
44:29,13.

cursă excelentă încer- 
dea spectatorilor com- 

o mare satisfacție, 
conducând aproape 

sfîrșit, el nu a mai 
puternicului sprint al 

mai

CAMPIONII MONDIALI DE LA 
GRUNAU, P. MAXIM SI A. 
SIMIONOV, SI-AU PĂSTRAT 

TITLUL

Kaiac simplu — 10 000 m.
O dispută fără emoții pentru

La canoe dublu fond s.în- 
tem reprezentați de. campionii 
mondiali de la Grunau, Petre 
Maxim și Aurel Simionov. 
Ej se instalează ferm Ia con
ducere, urmați de 
Suediei, U.R.SS. și 
Dublul româin își 
continuu avansul și, 
zător, singurii care 
trează în apropierea 
suedezii Lindehof și . 
Greu de crezut că se poate, 
pierde această probă. Intr- 
adevăr cu un avans de peste

cuplurile 
Ungariei.
mărește 
surprin

se păs- 
lui sînt 
. Zeijdlitz.'

WlPA EUROPEI Bucul cStiîO

PETRE MAXIM AUREL SIMIONOV

100 m, echipajul român tre
ce primul linia de sosire. O 
victorie categorică, ce se a- 
daugă la palmaresul din ce 
in ce mal strălucitor al celor 
doi cano.iști din țara noastră, 
demni urmași ai altor mari 
performeri români. REZUL
TATE. C2 10.000 m : 1. RO
MÂNIA (Petre Maxim, Aurel 
Simionov) 45:30,72, 2. U.R.S.S. 
(Dribas, Kaleaghin) 
3. Suedia (Lindehof, 
45:52,35.
BUTELCHIN RATEAZĂ 

VICTORIE
In proba de canoe simplu 

fond, Afanase Butelchin a- 
junge primul* la turnantă, 
păstrează conducerea și la 
ieșire, urmat de Wichman și 
de Fedulov-. Va avea Butel
chin suficientă rezistență pen
tru a cîștiga în acest

45:51,03, 
Zeidlitz)

O MARE

mara-

I

ton duelul eu experimentatul 
Wichman ? La jumătatea 
cursei, ordinea primilor trei 
se schimbă însă : Wichman, 
Fedulov, Butelchin. Fiecare 
are tactica lui. Toate cele 
trei ambarcații stau parcă în 
așteptare. Și, dintr-o dată, 
foarte curios, Wichman ră- 
mîne mult în urma micului 
pluton. Astfel, cu un tur 
înainte de final. Fedulov și 
Butelchin asaltează primele 
două locuri. Aproape incre
dibil, însă, Wichman revine 
puternic, Fedulov nu poate 
rezista ritmului și, în ciuda 
sprintului pe care-l încearcă 
Butelchin, canoistul maghiar 
cîștiga cînd nimeni nu se 
mai aștepta. Trebuie spus, 
totuși, că sportivul român,

(Continuare în pag. a 4-a)

De miercuri, In Capitală .

TURNEU INTERNAȚIONAL DE TENIS y|]^Ț RIJN
I

In organizarea Clubului sportiv universitar :< Construcții, de miercuri, terenu
rile centrului.'de antrenament nr. 2 din București■ vor găzdui un interesant con
curs internațional de tenis. Și-au anunțat participarea jucători din Franța, Italia, 
R.D. Germană, Ungaria, Polonia, Turcia, Iugoslavia și Austria, alături, bineînțeles, 
de cei români.

ȘAPTE ECHIPE REPREZENTATIVE
LUPTĂ PENTRU CALIFICAREA ÎN FINALĂ
♦ 120 de minute de atletism non stop ® Campioane olimpice
și recordmane mondiale în tele 13 probe de concurs & Echipa 

Uniunii Sovietice — prima favorită ’• O pasionantă dispută intre

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

1
I
I

formațiile României și Poloniei pentru locul secund
■ Astăzi va fii o duminică a 
ATLETISMULUI. Pe elbi- 
tex-ul de la. Republicii, 7 
puternice selecționate femi
nine se înfruntă într-o pa
sionantă grupă semifinală a 
„Cupei Europei", urmînd să 
desemneze două dintre 
•listele de la Budapesta, 
tive de mare renume 
Austria, Cehoslovacia, 
ția, Italia,

non stop, în care prima cla
sată în fiecare probă pri-

(Continuare in pag. a 4-a)

17,30: Deschidere festivă ; 17,45 : 800 m ; 17,50: 
100 m, înălțime, aruncarea suliței; 18,05 : 400 m ; 
18,20: 4x100 m, aruncarea greutății; 18,30: lun
gime; 18,50: 200 m; 18,55: aruncarea discului; 
19,00: 100 m garduri; 19,15: 1500 m; 19,30: 
4x400 m.

ftaa-
Spor- 

din 
Elve- 

Potania, U.R.S.S. 
și România se întrec intr-o 
competiție în care mai mult 
decrt performanțele înscrise 
în .foile oficiale contează fie
care punct din clasament, 
fapt care mărește atractivi- 
tatea disputei și-i conferă 
■un interes crescînd de la o 
probă la alta, pe toată în
tinderea programului. Așa
dar, 120 de minute atletițe

IOLANDA BALAS FACE PRONOSTICURI
„La înălțime se va cîștiga cu 1,88m iar polonezele vor ocupa locul I

Cine va ciștiga 
de săritură 
Este foarte 
un pronostic, 
concursului fiind 

de ridicată. Dacă 
dul participantelor 
numărat și Rita 
am fi avut cf reeditare a 
finalei olimpice. Am fost 
pe „Republicii”, am văzut 
pista (excelentă) și sper că 
vom asista la citeva re
zultate „mari". Cine va să- 

din prima încercare 1,84-

proba 
în înălțime ? 
greu de dat 

valoarea 
extrem 
în rîn- 
s-ar fi 

Schmidt,

1,85 m va avea toate șan
sele să termine învingătoa
re, iar concursul 
se va cîștiga cu 
m ! Personal, aș 
învingă Cornelia 
am mare încredere în ea 
și o „văd“ pe locul I, a- 
vînd în vedere voința și 
seriozitatea de care a dat 
dovadă în timpul pregăti
rii. forma bună în care se 
află și, de ce nu, avanta
jul terenului. Campioana 
olimpică Hubnerova —

cred că 
1,88—1,90 
dori să 

Popescu ; 
mare încredere în 
„văd“ pe locul I, 
în vedere voința

• NADEJDA CIJOVA
Acesta este genul de concurs

care mă pasionează"
Citiți in pag. a IV-a părerile renumitelor atlete.

AU CUVlNTUL

• VIORICA VISCOPOLEANU

YJORIGA VIȘQQPOLEANVNADEJDA GfJQVA

foarte sigură, știind să se 
mobilizeze pentru concursu
rile mari — și Lazareva au, 
de asemenea, toate șansele 
să se claseze pe locul de 
frunte. In ce privește re
zultatul 
șansă o 
niei și 
Surpriza
tea polonezelor, în sensul 
că ele se vor clasa pe pri
mul loc, învingînd pe so
vietice i

DOUĂ RECORDMANE MONDIALE

pe echipe, prima 
au echipele Poilo- 
Uniunii Sovietice, 
va veni din par-

i
i

„Avem șansa noastră!"
'\De' starturile Marianei Goth, angajată în trei probe, și mai 

ales de finalurile sale depinde în mare măsură soarta echipei 
naționale în confruntarea de azi

Foto : A. NEAGU

I
I

ATLEȚII ROMÂNI PE ULTIMUL LOC DUPĂ PRIMA ZI I
IA GRUPEI

ZURICH 1 (prin telefon). 
Ieri au început pe stadio
nul Letzigrund întrecerile 
grupei semifinale ale „Cu
pei Europei'1 la atletism 
pentru echipele masculine. 
Sportivii români au avut 
o comportare sub așteptări 
și după prima zi ei ocupă 
ultimul loc în clasamentul 
pe eclype. Prezentînd o e- 
chipă improvizată într-o 
competiție în care a avut 
adversari de mare valoare, 
selecționata țării noastre nu 
a făcut, desigur o bună
propagandă atletismului io- . 
mânesc. Recordul republi
can al lui Nicolae Perța 
(13,8 la 110 m garduri) 
constituie o performanță 
izolată în ansamblul evolu
ției reprezentaților noștri, 
deși compania extrem de

SEMIFINALE DE LA ZURICH
puternică oferea posibilita
tea obținerii unor rezultate 
superioare.

Clasamentul după primele 
10 probe ale concursului 
arată astfel : Franța 52 p. ; 
U.R.S.S. 51 p. ; Spania 39 
p. ; Anglia 32 p. ; Elveția 
22 p. ; România 14 p. ; 
ZULTATE TEHNICE: 
m; V. Borzov (URSS) 
...6. Gh, Zamfirescu 
(3j2m/s vînt din față) ;
m:
45,7.
m :

RE- 
100

10,3 
10,5 
400

J. Ci. Nallet (Franța)
6. T. Puiu 47,7 ; 1500

J. Wadoux (Franța) 
3:44,4... 6. P. Lupan 3:51,5 ; 
10 000 m : 
29:10,0, 
29:12,6...
29:40,6 ; 
(Franța) 
mery (Anglia) 13,4 
cord, N. Balihin (JJȘES)

S. Haro
E. Alanov

4. N.
110 m g :
13,3-record, D. He-

re-

(Spania) 
(URSS) 

Mustață 
G. Drut

13,7 — record egalat ; N. 
Perța 13,8 — record ; înăl
țime : — .................
2,16 
2,13 
m, 
m, 
2,11
(Fr.) 8,19 m-record, I. Ter- 
Ovanesian (URSS) 7,82 m, 
...6. N. Perța 6,68 m ; greu
tate : P. Colnard (Fr.) 
m, G. Voitin (URSS) 
m,' E. Hubacher (Elv.) 
m, .-6. G. Costache 
mânia) 10,10 m (!!) ; 
can : A. Bondăroiuk (URSS) 
73,10 m, T. Payne (Ang.) 
66,26 m, ...Gh. Coetache 
(România) 59,76 m; 4X100 
m; URSS 39,7, ... 6. Ro
mânia (Perța, Darvaș, Puiu, 
Zamfirescu) 40,9. întrecerile 
se încheie duminică după- 
wniază. ,

H. Elliott (Franța)
V. Gavrilov (URSS) 

m, S. Gariga (Sp.) 2,13 
Z. Portman (Elv.) 2,13 
loan Șerban (România) 
m ; lungime : J. Pani

m,

G.

19,45
19,40
19,25 
(Ro- 
cio-

I
I
I
I
I
I
I
I
i

DRAtil
MARINARI!
M arinăria s-a născut, proba

bil, atunci cînd omul, pri
vind întîia oară apa, a vă
zut oqlindindu-se cerul în 
ea. Și l-a cuprins, dintr-o- 
daiă, dorul depărtărilor, 

patima cunoașterii,' nostalgia 
lor.

Oamenii au plecat, la voia 
și a vînturilor, cei mai mulți 
mai întors, dar marinăria a rămas, 
transformîndu-se, treptat, din aventură 
în profesie. O meserie grea, aspră, ne
miloasă, tocmai de aceea admirată și 
rîvnită.

Mateloții sînt ființe aparte, călite în 
cupotarele primejdiei și ale privațiunii, 
suflete nobile, pentru că numai unor 
asemenea ființe li se face onoarea de 
a deveni cetățeni? împărățiilor fără pul
bere.

Marinarilor din toate vremurile li s-au 
făcut legende, cîntece și rugăciuni. Po
porul nostru le-a dedicat fiilor săi, ple
cați pe ape, o duminică de august, o zi 
anume, deși îi însoțește cu gîndurile și 
ocroforirea sa în fiecare ceas, în 
care clipă.

Ziua Marinei a devenit, așadar, 
simbol, o sărbătoare tinerească și 
selă, dar — în același timp 
de semnificații solemne. O sărbătoare 
care prilejuiește celor înfrățiți cu apa 
o emoționantă trecere în revistă a iz- 
bînzilor obținute în slujba patriei. Ea 
î-nfioară inimile fără frfcă ale „bluze
lor albastre", care străjuiesc frontierele 
maritime și fluviale ale țării, ea în
deamnă la reușite mai mari pe teme
rarii care, sub pavilion tricolor, străbat 
oceanele și înfruntă furtunile cu vasele 
marinei comerciale a României socia
liste.

Partidul și sfatul nostru, dînd o înaltă 
prețuire marinei, au înarmat-o nu nu
mai cu o tehnică modernă, avansată, 
dar și cu un crez politic înalt. Slujito
rii apelor se bucură de stimă și dra
goste, simt aproape, oricît de departe 
s-ar afla, căldura căminului și grija 
patriei.

Marinăria, cum spuneam, este o în
deletnicire grea, dată numai celor care 
au un 
rinarii 
fioase 
măcar 
tru a 
pe care o etaîeqză este rodul unei pre
gătiri fizice care ar putea speria mulți 
campioni celebri. Dar ei, mateloții, toți 
ca unul și unul ca toți, toți pentru unul 
și unul pentru toți, își dezvăluie, cu un 
zîmbet pe fața arsă de soare și brăz
dată de furtuni, o părticică din viața 
lor de fiecare 
pe pare n-ar 
alta.

.Vînt prielnic,

plecări-

valurilor
nu s-au

fie-

un 
ve- 

plină
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un suflet robust. Iar ma- 
neîntrerupt aceste pre- 

E de ajuns să-i fi văzut 
la sărbătoarea lor, pen-

trup și 
cultivă 

virtuți, 
o dată
înțelege că strălucita măiestrie

zj, grea și aspră, dar 
oschimba-o cu nici

dragi marinari I
Valeriu CHIOSE

I
I
I
I
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I
I
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Marius POPESCU

M-am ui-

după

O'

Utt

medie mare Ia desen. Mai 
pînă la Neagu R&duleseu”.

Board 
putem

argument 
Arbitrul 

baza ce
de către 
bine, de

Desigur, 
ei, spor- 
implicați

tele- 
: te- 
i ra-
1 (în 

de

Mă 
anunț

MICHIDUTA, 61- 
MARMATIEI. 1. 
a ediției 1966—67, 
întîlnit în cadrul 

europeni

din ziarul• La MUNCHEN - 
4000 da ziariști acredi
tată înioțiJidB 3000 co- 

laboratori

• 13 ' blocuri _ pontai 
„cetatea preșui".

• Centrul de preia 
va ocupa 18000 mp.

Interviu cu ANTONIO GHIRELLI, directorul lui „Corriere dello Sport"

• •

George SBÂRCEA

cabană 
Sibiului 
mahala 
aleooli-

tilnita problemă 
ofsaid-ului.

cu : F. DOVLATIAN, H. ABRAAMIAN, G. DJANIBEKIAN TERENCE HATHAWAY
IRINA DEMICK, KEN CLARK, LUIGI VANNUCCHI

j
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PRESA Șl JOCURILE OLIMPICE
DE LA SAPPORO Șl MUNCHEN

Cerem scuze cititorilor, dar de data aceasta vom ra
porta viitoarele Jocuri Olimpice la noi, cei din tag
ma presei. Oricum, oricine trebuie să consimtă că 

sublimul spectacol olimpic ii este accesibil, mai ales da
că nu numai prin intermediul minuitorilor condeiului, mi
crofonului, camerei fle luat vederi, aparatului fotogra
fic. Din acest punct de vedere, opinia publică sportivă 
(ba, in acest caz, aproape mondială) este tributară bres
lei ziaristice. Numai Ia ultima olimpiadă mexicană și-au 
exercitat profesiunea — primind elogiile beneficiarului: 
publicul — aproape 4000 de ziariști din lumea intreagă. 
Să vedem, acum, cc ii așteaptă pe reprezentanții presei 

în februarie 1072 la Sapporo și in august-septembrie 
Miinchen.
TERENUL DE GOLF
nordul Japoniei, în ca- 

insulei Hokkaido, zia- 
vor avea lâ dispoziție

pitala 
riști!
un centru de presă și o casă 
a presei, situate ambele în i- 
mediata apropiere a stadionu
lui de patinaj viteză de la 
Makomanai unde, în fața a. 
50 000 de spectatori, vor avea 
loc ceremoniile de deschidere 
și de închidere a jocurilor și 
unde va arde tot timpul fă
clia olimpică.

Ne aflăm aici, la poalele 
muntelui Mobva, în zona u- 
nui parc forestier, delimitat 
de apele riurilor Toyohira și 
Makomanai, la 9 km sud de 
Sapporo. Pe colinele înverzite 
de aici și pe vechiul teren de 
golf se nasc acum stadionul 
acoperit de patinaj, pista de

• SAPPORO — 3000 
do ziariști, dintre cam 
1500 itrfiini.

• P«ntn> Caia pretei 
— blocuri cu 3 sau ,4

_ etaje. ' .* «4
o în conitructie, ,con«I' ‘

trul de presa.

niilor aeriene și altul al 
mitetului de organizare, 
crările de construcție a 
trului se vor încheia în 
cembrie 1971.

Casa presei, rezervată 
tru 1 500 de ziariști străini, 
va fi construită din blocuri 
cu 3 sau 4 etaje, cu camere 
cu unul sau două paturi, ca
meră de zi, baie, antreu. în
cheierea construcției este pre
văzută, de asemenea, pentru 
decembrie 1971. - ■ •
nezi — estimați 
persoane — vor 
tierul Hiragishi, 
Makomanai și centrul orașului 
Sapporo. Reiese din aceste 
date că organizatorii se aș
teaptă la vizita unui total de 
aproximativ 3 000 de ziariști 
în timpul . jocurilor.

Centrul de radiodifuziune 
este prevăzut a fi construit 
în oraș, la Sapporo. De ase
menea, ziariștii vor mai be
neficia, chiar în incinta satu
lui olimpic, de un cartier al 
presei și de o sală de meșe 
a personalului de presă.

Colegii japo- 
la 1 450 de 

locui în car- 
situat Intre

UN CALCUL SIMPLU

patinaj viteză, satul olimpic 
și biroul central al Comitetu
lui de organizare. în apropie
rea tuturor acestora 
afla sediile presei, 
cu metroul, ziariștii 
ajunge la Sapporo 
minute.

Centrul de presă 
luat în clădirea pe 
vernul prefecturii Hokkaido o 
construiește ca un viitor cen
tru de tineret. Aici se vor 
afla : o sală de lucru, o sală 
de conferințe, o sală rezervată 
pool-ului internațional al fo
toreporterilor, o bancă, un o- 
ficiu poștal, un centru inter
național de comunicații tele
grafice și telefonice, o sală 
pentru afișarea rezultatelor, un 
birou de informații al compa-

se 
De 
vor 
în

vor 
altfel, 
putea 
12—13
fi si-va

care gu-

Firește că pentru Miinchen 
toate cele de mai sus iau am
ploare și se multiplică, in 
funcție de interesul în gene
ral mult mai mare care se a- 
cordă Jocurilor de vară. In 
capitala bavareză sînt aștep
tați, în 1972, peste 4 000 de 
ziariști acreditați. împreună cu 
cei 3 000 de colaboratori teh
nici ai presei, radioului și 
televiziunii. De altfel, for

mularele de acreditare pre
liminare, informative, au și 
fost întocmite.

De unde atîta interes pen
tru Jocurile Olimpice ? Expli
cația e simplă și buletinul de 
presă al Comitetului de or
ganizare de la Miinchen ne-o 
demonstrează sugestiv : jocu
rile privesc pe / 
știu să citească un ziar, 
ce ascultă radio, i 
televizorul ; toți 
laltă, vor însuma, 
te două miliarde 
presupunînd că

toți cel ce 
cei 

cei ce privesc 
aceștia, lao- 

, în 1972, pes- 
: de oameni; 

numai unul

Macheta „Olimpiadei cu distanțe scurte", în care stadionul olimpic (X) și toate celelalte 
instalații sportive împreună cu satul olimpic și centrul de presă (XX) sînt, după cum se 
observă, împreună, pe un 

presă
din doi se arată interesat, încă 
rămîne un total de un mili
ard 1 Suficient, nu-i așa ? Și 
asta datorită, în primul rînd, 
presei.

Despre toate acestea (șl cele 
ce urmează) ne-a întreținut 
detaliat, cu prilejul unei re
cente vizite Ia București, dl. 
Herbert Roth, șeful informa
țiilor din cadrul serviciului de 
presă al Comitetului de orga
nizare. Dînsul a ținut două 
conferințe de presă — una 
sub egida Comitetului Olimpic 
Român, cealaltă organizată de 
Asociația presei sportive din 
România — în cadrul cărora 
a prezentat în fața antrenori
lor, specialiștilor și ziariștilor 
sportivi și două interesante 
filme referitoare la pregăti
rile Olimpiadei muncheneze.

La MBnchen,
Bei’’

„cetatea pre- 
va cuprinde 13 blocuri, 

dintre care 5 sînt de pe a- 
cum gata, celelalte urmînd să 
fie terminate de constructori 
pînă în toamna acestui an. 
Camerele — de o persoană — 
vor fi practic utilate, oferind 
tot confortul.

In primăvară s-au elaborat 
planurile centrului de presă 
care va ocupa 18 000 mp, pe 
terenul olimpic de ia Oberwie- 
senfeld. La aceste jocuri, care 
se intitulează pe bună drep
tate „ale drumurilor scurte", 
distanța care separă casa pre
sei de stadionul olimpic este 
de doar 1 400 de metri. In 
schimb, centrul de radio și te- 
teviziune se află și mai a- 
proape, la doar 570 de metri.

diametru de aproximativ 3 km. Distanța dintre centrul de 
și stadionul olimpic este de

Lucrătorii presei audio-vi- 
zuale sînt estimați la 1 200, ei 
reprezentind 70 de stații de 
televiziune și 110 stații de ra
diodifuziune străine. La dis
poziția lor vor sta 800 de 
locuri pentru crainici, 70 de 
studiouri de radio și opt stu-

diouri de televiziune în cu
lori, dotate cu 60 de magneto- 
scopuri. Instalațiile de deve
lopare ale centrului vor avea 
o capacitate minimală de 1 000 
m de film pe oră.
>

LA DISPOZIȚIA PRESEI
încă din toamna anului tre

cut, au fost delimitate, în 
cadrul centrului de presă, spa
țiile necesare pentru : oficiul 
de acreditare a ziariștilor, 
ghișeele de informații, birou
rile agențiilor de presă, labo
ratorul fotografic central, bi
rourile de dactilografiere, să
lile de conferințe și interviuri, 
cabinele telefonice, telex-uri

1 400 m
și magnetoscopuri, restauran
tele presei etc.

Pe toate stadioanele vor fi 
rezervate locuri suficiente pen
tru ziariști, dotate cu pupitre, 
monitoare de televiziune și a- 
parate telefonice. De altfel, în 
centrele sportive mai impor
tante se vor înființa mini-cen
tre de presă.

Poșta contribuie și ea la 
bunul mers al presei olim
pice. Se construiesc canale de 
retransmisie pentru televiziu
ne, releuri de radio și f 
viziune, sute de linii de 
lei. Se mărește stația de 
dio la sol de la Raisting 
apropiere de Miinchen) 
unde programele de televiziu
ne olimpică vor parveni, prin 
intermediul sateliților, pînă în 
țările

Se 
presei 
dintre 
pabile 
lectronice, 
într-o „bancă de date", in
formații speciale importante, 
să înregistreze rezultate, să le 
confrunte cu date de arhivă, 
să le transmită tabelei de a- 
fișaj, 
sau, 
imprimeriilor. Un 
ordinator, se 6pune 
mă, va fi în stare 
nice... cîte fiice are 
wens 1

Nu se poate spune că zi
ariștii nu vor fi răsfățați la 
viitoarele Jocuri Olimpice...

I. MITROFAN

foarte îndepărtate.
pare că la dispoziția 
vor sta și ordinatoare 
cele mai moderne, ca
prin sistemele lor e- 

să înmagazineze, 
„bancă de date",

monitoarelor de presă 
direct prin__telescriptoâre, 

asemenea 
în glu- 

să comu- 
Jesse

Cine va aprecia greșelile comise pe 
terenul de fotbal în anul 2 000, domnul 
cu haină neagră sau creierul electronic ? 
Ca să lămurim această dilemă, am ce
rut părerea directorului cotidianului 
sportiv italian „CORRIERE DELLO 
SPORT", Antonio Ghirelli.

A. G.: Fără îndo
ială, discuțiile care 
se țes pe marginea 
fotbalului viitorului 
sînt fascinante. S-a 
vorbit, de exemplu, 
despre arbitrul elec
tronic, despre acest 
robot care va trebui 
să reducă la mini
mum nu numai gre
șelile de apreciere a 
incorectitudinilor de 
pe teren, nu numai 
clamoroasele contes
tații privind cazurile 
în care mingea a 
trecut sau nu a 
trecut linia porții, 
dar vestita, des în- 

a

Dar mai e și alt
ceva. Vorbind, des
pre fotbalul viitoru
lui ne putem gîndi 
la o serie de schim
bări care pot merge 
pînă la faimoasele

tehnic-atletic.
Red.: După cum 

știți, creierele e- 
leotronic sînt, de 
pe acum, prezen
te pe stadioane 
sau în piscine, la 
întrecerile de a- 
tletism sau la 
cele de natație.

A. G. : Da. Există 
în atletism, există 
in natație. Dar, in
discutabil, nu va fi

In legendele străvechi, 
munții erau concepuți ca 
o magnifică înflorire a 
sufletului Terrei, exprima
rea în stîncă și codru a 
euritmiei planetei noas
tre. Pămîntul, tulburat o 
clipă de frămîntările sale 
lăuntrice, s-a constituit 
într-o nouă armonie. Poa
te de asta simțim, sus la 
munte, efluviile dramei, 
dar, în același timp, sim
țim și liniștea, armonia, 
împăcarea. Simțim puri
tatea și absolutul. în zi
lele senine — și ele sînt 
multe, începînd din au
gust, această calmă după- 
amiază a verii românești

meritate și un mare or
goliu spre a putea fi 
practicat lege artis, dar și 
sentimentul dependenței 
noastre de ^natură. Toate 
piscurile muntoase sînt 
locuri fatidice, unde s-au 
jertfit mulți cățărători 
curajoși, nu numai din 
dorința de a aduce ser
vicii cartografilor, ci și 
din setea omului de a se 
sui pînă la acel sediu al 

. vulturilor 
ile dintre 
anulează, 
petuitatea
putea naște decît acolo, 
sus, dovadă balada Mio
riței, nunta

unde proporți- 
zei și oameni se 
Credința înper- 
sufletului nu se

cosmică pe

duminicile unui nesportiv
SUS LA MUNTE

— spațiile cîntă 
șanele carpatice, 
acolo, pacea ciobănașului 
mioritic, nu teribila lita
nie a încruntatului Zara
thustra. Oare, fără munți, 
omul ar fi încercat vreo
dată să zboare ? Ar fi a- 
vut el senzația amețitoare 
a verticalității ? Sînt, de 
altfel, între munți și ma
rile înfăptuiri omenești 
nu știu ce analogii. Pînă 
și Olimpul a fost imagi
nat de antici pe-o culme, 
măreață și piscurile s-au 
confundat pretutindeni cu 
tabernaculele zeilor.

Dintre toate sporturile, 
alpinismul mi se pare 
mai elevat, un fel de 
ritual de purificare a 
mului. El cere o mare

pe tăp- 
E pace

rec-

în 
se

care o celebrează în 
viemul cetinilor.

Alpinistului de azi, 
Carpații noștri, nu 1 
mai pretind jertfele ma
rilor pionieri ai drumuri
lor de munte. Zonele de 
limită ale extazului pro
vocat de ascensiuni află 
un binevenit popas în 
cabanele turistice din ce 
în ce mai bine utilate. Ca
bane către care duc dru
muri și cărări 
cu indicatoare 
întrerupte de 
pentru odihnă,
pentru potolirea setei, de 
steiuri umbroase pentru 
zvîntarea nădușelii.

E o mare plăcere și o și 
mai mare emoție întâlni
rea anuală cu muntele, cu

prevăzute 
precise și 

platouri 
de izvoare

cel 
act 

o- 
te-

liniștea armoniilor lui to
tale. Păcat doar că, unii 
nu înțeleg ce impietate 
este să tulburi liniștea a- 
cestor armonii carpatice. 
Citeam, deunăzi, chiar în 
coloanele ziarului, despre 
niște astfel de tulburători 
de festin al muntelui, care 
transformaseră o 
din împrejurimile 
în circiumă de 
prin răcnetele lor 
ce. Muntele însă nu poa
te admite ceea ce orașul 
tolerează Urcăm în cre
ierii lui, sub ceruri ami
cale de vară sau de toam
nă, spre a întîlni acolo a- 
tributele infinitului, pro
prii altitudinilor, spre ane 
contopi cu starea de in
cantație pe care au avut-o 
aezii noștri populari păs- 
torindu-și turmele, spre a 
cunoaște melancolia seni
nă a contactului cu ne
clintita măreție a munte
lui.

De asta, alpinismul își 
are politețea lui, uzanțele 
sale de bun-simț, care fac 
posibilă contemplația ză
rilor fabuloase și absor
birea energiilor cosmice 
ce-i exaltă pe turiștii car
patici. A confunda caba
na cu locantele de chefu- 
ială înseamnă o abdicare 
de la înalta etică sportivă 
a alpinismului.

Aș propune ca, pe vi
itor, să se ridice pe toate 
drumurile de acoes la ca
banele din Carpați indi
catoare cu inscripția : „In
terzis pentru cheflii și in
divizi ireverențioșî față de 
Majestatea Sa Muntele și 
adepții săi !“

calcul tahimetric al 
distanțelor parcurse 
de jucător în timpul 
partidei, fie el mij
locaș, vîrf de atac, 
apărător sau portar 
și, în funcție de a- 
ceste date, să se de
termine oboseala, să 
se stabilească trata
mentul dietetic și 
medical. Dar, în a- 
fară de aceste pre
viziuni cu caracter 
științific, se poate 
presupune că fotba
lul va cunoaște și o 
evoluție sub raport

asemenea aparatură. 
Știm cu toții că In
ternational ~ 
care este, 
spune, înalta curte 
de casație a fotbalu
lui și a regulamen
tului acestui joc, ei 
bine, International 
Board este format 
din conducători an- 
glosaxoni extrem de 
conservatori. Modifi
cările, retușurile, 
progresele sînt de a- 
ceea foarte lente în 
fotbal. Totuși, eu 
cred că peste 10—15

ani și fotbalul 
cunoaște o revoluție 
tehnologică.

Red.: Totuși,
rămîne un lucru 
cert: întrecerile
se vor disputa în
tre oameni chiar 
dacă în aprecie
rea rezultatelor 
lor se va apela 
la diferite apara- 
taje.

A. G.î 
Dar tocmai 
tivii, vor fi 
în cea mai intere
santă revoluție. Cu 
prilejul unui meci 
susținut de Fioren
tina în Suedia, pen
tru C.C.E., Gunnar 
Green, admirabilul 
jucător scandinav 
care a făcut parte 
și din 11-le' floren
tin, a afirmat că as
tăzi se joacă mult 
mai repede decît pe 
vremea lui, adică a- 
cum 10 ani. Medici
na, biologia și elec
tronica sînt cele trei 
științe care, după 
părerea mea, vor 
putea modifica radi
cal raportul actual, 
ritmul actual al jo
cului; dar cred că 
nu vor diminua, din 
fericire, forța de a- 
tracție a celui mai 
frumos joc din lume.

Nu de mult, a avut loc in Franța, Ia Saînt Etienne, un 
concurs international neobișnuit, de o mare amploare.

S-lau întîlnit în cadrul întrecerilor sale sportivi din 27 
de țări.

Sportivi neobișmiiți.
Invalizi.
Evoluțiile lor au fost urmărite cu mare (și atît de expli

cabilă) emoție și interes.
Prin performanțele pur sportive, concursul a uimit.
Un om fără vedere, francezul Horosh, a sărit 1,81 m la 

înălțime ! Performanța este de-a dreptul stupefiantă.
Tot un OM francez, pe nume Derden, a trecut înălțimea 

de 1,61 m, deși are un singur picior...
Pentru inițiați, care știu cîtă influență are 

brațelor" la săritura în lungime, performanța de 
obținută de Kraus (R. F. a Germaniei), un om cu 
brațe amputate, este aproape de neimaginat.

Mai presus însă de faptul sportiv, impresionant 
mai înalt grad, mai presus — zic — de el, se ridică FAP 
TUL UMAN, covîrșitar prin valoarea și semnificațiile sale.

Oameni loviți de soartă în chipul cei mai crud, oameni 
infirmi, găsesc totuși tăria morală să 
că viața nu i-a învins.

SM o demonstrează în chip strălucit.
Iar sportul este mijlocul și tribuna 

care onorează tăria umană.
Prin alianța sportului, oameni pe care în primul rînd îți 

vine să-i plîngi, îți arată cremenea caracterului lor, îți do
vedesc că sînt de neînvins, și-ți stârnesc o vie admirație.

Da, locul lacrimilor îl ia admirația fără seamăn.
Un om orb reușește ceea ce cei mai mulți dintre noi n-au 

Izbutit niciodată.
Auzind despre

•ftiare învingător, admirația ta se transformă în mîndrie. 
Mîndria de a fi

„lucrul
7,35 rn 
ambele

în cel

arate semenilor lor

Și tulburător, 
acestei demonstrații

asemenea recorduri ale omului, acest

și tu om.

PUIU DINU, DUMBRĂVENI. 
Nu există o normă precisă, în 
baza căreia un fotbalist este 
investit cu titlul de căpitan de 
echipă. Totuși, alegerea nu se 
face la întâmplare, ci ținîndu-se 
seama de valoarea acestuia, de 
vîrsta, de vechimea în echi- 

comportarea

considerația 
în rândurile 
ascendentul 
are asupra 
de aceea, 

a fost cea

Altfel, ați fi aflat rezultatul 
tragerii la socți,
nostru de sîmbată 18 iulie și 
duminică 19 iulie.
tat eu, în locul dv. N-ați câș
tigat. Vă felicit, oricum, pen
tru răspunsul dat.

GAVRIL SILDAN, SIBIU. 
Didi a fost legitimat, la un 
moment dat, la Real Madrid. 
N-aș putea să jur, dar, pe cit 
mi-adac aminte, n-a jucat nici 
un meci sub culorile acestei 
echipe, reîntareîndu-se, 
scurt timp, acasă.

C. MUNTEANU. 1) 
autorizați, deci, să-i 
pe colegii dv. din echipa de 
rugby Rulmentul Bîrlad că. 
în octombrie, după terminarea 
stagiului militar, vă întoarceți 
în mijlocul lor, „cu forțe noi, 
cu intenția fermă de a de
veni unul dintre cei mai va
loroși jucători din linia a 
III-a“. Iată o veste care nu 
poate decît să le facă plăcere. 
Cit privește cealaltă problemă, 
din moment ce 
care a avut-o față 
Ionescu, antrenorul

rezerva pe 
de dv. Titi 
echipei Di

mod special,' de 
de care se bucură 
coechipierilor, de 
moral pe care îl 
acestora. Eu cred, 
că Mircea Lucescu
mai bună alegere. Vă gîndeați, 
cumva, la Răducanu ?...

CORELIU TATU, ClMPINA. 
V-au surprins datele contra
dictorii privitoare la ultima 
ediție a Cupei României la 
fotbal. Și pe noi, mărturisim! 
Ar putea exista doar o sin
gură controversă ; dacă ediția 
care s-a încheiat este a 32-a 
sau a 33-a ? Ținînd seama de 
faptul că o ediție, 1943—1944, 
s-a întrerupt aproape imediat 
după începerea ei, ea nu tre
buie să figureze, credem noi, 
printre edițiile oficiale ale ă- 
cestei competiții. Ca atare, 
ne-am oprit cu numărătoarea 
la 32 de ediții. Nu sîntem însă 
în măsură să vă explicăm de 
ce ați întîlnit și o a treia 
versiune, potrivit căreia ar fi 
fost a... 34-a ediție !

VICTOR GALEA, BRAȘOV. 
Desenul dv. este îns^'it dedv. este îns<'"t

fel de scuză :
Desenul
un

vut 
am 
Credeți ?

ANA HINU, BUCUREȘTI. 
„Am avut și eu două cupoa
ne exacte la concursul „El 
Mundial 70“ și aștept să se 
anunțe rezultatul. Nu visez 
chiar televizorul, dar mi-ar 
prinde bine și un abonament 
la „Sportul", ca să nu mai 
stau dimineața la coadă". Am 
publicat rezultatul. Probabil, 
însă că, în ziua aceea, cînd 
v-a veni rîndul, la ziar, se 
epuizase și ultimul exemplar l

namo București, 
rezultat ambiționarea dv., 
zic că e cazul, mai degrabă, 
să-i mulțumiți decît să fiți su
părat pe el! 2) Campionatul 
de rugby începe la 24 august.

VIRGIL ----------------
GHETUL 
Campioană 
Rapid s-a 
Cupei campionilor 
cu Juventus Torino. Rezulta
tele : 0—1 la Torino, 0—0 la 
București. Atest și celelalte 
date cu care v-ați angajat în 
pariul cu prietenul dv. Dacă 
e nevoie, merg și la Notariat! 
2. Bădin, talentatul fundaș al 
Petrolului, s-a accidentat a- 
cum două luni. El este în 
bună măsură restabilit, astfel 
că va reapare în formația 
ploieșteană, dacă nu în pri
mele meciuri ale viitorului 
campionat, în orice caz, înain
te de a se termina turul.

TRAIAN VECIU, BUCU
REȘTI. Totul e bine cînd se 
termină cu bine. Așadar, ariu 
larea golului înscris de Dinu 
cu mina, a salvat finala Cupei 
Cit privește gestul lui Dinu 
de a se îndrepta spre arbitru 
și de a recunoaște că lovise 
balonul cu mîna, el îl onorea
ză pe jucătorul dinamovist, 
dar nu constituie un 
REGULAMENTAR, 
hotărăște numai pe 
lor văzute de el sau 
tușieri. Dar e mai 
data aceasta, să acceptăm o 
soluție nu tocmai regulamen
tară, din moment ce ea a 
venit în favoarea meciului și 
a adevărului.

Ilustrații: N. CLAUDIU

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE
FRAȚII SAROIAN»

PRODUCȚIE A STUDIOURILOR SOVIETICE

luuiiiiuiuiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiiHiiiiuuiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiibuuiiimuiuuii'i

IlffANY 'II'IOIÎAMH'I
COPRODUCȚIE ITALO-FRANCEZĂ



Nr. 981 (64155 ..Ufe. ............   ■«■««mm, ■—t"Sp<»tul Pag. a 3-a

VACANȚA JIULUI

SURPRIZE IN REUNIUNEA
INAUGURALĂ A „NAȚIONALELOR-

SI UNELE NECAZURI... TRECĂTOARE

In această dimineață splendidă, ne-am întîlnit cu cîțiva sportivi ai Jiului — și familiile lor 
■— pentru o poză de... vacanță. Foto ; TR. GEORGESCU

De la Titus Ozon și de la 
conducerea asociației din Pe
troșani știam că fobaliștii de 
la Jiul — dintre care cei mai 
mulți sînt elevi și studenți — 
se află în vacanță la Predeal. 
Iată de ce, cu . prilejul raidu
lui nostru pe Valea Prahovei, 
ne-am propus să poposim și în 
mijlocul acestor fotbaliști ca
re împreună cu cei de la 
U.T.A., au constituit revela
ția campionatului trecut.

Dar e seară. Ora 20,30. Un
de să-i găsești ? Cine te poa
te îndruma mai bine decît 
centrul de repartizare ? Aici 
am aflat că Jiul locuiește la 
Cîmpinița. La vila cu pricina, 
prima încercare ratată. Cine
va ne-a spus că sînt la masă. 
Dar...

...în sfîrșit. l-am găsit pe 
tovarășul AUGUSTIN BIDO, 
organizator în biroul secției 
de fotbal. într-o discuție pur
tată într-o cameră nu prea 
ospitalieră a vilei, am aflat 
cîte ceva despre situația fot
baliștilor din Petroșani. Iată 
relatarea interlocutorului nos
tru :

— Am venit la Predeal în 
ziua de 22 iulie. Cu sprijinul

BULETINUL 
TRANSFERĂRILOR

Pînă sîmbătă la prînz, la 
Federația română de fotbal, 
au mai fost depuse, printre 
altele, următoarele cereri de 
transfer :

Penzeș, Ardeleana (ambii 
de la Steagul roșu), Cheța 
(Arieșul Turda), Stîncel 
(C.F.R Cluj), Totoian (Gaz 
metan Mediaș) — toți pentru 
„U“ Cluj; V. Constantin (Me
talul Tr. Severin) și I. Con
stantin (Flacăra Moreni) — 
ambii pentru Dinamo Bacău, 
cu drept de joc după un an; 
Bojin (Unirea Orșova) pentru 
C.F.R. Timișoara ; Girip, Stoi
ca, Stancu, Boțea, Biliboacă 
și Etern — toți de la Farul, 
pentru Portul Constanța; 
Cane (Steagul roșu Brașov). 
pentru Metrom Brașov, Pan- 
telimon (Metalul București) 
și Chim (Dunărea Giurgiu) 
— ambii pentru Poiana Cîm- 
pina.

PROMOVĂRI
LA METALUL 

BUCUREȘTI
Printre echipele din seria 

I a campionatului diviziei B 
care au candidat la locul în
tâi în ultimele ediții s-a aflat 
și Metalul București. Dar, de 
fiecare dată, spre sfîrșitul 
competiției, metalurgiștii au 
„clacat". Cauzele insucceselor 
au fost analizate de conduce
rile clubului și secției, de an
trenorul Paul Popescu. La 
sfîrșitul ediției 1969—70, clu
bul a renunțat la mai mulți 
jucători, printre care I. Ma- 
teescu, Pantelimon, Dobre și 
Ion Petre,

Pentru completarea lotului, 
s-a apelat, firesc, la juniorii 
crescuți de club. După cum 
se știe, în această vară, ju
niorii au cîștigat campiona
tul republican și mulți din
tre ei vor fi, peste două săp- 
tămîni, în echipa divizionară 
B. Cei doi antrenori, P. Po
pescu și D. Ignat, au promovat 
pe Baea.ru, Radulescu, C. 
Minculescu, Savu, M. Mate- 
escu, Sava și Matei, care se 
alătură lui Sandu Gabriel și 
Stan Gabriel, ce au debutat 
în prima echipă în primăvară.

•
Consiliului sindical județean 
Deva, fotbaliștii și-au cumpă
rat bilete prin U.G.S.R. și au 
poposit în această frumoasă 
stațiune. Ne propusesem ca 
în această perioadă de odih
nă, jucătorii să facă totuși 
mișcare, meciuri amicale, lu- 
îndu-he, în consecință, tot ce 
trebuia. Condițiile de cazare 
(curățenie discutabilă, gălă
gie, lipsa iniei băi corespun
zătoare) au nemulțumit pro
fund pe toți sportivii și pro
gramul a fost dat peste cap. 
Cînd au venit soțiile lor, de 
asemenea cu bilete cumpărate 
de fiecare în parte, au, fost 
repartizate in aceeași cameră 
cîte 2—3 familii. Nu se putea 
sta în aceste condiții și 
miercuri la prinz cei mai 
mulți au cerut să plece acasă. 
Peronescu și Stan se află la 
București, pentru unele tre
buri personale. Georgescu și 
Ion Constantin — acesta, de 
două luni e tată — sint în 
mijlocul familiilor, iar Stocker, 
Libardi, Cotormani și soțiile lor 
au plecat la Petroșani, mai pre
cis la cabana Rusu, unde vor 
continua perioada de odihnă. 
La 3 august ne vom întîlni la 
sediul asociației pentru vizi
ta medicală.

— Ce alte noutăți ne pu
teți spune despre fotbaliștii 
Jiului ? Aveți jucători care 
și-au exprimat dorința să se 
transfere ?

— Nu pleacă nimeni. Echi
pa s-a comportat peste aștep
tări. Avem un colectiv bun, 
închegat. Față de cei ce s-au 
abătut de la disciplină — Mi
hai, Tonca — sau de la viața 
sportivă — Grizea, Baicu — 
Titus Ozon a pus piciorul în 
prag, nu i-a admis în lot, și 
bine a făcut. Doar pe Stan îl 
bateau gîndurile să plece la 
o echipă din București, însă 
a renunțat la intenția sa și 
nu se va despărți de echipă. 
Dobrescu, David și Nădășan 
au promovat anul la liceul 
industrial, Cotormani, la fa
cultate. Am fost anunțați tele
fonic că Remus Popa, un alt 
tînăr de-al nostru, a reușit la 
examenul de admitere la Fa
cultatea de electromecanică a 
Institutului de mine din Va
lea Jiului cu media 8,65.%

— Ce mai face Talpai, cînd 
va reintra ?

— După hepatita de care a 
suferit, își va relua în cu- 
rînd pregătirile. E restabilit, 
insă nu poate juca decît în 
retur. In rest, nici o indispo
nibilitate.

— Cum s-a descurcat Li
bardi în postura de antrenor?

— Inginerul Petre Libardi

este apreciat și respectat de 
colegii săi. El a încercat să 
realizeze planul întocmit la 
plecare de Titus Ozon. Au 
intervenit însă necazurile cu 
cazarea, cu plecarea mai de
vreme de la Predeal, din pri
cina cărora nu s-a realizat 
integral planul ce ni-l pro
pusesem.

— Desigur, soluția cu Li
bardi antrenor este un provi
zorat. Cum se va rezolva si
tuația ?

— După cîte știu — vă rog 
să nu o luați ca ceva oficial 
— se așteaptă răspunsul an
trenorului lori Reinhardt, de 
la U.T.A. Pînă la începerea

SANDU
Văzut de AL. CLENCIU

campionatului sperăm să ie
șim din impas.

★
La ora cînd am avut discu

ția de față, familiile George- 
vici și Florea erau la plim
bare. Dintre cei rămași la 
Predeal doar tînărul Popescu 
stătea liniștit și asculta dia
logul nostru. Popescu este 
unul dintre debutanții Jiului. 
Bucureștean de origine, s-a 
afirmat la Marina Mangalia. 
Are speranța că echipa din 
Petroșani îl va consacra în 
fotbal. Altceva n-am putut 
afla de la el.

★
Dimineața ne-am întîlnit 

din nou cu ultimii., mohicani 
ai Jiului, de la Predeal. Pen
tru fotografia de mai sus...

Constantin ALEXE

CONSFĂTUIREA TEHNICĂ 
A ARBITRILOR DE FOTBAL

Ieri a început, la Centrul 
„23 August”, consfătuirea teh
nică a arbitrilor de fotbal. In 
bănci, arbitrii divizionari A, 
precum și președinții colegi
ilor de arbitri din țară, venlți 
să asculte referatele, să vizio
neze un program de filme 
tehnice și, bineînțeles, să-și 
spună cuvîntul în problemele 
de arbitraj — directe și indi
recte — ce ș-au ivit în timpul 
campionatului, mai precis în 
returul lui, perioadă care a 
făcut obiectul unei ample fi
nalize.

Am ascultat, astfel, un re
ferat prezentat de Vladimir 
Grosu. membru al Colegiului 
central de arbitri, în care au 
fost analizate principalele gre
șeli de arbitraj, sub raport teh
nic, săvîrșite în retur. S-a a- 
preciat astfel — și nu greșit 
— că, în general, arbitrajele 
au fost bune, dar s-a insistat 
asupra lipsurilor de ordin teh
nic, care au marcat o serie 
de arbitraje.

O interesantă „lecție medi
cală" a fost ținută de dr. Du
mitru Tomescu. Ea va fi de 
un real folos arbitrilor in ac
tivitatea lor de viitor, ceea 
ce presupune, însă, difuzarea 
ei și în rîndurile celorlalți 
„cavaleri ai fluierului" din e- 
șaloanele, ca 6ă le spunem 
așa, inferioare.

După ce au fost proiectate 
două filme avînd ca teme 
„ATACUL PRIN ALUNECA
RE" (Tacklingul) și „REGULA 
CELOR PATRU PAȘI", la care 
explicațiile au fost date de 
George TT. Gherghe, președin
tele Colegiului central de ar
bitri, au urmat discuțiile pe 
marginea referatelor și a celor 
două filme. Au luat cuvîntul, 
printre alții, Gh. Limona, C. 
Petrea, M. Grădinaru (Iași), 
N. Stănescu (Cluj) etc. Cons
fătuirea continuă azi diminea
ță, începînd de ia ora 8.
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Două elemente surprinză
toare au marcat ziua inau
gurală a „naționalelor" de 
înot: cele 2 locuri întîi cu
cerite de Marian Slavic, de-a 
dreptul inepuizabil, și victo
riile dinamovistelor Liliana 
Dan și Liliana Burlacu la 
100 m liber și 100 m bras.
SLAVIC — SINGURUL SPRIN

TER ÎN FORMA
La startul finalei de 100 m 

liber o primă surpriză — ab
sența lui Dragoș Țurcanu; 
care pentru 8 zecimi a ratat 
calificarea. Slavic a luat un 
start bun, talonat de clujenii 
Oprițescu și Kokay. Record
manul țării a întors după 
25,9 s, cîștigînd fără să for
țeze în 55,8, un timp de bună 
valoare pentru actuala sa e- 
tapă de pregătire. Pentru 
locurile următoare, disputa a 
fost decisă pe ultimii metri. 
Oprițescu a păstrat un infim 
avantaj față de sibianul Mi- 
clăuș, revenit puternic pe a 
doua lungime. Rezultate teh
nice :

1. M. SLAVIC (Steaua) 55,8 
— campion național, 2. Z. O- 
prițescu (CSM Cluj) 58,0, 3. I. 
Miclăuș (Șc. Sp. Sibiu) 58,1, 
4. M. Nicodim (Steaua) 58,3.

SURPRIZA IN CEA MAI 
RAPIDA PROBA FEMININA
O finală de zile mari în

cheiată, din păcate, cu rezul
tate’ de valoare modestă pe 
plan internațional. în .între
cerea craulistelor pe distan
ța de 100 m, clujeanca Sovago 
a plecat foarte puternic, a- 
tingînd prima peretele ba
zinului după 30,6. Pe al doi
lea parcurs, plutonul fruntaș 
s-a regrupat, 5 dintre fina
liste ajungînd la sosire a- 
proape concomitent. Spre sur
priza generală, „fotografia" o- 
ficialilor a decis victoria ti" 
nerei dinamoviste (14 ani) 
Liliana Dan, care, după o 
lungă perioadă, cînd a obți
nut rezultate mai slabe, revi
ne în fruntea sprinterelor. 
Rezultate tehnice : 1. LILIA
NA DAN (Din.) 66,8 — cam
pioană națională, 2. Carmen 
Cehanzuc (Șc. Sp. 2 ) 66,8 
(r.p.), 3. A. Șterner (St.) 66,9, 
4. G. Sovago (CSM Cluj) 66,9 
(r.p.), 5. C. Balaban (Din.) 
67,2.

COSTA A CÎȘTIGAT FĂRĂ 
PROBLEME

Â fost cea mai liniștită fi
nală a zilei. Timișoreanul 
Costa a pornit relativ ușor, 
dar de la 50 m și-a distanțat 
net adversarii, răpindu-le ori
ce șansă. Timpul învingătoru
lui — 1:11,5, cifră care ex
primă deficiențele din pregă
tirea lui Costa în ultimele 
săptămîni. Remarcabilă a 
doua lungime parcursă de 
bucureșteanul Resler, clasat 
în mod neașteptat pe locul 
secund. Rezultate tehnice: V. 
COSTA (Polii. Timiș.) 1:11,5,
2. O. Resler (Steaua) 1:13,0,
3. E. Hempel (Șc. Sp. 2) 1:13,4.
SI DIN NOU O INVINGA- 
' TOARE PUTIN SCONTATA

Disputa brasistelor s-a în
cheiat în mod surprinzător cu 

succesul Lilianei Burtacu, au
toare a unui splendid come
back. Absentă în ultimii ani 
din lupta pentru întîietate, 
dinamovista a evoluat exce
lent în această ediție și da
torită nîai ales startului fur
tunos care i-a permis să-și 
asigure un avantaj conforta
bil față de principala adver
sară, Anca Georgescu, și-a ad
judecat titlul de campioană 
la 100 m. Rezultatele tehnice:
1. LILIANA BURLACU (Din.) 
1:21,4 —campioană națională,
2. Anca Georgescu (Din.) 
1:22,0, 3. Rodica Petruică (Șc. 
Sp. Reș.) 1:24.5
DUPĂ 35 DE MINUTE — AL 

DOILEA TITLU
Marian Slavic colecționează 

titluri de campion cu o re
marcabilă ușurință. La numai 
35 de minute după ce a fost 
încoronat ca „rege" al sprin
terilor, elevul prof. Gh. Di- 
meca s-a dovedit cel mai 
bun și în proba de 200 m 
a tetratlonului. O luptă spec
taculoasă pentru cei de al 
doilea loc s-a dat între vete
ranul concursului, D. Naghi, 
și E. Manolescu. Mureșanul 
a atins mai repede peretele 
bazinului, în timp ce mai tî
nărul său adversar a fost ne
voit să se mulțumească doar 
cu un nou record de juniori 
II (2:24,0). Rezultate tehnice: 
1. M. SLAVIC 2:21,2 — cam
pion național, 2. D. Naghi 
(Mureșul) 2:23,7, 3. K Mano
lescu (Șc. Sp. 2} 2:24,0

Alte rezultate tehnice : 200

m mixt (f) :1. CRISTINA BA- 
LABAN (Din.) 2:42,5 — cam
pioană națională, 2. Anca 
Groza (Din.) 2:43,4, 3. C. Ce
hanzuc 2:46,6 ; 4x100 m mixt 
(m) : 1. MUREȘUL TG. MU
REȘ 4:20,9 — campioană na

țională, 2. Șc. Sp. 2 4:25,5 — 
rec. juniori I, 3. Dinamo 
4:31,4 — rec. juniori II; 4x100 
m mixt (f) : 1. DINAMO
5:02,9 (record) — campioană 
națională.

Ad. VASILIU

Vasile Costa — imbatabil în cursele de bras

TOOR VASILE (DinaiHO) — 
CAMPION REPUBLICAN DE FOND

Dublul succes al mureșenilor la juniori —

3d

PERFORMERUL 
REUNIUNII 

înotătorul nr. 1 al țării, 
Marian Slavic, a servit ieri 
după-amiază un consistent 
„aperitiv" pentru actuala 
ediție a campionatelor na
ționale de seniori, cîștigînd 
„la pas" probele de 100 m 
liber și 200 m mixt. In cel 
de al 4-lea an competițio- 
nal, bucureșteanul probea
ză o lăudabilă maturitate, 
care, alăturată frumoaselor 
sale calități tehnice, îl 
instalează în grupul celor 
mai buni crauliști de pe 
continent. La 24 de ani. 
reprezentantul clubului 
Steaua se află în plenitu
dinea forțelor, oferind un 
exemplu numeroșilor îno

Cea de a doua 
finală, progra
mată în împre
jurimile Brașo
vului, s-a desfă
șurat azi dimi

neață cu plecare și sosire de 
la borna kilometrică 132, pe 
șoseaua Cîmpulung.

Cele două finale ale junio
rilor s-au soldat cu victorii 
ale cicliștilor de la G.S. Tg. 
Mureș, de care se ocupă ini
mosul antrenor I. Dargo. în
trecerea celor 52 de seniori, 
așteptată cu vădit interes, a 
corespuns întru totul. Singu
ra acțiune reușită de evadare 
se produce în partea a doua 
a cursei : de. la Bran fuge 
Al. Sofronie și, la scurt timp, 
îl urmează Tudor Vasile, 
Cristian Tudoran și Constan
tin Popescu. La bariera de la 
Cristian, ei au un avans de 
peste două minute, pe care, 
apoi, și-l vor mări. Mai proas
păt ca oricînd, Tudor Vasile 
cîștigă sprintul final, deve
nind astfel campion republi
can de ‘fond și âducînd clu
bului Dinamo al doilea titlu

Ia seniori pe acest an. CLA
SAMENT SENIORI (141 km) :

1. T. Vasile (Dinamo) 3h 
59,43, 2. Cristian Tudoran
(Steaua), 3. C. Popescu (Vo
ința Buc.), 4. Al. Sofronie — 
același timp cu învingătorul, 
5. N. David (C.S. Tg. Mureș) 
4h 03,44, 6. V. Selejan (Dina
mo), 7. C. Ciocan (Dinamo), 
8. Șt. Suciu (Dezrob. Brașov); 
JUNIORI I (73 km): 1. Pe
tre Kelemen (C.S. Tg. Mureș) 
lh 55.36, 2. Vasile Budea 
(Dezr. Brașov), 3. M. Popescu 
(Olimpia) — același timo ; 
JUNIORI II: (47 km): 1. Va
lentin Hoța (C.S. Tg. Mureș) 
lh 10.02, 2. Valentin Ilie
(C.S. Brăila), 3. Șt. Naghi 
(C.S.M. Cluj) — același timp.

Astăzi, participanții de la 
contratimp individual și fond, 
împreună cu veteranii sportu
lui cu pedale din țara noas
tră. vor fi prezenți la cea de 
a VlI-a ediție a „Cupei CI- 
BO", organizată de asociația 
Dezrobirea Brașov.

CAROL GRUIA-coresp.
principal

NOII CAMPIONI JUNIORI Al ȚĂRII 
LA ARMA STANDARD Șl PISTOL LIBER

tători, cu evidente calitătj. 
care au abandonat în mod 
inexplicabil această fru
moasă activitate.

Cei mai buni 
trăgători și-au 
continuat ieri în
trecerile pentru 
desemnarea cam
pionilor țării pe 
acest an. Sîmbătă

X îl
au fost cir

J Cine va promova in divizia A ?

I C.S.M.CLUJ SAU I.L. TIMIȘOARA
Iîn penultima etapă a divi

ziei B Ia polo, programată 
Iieri la ștrandul Tineretului 

s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Timișul Lugoj — 

ICrișul Oradea 6—1 (1—0, 
2—0, 0—1, 3—0); C.S.S. Bucu
rești — Dunărea Galați 8—3 

1(0—0, 3—1, 2—1, 3—1); Indus
tria lînei Timișoara — C.F.R. 
Cluj 9—3 (1—0, 2—0, 3—2,

13—1): C.S.M. Cluj — Mureșul 
Tg. Mureș 10—2 (2—0, 3—0, 
2—1, 3—1). Programul ultime
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Plutea, parcă, 
nostalgia vacan
ței peste planșele' 
pe care cei apro
ximativ o sută de 
trăgători (și tră

gătoare) au luptat, fără me
najamente, pentru titlurile de 
campioni ai țării. împinse, 
mai departe decît anul trecut. 
în inima fierbinte a verii, 
aceste întreceri au avut, fi
rește, misiunea să întrețină 
în rîndurile elitei scrimei 
noastre tensiunea agonistică 
de care vor avea nevo:e, 
peste o lună și jumătate, la 
Ankara, cei aleși să ne re
prezinte la campionatele mon
diale.

Desigur, ele trebuiau să ve
rifice, totodată, potențialul 
actual al scrimerilor noștri 
din cel mai avansat eșalon. 
Dar din acest punct de ve
dere nu s-a putut efectua 
nici o verificare a tuturor e- 
lementelor susceptibile de a 
intra în lot (din cauza unor 
absențe fortuite) și nici a 
posibilităților reale (din 
cauza unor carențe — tot 
fortuite — în pregătire).

în acest context, nu ne mai 
putea surprinde urcușul im
petuos al lui Dan Irimiciuc, 
pînă la cea mai înaltă treap
tă a ierarhiei sabrerilor. Ta
lentatul și combativul disci
pol al antrenorului N. Puf- 
nei, a demonstrat, din nou, 
că este șeful promoției de ti
neri sabreri și un element de 
bază în lotul reprezentativ. 
Asalturile lui din finală cu 
ex-campionul probei Vintilă 
și cu Bădescu au fost, poate, 
cele mai spectaculoase din 
întrecerea sabrerilor. Evolu- 
înd sub valoarea lor obișnui
tă, aceștia doi au fost între 
cuți de Irimiciuc și direct și 
în clasament.

Indiscutabil, mult mai ne 
așteptată a fost victoria clu

lor meciuri de azi, 
Mureșul — Timișul, 
— C.F.R., Industria 
C.S.M.

ora 9 : 
Școlarul 
linei —

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
ETAPEI DE AZI

1. C.S.M, Cluj
2. I. L. Timișoara

3. C.S.S. București
4. Timișul Lugoj
5. Mureșul Tg. Ms.
6. C.F.R. Cluj
7. Crișul Oradea
8. Dunărea Galați

6 6 0 0 57:11 12
6 5 1 0 33:9 11

6 3 2 1 31:18 8
6 3 0 3 19:28 6
6 2 1 3 22:24 5
6 2 0 4 18:38 4
6 10 5 10:29 2
6 0 0 6 11:46 0

C. R.

jeanului Carol Kiss în proba 
de spadă, care de altfel a cu
noscut cea mai masivă pri
menire de nume în sextetul 
finaliștilor în comparație cu 
anul trecut. Dintre finaliștii 
din 1969 numai St. Moldan- 
schi s-a menținut în acest 
pluton fruntaș, fapt care 
pune mai ales în fața lui Al. 
Istrate și a lui N. Istrate pro
blema eliminării grabnice a

noscuți laureații probei de 
armă standard 3x20 f junioare 
și juniori. Ei sînt Marina Va
siliu (Dinamo) și Nicolae Co- 
liban (Activul Brașov). La 
pistol liber a ieșit învingător 
Marin Stan (Steaua). Rezul
tate tehnice : junioare : 1.
Marina Vasiliu 5-13 p, 2. Ioa
na Lujeru (Dinamo) 541 p, 3. 
Anișoara Petrache (Olimpia) 
538 p, 4. Victoria Savovici 
(Dinamo) 533 p, 5. Angela 
Tudorică (Dinamo) 529 p, 6. 
Anca Iuga (Dinamo) 527 p ; 
eehipe : 1. Dinamo I (Vasiliu, 
Savovici, Lujeru) 1617 p, 2. 
Dinamo II 1574 p, 3. Medici
na Iași 1513 p ; juniori: 1. 
Coliban 552 p, 2. Safta (C.F.R. 
Arad) 550 p, 3. Lupașcu (Șc.

sp. 1 Buc.) 549 p, 4. Codrea- 
nu • (Steaua) 544 p, 5, Satala 
(Viitorul Focșani) 542 p, 6. 
Manole (Steaua) 540 p ; echi
pe : 1. Steaua 1591 p (după 
baraj, poziția culcat : 574 p), 
2. Șc. sp. 1 Buc. 1591 p (după 
baraj : 567 p), 3. Activul Bra
șov 1589 p, 4. Dinamo 1561 p, 
5. Medicina Iași 1488 p. In
teresant de menționat că re
zultatul formației feminine 
Dinamo este superior cu 26 
de puncte celui obținut de 
echipa masculină a Stelei. 
Pistol liber 6(1 f: 1. Stan 
(Steaua) 525 p, 2. Anișoara 
Matei (Dinamo) 519 p, 3. Tu
dorică (Dinamo) 515 p, 4. Ene 
(Dinamo) 512 p, 5. Neacșu 
(Dinamo) 505 p, 6. Corneli u 
(Steaua) 501 p; echipe : 1.
Dinamo 1532 p, 2. Steaua 
1525 p.

Azi, de la ora 9, pe poligo
nul Domnești, ultimele pro
be : pistol viteză 60 f și armă 
liberă calibru redus 3X40 f.

Kiss). Cît despre al treilea 
clasat, A. Pongraț, el a ră
mas același fin stilist dar 
lipsit de capacitatea de reali
zare (urmare a unei insufi
ciente pregătiri).

întrecerea floretiștilor a 
revenit unuia dintre principa
lii favoriți, M. Țiu, care a 
scăpat de concurența reduta
bilă a lui Mureșan datorită 
faptului că acesta a fost ba-
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DUPĂ ULTIMUL ASALT

MARGINALII LA CAMPIONATELE
SENIORILOR
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carențelor de pregătire care 
i-au împiedicat să se afle și 
acum între primele șase 
spade.

Revenind la noul campion, 
trebuie să spunem că el nu 
este lipsit de calități, că a 
excelat — cum remarca „ma
rele absent" Sepeșiu — în ex
cluderi foarte eficiente, că a 
dovedit multă tenacitate, fi
ind, în conjunctura respecti
vă, un învingător merituos. 
Succesul lui Kiss, care răs
plătește munca dusă cu a- 
tîta pasiune de antrenorul 
Ad. Gurath, trebuie să fie, și 
pentru ei și pentru antrenor, 
un imbold spre desăvîrșirea 
Calităților sale. ’

Moldanschi ar fi putut in
tra în posesia titlului dacă 
acționa mai decis (așa cum a 
procedat cînd l-a egalat pe

rat (chiar neașteptat de ușor) 
de Bunicelu. Oricum, Țiu a 
părut cel mai în formă din
tre fruntașii floretei noastre 
și cu tenacitatea care-i este 
proprie a reușit să-și aproprie 
titlul. Mureșan, excelent teh
nician, nu a dispus de rapi
ditatea necesară materiali
zării intențiilor sale. Gam 
ceea ce s-a întîmplat și cu 
Ilauckler. Am reținut, de a- 
semenea, verva lui Falb, care 
dacă ar fi fost dublată de o 
mai mare eficacitate în ac
țiunile ofensive l-ar fi dus 
în fruntea clasamentului.

Floreta feminină ne-a ofe
rit, în linii mari, observații 
optimiste. Prima dintre aces
tea a fost prilejuită de rea
pariția în activitatea compe- 
tițională a Ecaterinei Iencic- 
Stahl. Exceptând slăbiciunile

(inerente) din sfera pregătirii 
fizice, această floretistă și-a 
păstrat în mare măsură toate 
celelalte calități, dovedind că 
poate fi luată în considerație 
pentru lotul național ce se 
pregătește în vederea „mon
dialelor". Evident că pentru 
lencic-Stahl foarte important 
este să-și sporească forța și, 
totodată, să mai scadă ceva 
din greutate...

A doua observație recon
fortantă: Suzana Ardeleanua 
ajuns — în fine — să-și cris
talizeze o personalitate pe 
planșă. Este carența care i-a 
făcut necazuri ani de-a rîn- 
dul, dar prin efort și stăruin
ță, Ărdeleanu și-a împlinit 
visul de a fi campioană.

Finala a reconfirmat posi
bilitățile Ilenei Drîmbă, chiar 
și în situația în care s-a re
simțit în urma efortului de
pus îji ultima vreme (ca stu
dentă și ca sportivă).

în aceeași măsură s-au im
pus și Olga Szabo și Maria 
Vicol. Nu interesează locurile 
ocupate în finală, deoarece 
diferența valorică dintre pri
mele 5 clasate este în gene
ral extrem de mică.

Turneul final a mai relevat 
și alte sportive care rămîn, 
desigur, în atenția specialiști
lor — Rodica Văduva, Ma
rina Filip, Adriana Moroșan, 
Manuela Chira. Mihaela Ște
fan și Rodica Onu — pentru 
Universiada de la Torino sau 
alte competiții viitoare.

în concluzie, finala flore- 
tistelor ne-a creat sentimen
tul stenic că se poate alcătui 
o echipă redutabilă pentru 
Ankara, în măsură să asi
gure culorilor României noi 
succese.

S. BONIFACIU 
\ I, STAMA

Baea.ru


UPA tUHOPEI-BuciirestiVO „REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV"
AV

AU CUVÎNTUL DOUĂ RECORDMANE MONDIALE
VIORICA VISCOPOLEANU; „Avem 

șansa noastră!“
! »

„PREMIUL DE SIMBATA" A REVENIT
DE DOUA ORI SPORTIVILOR NOȘTRI

f

Toată lumea ne adresează insistent aceeași în
trebare f r.Ce șanse de calificare avem ? putem 
învinge echipa poloniei, pentru a-i smulge mult 
doritul loc doi, care ne asigură biletele pentru 
finala de la Budapesta r“ întrebarea este îndrep
tățită, speranțele de calificare, cred eu, de ase
menea. Bineînțeles, țînînd seama de afirmă", atle
tele sovietice și cele poloneze pornesc favorite, 
cred totuși ci ele nu mal au forța de acum dțlva 
ani, deși în rtndurile lor Intră cîteva mari cam
pioane : cijova, Okorokova-Lazareva, Suknîewicz, 
Jaworslta etc. Avem șansa noastră, mal ales că 
întrecerea se desfășoară in fața publicului bucu- 
reștean, din partea căruia așteptăm sprijinul ce 
de. multe ori poate întoarce un rezultat. In alergă
rile de ioo, 800 și 1500 m, la ștafete, acest sprijin 
contează enorm. Vă mai amintiți victoria lut Gre- 
cescu asupra iul Bolotnikov ? simțind atașamentul 
spectatorilor, încurajările lor frenetice, un atlet 
cliiar de mai slabă valoare de cit adversarii săi 
se poate depăși pe sine. Eu vă asigur că fetele vor 
face totul pentru a nu dezamăgi, vor lupta din 
răsputeri pentru obținerea de rezultate cît mai 
bune, cît despre mine, cu riscul de a părea lipsită 
de modestie, nu cred că pot pierde acest concurs. 
Ală simt bine, sînt în formă si vreau să confirm 
rezultatele. (N.R. — 6,5? ia Mimclien și 6,67, cu 
vtnt, la Viena).

(Urmare din pag. 1)

următoarea

în această 
stadionul

de 800 ni. 
o victorie

ar însemna un bun 
Atenție, însă, la polo- 
Wierzbowska, sovietica 
sau italianca paola 
care emit pretenții e-

mește’ 1 puncte, 
6 p ș.a.m.d.
. Ce vom vedea 
după-amiază pe 
Republicii ?

Cursa 
Pentru tricolore,
a Ilenei Silai, absolut nor
mală, 
tonic.
neza 
Stula 
Pigni,
gale de cîștig.
I7/.M Un cvartet de 
sprintere cuprinzând pe Ker
ner (Polonia), Goth (Româ
nia), Bezfemilnaia (U.R.S.S.) 
și Birbaum (Cehoslovacia), 
-despărțite pe tabloul celor 
mai bune performanțe de 
cîte o singură zecime de se
cundă, se aliniază la startul 
cursei de 100 m. Un 
bun al Marianei Goth 
România poate avea, 
două probe, 14 puncte !
• La aceeași oră, clou-ul re
uniunii, proba de săritură în 
înălțime. O veritabilă finală 
olimpică, cu mari favorite și 
outsidere care cochetează cu 
ștacheta înălțată la 180 cm 
și chiar mai sus : Hiibnero- 
va, Rezkova, Popescu, Gii-

start 
și- 

după

Am apreciat Întotdeauna acest gen de întrecere 
pe care nl-1 oferă „Cupa Europei'', unde fiecare 
sportiv, titular într-o probă sau component al unei 
ștafete, este o rotiță precisă a unul mecanism pe 
care-1 dorim cît mai perfect. Ea un mare concurs 
(J. O., de pildă, sau campionatele europene) țl-ai 
încheiat proba șl ai luat loc liniștit în tribună pen
tru a urmări restul programului. El bine, într-o 
asemenea competiție, cum este cea de pe stadio
nul Republicii, inimile noastre bat tare pentru 
fiecare punct cîștigat sau pierdut. Oricare dintre 
noi ar putea stabili un record mondial sau euro
pean ; dar dacă celelalte coechipiere nu reușesc 
să se claseze pe locuri fruntașe, performanțele 
respective vor rămîne pur și simplu izolate.

Personal, nu Încerc să mă hazardez, pronosticînd 
ca sigură victoria echipei noastre. Atletele polo
neze, pe care, le cunosc foarte bine, știu să se 
mobilizeze puternic într-o asemenea dispută, și 
româncele, cu cele cîteva atuurl indiscutabile, pot 
furniza o mare surpriză. In ceea ce mă privește, 
promit spectatorilor bucureșteni o aruncare de 
peste 19 metri. Din păcate, nu pot la această oră 
mai mult...

senbauer și elvețianca Rech- 
ner, adeptă a stilului Fossbu- 
ry. Orice pronostic ni se pare 
hazardat.

Pentru întrecerea sulițașe- 
ilor, o singură favorită — 
poloneza Jaworska.

Proba turului de 
stadion, Marya Sykora (Aus
tria) și Donata Govoni 
lia) sînt creditate cu 
ma.i bune rezultate la 
m. Mai mult ca sigur, 
că alergătoarele din. Polonia 
și U.R.S.S. vor căuta să 
puncteze cîț mai bine pentru 
echipele lor. Si î» această 
conjunctură, fiecare loc cîș
tigat de Doina Bădescu va 
valora infinit de mult.

Duel între echi
pele U.R.S.S. și Poloniei la 
4x100 m. Cît privește arun
carea greutății, prezența Nă
dejde! Cijova ne scutește de 
orice comentariu.
1I8LTO Intră în concurs 
Viorica Viscopoleanu, cu un 
ascendent categoric în fața 
adversarelor sale de la lun
gime : titlul de campioană 
olimpică și cei aproape 30 
cm în plus pe lista celor mai 
bune performere ale anului, 
cu care va adăuga zestrei 
echipei naționale încă 7 
puncte,

(Ita- 
cele
400 

însă,

H8i.5O Din nou o cursă 
a sprinterelor (200 m) a că
rei ondine finală va influen
ța simțitor clasamentul com
petiției- Golomazova (U.R.S.S.) 
pornește cu prima șansă, 
dar în urma ei Smerdova 
(Cehoslovacia), Jedrjek (Po
lonia), Meier (Elveția) 
Goth vor arunca în 
toate resursele pentru a urca 
pe podiumul de 
1I8LM Alte 7 
planificate de 
team-ului nostru 
mod normal, Lia 
nu poate scăpa primul loc, 
la aruncarea discului, singu
ra adversară mai incomodă 
fiind sovietica Danilova. 
U9>.€I>(P Spectaculoasa 
cursă de 100 m garduri, cu 
fosta recordmană a lumii Tere
za Suknîewicz, în rolul princi
pal. Nu sînt excluse surpri
ze din partea 
(U.R.S.S.) 
(Elveția).
1I9MI5 
tanța de 
fi interesantă de urmărit lupta 
dintre Paola Pigni (Italia) 
Braghina (U.R.S.S.). 
1I9M8) Ultima probă 
concursului — ștafeta 
4x400 m, în care atletele so
vietice sînt mari favorite.

Și 
luptă

premiere.
puncte 

antrenorii 
național. In 

Manoliu

Kondrașovei
și Mettei Antenen

x
Alergarea pe dis- 

1500 m, în care va

Și

a 
de

Un vînt ce părea la în
ceput dispus să „asiste" la 
întrecerile celei de a doua 
zi a „REGATEI SNAGOV", 
a renunțat curînd la această 
idee, oferind competitorilor 
o frumoasă zi de concurs. 
Firește, cursele vedetă au 

'probelor 
Așadar, 
despre 

reca-

fost ieri, finalele 
de 2+1 și 2. f. c. 
înainte de a relata 
evoluțiile din cadrul 
lificărilor, cîteva cuvinte în i
legătură cu amintitele finale.

întâiul start în „PREMIUL :
DE SÎMBĂTĂ" al regatei îl >
iau echipajele de 2 f. c. i
După o plecare reușită, în 
frunte se situează schiful j
dinamovist format din Fran- 
cisc Papp și Ioan Oanță. !
La 500 m, crainicul din '
„turn" anunță că în pozi
ția nr. 1 se află aceeași am- .
barcație, urmată — la mică 
distanță — de barca cano
torilor de la S. C. Berlin "
Gritaau. Dinamoviștil con- i

tinuă să conducă și, în final, 
reușesc să cucerească trofeul.

Prin evoluția ei alertă, fi
nala probei de 24-1 a fost 
aplaudată la scenă deschisă. 
Plecarea în această întrecere 
s-a făcut în forță, după 
primii 
du-se 
dor, 
dislau 
fi uimați 
sportivii sovietici care, 
țînd ritmul, vor încerca să 
se apropie de barca condusă 
de experitnentatul Lavren- 
schi. 1 000 primii cere
trec printre balizele ce 
marchează această distanță 
sînt canotorii noștri, cu un 
frumos «avantaj asupra ur
măritorilor. Aoum, pe ulti- 
tima mie de metri, atacă pu- 
ternio • sportivii polonezi ; 
echipajul nr. 2 al nostru — 
Steaua — sesizează inten-

făcut in forță,
50 de metri detașîn- 

echipajul Ștefan 
Petre Ceapura +. 
Lavrenschi. Ei 

îndeaproape

Tu- 
La- 
vor 
de 

for-

LA INDIANAPOLIS

FRANULOVICI ÎNVINGE PE GRAEBNER
Turneul internațional de 

tenis de la Indianapolis a 
continuat cu disputarea sfer
turilor de finală. Iată rezul
tatele: Ashe (S.U.A.) —Sto
ne (Australia) 6—2, 6—2 ; 
Franulovici (Iugoslavia) — 
Graebner (S.U’.A.) 6—2, 6—2; 
Smith (S.U.A.) — Filliol (Chi
le) 6—2, 3—6, 6—3; Richey 
(S.U.A.) — McMillan (R.S.A.) 
7—5, 2—6, 8—6. In semifinale 
Franulovici joacă cu Richey 
iar Smith cu Ashe.

★
în semifinalele turneului 

internațional de tenis de la

Hilveîtsum (Olanda), Tom Qk- 
ker l-a învins cu 6—2, 8—6, 
1—6, 3—6, 6—2 pe Phillip 
Moore (Australia).

ția, mărește strocul, tatno- 
cînd într-wn . fțniș specitadtt- 
los ce se mai putea... între
ce : Tudor, Ceapura șl Lav-? 
rensdhi trecuam» de aproape 
8 secunde -lin^Tde țOSire, în 
maniera unor autenwci per
formeri, așa cum de altfel 
ne obișnuiseră La ultimele 
întreceri. Să pu uităm că, 
anul acesta, redutabilii spor
tivi au cucerit locul întâi 
la „REGATA LUCERNA", 
corectând totodată și recor
dul pistei. Intr-uoj cuvânt, 
o victoria frumoasă, înaintea 
plecării lor la viitoarele 
„mondiale" din. Qanada.

Acestea au fost cele două 
finale dotate oii „PREMIUL 
DE SîMBĂTĂ" Regatei
Snagov. In ceea ce privește 
întrecerile din recalificări, 
ele s-au soldat, în general, 
cu rezultate scontate, adu
când la startul finalelor 
de astăzi noi echipaje româ
nești. Cronologic, au mai 
obținut dreptul de a parti
cipa la ultima și cea mai 
importantă reuniune echipa
jele de 2 vîsle 
Petraahe), simplu 
4 f. c. Oteaua) 
(Steaua).

Rezultate tehnice :
(finală) : 1. Dinamo
reșta (Tudor, Geapui’a

(Apos temui, 
(Ivanov), 

8 + 1

2 + 1
Bucu-

+

laayrenscfii) 7 :(«yF, ,X.Steaua 
7 â'o,9; ' 3. R.SS. UiWameană 
7:16,7, 4. PblșniU 7:25,8 g
2 f. e-.^ffinala) jf £ Dinamo 
Biicuii^ști (Papp, Oanță) 
6;5I,7T 2. S. G. Berlisi Griinad 
07,6, C.N.U. 7:04,8, «
Avangard Kiev 7-48,1; RE^i 
CALIFICĂRI‘F4+1¥ i- „Ceh»" 
«tovacia 6:27,1, 
Kiev 6:30,5, 
6:33,6, 4. Steaua 
FLU (seria I) fi 
Eschmunt (S. C.
Berlin) 7:07.7, 2.
Gheorghe (Dinamo 
7:19,2 ; seria a 
Gheorghe Ivanov 
7:06,4, 2. Josef Străcka 
hoslovacia) 7107,2 ;
1. S. C. Berlin
6:15,4, 2. Cehoslovacia 6:17,6, 
3. Steaua 6:19,5, 4. Polonia
6:23,0. 5. C.N.U. 6:34,4;
2 vîsle: 1. Steaua (Apostea- 
nu, Petrache) 6:42,5, 2. Ar
mia Kiev 6:47,5, 3. S. C.
BerlirE Grunau 6:59,3 ; 8+1 
1. Steaua !
6:03,7.

Finalele
vor avea 
pînd de la

2. Avangard
3. Polonia 
6:40,2 ; SIM- 
1. Wolfgang

Dynamo 
Sandu

Buc.)
Il-a : 1.

(Steaua) 
(Ce- 

4 f. c. :
Giriinau

5:59,0, 2. Dinamo
A'

„Regatei Snagov" 
loc astăzi, înce- 

i ora 9.

V. TOFAN

ECHIPELE ROMÂNIEI AU DEBUTAT CU SUCCES
IN „CUPA PRIETENIEI" IA HANDBAL

SUEDEZII, CAMPIONI
MONDIALI LA YAHTING
Echipa Suediei (Ake Hans- 

son, Oile Johans sen, Thomas 
Johannîson, Lennart Rooc) _ a 
cîștigat campionatul mondial 
de yachting (clasa „Opti
mist"). La întrecerile care 
s-au desfășurat în largul por
tului spaniol Arenys de Mar, 
sportivii suedezi au totalizat 
în final 227,50 puncte, fiind 
urmați de S.U.A. 236,75 punc
te. Danemarca 257.50 puncte, 
Finlanda 388,50 puncte etc.

ECHIPAJUL ROMÂN MAXIM-SIMIONOV A CUCERIT
MEDALIA OE AUR LA CANOE DUBLU FOND

ZAGREB, 1 (prin telefon, 
de la redacția ziarului 
„Sport").. In frumoasele sta
țiuni Umag și Trogir a în
ceput vineri seara tradiționa
la competiție „Cupa priete
niei" la handbal, rezervată 
echipelor masculine și femi
nine sub 20 de ani.

In prima seară, la Umag, 
unde are loc turneul mascu
lin, echipa României a debu
tat cu o victorie asupra re
prezentativei Ungariei. La ca
pătul unui meci extrem de 
echilibrat, românii au învins 
cu 9—8 (6—4). Pentru Româ
nia au marcat: Voinea (4), 
Linca (2), Roșu (2) și Stokl 
(1). .Meciul a fost foarte dis
putat, ceea ce a entuziasmat 
publicul, iar alternarea cap
tivantă a scorului a făcut ca 
întâlnirea să fie palpitantă 
pînă la sfîrșit. Chiar în ulti
mele secunde ale jocului, por
tarul echipei României, Mun- 
teanu, a apărat o lovitură de

la 7 m executată de Cerhati. 
în celălalt meci, 
— Umag 14—11.

La Trogir, unde 
formațiile feminine, 
tativa română a întâlnit în 
primul meci selecționata se
cundă a Iugoslaviei. După un

Iugoslavia

se întrec 
reprezen-

meci disputat, întâlnirea s-a 
încheiat cu scoruf^de 14—14 
(5—5). Au marcat pentru Ro
mânia Ibadula (9), Cordoș 
(2), Gavirlov (1), Popa (1). în 
celălalt meci al serii, Iugo
slavia A — Ungaria 15—14 
(9—4).

(Urmare din pag. !) PINAEVA, DIN NOU 
UE DE AUR

MEDA-

ÎNVINGĂTOR PE LINIA DE SOSIRE
DUPĂ 16 Km

MONTREAL 1 (Agerpres). 
—• Cursa de înot — mare 
fond — desfășurată la Ha
milton (Ontario) a avut un 
final puțin așteptat: la ca
pătul celor 16 km, olandezul 
Schans l-a învins chiar pe 
linia de sosire pe argentinia
nul Horacio Iglesias, favori
tul probei. învingătorul a 
parcurs distanța în timpul de

4h 01:42. Pe locul trei s-a cla
sat campionul mondial Giulio 
Travaglio (Italia).

TELE

învins la mică diferență, a 
dat dovada, unei remarcabile 
pregătiri și voințe de luptă, 
dar mai ales a unui spirit 
de sacrificiu exemplar, 
conciirînd — așa cum am 
văzut la sfîrșitul probei — 
cu o mână umflată. REZUL
TATE : CI — 10000 m : 1. 
WICHMAN (U ngaria) 
50:03,17. 2. Butelchin (Ro
mânia) 50:09,19, 3. Fedulov
(U.R.S.S.) 50:40,70.
TISCENKO — ÎNVINGĂTOR 

IN FINALA SPRINTERILOR

Finala de caiac 
500 m fete nu putea 
aducă nici un rezultat 
bit. cunoscute fiind 
vîrsta, cît și stadiul 
de . pregătire al j 
Maria Nichiforov. în 
pania unor adversare 
mai multă experiență, 
nu a putut rezista prea mult

SOSIRE LA FOTOGRAFIE Șl 
MEDALIE DE ARGINT PEN
TRU VERNESCU - SCIOTNIC
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Emoții maxime în finala 
de caiac dublu 500 m, pro
bă în care concurau repu
tații Vernescu și Sciotoic. 
Start uluitor de iute. Toate 
cele 9 echipaje se află în 
linie pînă după prima 100 
de metri. Vernescu și Sciot- 
nic conduc la 250 m, cu

Peter- 
România 

1:37,72. 
Seybold)

Caiac simplu 500 m. Pro
bă în care nu am avut re
prezentant, deoarece Zafiu 
a pierdut în semifinale șan
sa de a se număra 
primii 9 
A fost o 
pidă, cu 
în cadrul 
s-au situat aproape 
litate. REZULTATE 
500 m :
(U.R.S.S.) 
ziewski (Polonia) 1:47,84, 
Bumy (Belgia) 1:48,13.
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strocului ridicat, clasîn- 
du-se pe ultimul loc al fi
nalei, cîștigată de Pinaeva, 
cunoscuta campioană sovie- . 
tică. REZULTATE K 1 — 
500 m (f) : 1. P1 N A E V A
(U.R.S.S.) 2:03,71, 2. Jaapies 
(Olanda) 2:04,08, 3. Setzkorn 
(R. D. Germană) 2:04,60.

însă și asaltul 
extrem 

Românii și

foarte puțin 
urmăritorilor . este 
de pasionant.
suedezii dau cursei, pe ulti
ma sa parte, o alură infer
nală. Se încheie finala, 
dar nimeni nu poate ști 
care este echipajul învingă
tor. Sosire, deci, la fotogra
fie. întîrziere extrem de iun-

gă pentru afișarea rezulta
telor pe tabela Lon- 
gines, pentru ta în 
sfîrși să aflăm, că, în acest 
formidabil finiș, Vernescu și 
Soiotnic au pierdut medalia 
de aur pentru o diferență ele 
numai 18 sutimi de secundă ! 
REZULTATE K2 500 m : 1. 
SUEDIA (Anderson, 
sson) 1:37,54, 2.
(Vernescu, Sciotoic) 
3. Austria (Pfaff, 
1:38,17.

SPERANȚE INFIRMATE
în ultima finală a primei 

zile, caiac 4—1000 m, aștep
tam cu multă nerăbdare e- 
voluția echipajului nostru, 
creditat — pe bună dreptate 
— cu multe șanse ia un loc 
fruntaș, dar care acum tre
buia să dovedească o mare 
putere de concentrare și de 
depășire a amărăciunii re
simțite cu puțin timp înainte 
de Vernescu și Sciotoic (ală
turi de 
Ivanov 
decisivă 
pare că

Dinamoviada de box
(Ut mare Oi a sag. t)

legul ce tocmai părăsise rin
gul, Witek (Gwardia Polonia) 
a pornit vijelios la atac chiar 
din primele secunde, dar, spre 
deosebire de Wnuk, tirul său 
a fost mai precis. Nici Ivan 
nu s-a lăsat însă mai prejos, 
contrtnd cu regularitate cu un- 
doiuri la față. Witek e mai de
cis decât adversarul său, punc
tează mai des, iar Ivan gre
șește căutînd lupta de aproa
pe. din care cauză se alege 
și cu arcada stingă deschisă. 
Arbitrul Gesztodi consultă me
dicul, lupta continuă, dar Ivan 
nu reușește nici o acțiune cît 
de cît Piară. învingător la 
puncte, 5—0, Witek.

Cat. cocoș; Morarii (Dina
mo România) și Bernd (Dy
namo R.D.G.) au început par
tida cu prudență, astfel că lo
viturile precise au fost rare. 
Boxerul nostru ia inițiativa în 
rundul II și punctează precis 
■cu directe de stingă, dintr-o 
bucată, și croșee de dreapta. 
Spre surprinderea tuturor, în 
ultima repriză, boxerul din 
R.D. Germană preia total ini
țiativa, Moraru cade de două 
ori la podea, dovedind mole- 
șeală în picioare. Boxul său 
este confuz, dar, cu toate a- 
cestea, decizia de învingător îi 
este din nou făcută cadou, la 
fel ca șl cu o seară înainte, 
în meciul cu maghiarul Ko
vacs.

Cat, mijlocie; Repriză de 
tatonare, în care Olteanu (Di
namo România) așteaptă prea 
mult greșeala adversarului. 
Hebel (Gwardia Polonia) se 
dovedește mai decis, plasînd 
•eîțeva drepte precise. Inde
cizia lui Olteanu începe să 
supere și timpul trece, Hebel

ține brațul adversarului sub 
ochii arbitrului Gargandjia. 
învingător, Hebel.

Cat. pană : F. Kovacs (Dozsa 
Ungaria) și Sokolov (Dinamo 
U.R.S.S.) au schimbat lovituri 
anemice în primele trei minu
te de luptă, dar în repriza ur
mătoare pugilistul maghiar a 
țintit de cîteva ori precis cu 
directe de stingă, fără însă ca 
Sokolov să se resimtă. Dim
potrivă, boxerul sovietic și-a 
surprins adversarul cu o con
tră de stingă, punîndu-1 k. o. 
în min. 5.

Cat. semiușoară; Nu trecu
seră două minute de luptă și 
Nikolaev (Dinamo U.R.S.S.) a 
fost pus k. o. Dezvoltînd un 
atac la mică distanță, boxerul 
sovietic și-a neglijat nepermis 
apărarea, lucru de care a pro
fitat, într-o fracțiune de se
cundă, Altanchuiag (Aldar 
Mongolia) care, cu o contră de 
dreapta în vîrful bărbiei, și-a 
trimis adversarul pe prelata 
ringului.

Cat. ușoară: Cuțov (Dinamo 
România) caută de la început 
plexul lui Gembo (Aldar Mon
golia), dar acesta din urmă se 
apără sigur și avînd o bună 
mobilitate evită tirul adversa
rului. Spre sfîrșitul reprizei, 
însă, Cuțov îl găsește desco
perit pe Gembo și trimite o 
năpraznică directă , de dreapta, 
care-1 druncină pe boxerul 
mongol. Gembo e dezorientat, 
lovește mult în gol, în timp ,ce 
dinamovistul nostru se eviden
țiază prin serii rapide și va
riate care incintă publicul. 
Cuțov câștigă la puncte, fă
când încă o dată dovada cer
telor sale calități.

Cat. semimijlocie: Doi teh
nicieni — O vecii: in (Dinamo 
U.R.S.S.) și Csjef (Dozsa Un
garia) — s-au întîlntt într-o

partidă care se anunța specta
culoasă. Dar la pomul lău
dat... Am notat avertismentul 
dat de arbitrul Fedorovicz bo
xerului maghiar (r. 3) pentru 
obstrucții repetate și decizia 
justă (deși fluierată de spec
tatori) acordată lui Ovecikin.

Cat. mijlocie mică : -Meci
încîlcit, care i-a dat de lucru
și arbitrului Chiriac, între 
Stachurski (Gwardia Polonia) 
și Tarauds (Dinamo U.R.S.S.), 
în care polonezul a punctat 
de cîteva ori cu croșee de stin
gă, puternice, iar sovieticul a 
răspuns cu upercuturi scurte. 
Tarauds a fost numărat în pi
cioare în ultimul rund, fiind 
la un pas de out. învingător 
la puncte, cu 3—2, Stachurski.

Cat. semigrea : Duelul dintre 
Constantinescu (Dinamo Ro
mânia) și Domack (Dynamo 
R.D.G.) a început în ritm alert, 
aidoma unor „ușori". Domack 
se remarcă prin avalanșa di
rectelor de stingă, iar Cons- 
fantinescu prin, frecvența bra
țelor în lupta de aproape. La 
un clinoi, boxerul din R.D.G. 
se alege cu arcada stingă des
chisă, ceea ce-1 determină pe 
arbitrul Kucera să consulte 
medicul. Meciul este oprit, 
astfel că Constantinescu cîșii- 
gă prin abandon în rundul II.

Cat. grea : Surprins de o lo
vitură scurtă la față, Alexe 
(Dinamo România) a fost la 
un pas de groggy, în prima re
priză. In loc să plaseze direc
tele sale de dreapta, atît de 
eficace, timorat, el își „ține" 
adversarul (Saroian—.Dinamo
U.R.S.S.) la exasperare. Lipsit 
de vlagă, Alexe e numărat în ' 
repriza a treia, evoluția sa, ,în 
continuare fiind mai mult de- 
cît penibilă. învingător, cu 
4—1, Saroian.

care au mai tras D. 
și Roșea (în cursa 
de caiac dublu. Se 
ei nu au putut trece 

acest moment dificil și fina
lul probei îi găsește doar pe 
ioaul 7, evident cu mult sub 
posibilitățile lor. Este una 
dintre surprizele, pentru noi 
neplăcute, din prima zi a fi
nalelor C.M. REZULTATE 
K4 — 1000 m: 1. U.R.S.S. 
(Filatov, Videnko, Stacenko. 
Moruzov) 3:06,37, 2. R. D. 
Germană 3:07,16, 3. Ungaria 
3:08,46.

Golțerul francez Jean Garaialde pregătind o puternică lovi
tură. în timpul recentului campionat „open". de la Krefeld 

(R.F.G.), pe care l-a cîștigat cu brio
Telefotos A. P.-AGERPRES

Vlparult i. F. ,.Inf»rmațl»“( atr. Brezoianu ar, 22—25, Buaurești

Cursa automobilistică de 
coastă desfășurată’ la Fri- 
burg a fost cîștigată de 
sportivul Vest-german Rolf 
Stommelen care, la vola
nul unei mașini „Brab
ham", a realizat o medie, 
orară de 119,700 km. P 
locul secund s-a clasa u 
austriacul Helmut Marko 
pe „Porsche", iar locul trei 
a fost ocupat de vest-ger- 
manul Wendt pe „Lola®.

A 10-a etapă a Turului 
ciclist al Poloniei, disputa
tă pe traseul Klodzko — 
Boleslavec, a fost câștiga
tă de polonezul Henrik 
Wozniak, cronometrat pe 
distanța de 171 km în 
4h 20:09. în clasamentul 
general conduce Jan Stâ- 
chura, secundat ia 1:32,0 
de Polewiak.

Disputat la Boston, meciul 
demonstrativ de fotbal fe
minin între echipele Stade 
de Reims și A.S. Roma 
a revenit jucătoarelor fran
ceze cu scorul de 4—2 
(3—1). Cea mai bună ju
cătoare de pe teren a fost 
franțuzoaica Nadine Juil- 
lard, autoare a 3 goluri.

In „sferturile" de finală 
ale „Cupei Ungariei* la 
fotbal s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate s Raba 
E.T.O. — Komlo 1—1 ; 
Csepel — Diosgydr 2—2 
(0—2); Vasas — Fees 5—0 
(3—0); M.T.K. — Ujpest 
Dozsa 1—2 (0—1). în semi
finale, programate la 5 
august, Dozsa va juca cu 
Vasas, iar Komlo va totfl- 
ni pe Diosgybr.

LUPTĂTORII
JUNIORI
ÎNVINȘI

TÎRGOVIȘTE (prin telefon). 
Pe stadionul „Metalul" din 
localitate s-a desfășurat, asea
ră, întâlnirea internațională de 
lupte libere (juniori) dintre 
echipele României și Bulga
riei. Oaspeții, aliniind o for
mație bine’pregătită și robus
tă; au cîștigat cu scorul de 
6—4, la capătul unei partide 
echilibrate. Pentru selecționa
ta noastră au punctat Moț 
(cat. 56 kg), Androne (65 kg), 
Popescu (75 kg) și Dumitru 
(81 kg). Neașteptat de slabă 
evoluția lui Pîrcălab la cate
goria 70 kg, care a pierdut 
la puncte în fața lui Nedev, 
privind, astfel, formația noas
tră de un rezultat de. egali
tate.

LA VOLEI FEMININ: ROMANIA-CEHOSLOVACIA 3-0 (15-12,15-6,15-11)
I
PIATRA NEAMȚ, 1 (prin 

telefon). Joc bun, specta- 
culos. Echipa României, în 
evidentă creștere de formă, 
a furnizat o partidă apla-

udată mult de spectatori. 
Formația Cehoslovaciei a 
fost un partener serios, care 
a pus de multe ori în difi
cultate formația noastră

S-au remarcat a Baga, 
Bogdan, Popa, Rebac și Itu, 
din echipa română, Mali- 
sova și Svobodova de La 
oaspete.

CUPA DAVIS Pista 'de la Nurb’urgring
TENISMANII VEST-GERMANI CONDUC CU 2-0

Primele două jocuri de 
Simplu din cadrul întâlnirii 
de tenis India —- R. F. a 
Germaniei, semifinală inter - 
zone a „Cupei Davis", care 
se desfășoară la Poona (In
dia), s-au încheiat cu victo
rii ale tenismanilor 
germani, obținute i 
zătoi" de categoric.

vest- 
surprin- 

Scorul

a fost deschis de W. Bun
gert, care a dispus cu 6—2, 
7—5, 6—3 de J. Mukerjea, 
ca apoi Chr. Kiihnke să-1 
majoreze, învingînd pe P. 

. Lall cu 6—4, 6—4, 6—3.
Echipa R.F.G. conduce cu 

2—0, înaintea partidei de 
dublu, care se desfășoară 
«zi.

Orantes a deschis scorul
In cealaltă semifinală inter- 

zone, care se dispută la Sao 
Paulo (Brazilia), echipa Spa
niei a luat conducerea cu 
i—0 după primul mesi de

simplu, In fața Braziliei: Ma
nuel Orantes l-a învins pe 
Thomas Koch cu 6—1,' 4—3, 
3—6, 6—1.

prea periculoasă!
J. Ickx cel mai rapid 

la Hockenheim

La cererea piloțitar înscriși 
în.;,Marele Premiu automobi 
Italic al R.F.G.“, care consi
deră pista de la Niirburgring 
ca CMii prea periculoasă, 
cursa — programată pentru 
azi — a fost 'mutată la Hoc- 
Senheim. Aci au avut loc ieri 
antrenamentele preliminare, 
în cursul cărora cele mai ra
pide tururi le-au efectuat Jac
kie Idkx (6,7 km în 1:59,5), 

Regazzoni (1:59,8) și 
Hindi (1:59,9).

........ . .............


