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COLABORARE RODNICĂ, 
MUITIIAIERALĂ

Anghel ALEXE
președintele

Consiliului Național pentru Edu
cație Fizicii și Sport

Dezvoltarea vertiginoasă 
a educației fizice și 
sportului pe plan mon
dial. faptul că acest domeniu 

a părăsit - cadrul îngust in care 
se afla altădată, pătrunzînd 
în marea sferă a preocupă
rilor sociale, constituie un fe
nomen pregnant al contempo
ran eității.

Prin virtuțile pe care le de
ține, prin contribuția majoră 
pe care o aduce la dezvoltarea 
armonioasă a ființei umane, 

’ prin calitățile morale pe care 
le educă atît de statornic, 

.sportul a devenit în multe 
țări ale lumii, printre care 
și in România, o importantă 

. problemă de stat.
Aducind pe stadioane tineri 

‘și tinere de diferite naționa
lități, convingeri politice sau 
concepții spirituale, întrece
rea sportivă s-a transformat 

’ intr-un mijloc de cunoaștere 
și apropiere a tineretului lu
mii, in spiritul stimei reci
proce, a înțelegerii și păcii. 
Activitatea sportivă oferă un 
cîmp vast și fertil colaborării 
internaționale, în care cresc 
florile minunate ale prieteniei.

în acest sens, nu de mult, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea :

„...în sport, întrecerea este 
cavalerească, precum, de alt
fel, și in artă și in alte do
menii de activitate.^ Prietenia 
presupune o anumită emulație 
și este bine ca popoarele să 
se. întreacă in sport, în artă, 
în a produce bunuri de cul
tură cit mai bune, in a con
tribui cit mai mult la dez
voltarea științei. Din aseme
nea întreceri, indiferent cine, 
se plasează pe primul Ioc, o- 
menirea nu are decît de cîș- 
tigat".

Pornind de la aceste reali
tăți. consecventă politicii sale 
externe, de pace și cooperare 
internațională, țara noastră

dezvoltă necontenit și legătu
rile pe plan sportiv.

După cum se știe, și după 
cum a fost arătat în repetate 
rinduri în documentele ofi
ciale, elementul esențial, si
tuat constant în centrul poli
ticii externe a partidului și 
stalului nostru, il constituie 
prietenia și colaborarea mul
tilaterală cu toate țările so
cialiste. Iar în acest context. 
România acordă o importanță 
deosebită dezvoltării continue 
a relațiilor de amiciție și co
laborare, în cele mai diverse 
domenii, cu marea țară ve
cină și prietenă, Uniunea So-

(Continuare în pag. a 3 a)

0 DELEGAȚIE 
SPORTIVĂ 
SOVIETICĂ 
LA BUCUREȘTI

La invitația Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport din Republica So
cialistă România, ieri a sosit 
la București o delegație a Co
mitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., condusă dc tovară
șul S. P. PAVLOV, președinte- 
ie Comitetului.

Din delegație fac parte to
varășii V. V. KULIK, mem
bru al Colegiului C.C.F.S. din 
U.R.S.S., președintele C.C.F.S. 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.S.S. Ucrainene, și 
S. N. NOVOJILOV, șef de 
sector în C.C.F.S. din 
U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional „Otopeni“, oaspe
ții au fost întîmpinați de to
varășii ANGHEL ALEXE, pre
ședintele C.N.E.F.S., EMIL 
GHIBU, vicepreședinte, de ac
tiviști ai Consiliului Național 
pentru Educație Fizică șl 
Sport.

A fost de față I. S. ILIN, 
ministru consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

CUPA EUROPEI LA ATLETISM

CA SI ACUM CINCI ANI,
7 7

DIN NOU PE LOCUL TREI!

MIERCURI Șl JOI, ÎN CAPITALĂ

PRIMUL MECI DE ATLETISM 
DINTRE REPREZENTATIVELE FEMININE

ALE S. U. A. SI ROMÂNIEI
5

Pentru a doua oară în de
curs de cinci ani, țara noas
tră a găzduit întrecerile unei 
grupe semifinale a competi
ției continentale feminine do
tată cu „Cupa Bruno Zauli". 
Și tot pentru a doua oară RE
PREZENTATIVA ROMÂNĂ 
NU IZBUTEȘTE SĂ-ȘI ASI
GURE CALIFICAREA ÎN FI
NALA CONCURSULUI, FI
IND DESPĂRȚITA DOAR 
PRIN CÎTEVA PUNCTE DE

FOTBALUL OLANDEZ LA EL ACASĂ

Wim Hanegem, excelent în 
loviturile de cap. este unul 
dintre cei mai incisivi atacan(i 
al lui FEIJENOORD ROTTER
DAM.

Amănunte despre e- 
chipa care va intilni 
pe U.T.A. in primul 
tur al „Cupei campioni
lor europeni" găsiți in 
reportajul „FOTBALUL 
OLANDEZ LA EL A- 
CASA", în pag. a 3-a.

ECHIPA CLASATĂ A 
DOUA.

în 1965, Ia prima ediție a 
„Cupei Europei", la Constan
ța, clasamentul semifinalei a 
arătat astfel: 1. U.R.S.S. 53 
p, 2. R. F. a Germaniei 53 p, 
3. România 49,5 p, 4. Iugosla
via 25,5 p, 5. Norvegia 25 p, 
6. Austria 24 p.

De data aceasta, într-o 
companie — ce e drept — 
mult mai puternică, atletele 
noastre au ocupat tot locul 
trei, diferența față de a doua 
clasată fiind de 6 puncte.

Dacă după concursul de la 
Constanța s-a apreciat că fe
tele noastre au ratat califi
carea, să vedem care este, da 
fapt, situația acum. Teoretic, 
sau — mai corect spus 
— sentimental, am putea 
vorbi din nou despre o 
ratare, deși în 1970 di-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

Bravo, Donata, felicitări pentru victorie ți pentru noul tău record 
pe 400 m !

Atleta italiancă Govoni, încă marcată de efort, e radioasă pen
tru succesele repurtate la București

Foto : A. NEAGU

DEFICIENȚE SUPĂRĂTOARE

Din punct de vedere orga
nizatoric apreciem că în
trecerile semifinalei „Cu

pei Europei'* au constituit o 
reușită, lucru subliniat, de alt
fel, de majoritatea specialiști
lor de peste hotare prezenti 
duminică pe Stadionul Repu
blicii. Ne referim, desigur, la 
aspectul general al organizării 
tehnice, la ceea ce se vede din 
înaltul tribunelor. Din păcate, 
a existat însă și un alt capi
tol, cel al informării, în care 
lucrurile au mers foarte prost. 
Plnă aproape de ora 20, deci 
la circa 30 de minute de la 
încheierea concursului, la ma
sa presei nu ajunsese nici 
unul din buletinele de rezul
tate ale celor 13 probe desfă
șurate pină atunci, fapt ce a 
creat, bineînțeles, o impresie 
nefavorabilă pentru toți repre
zentanții presei străine și ro
mâne care nu și-au putut des
fășura activitatea în mod o-

peratlv, așa cum ar fi dorit, 
așa cum este nornwl.

în legătură cu a&astd ches
tiune sint de semnalat și alte 
două aspecte. Marele tablou 
electronic de afișare a rezulta
telor n-a funcționat, semn, că 
nu s-a îngrijit nimeni, în timp 
util, de soarta lui ! Pe de altă 
parte, crainicul concursului s-a 
dovedit incapabil să informe
ze despre ceea ce avea să se 
întimple pe stadion și să co
munice apoi rezultatele com- 
plete. Nu mai spunem că a- 
cest arbitru a fost complet ne
pregătit, că a stilcit pur și 
simplu numele concurentelor 
străine, că nu i-a ajutat, în 
nici un fel, pe spectatori să 
înțeleagă ce se petrece acolo 
jos, pe pistele de concurs.

In zilele următoare, vor ti
vea loc alte competiții de am
ploare. .Iată de- ce considerăm 
că acestui aspect al informă
rii va trebui să i se acorde, 
URGENT, toată atenția !

Anca Groza și Rodica Petruică,

campioane de înot la 14 ani
Singura problemă pe care 

o ridica prima finală a reu
niunii de ieri, 200 m liber 
bărbați, era aceea a timpului 
pe care-1 va înregistra învin
gătorul, Marian Slavic, fără 
vreun adversar de valoare a- 
propiată. Bueureșteanul a 
pornit în întrecere cu 28,3, 
iar la jumătatea cursei cro
nometrai marca 58,2 s, un 
timp care prevestea un. nou 
record în jurul a două mi
nute. Și după a treia lun
gime, pe care Slavic o în
cheia la 1:29,5 existau toate 
premisele pentru ca să subli
niem un timp neobișnuit. 
Spre surprinderea generală, 
reprezentantul, clubului Steaua 
nu a mai avut resurse pen
tru ultimii 50 de metri (exact 
ca în urmă cu 6 săptămîni la

concursul de la Berlin), so
sind în 2:03,4. Rezultate teh
nice : 1. M. SLAVIC (Steaua) 
2:03,4, — campion național, 2. 
S. Cosmescu (Steaua) 2:09,0, 
3. I. Miclăuș (Șc. Sp. Sibiu) 
2:09,5.
COSTA PE

întrecerea 
vut un ritm 
rită acestui
metri, Hempel și 
se aflau în frunte, iar record
manul țării la o lungime în 
urma lor. Pe ultimii metri, 
timișoreanul a sprintat de 
parcă atunci ar fi pornit în

ULTIMII METRI

brasiștilor a a- 
foarte lent. Dato- 
lucru, la 150 de 

Săruleanu

LA SATU MARE, ÎN PRIMA ZI DE AUGUST

BRAȚELE VIGUROASE ALE TINERILOR SPRIJINĂ 
REFACEREA ORAȘULUI Șl A INSTALAȚIILOR SPORTIVE
I Amurgul coboară cu și

retenie, învăluind totul
• in lumea lui de um

bre vagi și alunecoase. Trenul 
aleargă în neștire, ignorînd 
stații, devorînd spațiul. In cu- 
șetă, un bătrînel citește cu a- 
tenție „Informația", pregătin- 
du-se de cuvinte încrucișate. 
Merge tocmai la Satu Mare, 
cale de 13 ore de drum... A- 
vem aceeași țintă, gindesc.

Da, e de acolo. A fost la 
București la copii, a stat cu 
nepotul în timp ce aceștia 
erau în concediu, la mare, ti 
place Bucureștiul, dar mai 
mult îi place acasă, la Satu 
Mare...

Află că mi ocup cu spor
tul, că merg să scriu ceva 
despre inundații, despre 
munca de refacere ulterioară 
calamităților. A făcut sport, 
cu ani în urmă. A jucat oină. 
De fapt, dacă se gîndește 
bine, nici acum nu se lasă 
mai prejos : pescuiește.

Mă întreabă despre Pircă- 
lab. E adevărat că Teașcă a 
plecat în Turcia?! Vorbește 
despre Both. Ce bine ar fi 
să rămînă băiat cuminte...

Pe mine, însă, mă intere
sează altceva. Vreau să aflu, 
din gura lui Ion Negroiu, din 
gura unui martor ocular, 
'cum a fost atunci, la mijloc 
de mai. Aduc vorba despre 
inundații. Omul meu se în
cruntă, vorba-i devine mai 
grea, mai bătrînească... Nu,

n-a pierdut pe nimeni, doar 
unele lucruri din casă. Da' 
parcă ce, le luăm cu noi?! 
Un vecin de-al lui, Rameș, a 
rămas fără nimic. Fără so
ție, fără fată, fără băiat, fără 
casă...

— O fost tare râu. De în
țeles n-ai cum să înțelegi, 
dacă n-ai trăit. Dacă nu te-a

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a 3 a)f

LA SATU MARE, năvala apelor a rămas ele domeniul trecutului. Prezen
tul a chemat — și cheamă — pe șantierele reconstrucției toată suflarea 
orașului. Printre primii care răspund acestei chemări, sub soarele torid 
al verii, sint elevii sătmăreni, prezență activă pe toate fronturile re
facerii. In imagine, elevi ai Școlii sportive la muncă patriotică, întruna 
clin cele 417 000 de ore de activitate voluntară cu care se poate lăuda 
tineretul localnic.

Foto : GHEORGHE IANCU

cu un timp 
posibilitățile 
tehnice: 1.

Timiș.) 2:39,0 
național, 2. E.

cursă, cîștigînd 
modest pentru 
sale. Rezultate 
V. Costa (Polit.
— campion
Hempel (Șc. Sp. 2) 2:40,8, 3.
G. Săruleanu (Rapid) 2:42,8.
CRAULISTELE ALUNECĂ

GREU
Finala sprinterelor pe dis

tanța de 200 m liber a re
venit conform așteptărilor di-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 3-a)

.Nu s-au stinS încă . ecourile 
marelui concurs desfășurat du
minică pe Stadionul Republi
cii și principala, bază atletică 
a Capitalei va fi din nou gaz
da unei competiții de am
ploare. Este vorba de prima 
ediție a meciului feminin din
tre reprezentativele Statelor 
Unite și României, programat 
pentru miercuri și joi. Deși 
în program figurează tot 13 
probe-clasice, ca și la „Cupa 
Europei", totuși concursul a 
fost stabilit a se desfășura in 
două zile. Hotărîrea a fost 
luată ț.inindu-se seamă de nu
mărul mare de starturi pe 
care le-âu luat, în ultimele 
zile, atletele oaspete, ca și de 
faptul că reprezentantele noas
tre se găsesc și ele la citeva 
zile după un concurs greu și 
cu. o săptămînă înaintea Jocu
rilor Balcanice. De aceea, or
ganizatorii au preferat un pro
gram mai lejer, care să ofere, 
ih același timp, un frumos 
spectacol sportiv.

La întilnirea de miine, fie
care echipă va fi alcătuită din 
cite două concurente, echipa
te in culorile naționale. In 
plus, vor mai fi înscrise, din 
partea ambelor țări, și alte 
atlete care vor participa, evi
dent în afară de concurs, in 
echipamentul cluburilor res

pective. Pentru atletele noas-

tre, competiția este considera
tă ca un ultim prilej de se
lecție pentru formarea repre
zentativei care va evolua săp- 
tămîna viitoare, tot la Bucu
rești, la cea de a XXX-a Bal
caniadă.

în vederea meciului cu S.U. A. 
a fost alcătuită următoarea 
formație : 100 m : Mariana
Goth și Eleonora Monoranu ; 
200 m : Goth și Mariana Fi
lip ; 400 m : Doina Bădsscu 
și Ileana Silai (Filip) ; 800 m: 
Silai și Rafira Fița ; 1500 m : 
Maria Linca și Natalia An
drei ; 100 mg : Valeria Bufa
nți și Elena Mirza : lungime : 
Viorica Viscopoleanu și Elena 
Vintilă ; înălțime : Cornelia 
Popescu și Virginia Bonei ; 
greutate : Ana Sălăgean și Lia 
Manoliu ■ disc : Lia Manoliu 
și Olimpia Cataramă ; suliță : 
Ioana Stancu și Elisabeia Pro
dan ; 4X100 m : Monoranu, Fi
lip, Sanda Angelescu, Goth î 
4X400 m : Fița, Bădescu, Filip, 
Silai.

Printre atletele care voi1 
participa in afară de concurs 
se află : Aura Petrescu, Vio
rica Enescu, Gherghina lorda- 
che, Claudia lacob, Ancmarie 
Vitalios. Florica Boca, Maria 
Salamon, Argentina Menis, Ste
fania Lesenciuc, Serafina Mo
ritz, Angela Zirbo etc.

Viorica Viscopoleanu, victorioasă duminică, concurează acum 
in compania atletelor americane.

ALMER în ’ cursă 
spre cel de al 
doilea titlu (400 

m mixt)
Foto : A. NEAGU
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PERFORMERA

REUNIUNII

Multiplă cîștigătoare a 
întrecerilor de fete și ju
nioare în sezoanele trecu
te, deținătoare a numeroa
se recorduri în cadrul ca
tegoriilor respective, Anca 
Groza și-a văzut ieri îm-

plinit un vis frumos : PRI
MUL TRICOU DE CAM
PIOANA NAȚIONALA. Mi
cuța dinamovistă (14 ani), 
pregătită de prof. Magdu 
Negrea, a izbindit in cea 
mai dificilă probă din pro
gram, 400 m mixt, confir- 
mindu-ne frumoasele posi
bilități anunțate in anii 
trecuți. Bucureșteanca este 
nu numai o specialistă a 
tetratlonului, dar și o ta
lentată delfinistă, excelen
tă reprezentantă a „noului 
val“.

START IN CAMPIONATELE DE TENIS - JUNIORI
CLUJ, 3 (prin telefon). In 

localitate au început întrece
rile finale ale naționalelor de 
juniori la tenis. Sint prezenți 
peste 160 de tineri, reprezen- 
tînd 25 de cluburi și asociații 
sportive din principalele cen
tre. Meciurile se dispută pe 
10 terenuri (pe lingă cele 6 
din parcul orașului, sint pro
gramate jocuri și în parcul 
Universității).

Deocamdată au intrat in 
luptă doar băieții, urmind ca 
fetele să evolueze incepind de

miine dimineață (n.r. azi). Ma
joritatea intilnirilor de plnă 
acum au necesitat prelungirea 
lor. ceea ce ne face să credem 
că vom asista la o ediție ex
trem de disputată a compe
tiției.

Și acum, citeva rezultate de 
Ia juniori, categoria 17—18 ani : 
R. Bădin (Progresul Bucu
rești) — C. Dina (Dinamo Buc.) 
6—2, 6—3, Gheorghe Soșoi (Șc. 
sp. 2 Buc.) — C. Mraz (Poli
tehnica Cluj) 6—S, 6—3, 6—1, 
Gh. Giurgiu (Ind. sirmei C.

Turzii) — F. Manea (Dinamo 
Buc.) 6—4, 1—6, 6—1, O. Vil- 
cioiu (U.T.A.) — R. Attl (Mi
nerul Baia Mare) 4—6, 6—0, 
6—2, V. Curduman (Dunărea 
Galați) — E. Franz (Metalul 
Bocșa) 6—1, 8—6, V. Szilagy 
(Politehnica Cluj) — D. Mirza 
(Progresul Buc.) 6—4, 2—6, 6—2, 
C. Curcă (Progresul Buc.) — 
M. Breazu (Dinamo Buc.) 1—6, 
6—1, 6—4.

P. RADVANI — coresp.

I

I
I

e pare că, dintotdeauna, cele 
mai complicate i s-au părut a 
fi omului lucrurile simple. Iar 
în rîndul lor figurează, si nu 
chiar pe ultimul loc, odihna. 
Mulți, deseori, aplică acestui 
primordial al vieții, refacerea 
și a capacității de muncă, o

element 
forțelor , , ____ ... _____,
logică moștenită din moși-sirâmoși, po
trivit căreia a te odihni înseamnă a nu 
face nimic. Eroare gravă, pe care oa
menii de știință au denunțat-o nu o 
dată, argumentînd cu teste și cercetări 
infailibile.

Odihna, în conceptul modern, nu 
poate fi despărțită de mișcare. Pentru 
simplul motiv că viața contemporană, 
cu trepidațiile ei tot mai mari, cu teh
nica ei aflată într-o neîntreruptă goană 
de perfecționare, limitează efortul fi
zic, dar îl suprasolicită, în. schimb, pe 
acela nervos. Și este știut că mușchii 
își recapătă posibilitățile funcționale 
mult mai degrabă decît creierul. Obo
seala exagerată a acestuia poate duce 
la urmări grave, deseori irecuperabile.

Din fericire, inteligența omenească a 
găsit un corectiv eficient. Dr. Max 
Euwe, fost campion mondial de șah 
(deci, adeptul unui- ioc prin excelență 
sedentar), astăzi profesor la catedra de 
cibernetică a Universității din Rotter
dam, ne spunea că pentru a salvgarda 
potentele biologice ale omului este ne
voie ca la trei computere să se facă 
și un... teren de sport, jar după cîteva 
zile de calcule în fața mașinii — o 
excursie, în care să se numere pașii 
și copacii. Și alți savanți pledează cu 
convingere în aceeași direcție, reco- 
mandind activitățile de mișcare drept 
cel mai_ eficient mijloc al combaterii 
surmenajului. Ei plasează pe primul loc 
plimbarea pe jos, pescuitul, jocurile, 
întîlnirea cu natura, la ea acasă, în 
mijlocul ei.

Doctorul oftalmolog bucureștean Dîo- 
gene lonescu ne scrie că la cei aproa
pe 60 de ani ai săi face săptămînal 
cel puțin un drum pe bicicletă, 
parcurgînd, dus-întors, cam 100 de ki
lometri, colindă împrejurimile Capita
lei și de cînd face treaba asta simte 
o uimitoare revărsare de energie în 
minte și trup, gustă din plin viața, se 
simte tînăr. 
nală foarte 
obligatoriu 
pe care o 
sam al 
curajul

Deci, 
că. Cît

Medicul are o teorie perso- 
inieresantă, asociind în mod 
viața sportivă cu... muzica, 
socotește un adevărat bal-

scoarței cerebrale. Cine ar avea 
să-l contrazică ?
sport, mișcare, excursii, muzi- 
de simplu este să ne odihnim !

V. CRISTIAN

I
I
I
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Intre răcoarea Pustnicului
și soarele Cernicăi

.•O DOLEANȚĂ
UNANIMĂ: TERENUL

Ademenit de chemarea soa
relui pe malurile lacului, sau 
de promisiunea răcoarei la 
umbra pilcurilor de copaci, 
bucureșteanul se așterne pe 
drumul Pantelimonului și, 
curind, după ce dă binețe ce
lui mai nou „Service" al Ca
pitalei, „Dacia", se află în 
fața unei răscruci : încotro 
s-o apuce, spre PUSTNICUL, 
sau spre CERNICA ?

Pentru noi, obligați de nece
sitățile raidului-anchetă să le 
vizităm pe amîndouă, dilema 
însemna doar cu care să în
cepem. Și am optat pentru 
Pustnicul sub impulsul înge
mănării apei cu pădurea. Așa
dar, in jurul orei 9 diminea
ța, am ajuns aci.

O primă impresie: anima
ția, rumoarea atit de obișnui
tă unui sfirșit de săptămînă 
nu se înstăpînise pe aces'e 
meleaguri. Ici-colo, cite un 
grup își căuta fără grabă lă
cașul orelor duminicale, mi
rat parcă de atita spațiu gol. 
Debarcaderul lacului Pasărea 
era la fel de liniștit ca și 
mănăstirea de vizavi: nimeni 
nu tulbura nemișcarea celor 
40 de bărci, ci, din cînd în 
cînd, șalupa transborda pe 
cei clțiva dornici de vizite 
matinale, făcind valuri, spre 
nemulțumirea puținilor pes
cari ce-și încredințaseră spe
ranțele undițelor. La tonetele 
cu băuturi răcoritoare — de 
altfel, aprovizionarea, a fost, 
în general, la înălțime — 
vînzătorii căscau a plictisea
lă. Un singur spațiu era plin: 
campingul, cu cele 9 căsuțe. 
Ziua de odihnă 
mai tîrziu ?

...Ora amiezii, 
mai crescut, deși 
de ceea ce ne așteptam, 
debarcader, coada este numai 
la șalupa transbordoare. Doar 
cîteva din zecile de bărci se 
află pe lac, celelalte legănîn- 
du-se mai departe, nostalgic, 
în așteptare. Pînă cînd ? Pro
babil pînă la sfîrșitul sezo
nului, judecind după opinia 
unui tînăr interlocutor. Marin 
Dumitrescu, muncitor la 
„Granitul", care a exprimat 
gindul întregului grup din 
care făcea parte : ,Apele la
cului Pasărea nu mă tentea
ză, pentru că nu sint curate. 
Am impresia că aci se colec
tează multe impurități de 
prin împrejurimi. Aș fi vrut 
să pot face și o baie, dar nu 
există pe malul lacului decît 
un anunț; „Scăldatul inter
zis I"

După cite știm, a existat 
eîndva un proiect ce viza un 
ștrand și pe lacul Pasărea. Si 
proiect a rămas. Este păcat 
că frumoasa zonă de umbră a 
Pustnicului nu-și poate alătu
ra zona de soare a lacului.

Am colindat tot locul pen
tru a găsi un teren de sport. 
Zadarnic efort! In afara me-

să înceapă

Animația a 
este departe 

La

peselor ingenios amenajate 
butuci de copac, chiar în pă
dure, folosite pentru aprige 
partide de remy, n-am mai 
găsit nimic,.

Am plecat de la Pustnicul 
cu convingerea că aci n-a fost 
folosit cu ingeniozitate, tere
nul, nici la propriu, nici la 
figurat.

Ajunși la Cemica, inundată 
în soarele trecut de amiază, 
curățenia ștrandului, aspectul 
său îngrijit, se impun privirii.

„C.am 3 000 de oaspeți a- 
vem pînă la această oră. Fie
care din cele 40 de bărci în
sumează deja aproape 3 ore 
de plimbare pe lac" — ne in
formează, lapidar, responsa
bilul ștrandului, tov. Nicu- 
lescu. Călător prin incinta 
cochetă a ștrandului Cemica
— în primăvara acestui an 
reamenajat — nu poți să nu 
remarci mina gospodarului, 
cabinele și vestiarele fac față 
solicitărilor, dușurile erau în 
plină activitate, bazinul — su
prafață „furată" pentru novici
— era bine îngrijit și te îm- 
bia la scăldat, ca și fața cu
rată a lacului, punctul medi
cal era gata 
bufetele erau 
nate.

Peluzele de 
fel de strașnic păzite, ca și 
ondulațiile de nisip ale pla
jei. In fața cui? A celor dor
nici să bată mingea și care, 
neavînd nici un loc special 
destinat sportului, mișcării în 
aer liber, apelau în disperare 
de cauză la aceste terenuri, 
deși semnul de exclamație de 
pe anunțul: „Jocul cu min
gea strict oprit!“ le stătea ca 
un ghimpe. Sintem dispuși să 
înțelegem grija administrației 
ștrandului pentru estetică și 
igienă, dar nu putem fi de 
acord cu inexistența unor mi
nime amenajări sportive, care 
ar întregi cît se poate de util 
cochetul loc de agrement de 
la Cemica. După cum ni s-a 
spus, se proiectează pentru a- 
nul viitor extinderea ștrandu
lui prin construirea unor te
renuri de volei, baschet ți 
tenis pe locul unde azi se 
află un banal stufăriș. Să spe
răm că nu va rămîne, ca și 
la Pustnicul, un proiect.

Adevărata oază de umbră a 
Cernicăi, campingul, nu dis
tonează în ceea ce privește 
buna gospodărire. Cele 23 de 
căsuțe (parc-ar descinde din- 
tr-o carte de povești) oferă 
vizitatorilor confortul și liniș
tea necesare.

...lată-ne din nou la inter
secția drumurilor ce duc spre 
Pustnicul și Cemica. Dacă ar 
trebui din nou să alegem, am 
opta acum pentru răcoarea 
pădurii Pustnicul și soarele 
ștrandului Cemica. Dar ce 
bine ar fi dacă bucureșteanul 
le-ar avea pe amândouă, în
gemănate, în același loc !

de intervenție, 
bine aprovizio-

flori erau la

Șl TOTUȘI, MAI SÎNT MULTE DE FĂCUT!
Snagovul este un veritabil 

paradis al vacanței. Lacul a- 
cesta așezat de natură într-o 
pădure socotită a fi ultima 
rămășiță a faimoșilor Codri 
ai Vlăsiei ademenește prin 
pitorescul său, prin amena
jările ce i-au fost aduse. 
Sportul și-a tăiat felii consis
tente din malurile sale, așe- 
zîndu-și mai multe baze pen
tru canotaj, dar a rămas loc 
destul și pentru cei care nu 
se încumetă să înoate sau să 
vîslească sub ghilotina cro- 
nometrelor, ci fac lucrurile a- 
cestea minați doar de dorul 
destinderii între soare și apă.

Raidul duminical ne-a dez
văluit plaja ștrandului plină

la

a- 
doi

I l

Bucureștiul face parte dintre capitalele 
privilegiate în ceea ce privește exis
tența locurilor de agrement și destin

dere pentru populație. Înconjurat de o salbă 
de lacuri, avînd împrejurimi pitorești, orașul 
oferă cetățenilor săi posibilități multiple și 
variate de a-și petrece timpul liber intr-un 
mod sănătos, în mijlocul naturii, de a-și or
ganiza un week-end plăcut și atrăgător. Nu 
este nevoie să depășești centura geografică 
a urbei pentru a te întâlni cu apa, cu soarele, 
cu verdeața. Turismul local are, deci, foarte 

mari posibilități de dezvoltare și dacă el nu 
a atins încă diapazonul așteptat, vina ar pu
tea să fie a oamenilor, care cedează prea 
ușor tentațiilor comode ale cinematografului, 
cafenelei sau televizorului, dar și a acelora 
cărora li s-a încredințat misiunea de a ajuta

la buna gospodărire a bugetului de timp li
ber al populației. Argumente pro și contra 
există cite doriți...

Noi am încercat ca într-o duminică de au
gust, fierbinte, să facem o vizită la locurile 
de agrement din jurul Capitalei, lansînd cî
teva întrebări celor întâlniți :

— CE FORME DE ODIHNA ACTIVA SE 
OFERĂ AICI?

— LA CE 
ILE PUSE LA

— EXISTĂ 
SPORT ?

Și, un punct care s-a dovedit a 
nevralgic :

— ÎN CE FEL SE ACHITA 
ILE SALE ÎNTREPRINDEREA 
TRANSPORTE PE CETĂȚENI?

ALTITUDINE SE AFLA SERVICI- 
DISPOZIȚIA POPULAȚIEI?

POSIBILITĂȚI DE A FACE

fi cel mai

OBLIGAȚI-DE
MENITĂ SA-I

UN COMPLEX EXCELENT,
DAR NU Șl PENTRU SPORT

lată-ne la Complexul 
turistic Snagov-sat. E sim- 
bătă după-amiază. Timp 
splendid, apă excelentă 
pentru baie. Citeva sute 
de excursioniști din Capi
tală, mai grijulii (pentru 
a-și ocupa un loc de cort 
pe... plajă) au venit de 
sîmbătă. Sint oameni de 
toate vîrstele, de toate 
profesiile. Muncitori, in
telectuali, elevi, studenți, 
chiar și pensionari.

I
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Un cadru natural 
feeric
O baza nautica cu 
Eeste 200 de om- 

arcațiuni. Și nici 
un teren de sport 
Ambele părți au 
dreptate
Schiul pe apă — 
deocamdată un vis 
frumos
2000 de locuri goale 
la vestiare

ca o banchiză pe care toate 
morsele au ieșit să-și încăl
zească mădularele. Vin aici 
cam 4—5 000 de bucureșteni 
și de ploieșteni în fiecare du
minică, disputîndu-și fiecare 
metru pătrat de umbră și de 
lumină. Oamenii sînt mulțu
miți de condițiile ce li se o- 
feră. Vestiare — strălucind 
de curățenie, punct medical 
încadrat cu personal calificat, 
un restaurant excelent apro
vizionat, o bază nautică cu 
peste 200 de ambarcațiuni, 
exploatate intensiv, fără un 
minut odihnă.

Și totuși, o doleanță există. 
Aceeași ca și în alte teritorii 
ale odihnei din jurul Bucu
reștilor: TERENURILE ~~ 
SPORT. La Snagov Plajă nu 
exista. Șl astfel, setea 
mișcare este potolită pe ni
sip, în fața pancartelor care 
proclamă drastic: JOCURILE 
CU MINGEA STRICT IN
TERZISE!

Cel mai rău este atunci 
cînd ambele părți au drep
tate. Oamenii tolăniți pe pla
jă protestează împotriva no
rilor de nisip care le tulbură 
odihna și le aruncă praf în 
sacoșele cu mîncare.

Tinerii se disculpă spu- 
rrlnd: „Noi am venit să ne 
jucăm. Nici la București n-a
vem unde".

Soții Iosif și Elena Lupșa 
din Arad, care își fac de mai 
multă vreme concediul 
Snagov Plajă, ne spun :

— Anul trecut a fost 
ceeași situație. Și acum 
ani...

Probabil că va fi și la anul*
Este, de bună seamă, regre

tabil că nu se găsește o so
luție.

Alexandru Costea, salariat 
al ICAB ca salvator (al doi
lea an consecutiv aici) ne 
confirmă că majoritatea ce
lor care vin la ștrand sînt 
dornici să facă sport. Solicită 
terenuri de volei, o popicărie, 
ar dori să încerce voluptățile 
schiului pe apă. Aproape toți 
știu să înoate. (Pînă acum 
un singur caz de înec, un tî- 
năr pe care l-au dus la fund 
sticlele de bere consumate 
înainte de a plonja în apă).

Lipsa unor înzestrări spor
tive și gravele dificultăți e- 
xistente In transportul pu
blicului de la București la 
ștrand limitează numărul ce
lor care ar vizita în mod 
normal complexul. Duminică, 
de pildă, din cele peste 6 000 
locuri existente la vestiare, 
2 000 erau goale. Greu de 
presupus că ele au fost ocu
pate după-amiază, după ce 
am plecat noi.

întrebarea pe care o pu
nem diferitelor grupuri de 
excursioniști este cam ace
eași;

CUM VA PETRECEȚ1 
TIMPUL LIBER AICI ? CE 
AȚI DORI SA FACEȚI?

Primul micro-interviu cu 
Karin Frank — studentă în 
anul III la facultatea de lim
bă engleză: „Sînt o înotătoa
re pasionată, îmi place apa 
Snagovului și din acest mo
tiv îmi petrec numeroase zile 
de vacanță aici. Păcat, însă, 
că lacul nu este pretutindeni 
curățat de liane, așa îneît 
înotătorii cu pretenții se de
clară nemulțumiți. Mai am 
cîteva propuneri:

• Cred că ICAB-ul ar putea 
să organizeze curse regulate 
cu vaporașul și în timpul 
săptămînii (nu numai dumi
nica), pentru că amatori ar 
fi destui.

o Mă gîndesc și la partea 
distractivă. N-ar fi rău ca 
restaurantul complexului să 
aibă o orchestră, sau o sta
ție de amplificare, care să 
transmit^ mtizică pe benzi de 
magnetofon, sau un Tono- 
mat. Sînt mulți tineri care 
ar vrea să și danseze. Mă 
înțelegeți ?...“.

O raită în jurul complexu
lui ne edifică asupra situa
ției terenurilor de sport. 
Constatăm cu regret că după 
ce sint puține, nici măcar nu 
sînt îngrijite. Cele două tere
nuri (unul de volei șt unul 
de baschet) sint nemarcate, 
au gropi!

— Ani juca tenis — ne 
spune funcționarul Ion Po
pescu din Ploiești — dar, 
după cum vedeți și dv, un 
asemenea teren nu există. De 
aceea jucăm și noi cum pu
tem pe... terenul de volei!

Alte jocuri cu mingea nu 
se pot practica din lipsa u- 
nor terenuri adecvate. Con
statăm o altă improvizație. 
Se joacă fotbal și handbal pe 
nisipul plajei, spre nemulțu
mirea justificată 
care folosesc 
scopul pentru 

destinat.
Am vizitat 

mini-golf. Pentru construcția 
acestei mici baze sportive 
s-au investit sume impor
tante, dar ce folos ?

— Terenurile stau

timpul săptămînii și numai 
sîmbătă și duminică hotelul 
devine neîncăpător. Aș sugera 
O.N.T.-ului, Biroului de tu
rism pentru tineret, să orga
nizeze și în timpul săptămînii 
excursii pe durate scurte (2-3 
zile) pentru cei aflați în con
cedii sau vacanțe.

tntrebîndu-l pe tov. Dochiță 
cu ce mijloace de transport se 
deplasează excursioniștii, in
terlocutorul nostru ne-a răs
puns :

— Majoritatea celor care 
vizitează „satul de vacanță", 
cum este denumit acest com
plex, vin cu mașini proprii. 
Prea puțini vizitatori sosesc 
în grupuri mari, ou autocare. 
Iată de ce aș propune ca, zil
nic, I.T.B. să efectueze mai 
multe curse pînă la complex, 
iar marile întreprinderi să 
inițieze excursii colective. A- 
cum o săptămînă, I.T.B. și 
întreprinderea Kirov au or
ganizat o excursie la care 
au participat 1 000 de sala- 
riați. Deci, dacă există ini-

cu
vine

con- 
com-

țiativă se poate ! (mai 
seamă cînd inițiativa 
din partea I.T.B.-ului).

In ceea ce privește 
strucțiile sportive din
plex, tov. Dochiță recunoaște 
necesitatea măririi numărului 
de terenuri de joc. Aflăm că 
în scurt timp aici se va con
strui o arenă modernă de 
popice (care sperăm că nu va 
avea destinul terenurilor de 
mini-golf).

Deservirea vizitatorilor se 
face în mod ireproșabil. Res
taurantul de mare capaci
tate, cu un serviciu prompt 
și cu un bogat sortiment cu
linar, ca și condițiile civili
zate oferite în camerele ho
telului (la prețuri foarte con
venabile — 12 lei un pat) 
constituie fără îndoială o in
vitație la petrecerea unor zile 
plăcute într-un cadru 
ral deosebit de frumos, 
și în privința sportului 
viciul" ar fi același...

natu- 
Dacă 
„so

NICI UN TEREN SPORTIV
LÎNGĂ... HANUL VLĂSIEI

un

ex-

DE

de

a acelora 
acest loc în 

care a fost

terenurile de

mai 
mult închise, iar dacă obții 
cheia și materialele nu se 
ocupă nimeni de 
(cît de elementară) 
nile acestui joc — 
farmacistul Nicolae 
din București.

Alte amănunte suplimen
tare ni le dă șeful Comple
xului turistic, Alexandru Do
chiță.

— în prezent, unitatea 
noastră poate oferi cazarea 
unui număr de peste 300 de 
turiști. Din păcate, majori
tatea locurilor sînt libere în

inițierea 
în noțiu
ne spune 
Petrescu

Fără îndoială că, prin pi
torescul său, Hanul Vlăsiei din 
Parcul Snagov constituie 
punct de atracție pentru a- 
matorii de plimbări și
cuxâii. Situat la 40 km de 
București și la numai 25 km 
de Ploiești, parcul este pur și 
simplu asaltat de turiști.

Nu-i vorbă că Hanul Vlă
siei, prin excelentul său res
taurant și originalul camping 
pe apă (destul de mic, încă, 
din punctul de vedere ai ca
pacității — doar 44 de locuri), 
oferă condiții excelente de o- 
dihnă și recreație.

Inginerul Ion Lega, un vechi 
și pasionat amator al drume
ției, pe care l-am întîlnit aici, 
își motivează vizita :

— Găsesc aici, mai mult ca 
oriunde, liniștea pe care o 
caut, mă pot odihni foarte 
bine. Hanul fiind mai mic nu 
trebuie să suporți gălăgia u- 
nor turiști prea veseli, care, 
mai ales noaptea, întrec mă
sura...

Păcat, însă, că în parc nu 
sînt amenajate și cîteva locuri 
de sport. Printre alei, un te
ren de tenis sau de volei — 
la umbra copacilor — ar fi 
fost necesare.

Intr-adevăr, parcul Snagov 
NU ARE NICI UN TEREN DE 
SPORT I Situația trebuie nea
părat remediată, pentru că a- 
ici — unde afluența vizitato
rilor este extrem do mare — 
tinerii veniți să-și petreacă o 
zi de odihnă nu găsesc nici 
un locușor pentru joaca cu 
mingea I Soluții există. De

pildă, în jurul spațiului rezer
vat parcării de mașini s-ar 
putea amenaja și cîteva tere
nuri.

Miile de excursioniști veniți 
în parc (aici, mijloacele de 
transport în comun sînt sufi
ciente, mai puțin duminica) vor 
trebui să aleagă una din ur
mătoarele variante: să stea 
la restaurant, să se plimbe pe 
alei sau cu vaporașul, să le
nevească la iarbă verde. Odih
nă... pasivă I Dar pentru tine
retul care vrea să alerge, să 
se destindă prin sport ? Ni
mic 1 Și e păcat. O spune și 
tov. Ion Mihalcea, șef de uni
tate .la Hanul 
ne-a relatat cu 
această cauză, 
grup, rezervate 
foarte rare. Cei
miră frumusețile parcului 
pleacă. Dacă posibilitățile 
practicare a sportului ar 
mai mari, parcul Snagov 
fi un loc și mai minunat 
recreație, de destindere.

Vlăsiei, care 
regret că, 
excursiile 
tinerilor, 
mai mulți

Raid-anchetă realizat
de

Vaieriu CHIOSE, Paul SLĂVESCU,
Ion OCHSENFELD

și Traian IOANIȚESCU

0 COLABORARE RODNICA
(Urmare din pag. 1)

vietică. Plasate într-un ase
menea cadru, legăturile spor
tive româno-sovietiee ocupă 
în ansamblul relațiilor noas
tre sportive internaționale un 
loc de prim plan.

Sint bine cunoscute și una
nim apreciate in lume reali
zările remarcabile obținute de 
mișcarea de cultură fizică și 
sport din Uniunea Sovietică in 
domeniul angrenării maselor 
populației în practicarea sis
tematică și organizată a exer- 
eițiilor fizice, precum și în 
privința performanțelor spor
tive. Reprezentanții U.R.S.S. 
concurează cu mult succes la 
Jocurile Olimpice, campionate 
mondiale și europene, dețin 
poziții fruntașe intr-o serie 
întreagă de ramuri sportive 
ca atletism, haltere, lupte,

gimnastică, volei, box, tir, 
baschet, fotbal, sporturi nau
tice ș.a. De asemenea, cerce
tarea științifică in domeniul 
sportului, pregătirea cadrelor 
de specialitate și tehnicieni, 
literatura și presa sportivă au 
atins un inalt nivel in Uniu
nea Sovietică.

Datorită conducerii de că
tre partid, sprijinului multila
teral, moral și material, acor
dat de statul socialist, miș
carea sportivă din tara noas
tră a Înregistrat și ea progre
se considerabile, este stimată 
și prețuită pretutindeni în lu
me. Se vorbește, pe bună drep
tate, despre o școală româ
nească în handbal, rugby, ca- 
iac-canoe, scrimă, lupte, box, 
sint cunoscute succesele te- 
nismaniior, trăgătorilor, atle
telor. O deosebită atenție se 
acordă activității sportive din 
rîndui elevilor și studenților.

SPORT
CĂLĂTORULUI... NU-I 
ȘAOE RINE CU DRU 
MUL (cind I.T.A. Rum»

*
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LA CAMPING...
Campingul de la Snagov, si

tuat la marginea unei păduri 
seculare, vâ așteaptă zilnic. 
Ca și acum un an ? Nu I S-a 
mărit numărul paturilor, căsu
țele din lemn au fost remo
bilate, asigurîndu-se oaspeți
lor un confort satisfăcător. De 
asemenea, s-a deschis un bu
fet bine asortat, iar „undița- 
rii“ pot face pe lac agreabile 
partide de pescuit. Și încă 
ceva : la doi pași se afla 
ștrandul I.C.A.B., 
pentru țoale vîrstele și gus
turile.

Vizitatorii, oameni de diverse 
profesii și vîrste, care vin 
să-și petreacă aici ziua de 
odihnă, știu acum 
ceea ce este bun, 
că în perspectivă 
iască rezervele 
încă. Aristică Popa, 
Teleanu, Ștefan Mandrovschi 
și alfi tineri salariați ai Fa
bricii de încălțăminte „Pionie
rul" din Capitală, care au ve
nit în grup să-și petreacă 
weck-end-ul, ne-au mărturisit 
impresia lor că respiră aici 
un aer foarte curat, dar că 
s-ar fi simțit și mai bine dacă 
aveau un loc pentru jocuri cu 
mingea. Tînăra funcționară la 
Loto-Pronosport Anca Paras- 
chiv, aflată cu mătușa ei pen
tru prima oară la Snagov, e 
îneîntată de priveliștea încon
jurătoare, dar — în același 
timp — a fost surprinsă că 
nu a văzut prin jur nici un 
teren de volei sau boschet, 
sporturi care îi plac foarte 

să 
aș 

Un 
să 
de 

a con-

amenajat

să aleagă 
să priveas- 
și să intu- 
neexplorate 

Emilian

mult. „Cred că dacă ar fi 
stau mai multe zile aici 
începe să mă plictisesc, 
club al tineretului, în care 
nu iipsehscă și un ring 
dans, sînt convinsă
chis interlocutoarea — că ar 
determina pe mulți să-și lun
gească vacanța". Deși P. G.

din Brașov, aflată în excursie 
în circuit cu mașina, s-a es
chivat la început să ne răs
pundă, ne-a făcut apoi cu
noscută opinia sa, care nu-i 
de loc măgulitoare: „Natura 
este foarte atrăgătoare, con
fortul acceptabil, însă pro
prietarii ar trebui să vegheze 
mai mult asupra curățeniei. în 
unele căsuțe n-ar strica o... 
daparazitare". Ne-am adresat 
apoi unei persoane autorizate. 
Vorbindu-ne despre frumuse
țea și binefacerile turismului 
de camping, doctorul N. Stă- 
nescu, care lucrează de mai 
multă vreme la punctul sani
tar al ștrandului, a subliniat 
necesitatea respectării cu stric
tețe a regulilor de igienă, fo- 
losindu-se cît mai des meto
dele de dezinfectare. Tatăl 
medicului sportiv, Nicolae Stă- 
nescu, atrage atenția conduce
rii campingului și asupra u- 
nor parazifi sociali, care-și 
mai permit într-un lăcaș de 
odihnă să facă chefuri pre
lungite sau să aibă manifes
tări de imoralitate. Amatori
lor de distracții zgomotoase și 
nocturne trebuie să li se 
pună în vedere că micile că
suțe constituie un loc de re
creare și conviețuire civilizată.

Am mai aflat și alte vești 
de natură să bucure, dar și 
să stimuleze la reflecții con
ducerea campingului. Tovară
șul Ovidiu Marga, responsa
bilul unității, nu se mai poate 
plînge că nu are vizitatori 
(sîmbătă și duminica e greu 
să găsești un pat) și de aceea 
poale cea mai semnificativă 
concluzie la care ne-a condus 
sumara investigație este urmă
toarea : realizarea dorințelor 
legitime ale publicului va face 
ca soarele bunei dispoziții să 
strălucească din plin și să 
înlocuiască la nevoie absența 
celui natural.

NĂDUFUL PASAGERULUI
După fotbal, transportul în comun este — probabil — domeniul 

care a adunat cea mai cuprinzătoare colecție de critici și blesteme... 
Noi nu ne vom face ecoul pasagerului cusurgiu care dorește să-i vină 
în clipa in care s-a oprit în stație vehiculul dorit (așa ceva este, prac
tic, imposibil), dar situația existentă în transportul spre Jocurile dc a- 
grement din jurul Capitalei este, fără îndoială, inadmisibilă.

Trebuie înțeles <*3 la bun început faptul că a duce și a aduce pe 
—- itinerarul București—Snagov și retur cam 5 000 de persoane nu este 
tocmai ușor, cu atît mai mult cu cît majoritatea asaltează stațiile, atit 

la plecare cît și la întoarcere, în ore supranumite „de vîrf“. Dar, de 
vreme ce I.T.A. Ploiești a rezolvat (fie și parțial) această treabă, de ce 
oare să nu poată face același lucru și I T.A. București (Autobază nr. 3) ?

Stăm de vorbă cu tovarășul NICOLAE ȘERBAN, la punctul de par
care Snagov-Parc, casierul punctului.

—- I.ucrînd de mai multă vreme aici, ce ne puteți spune despre felul 
cum sînt transportați pasagerii ?

— In condiții vitrege. Mașini puține, aglomerație mare. Ș; dacă la 
venire mai e cum mai e, la plecare situația devine de-a dreptul tragică, 
numărul autocarelor fiind și mai mic. Oamenii se calcă, pur și simplu, 
în picioare și nu ie tihnește ziua de odihnă.

— Ce ar trebui să se facă ? nc adresăm unui alt interlocutor, tova
rășul ION BARBU, responsabilul ștrandului Snagov-PIajă,

— Pînă acum s-au făcut discuții, ședințe, critici și. 
I.T.A. București, după 
îi lua din clienți) n-a 
bătă și duminică. La 
noastră și a lor) s-au 
puțin — fără nici un _______

De fapt, un rezultat există. Acela că locuitorii Capitalei, dornici 
să-și petreacă ziua de odihnă în peisajul mirific al Snagovului, trebuie 
să suporte tortura teribilă a deplasării. Și, după o experiență tristă, cci 
mai mulți preferă să se lase păgubași.

sigur, la noapte! Poate pe partea... ailaltă!— Nici o grija, tata, mă întyc

s-au făcut discuții, ședințe, critici și... promisiuni, 
ce a cîștigat litigiul cu C.F.R.-ul (care, pasămite, 
reușit să satisfacă necesitățile în zilele de sim- 
nivelul conducerilor celor două întreprinderi (a 
purtat dialoguri prelungi, dar — deocamdată cel 
rezultat.

De asemenea, de o bună re
putație se bucură cercetările 
științifice ale specialiștilor ro
mâni efectuate în domeniile 
cele mai variate ale educației 
fizice și sportului.

Toate acestea au creat o 
bază favorabilă pentru extin
derea neîntreruptă a colaboră
rii pe plan sportiv dintre țări
le noastre, în spiritul priete
niei frățești care leagă cele 
două popoare, contribuind la 
cimentarea continuă a acestei 
prietenii, în condițiile optime 
pe care socialismul le creează 
pentru afirmarea personalită
ții fiecărui popor, pentru în
țelegere și colaborare între 
state, între națiuni socialista, 
independente și suverane, e- 
gale în drepturi.

De-a lungul anilor, colabora
rea sportivă dintre România 
și Uniunea Sovietică s-a 
nifestat din 
fructuos.

Este greu 
chiar sumar, 
întrecerile bilaterale 
avut 
schimb de experiență și aju
tor reciproc favorabil. Spor-

ce în ce
ma- 
mai

fie 
toate

> au 
Ioc, toate acțiunile de

de trecut,
in revistă 1 

care

tivii români și sovietici au e- 
voluat sub cerul acelorași 
stadioane, sub plafonul acelo
rași săli, în apa acelorași ba
zine, aproape în toate disci
plinele sportive practicate în 
cele două țări.

In România au fost aplau
dați asemenea campioni sovie
tici cum ar fl Vladimir Kuț, 
Nina Dumbadze, Evgheni Gri* 
șin, Viktor Ciukarin, Larisa 
Latinina, Albert Azarian, Bo
ris Spasski. Tigran Petrosian 
Vasili Smîslov ș.a. după cum 
spectatorii sovietici au făcut 
calde manifestări de simpatie 
unor străluciți ambasadori ai 
României sportive ca Iolanda 
Balaș, Lia Manoliu, Viorica 
Viscopoleanu, Iosif Sîrbu, Va
ieriu Bularca, Dumitru Pîrvu- 
lescu. Ion Cernea. Nicolae 
Linca, Horațiu Nicolau, Simi- 
on Ismailciuc, Aurel Vernes- 
cu. Olga Szabo. Ion 
Alexandru 
alții.

Mișcările 
două țări 
schimburi 
ciproc avantajoase, s-au orga
nizat tabere comune între

Apolzan
Voincscu, 
și mulți

din cele 
făcut

sportive
au făcut vaste 

de specialiști, re-

sportivii români și sovietici, 
intilniri între oamenii de ști
ință din domeniul sportului. 
Cu aceste prilejuri, tehnicieni 
renumiți din România și U- 
niunea Sovietică au împărtă
șit unii altora din experiența 
lor, pentru progresul general 
al sportului. In același spirit 
se înscrie colaborarea dintre 
editurile sportive ale țărilor 
noastre, care traduc și pu
blică cele mai valoroase lu
crări tehnice.

Volumul schimburilor spor
tive între România ți U.R.S.S. 
a crescut considerabil. Dară, 
de pildă, in anul 1939 au fost 
înscrise 103 acțiuni, pentru 
1970 sînt prevăzute 165 ase
menea manifestări, dintre care 
14 la nivelul reprezentativelor 
naționale.

In anul 1969. o delegație a 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport din 
România a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică, Ia invita
ția Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al URSS. 
Cu acest prilej au avut ion 
convorbiri, desfășurate într-un

spirit de deplină înțelegere, 
cele două delegații s-au in
format reciproc asupra reali
zărilor și perspectivelor miș
cării sportive din România și 
U.R.S.S. De ieri ..........
țara noastră o 
Comitetului 
Fizică și Sport de 
Consiliul dc Mințșirî 
U.R.S.S., care întreprinde 
vizită de răspuns.

Experiența acumulată, 
lanțul rodnic al rezultatelor 
dobindite pînă acum, posibili
tățile mari care există, ne în
tăresc convingerea câ legătu
rile (le colaborare rodnică, 
multilaterală, in donțcnîul e- 
dueațiej fizice și sportului in
tre Romania și Uniunea So
vietică vor cunoaște o (Jervol- 
tare continuă.

O asemenea evoluție -cores
punde aspirațiilor ambelor po
poare, angajat** ferm pe dru
mul oroi'resUlui, va constitui 
o contribuție Ia întărirea ne
contenită a colaborării și prie
teniei româno-sovietiee, in fo
losul cauzei generale a socia
lismului și a păcii.

se află in 
delegație a 

pentru Cultură 
pe lingă 

al 
o

bi-
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nume... _ marcant în 
fotbalul nostru, ion Pîrcă- 
lab, nu mai are nevoie de 

Iniei o prezentare. Știrea a- 
nunfată acum cîteva zile 
câ „Săgeata Carpaților* va 

, pleca în Franța a fost pri
mită' cu regrete, dar și cu 
satisfacție de către numero
șii lui admiratori. Cu re
grete pentru câ de-acum 
înainte nu vor mai putea 
urmări sarabanda driblin
gurilor sale irezistibile, ur
mate de centrările deseori 
ca la carte, cu salisfacție 
pentru că — în ciuda celor 
care s-au grăbit să-l de
clare un „jucător terminai" 
— idolul lor se bucură încă 
de o mare apreciere pe 
continent.

Fortuna îți va surîde, cu 
toate că în ultimii doi ani 
ea n-a fost de loc amabilă 
cu fosta ta echipă. Dar, 
apropo, cum explici com
portarea formației dinamo- 
viste din ultima vreme ?

— In această perioadă noi 
nu am format niciodată o e- 
chipă. Mereu, 3—4 dintre noi 
n-au 
dacă 
nu e 
poate 
nisip.

— Cît vei sta la Nîmes 
și cu ce dorință pleci ?

— Doi ani, atît cit prevede 
contractul. Cît despre dorințe, 
am trei. Să joc bine și să-i 
fac pe ziariștii francezi să 
scrie — cu toții — frumos 
despre fotbalul nostru; să 
termin facultatea (sînt in anul

jucat serios. Or, astăzi, 
unul singur din cei 11 
in apele lui, totul se 
nărui ca un castel de

CE-I NOE IN TABĂRA
DINAMOVIȘTILOR BĂCĂUANI

FOTBALUL OLANDEZ
LA EL ACASA

Oaspete al Amsterdamului, In zile de mai, asistam, spectator in
teresat, Ia efluviile de entuziasm local pentru victoria Iul Feijenoord, 
proaspăta laureată a „Cupei campionilor europeni". Evenimentul avea 
loc chiar în momentul in care 16 echipe naționale se pregăteau pentru 
marea bătăile finală din Mexic. Printre acestea nu figura echipa Olan
dei, echipa țării care în ultimii ani a dat fotbalului european, dacă nu 
chiar celui mondial, două formații de mare valoare ca. Ajax și Fei
jenoord. Nostalgia și regretul pentru absența din Mexic erau atît de 
mari, incit revistele „Sportwereld" și „Voetbal" nu au ezitat să publice 
suplimente, speciale, colorate, închinate „Mundlalului". Dar Olanda nu 
era acolo. Care să fie explicația 7

(cel mai adesea jucători stră
ini, angajați în mai toate e-ț 
chipele).

întîlnindu-1 pe culoarele 
federației de fotbal, unde ve 
nise să-și definitiveze ulti
mele ormalități înainte de 
plecarj, nu am scăpat ocazia 
de a-i lua un interviu.

— Așadar, ne părăsești. 
Ce te-a determinat să iei

1, această hotărîre ?
< — Oferta clubuiui din Nî
mes a constituit pentru mine 
o mare cinste. Știu că nu va 
fi de loc ușor. Cred, insă, că 
'sînt capabil să fac față. Apoi, 
[faptul că îl voi avea lingă 
.mine, în echipă, pe Florică 
'.Voinea — o veche dorință a 
'mea, ne realizată pînă acum 
— m-a făcut să nu ezit prea 
mult la semnarea contractu
lui. Și, mai e ceva. Cred că 
'fotbalul francez este acela 
[care îmi convtne cel mai 
'mult. Fără angajament fizic 
•total, ca în campionatele din 
'R. F. a Germaniei, Italia sau 
Anglia, elegant, bazat pe teh
nicitate.

> — Ce știi despre noua ta
I echipă ?
! — Știu doar că anul trecut
; a terminat pe locul 8. Dar, 
lin acest an, cu noi, conduce
rea clubului speră să revină 
jpe primul plan al campiona
tului. Și-mi place să cred că 
nu s-a înșelat. Mi s-a spus 
că se țintește locul 5. Ambi- 
ția mea și a lui Florică este, 
linsă, de a prinde un loc pe 
■podium...

— Să sperăm că zeița

la I.E.F.S., la cursurileIV
fără frecvență) și, în sfîrșit, 
poate cea mai arzătoare do
rință : să-l „oblig" pe nea 
Angelo să mă selecționeze 
pentru meciurile din „Cupa 
Europei". Nu-i așa că ar fi 
frumos ?

— Și după doi ani îți 
vei pune ghetele în cui ?

— Nici nu vreau să mă 
gîndesc la așa ceva. Dacă 
Dinamo va mai avea nevoie 
de mine, voi reveni să joc. 
Și vă promit că o să fac to
tul ca să se intimple așa...

— îți dorim mult suc
ces !

Dan VLAD

PREOCUPARE PRINCIPALA IA C. f. R. PAȘCANI 
i CREȘTEREA

C.F.R. Pașcani, revenită în 
campionatul diviziei B după 
un an de activitate în „C“,

TINERILOR

O inifiativă
utilă

tn vederea satisfacerii 
solicitărilor exprimate de 
simpatizanți și susținători, 
clubul bucureștean Steaua 
a confecționat suveniruri 
sportive, printre care fa
nioane, brelocuri și insig
ne. Aceste obiecte pot fi 
procurate de la sediul 
membrilor susținători ai 
clubului Steaua, din Bd. 
Gh. Gheorghiu—Dej (sub 
terasa C.C.A.).

și-a reluat pregătirile 1a o 
săptămînă de la terminarea 
barajului disputat la Brașov. 
De luni, feroviarii au plecat 
la Cîmpulung Moldovenesc, 
unde vor sta pînă la 13 au
gust. în această perioadă. în 
afara antrenamentelor zilni
ce, s-a prevăzut și susținerea 
unor meciuri amicale. Antre
norul Marin Alexandru spe
ră că echipa sa va face jocuri 
frumoase în campionat și în 
finalul competiției se va clasa 
pe un loc onorabil. Antreno
rul pășcănenilor are, de ase
menea, ca preocupare prin
cipală creșterea câtorva tineri 
talentați, printre care Gb. 
Blejușcă și Dominte. în ace
lași scop, clubul Rapid Bucu
rești a împrumutat asociației 
din Pașcani pe Ștraț II, Măr- 
culescu și Andrei.

După o scurtă perioadă de 
vacanță petrecută la mare, 
dinamoviștii băcăuani vor 
urca spre mijlocul acestei 
săptămîni la Poiana Brașov, 
unde vor rămîne pînă în 
jurul datei de 22 august. Aici, 
ei își vor relua și pregătirile în 
vederea noului campionat, 
urmînd să susțină în inter
valul menționat trei partide 
de verificare, în compania 
echipelor Tractorul, Metrom 
și Steagul roșu, toate din 
Brașov.

In lotul băcăuan au surve
nit și — probabil — vor mai 
surveni unele modificări. 
Conducerea clubului, mani- 
festînd înțelegere în cazul 
jucătorului Vasile Panait, i-a

acordat acestuia — necondi
ționat — dezlegare (se pare 

pentru Oțelulcă el va opta 
Galați).

Printre noii 
Dinamo Bacău 
sile Constantin 
Metalul Tr. Severin) și Ion 
Constantin (de la Flacăra 
Moreni), ambii însă cu ca
rantină de un an, precum și 
Nicolae Fiorea (de la Celulo
za Călărași) și Dumitru Bizbac 
(de la Textila Botoșani).

In lotul de tineret vor fi 
promovați cîțiva juniori ta- 
lentați, din pepinieră proprie, 
printre care Matei Ghica (fiul 
fostului antrenor băcăuan 
Ghica).

legitimați la 
figurează Va- 
(venit de la

După opinii autohtone,, în 
fotbalul olandez cluburile 
sînt mai bine organizate de
cît echipa națională și a- 
ceastă constatare nu rămîne 
fără consecințe. Antrenorii 
federali, nici Georg Kessler, 
cel dinainte, nici cel de acum, 
de origine iugoslavă, Fah- 
dronc. nu pot asigura o se
lecție națională normală pen
tru că — ni se spune — „ju
cătorii buni sînt prea scumpi 
în Olanda". Ei cîștigă, firește, 
foarte bine la bogatele cluburi 
din care fac parte și le e frică 
de orice accidentare care ar 
putea interveni sub culorile 
naționale și care i-ar priva 
de primele de joc de la club. 
Se dă chiar ca exemplu cazul 
lui Groot, de la Ajax Am
sterdam, excelent jucător, 
care, fiind accidentat într-un 
meci internațional la Varșo
via, nu mai poate apărea de 
loc în echipa de club. Așa
dar, — cu această ciudată și 
de loc patriotică mentalitate 
— jucătorul olandez se

lește să evolueze bine pînă 
la selecție, adică atît cît îi 
ajunge pentru a-și crea pu
blicitatea și faima, pe urmă 
renunță la tricoul național 

sub. diverse pretexte.
★

Pentru a vedea mai de a- 
proape fotbalul olandez, am 
pășit cu venerație — într-o 
duminică de campionat — 
pe treptele de ■ beton' și prin 
schelăria de oțel a stadionu
lui care a găzduit în 1923 
Jocurile'Olimpice de la Am
sterdam. Jucau două echipe 
de la mijlocul clasamentului 
diviziei. A, dacă nu chiar de 
la periferia lui, în orice caz

♦ Feijenoord Rot-
terdam — vedeta

anului in Olanda

si- Cluburile, mai

Discufie de vacanță

FARUL
Cosmoc nu este ceea ce 

am putea numi un „antrenor 
publicitar" — limbajul său 

fiind, îndeobște, cel al fap
telor. Și cum „faptele" Fa
rului din această vară au 
încurcat foarte multe socoteli, 
stirnind destulă uimire și re- 
animind un final de campio
nat topit de arșiță (șl cea de 
la noi, și cea de la Guadala
jara...), ne-am gindit să ata- 

cu antrenorul Cosmoccăm
mai multe capitole de fotbal 
decit se obișnuiește intr-o dis
cuție de vacanță.

ir
Prima întrebare pusă a fost, 

poate, cca mai „dură" : invin- 
gînd cele trei mari bucurește- 
ne — pe două din ele chiar 
în Capitală — ați tras con
cluzia că fruntașele fotbalului 
nostru au decăzut, sau sîntdfi 
de părere că Farul s-a ridicat 
la nivelul lor, depășindu-le 
chiar ?

— Rugindu-vă să nu mi-o 
luați ca o lipsă de modes
tie, răspunsul meu este că 
am tras 
pionatul 
poate fi

— De
— Chiar și de 

aplică cite ceva 
marelui fotbal, 
pildă, de această 
moniei care este

— Prima întrebare pe care 
o cere răspunsul dv. este: 
credeți că ați aplicat ceva 
din lecțiile braziliene ? A 
doua întrebare: ce anume ?

— Sînt sigur că am apli
cat cile ceva din cele văzute 
în jocul campionilor mondi
ali, primul „împrumut” vi- 
zind răbdarea și o sporită 
atenție in circulația mingii. 
Văzindu-i pe temperamentalii 
brazilieni cu cită disciplină și 
meticulozitate — și calm — 
își țeseau circulația balonului, 
mi-am dat seama că aici e_ste 
noul lor mare atu. Și am în
cercat și eu cu băieții mei 
să imit ceea ce pot din de
monstrația campionilor. Am 
izbutit, cred, să realizăm o 
circulație care se apropie de 
rigorile handbalului (in fazele 
din fața semicercului), urmă
rind fisura în apărarea adver
sarului și angajarea în acea

răspunsul meu 
concluzia că în cam- 
nostru orice echipă 
învinsă.
Farul ?

Farul. dacă 
din lecțiile 
servite, de 

echipă a ar- 
Brazilia.

REFACEREA ORAȘULUI Șl A INSTALAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din oao. D

ajuns apa. întîi pînă la glez
nă, apoi pînă la brîu, apoi...

★
A doua zi în zori,-coborîm 

în gară. Veritabil șantier, 
sala centrală e plină cu sche
le. Undeva, in dreapta, un 
afiș scris la repezeală ne a- 
nunță că „se lucră sus" ~ 
Ia înălțimea 
ciu, clădirea 
gă galbenă, 
de parcă o 
și-ar fi pus în gînd să roadă 
zidurile din temelii și n-ar fi 
avut putere decît pentru un 
metru și jumătate. Pereții 
coșcoviți marcați de îmbrăți
șarea ucigătoare a apei. A- 
nunțuri căzute și scorojite. 
O ladă pentru var. cîțiva 
geamgii făcîndu-și meseria în 
plin trotuar printre călătorii 
care așteaptă sosirea autobu
zului pentru centru.

Cineva cere o rindea. Doi 
oameni trec printre geaman
tane, transportînd roabe pline 
cu cărămizi. Lumea se dă la 
o parte, cuminte și absentă, 
de parcă nimic deosebit nu 
s-ar întîmpla. Reconstruc
ția a intrat aici — se vede — 
în însăși firea, oamenilor...

★
In sala de sport a Școlii 

forestiere apa a atins, la 15 
mai, nivelul de un metru, ră- 
mînînd „pe poziții" mai bine 
de două zile. Acum, sala pare 
nici mai mult nici mai puțin 
decît o... plajă. Intre cele șase 
panouri de baschet pămîntul 
e arat. Alături, parchetul de 
altădată stă rostuit în stive. 
Inutilizabil.

Profesorul 
președintele 
țean pentru 
snort, vorbește încet, cu glas 
stins, de parcă și-ar chema 
cuvintele de departe.

— Era singura noastră sală. 
O amenajasem dintr-un ate
lier al Școlii forestiere, si 
chiar în primăvara asta bă
gasem aici vreo treizeci de 

(jmii de lei.-Vopsea,^ețțarații,

Cam 
unui om mijlo- 
gării are o dun- 
urîiă, murdară, 
ciupercă uriașă

Viorel Marches, 
Consiliului jude- 
educație fizică și

calorifere
— Ce veți face acum ?
— Ehe, greul a trecut. Cind 

am intrat în sală, la 17 mai, 
mi-a venit să mă iau cu 
miinile de cap. Nămolul era 
de jumătate de metru. Un 
nămol rău, unsuros, mai ceva 
ca untura. A doua zi am în
ceput munca patriotică. Am 
adunat cîțiva sportivi și 
le-am zis, așa, ca de la om 
la om: „Băieți, la sală e ne
norocire. Dacă nu ne grăbim, 
noroiul mănîncă totul și fe
tele noastre — a, uitasem să 
vă spun că echipa de baschet 
a Sănătății a intrat în divizia 
A — n-au să aibă unde juca... 
Cine vrea să dea o mină de 
ajutor, să vină direct la sală"

— Și-au venit mul ți?
— Cum să vă spun, au ve- 

destui. Dar cei mai mulți 
au pus umărul, în primele 
zile la refacerea întreprinde
rilor, la Uzina de apă, la 
„Unio", la C.E.I.L.... Ați au
zit că la C.E.l.L. producția 
s-a reluat la 3 iunie și că 
S-au și recuperat 21 de milioa
ne?! E drept, n-au fost nu
mai sătmăreni, au venit să 
ne ajute zeci de specialiști 
din întreaga țară, dar oricum 
21 de milioane reprezintă 
ceva!

Mă uit Ia omul din fața 
mea. E tînăr, nu-i decît de 
puțini ani în localitate, dar 
simte ca sătmărean cu toată 
ființa, ca și cum pe pămîn- 
turile 
mina 
torul 
vowa 
undă de mare mîndrie. In a- 
ceeași tonalitate, vorbește 
despre sprijinul prețios pri
mit din partea organelor lo
cale aîe puterii de stat, d’s- 
nre fondurile pe care forurile 
tutelare n-au uitat să le di
rijeze, în zile de grea încer
care, către mișcarea sportivă.

— Apoi am curățat sala de 
nămol. Am desfăcut parche
tul bucată cu bucată. Treabă 
tare migăloasă. Nici nu ști ic 
cum am fi scos-o la capăt

acestea ar fi văzut lu- 
zilei. Vorbește de aju- 
sosit din restul tării și 
lui e traversată de o

dacă sportivii noștri — bo
xerul Crișan, luptătorii Su 
vec, Pop sau Negrea, ca să 
dau numai exemplele care-mi 
vin acum, repede, în minte
— nu ne-ar fi ajutat, bene
vol, zile în șir...

Se întrerupe.
fetiță. întreabă cînd se reiau 
antrenamentele. “ 
Mai’cheș o mîngîie pe păr, 
cu mină de tată. Peste cî
teva zile — îi spune, și fata 
iese ca din pușcă.

— Peste cîteva zile?!
— Sperăm. Ne trebuie 12 

metri cubi de seîndură. E 
mare cerere de lemn în zilele 
astea, dar vom face rost... 
Seîndură oarbă avem, ama
tori să instaleze podeaua se 
găsesc printre sportivi. Așa 
că, într-o săptămînă-două tre
buie să terminăm cît mai re
pede, să poată pleca oamenii 
in concediu. Au nevoie de 
odihnă după toată încleșta
rea aceasta...

îmi spune că la Consiliu 
nimeni nu și-a luat concediu, 
și faptul acesta — pe undeva 
nu simplu — i se pare nor
mal, firesc. Antrenamentele 
se desfășoară — continuă el
— la baza sportivă a Liceu
lui nr. 2, unde elevii au rea- 
menajat singuri, sub condu
cerea profesorilor loan Lini 
și Zoltan Feldmeri, un teren 
de baschet, unul de volei și 
pista de atletism.

Îmi întinde un pachet de 
țigări. Refuz. își alege uția, 
o trece printre degete. O 
„moaie". Soarele a ajuns sus 
și trebuie să fie amiază... 
Gazda se apleacă, ridică un 
cui ruginit, îl azvârle într-un 
colț.

— Dacă nu 
ne-am fi văzut de treabă. Ar 
fi mers bine.

— Și așa ?
Zîmbește. Curat, copilă

rește, de parcă-ar vrea să 
zică : „ei, nu mă prinzi..."

— Așa ? Așa o să fie mai 
greu. Dar o să fie și mai 
frumos. Să veniți peste o 
lună să vedeți sala asta...

A intrat o

Profesorul

erau apele,

ARE PRETENȚII
fisură a unui atacant de-al 
nostru.

— Se poate, deci, spune că 
ați renunțat la teza angaja
mentului fizic total, la mare 
cinste și aplicată în mod ex
clusivist in toată istoria 
tenței Farului ?

— Da. Farul nu mai 
doar în forță, câutînd 
Îngenuncheze adversarul ...... 
năvălirea asupra lui. De alt
fel, victoriile din deplasare 
confirmă și ele noua orienta
re. pe teren străin trebuind 
neapărat să arăți că știi mai 
mult decit adversarul pentru 
a-1 învinge.

— Circulația net superioară 
a balonului ar fi marele se
cret al Farului din această 
vară ?

— Primul, în orice caz. Lui 
i se adaugă o rezolvare în 
proporție mai mare a proble
mei sarcinilor dubie și ar mai 
fi un argument sentimental...

— Secundar sau de esență ?
— De esență, surprinzător 

poate pentru mulți, gîndindu-se 
că vorbesc de un argument sen
timental la Farul, echipă re
cunoscută pentru acumulările 
sale de la alte cluburi. Ei 
bine, între băieții acestei e- 
chipe s-au cimentat, in sfir- 
șit, relații sufletești foarte pu
ternice. Din respectul lor și 
din grija de a nu deregla a- 
ceste relații, nu vom ad’ce 
la Farul — pentru noul cam
pionat — nume mari, vedete 
cu pretenții. Nu vrem să dă- 
rîmăm ceva clădit foarte 
greu...

— Trecînd la o sferă mal. 
largă, cum credeți că se poate 
depăși impasul — poate nu 
numai aparent — în care se 
află fotbalul nostru, situat oa
recum la răscruce după per
formanța reușită în Mexic ?

— Sînt convins că numai 
întărirea hotărită a cluburilor 
poate pulsa o viață nouă in 
fotbalul românesc. Nu ne pu
tem mulțumi cu o singură e- 
chipă de valoare, chiar na
țională. Și pentru a nu vorbi 
doar la general, aș vrea să 
vă spun că aici, la Constanța, 
cu un stadion pentru noctur
ne, cu... marea și miile de tu
riști care ne vizitează, ar pu
tea să înflorească un adevărat 
club experimental, beneficiarul

exis-

joacă 
să-și 
prin

unor condiții proprii mult su
perioare celor de la Pi teșit, 
de exemplu.

— Revenind in încheiere la 
o sferă de Interes imediat pen
tru simpatizanta echipei Fa
rul, v-aș întreba: ce Vă pro
puneți in viitorul campionat ?

— în ediția trecută, proiec
tele Farului vizau ocuparea 
unuia din locurile cuprinse 
între treptele 5—8. Acum, ur
căm speranțele de la locul 
5 în sus.

— în sus,
— Pînă în 

tiu, dacă se 
ua este principala 
vorită, pentru tinerețea ei, iar 
Dinamo rămîne echipa cu nu
mele cele mai „grele". Noi, 
însă, sîntem hotărîți să nu în
cercăm marea doar cu dege
tul...

pînă unde ? 
virf, pină la ti- 
poate, deși Stea- 

mea fa-

Marius POPESCU

BULETINUL
TRANSFERĂRILOR
La Federația română de 

fotbal au fost depuse, 
printre altele, următoarele 
cereri de transfer :

D. și S. Mocanu (ambii 
de la Dinamo București), 
pentru „U" Cluj ; Atodire- 
sei, Dobai, G. Czako și 
Moț (toți de la U.T.A). 
pentru Vagonul Arad : 
Tană și C. Mateescu (am
bii de la Universitatea 
Craiova), pentru Electro- 
putere Craiova ; Hădărea- 
nu (C.F.R. Cluj) și Har- 
șani (Crișul Oradea) — 
ambii pentru Olimpia O- 
radea; Arnăut și Copă- 
ceanu (ambii de Ia C.S.M. 
Reșița) și Brindescu 
(U.T.A.) — toți pentru Po
litehnica Timișoara.

ANCA GROZA Șl
CAMPIOANE DE

(Urmare din pag. 1)

namovistei Lucia Radu. Ea 
și-a asigurat din primii metri 
un avantaj substanțial, re
zistînd în final atacului Ag- 
netei Șterner. Rezultatele din 
fișele de concurs sînt destul 
de slabe, confirmînd slăbiciu
nile evidente ale craulistelor 
noastre. Rezultate tehnice : I. 
LUCIA RADU (Dinamo) 
2:26,6 — rec. junioare II — 
campioană națională, 2. Ag
neta Șterner (Steaua) 2:28,4, 
3. Carmen Cehanzuc (Șc. 
2) 2:30,6.

RODICA PETRUICA CU 
FINIȘ MAI BUN

încă din start, cursa

Sp

UN

încă din start, cursa de 
200 m bras a fetelor promitea 
o dispută interesantă. Dina- 
movistele Liliana Burlacu și 
Anca Georgescu aveau de 
tranșat o revanșă din proba 
de „sută" și au ridicat strocul 
de la primii metri. De la ju
mătatea întrecerii însă, a in
trat în horă și reșițeanca Ro- 
dica Petruică. Cu un stil mai 
economic, eleva prof. Schuster 
a revenit din urmă și s-a 
instalat la conducere. Pe ulti
mii 50 de metri, lupta a fost 
aprigă. Reșițeanca (14 ani) a 
păstrat un avantaj minim, 
reușind să devină pentru pri
ma oară campioană națională 
de senioare. Rezultate teh
nice : 1, RQDICA PETRUICA 
(Șc. Sp. Reșița) 2:59,4 — cam
pioană națională, 2. Liliana 
Burlacu (Din.) 2:59,5, 3. Anca 
Georgescu (Din.) 3r01,8, 4. 
Anca Mihăescu (Din.) 3:04,9.

NICI ALMER NU ȘI-A 
GRADAT EFORTUL

Proaspăt campion al probei 
de 400 m liber, în care și-a 
cîștigat biletul de avion pen
tru „europene", Eugen Aimer 
a ținut ou orice preț să cîști-

RODICA PETRUICĂ.
ÎNOT LA 14 ANI

ge și la 400 m mixt cu un 
nou record. Tetratlonistul re- 
șițean a plecat însă prea tare 
pe porțiunea de delfin, a slă
bit simțitor la spate și bras, 
și cu toate eforturile depuse 
pe lungimile de craul el n-a 
reușit decît 5:01,1, cifră cu 
0,3 sec. mai slabă decît re
cordul stabilit în primăvară. 
Rezultate tehnice: 1. E. AL- 
MER (Olimpia Reșița) 5:01,1 
— campion național, 2. D. 
Naghi (Mureșul) 5:04,8 (r.p.), 
3. E. Manolescu (Șc. Sp. 2) 
5:17,2 (r.p.).

CRISTINA BALABAN — 
ANCA GROZA 1—1

învinsă la 200 m mixt, tî- 
năra dinamovistă Anca Groza 
și-a luat o binemeritată re
vanșă pe distanța de 400 m 
în fața recordmanei naționa
le. Groza a condus de la în
ceput, uneori autoritar chiar, 
rezistînd eroic pe ultimii me
tri sprintului dezlănțuit de 
Cr. Balaban. Rezultate teh
nice : 1. ANCA GROZA (Din.) 
5:41,0 — rec. de junioare și 
copii — campioană națională,
2. Cr. Balaban (Din.) 5:42,2,
3. Dagmar Hluzin (Șc. Sp. 
Reșița) 5:57,3.

4x100 m liber (b): STEAUA 
3:53.2, Olimpia Reșița 3:56,9 ; 
4x100 m liber (f): DINAMO 
4:40,0.

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES DIN 2» IULIE 
1370 :

EXTRAGEREA I : Categ. a Il-a : 
1 variantă a 33.410 lei ; a III-a : 
7,8 a 5.390 lei ; a IV-a : 26,25 a 
1.780 Iei ; a V-a : 81,05 a 576 Iei ; 
a Vl-a : 2.703,05 a 50 ' 'lei.

A : 2 va-
și 1 variantă 
3,10 a 14.748

Extragerea a n-a : 
riante 50% a 18.287 lei 
25% a 9.144 lei ; B : ..____
lei : C : 4.80 a 9.525 lei ; D : 39.80 
a 500 ici ; E : 477,60 a 100 lei ; F : 
6.174,25 a 20 lei.

tari decît echipa 
națianală... iS1 InI
port, sirenele
anunță victoriile
echipei ® Antre
norul Happel ifi
prezintă elevii

locală, DWS, fostă 
soccerului olandez, 
furibund să scape

tina, cea 
glorie a 
se zbătea 
de retrogradare. După-amiaza 
era însorită și calmă, dar în 
tribune — uriașe, de dimen
siuni olimpice, amplificate 
poate de turnantele înclinate 
ale velodromului din incintă 
— nu s-au așezat mai mult 
de două mii de spectatori (și 
meciurile nu se televizează!). 
Prima impresie pe care ne-a 
lăsat-o publicul a fost aceea 
a unei medii de vîrstă con
cordantă cu tradiția clubu
rilor, nu cu viitorul lor. Ti
neretul, în general, . lipsea.

Tehnic se joacă bine. Din 
maniera angio-saxonă 
preluat cu precădere 
lungă la firul ierbii și ten
dința de a 
alerge, ceea 
cători destul 
după 90. de 
ofensiv este 
nații simple, 
elimină ab initio apărarea a- 
glomerață sau jocul de aștep
tare. Extremele’ fac curse 
lungi și se repliază adesea 
sp^e centru, iar uneori sînt 
înlocuite în atac cu fundașii 
ofensivi, rapizi și puternici. 
In schimb, n-am văzut con
structori geniali la mijlocul 
terenului. Driblerii sînt rari

s-a
pasa

face mingea să 
ce lasă pe ju
de proaspeți și 

minute. Spiritul 
axat pe combi- 
mentalitate care

Ajax nu joacă pe stadio
nul olimpic decît rar, cînd 
are nevoie de instalația de 
reflectoare, pentru o noctur
nă; altfel, are, la Amsterdam, 
propriul său stadion, Feije
noord, de asemenea, la Rot
terdam, în chiar cartierul de. 
la care și-a luat numele.

★
Acum, pentru că e la modă 

și pentru că a reușit acolo 
unde Ajax a eșuat (anul tre
cut în finală, la Madrid), 
Feijenoord este considerat 
cel mai mare și cel mai pu
ternic club olandez (de alt
fel. acestea două sînt singu
rele cluburi declarate pro
fesioniste din Olanda). Clubul 
din Rotterdam (înființat în 
1908) posedă stadionul cel 
mai mare și publicul cel mai 
fidel. In port, remorcherele 
vestesc cu sirenele victoriile 
echipei, iar șeful gării din 
cartierul portuar și-a tuns 
arbuștii de lingă peron în 
formă de F. în momentul a- 
pariției echipei pe teren, su
porterii intonează imnul clu
bului, un fel de marș caden
țat.

Antrenorul austriac Emst 
Happel are la dispoziție un 
lot care, fără a fi formidabil, 
a reușit să iște din coeziune 
o adevărată și redutabilă e- 
chipă. Ceea ce e Cruyff pen
tru Ajax, este aici Moulijn. o 
avere națională care a fost 
păstrată, concentrată pe loc 
și valorificată. La 33 de ani, 
extrema stingă Coen Moulijn 
este încă asemuit cu englezul 
Matthews șl cu spaniolul 
Gento. Lîngă el forța ofensi
vă a echipei se bazează pe 
jucătorul foarte complet care 
este Van Haneghem și pe 
percutantul suedez Kindvall 
(prezent în echipa sa națio
nală la Puebla și Toluca), 
golgeterul echipei, dar abia 
al treilea în clasamentul o- 
landez. Defensiva este asigu
rată de un libero (La.seroms), 
susținut de un fundaș cen
tral (Renus Israel) care este 
în același timp căpitanul e- 
chipei și pe care presa o- 
landeză l-a desemnat cel mal 
bun jucător al sezonului 
1969—1970. Fundașii laterali 
Haak si mai ales Van Dui- 
venbede (fost la Ajax) sînt 
capabili să se avînte în atac, 
dar să se șl replieze repede. 
Mai slab este acoperit mij
locul terenului, în ciuda pre
zenței aci a celui de-al doi
lea jucător străin, austriacul 
Hasil (de altfel, excelent șu
ier ; el execută adesea pe
nal ty-urile echipei).

★
Feijenoord este neîndoios 

vedeta anului în Olanda. Da •, 
această împrejurare a știut 
să profite. concurenta Ajax 
din Amsterdam care, în um
bra focurilor de artificii de 
la Rotterdam, a cîștigat 
campionatul olandez (cu 3 
puncte avans față de Feije
noord) și totodată „Cupa O- 
landei". Nimeni nu poate a- 
vea chiar totul în viață...

(vib.)

Ow
MARGINALII LA „D1NAMOVIADA" INTERNAȚIONALA DE BOX

SUCCES DE PRESTIGIU
AL PUGILIȘTILOR ROMANI
Dinamo București, pentru a doua oară pe locui I • Caîisiiat© , ... _ _ ... ______ ______ _

Cujov, cel mai complet pugilist al ediției a Xl-a ® Promovarea 
tineretului, preocupare actuală a antrenorilor Titi Dumitrescu 

și EuâSh Furesz
churskl. situat pe locul 4 în cla
samentul european publicat cie 
revista poloneză „Boks" (nr 1/ 
1970). Ceea ce spune ceva...

Din cealaltă Categorie de spor
tivi a echipei, cea a consacrati- 
Ior. fără îndoială, campionul eu
ropean Calistrat Cutov rămme 
același sportiv de nădejde. ne
învins de la Ciudad de Mexico 
încoace. El s-a detașat și de a- 
ceastă dată de toți competitorii, 
primind șl Cupa pentru cel mal 
complet boxer al actualei ediții. 
Ceilalți doi medallați cu aur 
(Adrian Moraru și campionul bal
canic Marin Constantinescu) al
cătuiesc un capitol deosebit. Pri
mul. favorizat de juriu în semi
finală. s-a revanșat în partida 
finală, dovedind clarviziune și 
multă stăplnire de sine. In ciu
da celor 19 ani ai săi. Cu Marin 
Constantinescu s-a petrecut. un 
fenomen invers, el ajungînd in 
finală doar datorită descoperirii 
unei erori săvîrșlte de arbitrul 
judecător Elbegdarz (R. P. Mon
golă). care-l dăduse învins. In 
finală, cîștigă prin rănirea ger
manului Klaus Domack. într-o 
situație în care învingătorul nu 
se conturase încă. Cei doi mart 
învinși, Ion Olteanu — revelația 
preliminariilor și semifinalelor si 
decepția finalei — și 
european Ion Alexe. au și ei cir
cumstanțe. Lipsa zilei ' -
și-a pus amprenta pe 
șl brațele lor, astfel 
nalft ambii au cedat 
mai cîteva minute de 
Dumitrescu nu este, însă. îngri
jorat. deoarece acum doi ani, 
în Ungaria, în condiții normale. 
Ion Alexe trecuse cu ușurință — 
tot în cadrul Dinamovladel — de 
sovieticul Kamo Sarojan, învin
gătorul său de acum.

Șl la oaspeți am remarcat ele
mente tinere, foarte talentate, o- 
ferindu-ni-se astfel unele indicii 
asupra perspectivelor în ringul 
internațional. Este un lucru deo
sebit de important, mal cu sea
mă acum, cind am șl încenut să 
facem calcule pentru „europenele" 
de la Madrid (1971) șl Olimpiada 

Sperăm 
notat 
astfel 

în

de aproape o săptămînă, 
iubitorilor sportuțui cu 
din Capitală a fost po- 
de evoluția celor 68 de 
angajați în apriga în- 

Dinamoviadei interna-

Timp 
atenția 
mănuși 
larizată 
pugiliștj 
trecere a 
ționale.

Locul I 
na mo din 
lor patru 
cu argint , 
clasamentul pe cluburi, 
formației similare din 
(locul II) și Gwardia 
(loc III), ilustrează pe 
poziția actuală a boxului 
nesc în arena internațională. Afir
măm aceasta, avînd în vedere 
faptul că în toate cele 7 țări par
ticipante cluburile dinamoviste 
au o pondere însemnată. deți- 
nînd constant jumătate sau chiar 
mat mult din numărul titluri
lor naționale. De altfel, prezența 
unor medallați olimpici, europeni 
șl balcanici la startul recent în
cheiatei competiții atestă nive
lul șl importanța Dinamoviadeîor.

Antrenorii Titi Dumitrescu șt 
Eugen Ftiresz au privit cu mare 
atenție această întrecere, deși 
faptul că au alcătuit o echipă 
cu multe elemente tinere, fără 
Ion Covaci, Antoniu Vasile sau 
Ion Monea, lasă impresia că erau 
siguri de victorie. Unit dintre a- 
cești tineri nu erau însă lipsit! 
de perspective șl, oricum, ei nu 
aveau misiunea de a obține 
medalii de aur, ci de a se căli în 
competiții grele. Cel trei com
ponent! al lotului lărgit de tine
ret, introduși în formație — Ște
fan Boboc. Eugen Gorea și 
colae Păpălău —, împreună 
Vasile Ivan, Gheorghe Ene 
Ion GyOrffi formează 
de perspectivă al formației 
namoviste. Dintre el. ștefan Bo
boc a depășit așteptările, ocu- 
pînd locul I, după ce îi între- 
cuse, rind pe rind, pe sovieticul 
Ghenadie Torgovțev, 
ghiarui 
lonezul 
dițli în 
vorizat 
minării, _ ___ ___ „
In semifinale), iar lipsa zilei de 
odihnă îhtre semifinale (vineri) 
și finală (sîmbătă) a constituit un 
greu obstacol. De acest obstacol 
nu a putut trece Vasile Ivan, la 
care se mal adaugă și faptul 
că după meciul de vineri s-a su
pus unul regim special, pentru ca 
dimineața, la cintarul oficial al 
finalei, să nu depășească greu
tatea de 51 kg.

Eugen Gorea, deși a pierdut, a 
realizat o partidă echilibrată în 
compania campionului olimpic 
Valeri Sokolov, iar Nicolae Pă
pălău a luptat cu sovieticul A- 

a 
în

Di-ocupat de echipa 
România — grație ce- 
medaliați cu aur, trei 
șl trei cu bronz — în 

• ■ ■ înaintea
U.R.S.S. 
Polonia 

deplin 
româ-

Istvan Zubik 
Andrej Wnuk. 
care sorții nu 
(a evoluat șl 
pe cind Wnuk

campionul
de odihnă 
picioarele 
că în fi- 
după nu- 
luptă. Titi

Ni
cu 
și 

nucleul 
di-

pe mâ
ți pe po- 
in con- 
I-au fa
in prell- 

direct

natolle Nikolaev cum rareori 
făcut-o, după care a cedat 
fața impetuozității adversarului 
său. Și Gheorghe Ene nl s-a pă
rut mult schimbat în bine, abor- 
dînd cu destulă siguranță și a- 
tacul în trombă. Tnfringerea sa se 
datorează, credem, pauzei com- 
petiționale — destul de marc — 
pe care a avut-o. Ion Gyorffi a 
cîștigat o repriză la Witold Sta-

de la Miinchen (1972). 
că antrenorii noștri le-au 
numele și caracteristicile, 
incit vor începe pregătirea 
strumentarulul tehnic, tactic, fizic 
și psihologic pentru posibilii noș
tri adversari.

Succesul reprezentativei ___
movlste a României, care a ocu
pat pentru a doua oară :__ : „
In istoria celor 11 ediții ale a- 
oestei întreceri, reprezintă o 

prestigioasă performanță, încu
nunare a muncii depuse de an
trenorii Titi Dumitrescu și Eu
gen FUresz. Totodată, ea a fost 
și un veritabil test, în urma că
ruia putem trage concluzia că o 
bună parte din eșalonul fruntaș 
al boxului românesc se menține 
pe pozițiile fruntașe cucerite in 
arena Internațională. dîndu-ne 
îndreptățite speranțe pentru ma
rile întreceri internaționale ce vor 
veni.

dina-

locul I

Gheorghe ILiUȚA



Cupa Europei la atletism

l A FOST DfOSEBIT DE FRUMOS ‘
despre desfășurarea reuniunii atletice de duminică —

Vălurile 
puseră să 
nul cină, 
premieri,

înserării înce- 
acopere stadio- 
după ultimele 

monomul atlete
lor părăsea pista In aplau
zele spectatorilor. Bucuri
ile alternau cu regretele în 
toate taberele, căci fiecare 
concurentă se gîndea la 
ceea ce realizase și la ce
ea ce ar fi putut realiza. 
Bucuria era, însă, domi
nantă. Și motive erau des
tule.

Prof. TOSI GIULIANO, vi
cepreședintele Federației ita
liene de atletism, ne spune 
mulțumit : „Concursul a fost 
deosebit de frumos și bine 
organizat, iar OSPITALITA
TEA ROMÂNEASCA NE-A 
FĂCUT SA NE SIMȚIM CA 
ACASĂ.

•Rezultatele ne mulțumesc 
in mod special, căci noi avem 
o echipă tînără, pe care acum 
o formăm bucată, cu bucată și 
ceea ce se realizează într-un 
concurs ca acesta contează 
mult.

Recordul obținut de Donata 
Govoni, victoria Paolei Pigni 
sau rezultatul la înălțime al 
tinerei Sara Simioni (care nu 
are decît 16 ani) nu pot decît 
să ne bucure, ca și compor
tările bune ale ștafetelor".

Recordmana mondială a să
riturii în inălțime, IOLANDA 
BALAȘ-SOTER, nu putea 
să nu urmărească în. mod de
osebit proba ei. De aceea, pri
mele întrebări pe care i le-arh 
adresat au privit întrecerea 
care...

Și 
să ciș- 
mă te- 
experi- 

și Hub- 
Gusen- 

la 
re

Lazareva 
puțin de 
anul trecut, 

venea cu un

Dar mai bine să-i dăm cu* 
vintul : „Rezultatul Corneliei 
Popescu a fost o surpriză, 
doream atît de mult 
tige • Este drept că 
meam de săritoarele 
mentate, de 
nerova. Mai 
bauer, care 
Atena, deși 
zultat anterior foarte bun, s-a 
pierdut în concurs.

întrecerea, care a avut o 
bună desfășurare, ne-a adus 
surprizele sale. Cred că re
zultatul slab al Corneliei Po
pescu se datorează unei gre
șeli tehnice, aceeași la toate 
înălțimile : SĂRITURILE AU 
FOST PREA LUNGI. Or, in 
stilul acesta, chiar Fosbury a 
dovedit că dacă o singură ro
tiță nu merge cum trehuie 
eșecul devine sigur.

Altfel, concursul mi-a plă
cut ; a prilejuit obținerea u- 
nor performanțe bune și în
treceri pasionante. Remarc, în 
mod special, ștafeta 4X100, 
cursa de 400 m plat și pe 
Mariana Goth. Și regret, încă 
o dată, săritura în înălțime".

Ultima performanță deose
bită, în 
probelor, 
pragul 
vietică 
sosită 
zultat 
recomanda 
adversară a campioanei noas
tre Lîa Manoliu.

„Știam — ne-a spus ea 
că am o adversară bună 
campioana olimpică și 
aceea am început proba cu 
moții. Am fost condusă 

ordinea desfășurării 
ne-a furnizat-o în 

serii aruncătoarea so- 
TAMARA DANILOVA, 

la București cu un re- . 
de 58,80 m, care o 

ca o periculoasă

în 
tie 
e- 
în

primele aruncări, dar cum mă 
așteptam să arunc la acest 
concurs chiar 60 m, am reu
șit să mă stăpînesc și să iau 
apoi' conducerea. După aceea 
a venit și recordul (62,54 m) 
Ia care nu mă așteptam, dar 
care mă bucură în mod de
osebit. Pentru mine, concursul 
a fost foarte frumos"...

Ultimul care ne-a răspuns 
la întrebări a fost antrenorul 
federal GH. ZTMBREȘTF.A- 
NU :

..Concursul 
statarea că, 
ceea ce 

a prilejuit con- 
spre deosebire de 
întimpla pînă a-se

DIN NOU PE LOCUL TREI I
(Urmare din pag. 1)

luat, să zicem, locul doi, 
Doina Bădescu ar 

cu un loc-două mai 
dacă Ioana Stancu

fi 
in 
ar 
a-

dacă șlal'cta de 4x100 
fi fost intr-adevăr o e- 
daeă, daca, atunci poa- 

FORMAȚIA ROMÂ- 
AR FI AVUT ȘANSE

ferența de puncte a fost 
mai mare. Poate că, dacă 
Cornelia Popescu ar fi evo
luat Ia valoarea cunoscută șl 
ar fi 
dacă 
venit 
față, 
fi avut valabilă prima sa 
runcare și astfel putea, even
tual, ciștiga întrecerea sulița- 
șelor, 
m ar 
chîpă, 
te că 
NIEI
APRECIABILE SA ÎNTREA
CĂ POLONIA ȘI SĂ EVO
LUEZE LA BUDAPESTA, ÎN 
FINALA COMPETIȚIEI. Dar 
fiind vorba de prea multe 
ori despre acest dacă, pînă 
una alta lucrurile s-au desfă
șurat așa cum s-au desfășurat 
și Polonia și-a asigurat, după 
părerea noastră pe merit, lo
cul între cele mai bune șase 
formații de pe continent.

Atletismul, sport emina
mente individual, trăiește în 
multe competiții dintr-un an 
rigorile jocului, ale sporturi
lor pe echipe. Și dacă la fot
bal. să zicem, randamentul u- 
nui jucător nu este cel dorit 
de antrenor, acesta are posi
bilitatea să-l înlocuiască cu 
un altul. Și tot așa la hand
bal, la baschet, la volei etc. 
La atletism, o astfel de în
locuire. în timpul desfășurării 
competiției, nu este posibilă 
și evoluția mai slabă a unui 
concurent are influențe di
recte asupra punctajului în
tregii formații.

Indiscut tbil, atletismul nos
tru feminin are o bună va
loare internațională, fapt 

cum, alergările ne-au adus sa
tisfacții. păcat că nu toate at
letele au avut curajul să a- 
tace mai hotărît. Remarc în 
mod special comportarea Ma
rianei Goth. care după boala 
avută a mers foarte bine. La 
200 tn, cu puțin curaj putea 
chiar cîștiga. Bune și perfor
manțele obținute de Bădescu 
și Bufanu. care „revin" fru
mos, iar foarte bune cursele 
Ilenei Silai, care, cu cîteva 
ore înainte de concurs, nu se 
simțea bine. De altfel, din 
acest motiv a și cedat în ul
tima parte a ștafetei. Sărituri
le și aruncările nu putere 
spune că ne-au prilejuit prea 
multe satisfacții dar, în an
samblu, socotesc mulțumitoare 
comportarea echipei noastre."

Tn încheierea acestor păreri 
adăugăm și pe aceea a unui 
spectator anonim, care a 
așteptat pină în ultimul mo
ment să afle rezultatele pro
belor surprinse de întuneric : 
„Ar trebui să scrieți că la un 
concurs ca acesta este nece
sar să se acorde mai mare a- 
tenție informării spectatorilor. 
Crainicul ne-a spus de regulă 
ce trebuia să urmărim, nu 
ceea ce urma... La ultimele 
probe a dat numai rezultatele 
primelor trei clasate. Or, ne 
interesau și celelalte”... Și, fi
indcă spectatorul avea drep
tate, am reținut opinia sa, pe 
care o supunem atenției or
ganizatorilor.

REZULTATE EXCELENTE IN GRUPELE

SEMIFINALE ALE „CUPEI EUROPEI41
întrecerile grupelor semi

finale din „Gupa Europei" la 
atletism s-au încheiat cu cî
teva rezultate de valoare. Iată 
cîteva amănunte asupra des
fășurării concursurilor de Ia 

Herford și Berlin în com
petiția feminină, Helsinki și 
Sarajevo în cea masculină.

La Berlin, atletele din R.D. 
Germană au dominat cu au
toritate, realizînd 9 victorii. 
Iată cele mai bune rezultate: 
100 m: Meissner (RDG) 11,0 
— rec. mondial egalat, 
Berthelsen (Norv.) 11,4, Peat 
(Ang.) 11,4, Van den Berg 
(Olanda) 11,4; 200 m: Meiss

ner 22,7, Peat 23,2, Van den 
Berg 23,4, Telliez (Franța) 
23,5; 400 m: Besson (Fr.) 52.7, 
Fischer 
Kaizer 
(Ang.) 
2:04,1; 
(RDG) 

4:17,3, De Lange (Ol.) 4:17,9; 
lungime: Sherwood (Ang.) 
6.67 m; înălțime: Schmidt
(R.DG) 1,82 m: 100 m g: 
Jahns (RDG) 13,1, Beli (Ang.) 
13,4; 
17,68 
17,01 
55,96 
56,70

fn 
ford 
germană a cules de asemenea 
9 victorii individuale, care 
i-au asigurat o calificare con
fortabilă. Principalele perfor
manțe:

100 m: Becker (RFG) 11,7; 
200 m: Balogh (Ungaria) 
23,6, Jahn (RFG) 23,9; 400 m: 
Freese (RFG) 53,5, Lundgren 
(Suedia) 54,7; 800 m: Janze 
(RFG) 2:04,1. Nikolici (Iugo
slavia) 2:05,2, Neuzell (Sue
dia) 2:05.4; 1500 m: Merten 
(RFG) 4:20,0, Amzina (Bulga
ria) 4:22,3; 100 m g: Rosen- 
dahl (RFG) 13,8, Olsson 
(Suedia) 14.0; 4x100 m:
R.F.G. 44,6: 4x400 m R.F.G. 
3:37,0, Suedia 3:38,5; lungime: 
Rosendahl 6,27 m; înălțime:

(RDG) 52,8; 800 m: 
(Ol.) 2:02,7, Carey

2:03,8, Wieck (RDG) 
1500 m: Hoffmeister 
4:15,8, Ridley (Ang.)

greutate: Lange (RDG) 
m, Van Noorduyn (Ol.) 
m: suliță: Fuchs (RDG) 
m; disc; Mickler (RDG) 
m.
întrecerile de la Her- 
(RFG), formația vest-

dovedit de atîtea ori prin re
zultatele înregistrate in com
petiții de mare 
Nu-i mai puțin 
insă, că in aceste 
impun 
lilățile.
tîmpla 
tăți să

anvergură, 
adevărat, 

situații se 
individua- 
poate în-

lupta sportivă va fi 
și Jocurile Balcanice, 
întrecerea, clasamen- 
general, poate fi In
și de prezența în 

a unor individualități

cu liotărirc
Uneori, se 

ca aceste individuali- 
decidă și succesul e- 

chipei. N-a fost însă cazul a- 
cestei recente semifinale, în 
care, cu excepția Uniunii So
vietice și parțial a Poloniei, 
— adevărate echipe — cele
lalte participante au contat 
în principal pe cîteva indivi
dualități de clasă care, în 
ansamblul disputelor, nu au 
putut modifica substanțial cla
samentul general al compe
tiției.

Am insistat asupra acestei 
chestiuni pentru că în zilele 
următoare atletele noastre, 
constituite din nou în ECHI
PA, vor avea de făcut față 
la două examene deosebit de 
importante : meciul cu S.U.A., 
în care 
directă, 
în care 
tul său 
fluențat 
concurs 
marcante din Turcia sau Gre
cia. țări care n-au încă re
prezentative în adevăratul 
sens al chvîntuliii. lată de ce 
în fața antrenorilor se ridică 
cu acuitate problema alcătu
irii celei mai bune formații, 
în funcție și de programul 
competiției, pentru ca „oame
nii de puncte" să poată fi u- 
tilizați cu maximum de ran
dament. Este căzu] Marianei 
Goth. al Ilenei Silai, al Vio- 
ricăi Viscopoleanu ș.a.. pen
tru care se pune problema 
participării la mai multe pro
be la J. B.

Viktor. Saneev : 17,25 m la triplusalt, marele performer al semifinalei 
masculine de la Ziirich

(Iug.)
(RFG) 

Hristova
Fuchs (RFG) 
Westermann 
Kleiberne

1.82 m,
1,78 m;

(Bulg.) 
16,82 

(RFG) 
(Ung.) 
(Ung.)

disc:

: m; suliță: Vidos
; m, Koloska (RFG) 55.12

semifinala masculină de

primilor) abia după
3 nrobe. Rezultate
100 m: Bohman

Hrepevnik
Gaertner 
greutate-.
17.37 m, 
m ; i
58.38 
56,24 
55,74 
m.

In
la Sarajevo, atleții vest-ger" 
mani au eîștigat detașat;'pen
tru locul doi, în; schimb, spor
tivii italieni și cei cehoslo
vaci au tranșat disputa (în 
favoarea 
ultimele 
tehnice :
(Ceh) 10,4, Wucherer (RFG) 
10,5; 200 m: Eigenherr (RFG) 
20,9, Bohman 21,0, Karasi 
(Iug.) 21,0; 400 m: Hiibner 
(RFG) 46,5, Kocuvan (Iug.) 
46.8, Bello (It.) 46,8; 800 m: 
Medjimurec (lug.) 1:4fl,4, Pla- 
chy (C) 1:49,6 (!); 1500 m: 
Arese (It.) 3:47,6, Blaha (Ceh.) 
3:48.2; 5000 m: Arese 14:16,8, 
Norpoth (RFG) 14:17,6; 10 000 
m: Korica (Iug.) 29:25,4, Let- 
zerich (RFG) 29:26.8; lun
gime: Schwarz (RFG) 7,82 m; 
înălțime: Azzaro (X-t.) Kele
men (Ung.) și Alexa (Ceh.) 
2.11 ' / ‘ ~ ■" 
(It.) 16,72 m, Sauer
16,43 m; prăjină: Dionisi (It.) 
5,10 m; greutate: Birlenbach

m ; triplusalt: Gentile
(RFG)

NOUL PROGRAM AL TURNEULUI INTERNATIONAL
DE BASCHET

„CUPA FEDERAȚIEI-
> Ce arbitri vor conduce meciurile • AII Star

sosește în Capitală duminică după-amiază
O telegramă sosită în ulti

mul moment la federația ro
mână de baschet anunță că 
reprezentativa feminină a 
Bulgariei nu va putea lua 
parte la turneul internațional 
dotat cu „Cupa Federației". 
Deoarece și selecționata stu
dențească a CehcGlovaciei in
formase forul nostru de spe
cialitate că nu va veni la 
București, numărul partici
pantelor la această competiție 
s-a redus la 5. Deci, de mâine 
pînă duminică, în nocturnă 
pe terenul Floreasca (în caz 
de timp nefavorabil în sala 
Floreasca) PRIMELE ECHIPE 
ALE POLONIEI (medalie de 
bronz la campionatul euro
pean desfășurat în 1968, în 
Sicilia), FRANȚEI, CUBEI, 
UNGARIEI și ROMÂNIEI 
își vor disputa întâietatea 
după următorul program (cel 
stabilit inițial a fost modi
ficat din cauza retragerilor a- 
mintite mai sus):

MIERCURI, ORA 18: festivi
tatea de deschidere: DE LA 
ORA 18,30 : Franța—Polonia,

TURNEUL DE HANDBAL
„CUPA

PRIETENIEI4
deZAGREB, 3 (prin telefon, 

la redacția ziarului „SPORT“).: — 
La Umag și Trogir s-au disputat 
ultimele jocuri din cadrul com
petiției „Cupa prieteniei”, tn pri
mul meci al turneului masculin, 
selecționata orașului Umag a în
vins Ungaria cu 15—8 (9—4).

In partida derby, echipa Iugo
slaviei a întîlnit selecționata Ro
mâniei. La capătul unui joc foar
te disputat, : GAZDELE AU ÎN
VINS CU 17—13 (11—4). După un 
început furtunos, m care iugo
slavii au condus cu 5-î> si 9^ 
formația României reușește abia 
in repriza a doua să echilibreze 
jocul.

CLASAMENT FINAL î l. Iu
goslavia, 2. România, 3. Ungaria.

La Trogir, în turneul feminin’, 
jocuri la fel de disputate. Pentru 
locul I au luptat reprezentativele 
Iugoslaviei și HomWnifei. Gazdele 
au învins la limită : 12—11 (6—4). 
Scorul însuși arătă disputa 
gă ce s-a dat pe teren. în 
mele secunde ale partidei, 
mancele au ratat egalarea.

CLASAMENT FINAL ! 1. 
goslavia, 2. Ungaria, 3. România.

apri- 
ulti- 

ro-

lu-

Cele 
100 m: 
Schenk 
Nowosz

14:21.0;
(RDG) 
(Fin.) 

Siebeck

(RFG) 19.64 m; ciocan; Zsi- 
votsky (Ung.) 70,92 m, Beyer 
(RFG) 69.10 m; disc: Danek 
(Ceh.) 62,61 m; suliță: Csik 
(Ung.) 81,10 m; 110 m g: Na- 
denicek (Ceh.) 13.7; 400 mg: 
Reibert (RFQ) 50,4; 3000 m 
obst.: Jelev (Bulg.) 8:29.4.

La Helsinki, calificare scon
tată a sportivilor din R.D. 
Germană și Polonia, 
mai bune rezultate: 
Nowosz (Pol.) 10,2, 
(RDG) 10,3; 200 m: 
21,0; 400 m: Balachowski
(Pol.) 46,6, 800 m: Rygaert 
(Belgia) 1:51,1: 1500 m: Szor- 
dykowski (Pol.) 3:40,2; 5000 
m: Szordykowski
10 000 m: Eisenberg 
29:22.8, Lepilamppi 
29:23,0; 110 m g:
(RDG) 13.9; 400 m g: Salin 
(Fini.) 50,5; 3000 m obst.:
Șoernaes (Norv.) 8:38,2: lun
gime: Beer (RDG) 
inălțime: Lundmark 
2,11 m; prăjină: 
(RDG) 5,35 m, 
(Sued.) 5,25 m; 
Drehmel (RDG) 
greutate: Briesenick 
20.36 m, Komar (Pol.) 19,72 
m; ciocan: Theimer (RDG) 
69.80 m; disc; Bruck (Suedia) 
62,76 m; suliță: Stolle (RDG) 
87,50 m, Kinunen (Fin.) 83,30 
m.

7,81 m;
(Suedia) 
Nordwig 
Isaksson 

triplusalt: 
16.80 m;

(RDG)

România—Ungaria ; JOI, DE 
LA ORA 18,30 : Cuba—Fran
ța, România—Polonia ; VI
NERI. DE LA ORA 18,30: 
Franța—Ungaria, Cuba — Po
lonia ; SÎMBĂTA, DE LA 
ORA 18,30 : Polonia—Ungaria, 
România—Cuba; DUMINICA, 
DE LA ORA 18 : Cuba—Bul
garia, România—Franța.

Pentru această competi
ție, colegiul de arbitri din 
cadrul F.R. Baschet a sta
bilit următorii arbitri in
ternaționali: Dan Chiriac, 
1?. Marin, G. Chiraleu, M. 
Aldea, M. Rizea și A. Dă- 
nilă sau I. Petruțiu. 
plus, vor fi 
irii care vor 
țiile oaspete, 
cunoscuții I.
garia) și M. Leiws (Franța).

★
O telegramă sosită ieri a- 

nunță că selecționata studen
țească masculină a S.UA., 
ALL STAR. VA SOSI ÎN CA
PITALĂ, VENIND DE LA 
VARȘOVIA. DUMINICĂ LA 
ORA 17. Baschetbaliștii ame
ricani vor evolua luni 10 au
gust la București (in noc
turnă, pe terenul Floreasca), 
miercuri la Ploiești și joi 
din nou la București, in com
pania primei reprezentative a 
României.

In 
folosiți arbi- 
însoți delega- 
printre care 

Herczeg (Un-

ȘAPTE BOXERI ROMÂNI ÎN TURNEUL DE LA HALLE
între 6 și 10 august se va disputa la Halle (R. D. Germană) 

un mare turneu international de box, la care au fost invitați și 
pugiliști români. Delegația noastră sportivă este compusă din 
boxerii V. Drăgan, C Gruiescu, I. Mageri, V. Antoniu, H. Stumpf, 
P. Cîmpeonu, I. Dascălu, antrenorii M. Spakov și C. Nour, și ar
bitrul Petre Mihelfi {Oradea), și va părăsi Capitala in cursul 
zilei de azi.
Ierj a părăsit Capitala, pie

rind în R. D. Germană, echipa de 
box Muscelul Cimpulung, care 
va Susține, la GSrlltz, două 
meciuri. Au tăcut deplasarea bo
xerii C. Stânescu, N Manea, I. 
Mareș. I. Rădulescu. A. Simion. 
I.: Volcilă. L. Oancea. I. Vișines- 
cu, A. Pltlgoi, Gh. Maidan. Gh 
Manea. A. Iancu. antrenorul C. 
Panaitescu., precum și arbitri: 
Al. Prislopan și I. ștefan.

Feijenoord participa 
la un turneu în R.F.G.
Echipa Feijenoord Rotterdam 

adversara echipei U.T.A. in C.C.E. 
va participa la S șt 9 august ’a 
un turneu la Dusseldorf (R.F.G). 
La turneu participă Fortuna Diis- 
seldorf, care cu acest prilej ani
versează 75 de ani de existență, 
Borussia Mdnchengladbach —

AZI, LA TEESSIDE (Anglia)

Prima ediție 
a „europenelor" 

de juniori 
la tenis de masă

Mica localitate Teesside, si
tuată la patru ore distanță 
(cu trenul) de Londra, găzdu
iește, de- azi și pină dumini
că, campionatele europene de 
tenis de masă ale juniorilor.

Desfășurate pentru prima 
oară * sub această denumire 
(vechea titulatură : .,Crite
riul..."), întrecerile celor mai 
tineri jucători continentali 
(împreună cu cele de juniori 
sint programate și probe de 
copii) au trezit un ecou de
osebit. Dovadă : numărul mare 
de participanți. Aproape 200 
de concurenți și concurente 
din 25 de țări, însumînd tot 
atîtea formații masculine și 
21 feminine.

Competiția va fi inaugurată 
cu probele pe echipe. Izi bă
ieți au fost alcătuite 8 gru
pe : I : Cehoslovacia, Norve
gia, Elveția ; II : Ungaria, Da
nemarca, Finlanda ; III : Sue
dia, Grecia, Irlanda ; IV : 
U.R.S.S.. Luxemburg, Italia ; 
V ; ROMÂNIA (Aurel Ovanez, 
Gheorghe Teodor, Gheorghe 
Naftali, Nicolae Stelian), An
glia II, Jersey ; VI : Anglia I, 
Belgia, Olanda ; VII : Polonia, 
Franța, Scoția, Turcia ; VIII : 
R. F. a Germaniei, Austria, 
Spania. Țara Galilor ; iar la 
fete (6 grupe) : I : U.R.S.S., 
Anglia II, Grecia ; II : Ceho
slovacia, Franța, Danemarca ; 
III : Anglia I, Polonia, Lu
xemburg ; IV : Ungaria. Aus
tria. Belgia. Țara Galilor ; V : 
R. F. a Germaniei, Olanda, 
Irlanda. Elveția : VI : ROMA
NIA (Nicoleta Spiridon, Lidia 
Ilie), Suedia, Scoția, Spania.

Pe plan spectacular și teh
nic, intilnirile de la Teessi- 
de anunță dispute interesante. 
Printre protagoniști se numără 
cîteva nume cunoscute de a- 
cum și din confruntările se
niorilor. Ne gîndim la fosla 
campioană a Europei de se
nioare, ILONA VOSTOVA 
(Cehoslovacia). la suedezul 
STELLAN BENGTSSON, semi- 
finalistul „europenelor” de la 
Moscova, maghiarul TIBOR 
KAMPAR, cotat printre cei 
mai buni jucători de pe con
tinent.

Unde se va situa evoluția 
celor șase sportivi români este 
greu de precizat. Valoarea lor 
nu-i indică, din start, printre 
cei cu șanse la locuri frun
tașe. Dar. să așteptăm mai 
bine desfășurarea competiției.

Pregătirile 
juniorilor luptători 

pentru C. E.
în vederea participării la Cam

pionatele europene de lupte pen; 
tru juniori din Suedia, sportivii 
români au continuat o febrila 
activitate competițională.

La Snagov s-au intilnit in par
tidă revanșă selecționatele de ..li
bere" ale României și Bulgariei. 
După înfrîngerea de la Tîrgoviște, 
LUPTĂTORII NOȘTRI AU CON
CURAT CU MAI MULTA A- 
TENȚIE ȘI HOTAR1RE, REU
ȘIND SA OBȚINĂ VICTORIA 
CU SCORUL DE 5—4 (o dublă 
descalificare). Punctele formației 
române au fost înscrise de Moț, 
Androne, Pîrcălab, Dumitru și 
Enachc.

Selecționata dc greco-roma- 
ne se află în Polonia unde, 
în localitatea Volomin (in a- 
propiere de Varșovia), a sus
ținut un meci cu reprezenta
tiva similară poloneză. JU
NIORII ROMANI AU TERMI
NAT ÎNVINGĂTORI CU SCO
RUL DE 7—3.

In sfîrșit, o a doua selecționa
tă de lupte libere a făcut de
plasarea la Sofia, participind la 
un turneu pe categorii in com
pania juniorilor bulgari. Cel mai 
bun rezultat l-a obținut Ladislau 
Simon, învingător la categoria 
peste 87 kg.

In cursul acestei săptămini 
Juniorii se vor reuni în tabăra 
de vacanță de la Snagov unde, 
după anaiiza stadiului de pregă
tire ai fiecăruia, va fi alcătuită 
echipa care ne va reprezenta Ia 
Campionatele europene.

Indianapolis: ȚIRIAC—NASTASE
ÎNVINȘI ÎN FINALA DE DUBLU9

Finalele turneului interna
țional de tenis de Ia India
napolis (S.U.A.) au adus noi 
succese jucătorilor americani. 
In proba dc simplu masculin, 
Cliff Richey a terminat în
vingător, dispunind de Stan 
Smith cu 6—2, 10—8, 3—6, 
6—1. în finala feminină, tî- 
năra americancă Linda Tuero

campioana țării — și Bayern 
Miinchen, cîștigătoarea Cupei.

Va pierde Urtain 
titlul european ?

Titlul de campion al Europei 
la categoria grea, deținut de bo
urul spaniol Jose Manuci „Ur- 
ain“, este în pericol — anunță 
secretarul Uniunii europene de

Tenismanii c*' lovaci conduc în finala „Cupa Galea"
Jan Pisecky, iar Jiri Hrebec a 
dispus cu 6—3, 6—2, 6—0 de Al
berto Hiba.

Ieri, prin victoria obținută tn 
partida de dublu, cehoslovacii au 
luat conducerea cu 2—1 : Hrebec, 
Piseeky-Munoz, Riba 6—3, 
6—3.

Paralel, se dispută 
pentru locurile 3—4

La Vichy, continuă întreceri-u 
decisive pentru competiția inter
națională de tenis pentru tineret, 
dotată cu „Cupa Galea“. S-au 
calificat pentru finală echipele 
Spaniei și Cehoslovaciei. După 
prima zi de întreceri, cele două 
formații finaliste se aflau la ega
litate (1—1). Antonio Munoz l-a 
Învins CU 5—7, 6—4, 6—4, 6—2 pe

Trimisul nostru special. Victor BĂNCIULESCU, transmite!

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE

ACADEMIEI OLIMPICE

INTERNATIONALE
OLIMPIA, 3 (prin telefon), 

în sala de conferințe a ta
berei de vară de la Olimpia 
s-au inaugurat astăzi (n.r. 
ieri) lucrările celei de a X-a 
sesiuni, jubiliare, a Acade
miei Olimpice Internaționale. 
Ceremoniile care preced a- 
cest eveniment au avut loc 
după programul devenit tra
dițional și după ritualul pre
stabilit. In superbul declin 
crepuscular al sfirșitului de 
săptămină, pe colina Pnyx. 
secole după Dcmostcne, dis
tinși vorbitori moderni și-au 
exersat în același loc, vecin 
cu măreția Acropolei, talen
tele oratorice, căutind să ne 
convingă, unii — că princi
piile olimpice tind să creeze 
un tip uman perfect, iar alții 
— că merită să te pregătești 
și să lupți doar pentru o ra
mură de măslin, potrivit tra
diției antice, chiar dacă ra
mura se fanează repede. Dar 
acestea au fost alocuțiuni o- 
cazionale ; vremea cuvintări- 
lor realiste abia dc-acum în
cepe.

în cursul zilei de duminică, 
pelerinii contemporani ai ideii 
olimpice, de data aceasta în 
număr de 113 din 23 de țări, 
au parcurs lungul drum de la 
Atena Ia Olimpia, traversînd 
Peloponezul, nu însă înainte 
de a vizita, în apropiere de 
Corinth, urmele vechiului sta
dion de la Istmia, unde ar
heologii prezintă aceeași tra
dițională demonstrație a star
tului antic lansat prin strun
ga unor stinghii manevrate 
simultan cu un ghem de sfori.

Abia de luni dimineața, in 
atmosfera pură a pinilor de 
pe muntele Cronion, in am
bianța evocatoare a pămîntu- 
iui care a născut celebrele 
Jocuri, cursanții urmăresc in
teresantele conferințe și în
cearcă să se lase inspirați de 
amintirile trecutului glorios 
care ii înconjoară aici, la O-

Cu peste 200 km pe oră s-a tranșat duelul dintre austriacul Jochen 
Kindt și belgianul Jackie Ickx, in Marele Premiu automobilistic de la 
Hockenheim (R.F.G.). în acest instantaneu, conduce Rîndt, care avea 
să treacă primul linia dc sosire, consolidîndu-și astfel poziția de lider 
în clasamentul campionatului mondial (formula 1).

Telefoto : A. P. — AGERPRES

HOEHNE [R.D.G.] ÎNVINGĂTOR
ÎN CURSA DE MARȘ DE LA PODEBRADY

Primul concurent român: I. GASITU (locul 9)
FRAGA, 3 (Agerpres). — 

Cea de-a 38-a ediție a tradi
ționalei curse de marș de la 
Podebrady (Cehoslovacia) a 
fost cîștigată de atletul Chris
toph Hoehne (R.D. Germană), 
care a parcurs 50 km în 
4h 06:10,8. Pe locul doi s-a 
clasat Soldatenko (U.R.S.S.)— 
4h 09:59,6, iar locul trei a fost 
ocupat de Saelzer (R.D. Ger
mană) 41110:51,0.

Concurența români aii ocu

a ciștigat cu 7—5, 6—1 în 
fața jucătoarei franceze, de o- 
rigine australiană, Gail Chan
freau.

Tenismanii români prezenți 
Ia turneu — Ilie Năstase și 
Ion Tiriac — care n-au stră
lucit in partidele de simplu, 
au reușit totuși o performan
ță mai bună in proba de du- 

box, Teddy Waltham. In conti
nuare, purtătorul de cuvint al 
E.B.U. a spus : știm că Urtain 
va pleca intr-un turneu de de
monstrații în America de Sud. 
In cazul Insă cind el nu «c va 
prezenta la meciul pentru titlul 
european cu Henry Cooper (pro
gramat. tn octombrie la Londra) 
vom fi nevoițl să-i retragem titlul.

Simbătă și duminică, 
sala clubului Progresul din 
Capitală va fi gazda ulti
mei etape a diviziei na
ționale A de scrimă. Pro
gramul va cuprinde între
ceri LA TOATE PROBELE 
ȘI VA ÎNCEPE ÎN FIE
CARE ZI LA ORELE 8. 

6—0,
și meciul 

■ale clasa-

limpia, sub forma coloanelor 
de marmură. Prima confe
rință a prezentat, poate, prea 
pretențios și prea ideal prin
cipiile fundamentale ale ideo
logiei olimpice. Se împlinește, 
de altfel, un deceniu de cînd 
Academia Olimpică Interna
țională se străduiește să răs- 
pindească in lume aceste 
principii.

TELEX
Cu prilejul unui concurs de hal
tere desfășurat la Alușta 
(U.R.S.S.). sportivul sovietic A- 
leksandr Kidiaev a stabilit un 
nou record mondial la categoria 
semigrea (stilul „împins") cu 
performanța de 183,500 kg. Ve
chiul record mondial era de 182 
kg și aparținea compatriotului 
său Serghei Poltorațki.■
Proba de simplu din cadrul tur
neului de tenis dc la Hilversum 
a fost cîstigată de olandezul Tom 
Okker. învingător în finală cu 

6—o, 6—1, 6—3 în fața en
glezului Roger Taylor. In finala 
feminină : Margaret Court (Aus
tralia) — Kerry Melville (Austra
lia) 6—1, 6—1.■
Turul ciclist al Poloniei (12 eta
pe) a revenit tînărulul rutier po
lonez Jan Stachura. urmat de 
compatriotul său Polewiak — T* 
3:50. Dintre concurențij străini, 
cel mai bine s-a situat sovieticul 
Polupanov (locul 9. la 14:39).■
La lamatra s»a desfășurat ,,Măcel» 
premiu al Finlandei" la tnotoci- 
cllsm, competiție contind pentru 
campionatul mondial. La clasa 
125 cmc, pe primul loc s-a cla
sat englezul Dave Simonds (pe 
„Kawasaki"). La clasa 330 cmc. 
victoria a revenit cunoscutului, 
campion italian Giacomo Agosti
ni. pe „M.v. Agusta". tn clasa
mentele C.M. conduc Dieter 
Braun (R.D.G.) cu 84 p (la clasa 
125 cmc) șî Giacomo Agostini (I- 
talia) cu 105 p (la clasa 330 cmc.).■
Concursul internațional de să-, 
rituri de la trambulină desfă
șurat la Bolzano a revenit îno
tătorului italian Klaus Dibtasi,. 
care a totalizat .554,4 p. Pe locul 
secund s-a clasat compatriotul 
său Giorgio Cagriotto — 549.18,p. 
urmat de F. Hoffman (R.D.G.) — 
479.49 p.

pat următoarele locuri: t. 
Găsitu (locul 9 în 41138:00,0), 
C. Staicu (locul 11 în fii 
43:23,0) și I. Urse (locul 19 in 
4h 53:48.0).

Pe echipe, victoria a reve
nit formației R.D. Germane, 
urmată de U.R.S.S., Ceho
slovacia, România, Ceho
slovacia (B), Bulgaria, Elveția.

La startul cursei au fost 
prezenți 54 de sportivi.

de cuplul american 
— Graebner: 6—2, 6—4,

finala de dublu femei,

blu bărbați, calificindu-se în 
finală. Aci, ei au fost învinși 
insă 
Ashe 
6—4.

In
Rosemary Casals (S.U.A.) și 
Gail Chanfreau (Franța) au 
dispus de Walkden (R.S.A.) — 
Gourlay (Australia) cu 6—2, 
6—2.

C. M. DE PENTATLON MODERN
După disputarea a două pro

be, în campionatul mondial de 
pentatlon modern, ale cărui în
treceri au loc In localitatea. Wa
rendorf (R.F.G.). conduce Robert 
seek (S.U.A.) cu 3 077 p, urmat 
de Kelemen (Ungaria) 2 053 p, 
Onlșcenko (U.R.S.S.) — 2 013 p, 
Bako (Ungaria) — 1 962 p etc.

In clasamentul pe echipe, pri
mul loc este deținut de Ungaria 
cu 6 009 p, secundată de Sue
dia — 5 569 p, U.R.S.S. — 5 558 p, 
Finlanda — 5 367 p etc.

tn proba de scrimă, americanul 
Beck șl maghiarul Balczo s-au 
clasat la egalitate pe primul loc, 
cu cîte 1 022 p fiecare.

meniului, opunînd echipele Ita
liei și Franței. După primele 
partide de simplu și aci scorul 
este egal : 1—1.

• Scor final in semifinala „Cu
pei Davis" (tenis) de la Poona : 
R.F.G.-India 5—0 (Bungert-Lall 
6—4, 7—5, 5-7, 13-11 ; Kuhnke- 
MukerjCa 11—9, 3—6, 6—4).

S.UA

