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Hotăriri ale e ÎNCEPUT DE AUGUST LA SATU MARE In numărul de azi:

Federației internaționale

MONDIALE
DE CAIAC-CANOE

«„AȘA VOM CINSTI NOI 
•MAREA SĂRBĂTOARE" 
f

In 1971—Iugoslavia g
COPENHAGA 4 (Agerpres). tg 

La Copenhaga, au început Iu- 
crările Congresului Federației  ̂
internaționale de caiac-canoe. 
S-a hotărît ca pe viitor 
pionatele mondiale ale 
tei 
loc 
ani 
vor desfășura însă în anul O- $ 
limpiadei. Viitoarea ediție va 
avea loc în 1971 în lugosla- 
via, iar după Olimpiada de la 
Murrchen, în 1973 în Finlanda.

Congresul a hotărît să se 
introducă sistemui recalifică- 
rilor în campionatele mori-™ 
diale și europene, așa cum se ® 
procedează și la canotajul a- ® 
cademic. Congresul va exa- 
mina un proiect privind sus- 
pendarea probelor de fond 
pe T0 000 m și înlocuirea lor 
cu probe de 2 000 m.

discipline sportive să
în fiecare an și nu 
ca pînă acum. Ele nu se

• Acolo unde apele „au staționat" la inâl-
fimea un

stadion complet refăcut!
Asta

(Continuare tn pag. a 3 a)cerni

leșini 
cu. La nr.

Emil n-are decît 12 ani. 
vă spune, oare, ceva ?

★
Trecem maț departe. Pe 

șan“ firma unui atelier de__
fură pare lovită de ape exact la 
jumătate. Mai bine de doi metri...

Ovidiu IOANIȚOAIA

barelor, se va juca fotbal pe

ta 4

în stradă. Avram Ian- 
2». prima casă complet 

distrusă. Doi copii dau cu tîrnă- 
coapele, șl ceea ce altădată, ni 
s-ar Ii părut o joacă — „măi, 
prichindeilor, lăsați tîrnăcoapele 
că vă loviți !“ — este acum un 
lucru serios, important. Ceva mai 
încolo, la 50 B. un „șir indian“ 
transportă cărămizi dinspre stra-

1944-1970

IN NOCTURNA PE TERENUL FLOREASCA,

tTURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET

cu 
bas- 
d i n

(Citiți în pag. a 
ll-a amănuntedes- 
pre acest impor
tant turneu)

dă spre fundul curul. Casa 
năruit. Acum se clădește alta, și 
elevii Liceului de muzică dau o 
mină de ajutor. Muncă patriotică, 
una din cele 417 000 ore pe care 
tineretul orașului le-a prestat in 
lunile de după calamitate. 417 000 
de ore care, transformate în 
bani, reprezintă aproape 2 mi
lioane de lei, contribuția elevilor 
din Satu Mare la marea muncă 
a reconstrucției orașului lor...

Unul dintre „muzicieni**  se nu
mește Emil. E primul, cel care 
lansează cărămizile spre „șir“ și 

' toată lumea îl strigă : „hai Emi
le, mai repede, nu dormi !“

— Ascultă, Emile, pe cine aju
tați voi ? Un coleg, un prieten ?

— Da’ de unde !
— Atunci ?
— Nu știu. Tovarășa profesoa

ră zice că ruinele astea sînt. ale 
unui șofer. Dar parcă asta are vreo 
importanță ? Totul e să ajutăm...

ai Școlii profesiona- 
constracții

Sportivi
le de construcții din Satu 
Mare prezenți pe șantierele 
reconstrucției... Imaginea, sur
prinsă de fotoreporterul 
Gheorghe Iancu, poale fi în- 
tîlnită la fiecare pas pe stră

zile bătrînului oraș

11

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI 
LA FOTBAL

NAȚIONALE A

Citiți, miine:

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI NAȚIONALE B—SERIILE I Șl II
Pe Stadionul Republicii

Meciul atletic feminin
România-S. U. A.

în cadrul turneului ,pe ca- 
re-1 întreprinde în Europa, 
echipa feminină de atletism 
a Statelor Unite evoluează 
astăzi și mîine la București 
în compania naționalei Româ
niei, după meciurile susținu
te la Stuttgart și Leningrad 
cu reprezentativele R. F. a 
Germaniei și respectiv, Uni
unii Sovietice. Atletele 
peste Ocean au pierdut 
ceste întâlniri cu 82—53 p 
respectiv. 78—59 p dar
lăsat o frumoasă impresie 
prin evoluția cu totul remar
cabilă a unor individualități 
de marcă. Cercetând fișele 
de rezultate ale acestor două 
meciuri apare 
pede' faptul că 
dețin . o foarte 
în probele de
ales în cele de viteză, 
care au înregistrat 
performanțe remarcabile. Ast
fel, pe Neckar stadion din 
Stuttgart, țînăra Iris Davis, 
de 20 de ani, din Tennesssee 
a parcurs suta de metri în 
11,2 s, una din cele mai bune 
performanțe mondiale ale a- 
cestui sezon competițional. 
După cîteva zile, la Lenin-

de
a- 
și. 
au

grad, în condiții atmosferice 
nefavorabile, Davis a cîști- 
gat din nou dar cu un timp 
de 11,7 s. Manis Laing, spe
cialistă în probai de 200 m, 
a cîștigat și ea întrecerea cu 
sprinterele vest-germane și 
sovietice realizînd 23,2 și 23,5 
s, cifre care o impun ca 
principală favorită în con
cursul de astăzi de pe Sta
dionul Republicii.

O altă vedetă

americane este, fără îndoială, 
și alergătoarea peste garduri 
Johnson care a marcat re
zultatele de 13,3 și 13.5 s. 
realizînd în ambele meciuri 
victorii spectaculoase și, de 
ce să n-o spunem, surprin
zătoare. La Leningrad, o 
mare surpriză a .produs și 
semifondista Toussaint, succe
soare a campioanei olimpice 
Madeline Manning, care s-a

l-a încheierea antrenamentului de ieri 
dimineață, jucătoarele echipei noastre . 
naționale au făcut o scurtă miuță cu 
baschetbalistele reprezentativei Cubei.

Foto : T. MACARSCHI

în. mod lim- 
amerieaneele 

bună valoare 
alergări, mai 

la 
cîteva

FLOAREA PRIETENIEI- A PORNIT IN CURSA
Acțiunea cicloturistică internațională „Floarea prieteniei**,  orga

nizată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, in colabora
re cu ziarul „Sportul**  și Federația română de ciclism, a intrat in 
etapa finală. Astăzi, la ora 8.S0, micii cicloturiști vor părăsi Bucu- 
reștiul. Pînă la data de 10 august ei vor rula în țară, pe traseul Pi
tești — Km. Vîlcea — Tg. Jiu — Tr. Severin — Orșova și vor intra 
în Iugoslavia prin punctul de frontieră de la Stamora Moravița. Re
intrarea în țară va avea loc în ziua de 22 august. Vom reveni cu 
amănunte.

fContinuare In pag a > a)a formației

Leningrad.

i - -

• Important pri
lej de verificare 
înaintea „europe
nelor" ® Vor fi 
folosite toate cele 
16 jucătoare ale 
echipei de senioa
re a României 
O în ultimul mo
ment s-a stabilit 
ca reprezentativa 
de junioare a 
României să ia 
parte ia turneu 
O Loturile române 
® Reîntîlnire 
valoroasele 
chetbaliste 
Cuba ® Progra
mul zilei de azi.

Sprintera Manis Laing, învingătoare la

7” j ~ ~” I

* înotătorii dinamoviști au cucerit 11 titluri • Șterner, Naghi și Covaci

și-an păstrat tricourile de campioni ♦ Hohoiu, cel mai bun spatist al „naționalelor14

Spectaculoasă și plină de 
finala 

se- 
s-a

neprevăzut a fost 
de 200 m spate a 
niorilor, cu care 
inaugurat programul ulti
mei reuniuni a „naționa
lelor". Cel mai bun start 
l-a avut Mihai Movanu 
(67,0 la 100 m), care a 
condus clar plutonul prin
cipalilor săi adversari (Ho
hoiu, Lupu și Benedek) 
pînă la ultima întoarcere. 
Din acel moment, mure-

șanul Benedek și reșițeanul 
Hohoiu. au atacat decis. 
La 175 m — trei înotători 
pe linie. Mircea Hohoiu a 
dovedit în final resurse a- 
preciabile. cîștigînd de 
puțin în fața lui Movanu. 
REZULTATE 
1. M. Hohoiu 
șița) 2:21,2 
național, 2.
(Șc. Sp. 2) 2:21,6, 3.
Lupu (C.S. Școlar) 2:22,4,

4. Șt. Benedek (Mureșul) 
2:22 4.

CAMPIOANĂ NAȚIONALA 
LA 12 ANI !

DINAMICA JOCULUI
DINAMISMUL CAMPIONATULUI

Antrenorul federal Angelo NICU LESCU, despre noua ediție a primei divizii naționale

Consfătuirea antrenorilor 
divizionari A și B a stabilit 
psatru noul campionat o se
rie de obiective privind îm
bunătățirea calității fotbalu
lui nostru. Pe marginea ace
stora am avut o convorbire 
ou antrenorul federal Angelo 
Niculescu.

— A reieșit din analiza di
viziei A, ediția 1969—70, că 
în pofida unor îmbunătățiri, 
unele obiective fixate în anii 
trecuți nu și-au găsit trans
punerea practică, fotbalul 
nostru avînd mulți parametri 
sub nivelul internațional. 
Care este părerea dv, ca an
trenor federal, în această 
problemă?

— Actualul campionat mon
dial ne-a demonstrat cu pri
sosință. dacă mai era nece
sar, că numai poți da ran
dament în teren fără o acti
vitate continuă și laborioasă, 
pe fondul unei rezistențe ge
nerale și al rezistenței în re
gim de viteză. Desigur, in 
campionatul intern s-a mai 
jucat și probabil se va mai 
juca „economic" și superfi
cial. mai ales în jocurile fără 
miză mare și dupji asigurarea 
unui avans minim. Dar dacă 
vrem să spargem actualul 
plafon, să ne putem plasa, 
fără nici un echivoc, în con
textul fotbalului 
trebuie să găsim mijloacele 
eficiente pentru a angrena 
jucătorii la muncă. De aceea,

consider că antrenorii tre
buie să se ocupe temeinic de 
pregătirea fizică a elevilor 
lor nu numai în perioadele 
precompetiționale, ci și pe 
parcursul campionatului. E- 
xemplul jucătorilor englezi,

modern.

TEHNICE: 
(Olimpia Be- 
— campion 
M. Movanu 

Gh.

Iată-ne și în fața unui 
fapt inedit în istoria na
tației românești. Pentru 
prima oară — este un caz 
rarisim chiar și în nata- 
ția mondială — titlul de 
campioană națională revi
ne unei sportive în vîrstă

de 12 ani ! Bucureștean- 
ea a condus în majorita
tea timpului, reșițeanca a 
egalat-o pe a doua parte 
a întrecerii, dar în final 
micuța dinamovistă a în
vins clar, în aplauzele ce
lor prezenți la Dinamo, cu 
un timp (2:43,2) ce repre
zintă un nou record de

a. v. —

(Continuare tn pag. a 2 a)

Înotătorii | 
iBAÎ LA POARTA I 
I CONSACRĂRII

I
I

I
I

I
I

îteva zeci de mii de copii 
din întreaga țară învață 
să înoate sub îndrumarea 
unor pricepuți tehnicieni, 
care și-au unit eforturile 
în slujba celei mai nobile 

istoria natației românești 
70.

I
I
I 
I

acțiuni din 
—' DELFIN

Cîleva sute de mini-înotători, avînd 
suficiente cunoștințe în cele patru pro
cedee tehnice se prezintă la startul u- 
nui campionat național, cochetînd cu 
primele insemne ale reușitei sportive 
pe drumul lung și anevoios ce duce 
spre marea performanță.

Cîteva zeci de tineri, splendid bron- 
ale căror trupuri < 

respiră sănătate 
aceste zile pe

I

PUTEM UITA

(Continuare în pag. a 3-a)

Mircea Hohoiu (Olimpia Reșița) in timpul cursei de 200 m spate

I

vest-germani, sovietici, 
edificator în acest sens.

— Accentul pe jocul ofen
siv, demonstrat și la recen-

Poul SLAVESCU

...Șl TOTUȘI NU

ECHIPA NAȚIONALĂ

Cu prilejul acestui interviu, prof. Angelo Niculescu ne-a 
furnizat cîteva amănunte și despre pregătirile primei 
reprezentative, al cărei antrenor este. Planul de pre

gătire prevede si în acest an îmbinarea muncii de instruire 
intensivă la cluburi, cu activitatea organizată în mod cen
tralizat de către F.R.F. lată programul echipei naționale din 
acest sezon: 7—9 septembrie, antrenament și |oc-școală cu 
o echipă locală ; 21—23 septembrie, antrenament și joc la 
București cu o echipă străină ; 5—11 octombrie, pregătire 
în vederea meciului de la București, cu Finlanda
din C.E. ; 26—28 octombrie, antrenament si joc cu o echipă 
străină la București ; 5—11 noiembrie, pregătire centralizată 
peni.u meciul din deplasare cu Țara Galilor, din C.E. ; 29 
noiembrie — 3 decembrie, pregătirea meciului amical din 
deplasare, cu Olanda.

Lotul reprezentativ fiind, în general, alcătuit, sarcina colec
tivului tehnic este de a întări unele posturi deficitare : fun
daș central dreapta, extremă dreaptă sau slînga si, eventual, 
înaintaș central, în situația cînd Dumitrache va continua să 
nu dea randament. în lotul de 22, din care vor face parte 
Adamache, Dinu, R. Nunweiller, Dumitru, Em. Dembrovschi, 
Dobrin, Neagu și alții, se preconizează a fi introduși o 
serie de jucători noi : Pexa și Vigu — fundași, Otto Dem
brovschi și Fl. Dumitrescu — înaintași.

SE INAUGUREAZĂ
Amatorii de tenis din 

Capitală au prilejul ca, în- 
cepînd de astăzi, să urmă
rească o interesantă com
petiție internațională. Pe te
renurile centrului de an
trenament nr. 2 se vor 
desfășura, de la ora 9 și

Azi, in Capitală

TURNEUL INTERNATIONAL DE TENIS
ora 15 (după festivitatea 
de deschidere), întrecerile 
organizate de Clubul spor
tiv universitar Construcții 
București.

Și-au anunțat participa
rea tenismani din Ungaria, 
Turcia, Cehoslovacia, Btil-

garia. Alături 
vor evolua și 
mâni cunoscuți, 
tind clubul organizator, 
și cluburile Steaua, 
greșul, Dinamo, Politehnica 
Cluj, Steagul roșu Brașov 
etc.

de oaspeți 
jucători ro- 

reprezen- 
ca

Pro-

MÎINE, LA SIBIU

PRIMUL CONCURS INTERNAȚIONAL DE DIRT-TRACK AL SEZONULUI
Sezonul internațional de dirt-track din acest an se inaugurează mîine la 

Sibiu, prin organizarea unui concurs la care și-au anunțat participarea alergători 
din Danemarca, Ungaria și R. F. a Germaniei Țara noastră va fi reprezentată, 
printre alții, de Ion Bobitneanu, Alexandru Datcu. Cornel Voieulescu, I. Marinescu 
și D. Dobre. întrecerile vor avea loc pe pista stadionului Voința.

I
I
I
I
I
I
I
I

zati, 
voltate 
urcă în 
piscinei Dinamo pentru 
în cifre ’ ' _.............
muncă laborioasă de aproape 9 luni.

Piramida ÎNOTULUI începe să prin
dă contururi precise. Prin lărgirea ba
zei de masă, prin animarea competi
țiilor rezervate tinerilor și grija sporită 
față de activitatea fruntașilor se cre
ează premise suficiente pentru a spera 
în alinierea acestui sport alături de 
disciplinele prin care țara noastră și-a 
cucerit un frumos prestigiu în arena 
internațională.

O serie de succese — e drept, oa
recum izolate — ale înotătorilor ro
mâni în sezonul trecut, confirmate în 
această primăvară, subliniază certe 
posibilități. Marion Slavic luptă de la 
egal la egal cu cei mai buni crauliști 
ai continentului ; Vasile Costa continuă 
să fie citat de specialiști în rîndurile 
primilor brasiști ai Europei, In fine, 
se conturează tot mai precis o ștafetă 
mixtă la nivelul celor din unele țări 
(Franța, Italia, Anglia, Suedia, Unga
ria) cu o veche tradiție în materie. 
Avem deci suficiente motive să cre
dem că prezența sportivilor români la 
campionatele europene din septembrie 
(a doua competiție de amploare a no
tației, după J.O.j nu 
vată. Dimpotrivă...

Competițiile pe 
rim în aceste zile 
multiple posibilități 
didaților la lotul reprezentativ. în or
dine imediată, Jocurile Balcanice de la 
Atena, competiție de valoare medie 
pe plan continental, vor constitui ram
pa de lansare spre marea întrecere 
de la Barcelona, lată de ce fiecare se
cundă smulsă cronometrelor în aceste 
zile, fiecare nou record apropiat per
formanțelor de valoare va căpăta re
zonanțe deosebite și va i 
aconto sigur pentru biletul 
rie spre locul de întilnire 
campioni europeni. Cine va 
tinei Balaban) laureată cu 
„europenele" de la Utrecht, 
de onoare a natației românești i

de valoare cit

armonios dez- 
i și robustețe, 
! blocsfarturile 

a concretiza 
mai înaltă o

va frece neobser-

care le urmă- 
la București oferă 
de afirmare can-

constitui un 
de colăto- 
al marilor 

i urma Cris- 
bronz la 
in cartea

I
i
i
i
i
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Turneul internațional de baschet feminin
„Cupa Federației"
Organizată în locul tradițio

nalei competiții ’ feminin© de 
baschet „Cupa Mării Negre", 
„Cupa Federației", întrecere 
găzduită de azi pînă duminică 
de terenul Floreasca, reunește 
cinci puternice reprezentative 
de senioare, și anume pe cele 
ale Poloniei, Franței, Cubei, 
Ungariei și României, precum 
și pe cea de junioare a țării 
noastre. Se anunță, deci, un 
turneu deosebit de interesant, 
așa cum de multă vreme iu
bitorii .baschetului nu au vi
zionat. Disputa se anunță și 
mai interesantă dacă ținem 
seama că, pentru toate cele 
patru formații europene. în
trecerea constituie un exce
lent prilej de verificare a pre
gătirilor desfășurate în vede
rea participării la campio
natul european din Olanda 
(11—19 septembrie).

Desigur, atenția publicului 
va fi îndreptată asupra echi
pei României, aflată într-un 
moment de răscruce. Anul a- 
cesta, baschetbalistele noastre 
au avut o comportare bună, 
marcată prin calificarea pen
tru C.E. și prin cele două vic
torii realizate în primăvară, 
la Oradea, asupra selecționa
tei R. D. Germane. In aceas
tă vară, cele 16 componente 
ale lotului s-au antrenat la 
Piatra Neamț, de unde s-au 
înapoiat zilele trecute. După 
două zile de odihnă, ele și-au 
reluat pregătirile pe terenul 
Floreasca și urmează ca astă- 
seară să susțină primul meci 
al turneului, în compania 
selecționatei Ungariei. Ieri 
dimineață, după un antrena
ment destul de obositor, i-am 
solicitat antrenorului princi
pal Gr. Costescu numele ce-

lor 12 jucătoare care von 9 
înscrise în foaie.

— Regret, dar nu pot face 
nici o precizare, ne-a răspuns 
fostul internațional. In acest 
turneu voi utiliza pe toate 
cele 16 jucătoare, așa că ... 
Nu ne rămîne, deci, decît să 
amintim că, actualmente, lo
tul este alcătuit din: Raca- 
viță. Taflan, Pruncu, Vogel, 
Chiraleu, Ciocan, Gugiu, Bițu, 
Nicola, Diaconescu, Szabados, 
Trandafir, Deak, Sipoș Popov 
și T. Radulescu.

Ieri la prînz s-a stabilit ca 
la acest turneu să ia parte 
și reprezentativa de junioa
re a țării noastre care se 
pregătește pentru campionatul 
balcanic de la Pleven. Lotul, 
pregătit de prof. Gh. Benone, 
este format din : Buga, Ro- 
șianu, A. Constantinescu, L. 
Radulescu, Andreescu, Boca, 
Goian, Opriciu, R. Constan
tinescu, Farkas, Csikos, Ionaș, 
Tal, Basarabia, Szabo, L. Po
pescu $i Marinescu.

Tot ieri am avut prilejul 
să vedem și primul antrena
ment al baschetbalistelor din 
Cuba care, după cum se știe, 
ne-au mai vizitat anul tre
cut. Am remarcat prezența 
valoroaselor Margarita Skeete, 
Maria Luisa Serret, Caridad 
Gonzales, Mai te Borrero pe 
care le-am admirat și în 1969

Noul program al „Cupei 
Federației",, prevede disputa
rea meciurilor de azi în ur
mătoarea ordine : ora 16,30 : 
Cuba — România (junioare), 
ora 18 : festivitatea de des
chidere, ora 18,30 : Franța — 
Polonia, ora 20 : România 
(senioare) — Ungaria.

SPERANȚELE ATLETISMULUI CUBANEZ 
i ' EVOLUEAZĂ IN ROMÂNIA

In ziua de 4 
august. a plecat 
spre România e- 
chipa de atletism 
(juniori) a Cubei 
care va participa 
la ,,’don.cursul 

organizat între 7 
și 9 august, la Cîmpulung 
Muscel. Delegația cubaneză, 
în fruntea căreia Se află an
trenorul Aristides Lanier, 
este alcătuită din 24 de spor
tivi și 5 antrenori.

La întrecerile feminine vor 
lua parte 8 atlete cubaneze, 
avînd o medie de vîrstă de 
17 ani, iar la probele mas
culine vor participa 16 atleți 
cu o medie de vîrstă de , 18 
ani, între sportivii care fac' 
deplasarea în. România se a- 
flâ cfțiva Vineri medalia ți la 
ultimele Jocuri ale Americii 
Centrale și Zonei Caraibilor, 
desfășurate în februarie Ia 
Ciudad de Panama. Bineîn
țeles că în buna comportare 
a acestora sînt puse cel.e mal 
mari speranțe ale antrenori
lor. Se rerharcă în special Pe
dro Perez creditat cu o per
formanță de 16,38 m la tri
plu salt, Juan Velasquez care, 
la aceeași probă a realizat 
16.18 m, precum și Jesus Ul
loa care a cucerit medalia de 
bronz la Panama în proba de 
aruncarea ciocanului, cu 53,62 
m.

Din rîndurile sportivelor 
cubaneze s-au remarcat în 
mod deosebit prin rezultatele 
lor Raquel Martinez, câștigă
toarea unei medalii de bronz 
la Jocurile centro-americane cu 
timpul de 14,0 în proba de 
100 m garduri și Marina Ro- 
driguez, care la săritura în 
înălțime a trecut peste șta
cheta înălțată la 1,64 metri.

Atleții cubanezi vor fi pre- 
zenți la toate probele între
cerilor prietenești de la Cîm-

prieteniei"

pulung Muscel, singura excep
ție constituind-o săritura cu 
prăjina. Startul probei mascu
line de lob metri va fi luat 
de Pablo Bandomo (10,3 s) și 
Pablo Gonzales (10,4), iar în 
aceeași specialitate feminină 
vor concura Ela Cabrejas 
(11,9) și Carmen Valdez (11,8).

CORESPONDENȚĂ
PENTRU

sportul
Aceiași sprinteri, vor concura 
și la 200 m plat unde Pablo 
Bandomo este creditat cu o 
performanță de 21,3 iar Ela 
Cabrejas cu 25,5. Oreste Al
varez a fost înscris la proba 
de marș, Lazaro Olaguiber la 
săritura în lungime, Antonio

Hemming la aruncarea discu
lui, Nicolas Hernandez la arun
carea greutății și Jesus Ulloa 
la aruncarea ciocanului. Din 
rindurlle fetelor, Salvadora 
Vargas va concura la arunca
rea discului iar Clementina 
și Ramona Diaz la suliță. 
Sportivii cubanezi vor fi re- 
prezentați, de asemenea, la 
toate probele de ștafetă.

Vizita In România a echipei 
atletice de juniori a Cubei 
este apreciată de antrenori 
drept un prilej cit se poate 
de nimerit pentru verificarea 
elevilor lor în campania unora 
dintre cei mai buni atleți ju
niori din mai multe țări. Toc
mai de aceea, la „Concursul 
prieteniei" va fi aliniată cea 
mai bună Selecționată atletică 
cubaneză care poate fi reuni
tă în momentul de față.

Angel RODRIGUEZ
„Prensa Latina"

Havana, august

ÎNTRE 7-9 AUGUST LA CÎMPULUNG MUSCEl Una dintre cele mai talentate componente ale lotului atletic 
cubanez este aruncătoarea de disc Salvadora Vargas, care va 

fi prezentă la întrecerile de la Cîmpulung

Interviu fulger cu secretarul general al F.R.T., Alexandru LĂZĂRESCU

SE CLATINĂ TRADIȚIILE ÎN TENIS
> Reamatorizarea profesioniștilor în sportul 

alb se va juca cu mingi... galbene!

Cu cîtva timp în urmă, la 
Londra, a avut loc Adunarea 
generală a națiunilor parti- 
cipante-yt ia „Cupa Davis", 
iar apoi, lîngă Paris, în loca
litatea Marly Le Roi s-a ți
nut Adunarea generală a 
Federației Internaționale de 
Tenis. La aceste importante 
întruniri ale diriguitorilor te-, 
nisului mondial a fost pre
zent și secretarul general al 
forului nostru de specialitate, 
Alexandru Lăzărescu. La îna
poiere i-am solicitat tov. Lă- 
zăresou cîteva amănunte de

ÎNTRECEREA
CLUJ, 4 (prin telefon). In 

ziua a doua a campionatelor 
republicane de tenis ale ju
niorilor ce se dispută în lo
calitate, cele mai interesante 
partide le-au oferit junioa
rele de categoria 17—18 ani, 
intrate în competiție marți 
dimineața. Favoritele s-au im
pus greu, făcînd eforturi vă
dite pentru a trece de pri
mul tur. -Chiar și campioana 
din anul trecut, brașoveanca 
Felicia Bucur a fost nevoită 
să cedeze un set tinerei frlu- 
jence Marieta Ghercioiu. Pînă 
la urmă experiența tenismanei 
din Brașov și-a spus cuvintul, 
ea cîștigînd cu scorul de 6—2, 
4—6. 6—3.

Alte rezultate din primul 
tur înregistrate la junioare, 
categ. 17—18 ani : Adriana 
Călina (Politehnica Buc.) — 
Rodica Precup (Electrica Ti
mișoara) 3—6, 7—5. 6—4 ; E- 
Jena Cotuna (Șc. sp. 2 Buc.) 
— Rozalia Erk' (Electrica Ti
mișoara) .6—4. 7—5 ; Virginia 
Ruzici (Dinamo Buc.) — Pa-

la cele două reuniuni la 
care a participat.

— Se pare că agenda 
londoneză a lucrărilor la 
care ați luat parte a cu
prins vreo 20 de puncte. 
Ce v-a reținut atenția în 
mod special ?

— Trei au fost problemele 
principale, unde s-au trasat 
hotărîri de care se va ține 
seama în viitor: a) „Cupa 
Davis'1 nu a devenit o com
petiție open, așa cum se pre
coniza inițial, b) s-a acceptat 
reamatorizarea (cu avizul Fe
derației internaționale) pro
fesioniștilor cărora le expi
ră contractele, c) în cadrul 
comitetului director al Adu
nării generale a națiunilor 
participante la „Cupa Davis" 
se va crea un organism care 
va elabora propuneri pentru 
abolirea actualului sistem de 
disputare a Challenge-rouna- 
ului, în sensul de a-l face 
mai echitabil. Adică, națiunea 
deținătoare a salatierei de

JUNIORILOR
raschiva Georgescu (Construc
torul Hunedoara) 6—3, 6—4 ; 
Corina Stoleru (Ind. sîrmei C. 
Turzii) — Cristina Bădin (Di
namo Buc) 4—6, 6—3, 6—1.

La juniori s-au disputat noi 
jocuri din primul tur. Dintre 
rezultate amintim : categ. 15— 
16 ani : W. Frantz (Metalul 
Bocșa) — C. Ristea (Steaua) 
7—5. 6—4 : M. Fetiță (Ind.
sîrmei C. Turzii) — C. Feția- 
nu (Cutezătorii Buc) 8—6. 7— 
5 ; A. Bădin (Dinamo Buc) — 
D. Comănescu (Petrolistul 
Cîmpina) 6—4, 6—1 ; categ.
17—18 ani, M. Stoleru (Inii, 
sîrmei C. Turzii) — R. Simi- 
onescu (Politehnica Buc.) 6—2, 
6—2 : S. Marcu (St. roșu (Bv)- 
D. Popescu (Oltul R. Vilcea) 
6—0, 6—1 ; V. PanaitescU (Șc. 
sp. 2 Buc.)—V. Terge (Metalul 
Salonta) 6—1. 7—5 ; S. Cer
ni ianu (Șc. sp. 2 Buc) — L. 
Vîrgolici (Dunărea Galați) 
6—2. 6—1.

întrecerile continuă.
P. KADVANI-coresp.

argint să nu .se mai bucure 
de marele privilegiu de a 
juca direct în finală și numai 
pe teren propriu. Voi men
ționa că în cuvintul introduc
tiv rostit de președintele A- 
dunării generale de la Lon
dra, sir Carl Aarvold, acesta 
a felicitat echipele S.U.A. și 
României pentru performanța 
lor de anul trecut.

— Este adevărat că la 
reuniunea Federației inter
naționale de la Marly Le 
Roi au fost adoptate câte
va modificări cu caracter 
experimental ale regula
mentului de joc?

— Da. Este vorba de apro
barea utilizării mingilor gal
bene în competițiile desfășu
rate la lumină artificială 
(nocturne, în sală). De ase
menea s-a acceptat propune
rea americană „Tie break" 
privind un nou sistem de 
punctaj menit să scurteze un 
set pînă la. scorul de 7—5. 
Noua formulă de numărătoa
re a punctelor Va fi folosită 
cu precădere în competițiile 
de sală. Ambele experimente 
au valabilitate pe timp de 
un an. Îîi încheiere, aș mai 
aminti că dl. Young, repre
zentantul federației austra
liene, ne-a transmis invitația 
pentru iile Năstase și Ion 
Tiriac de a participa la ma
rile turnee de la antipozi, din 
iarnă.

Mulțumind tov. Lăzărescu 
pentru interesanta sa expu
nere, nu ne putem opri să nu 
consemnăm un lucru: se pare 
că un suflu nou adie printre 
corifeii sportului alb. Unele 
canoane ale acestui frumos 
joc, dăinuind încă din seco
lul trecut, încep să se clatine. 
E drept. încercările sînt încă 
destul de timide. Dar preo
cuparea pentru a se ieși din 
tiparele rigide, datînd de o 
sută de ani, există. Vremea 
înnoirilor se aproprie și în 
tenis...

Constantin COMARNISCHI

„CONCURSUL
Timp de trei zile frumosul 

oraș muscelean — cu o bo
gată și cunoscută tradiție în 
atletismul autohton — va 
găzdui o interesantă mani
festare atletică internațională, 
„Concursul prieteniei".

Aflată la a treia ediție, în
trecerea va cunoaște partici
parea tinerilor atleți și atlete 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Polonia, R.D.G., Unga
ria, U.R.S.S. și România, 
sportivi născuți în anul 1952 
sau mai mici. Putem consi
dera concursul de la Cîmpu- 
lung ca o utilă repetiție îna
intea campionatelor europene 
de juniori de la Paris (12—13 
septembrie) mai ales dacă 
avem în vedere forța tineri
lor atleți din țările partici
pante, căci nu este un secret 
pentru nimeni că juniorii — 
și în special junioarele — din 
R.D.G., Polonia, U.R.S.S. sînt 
cei măi puternici din Euro-

PRIETENIEI"
pa. O surpriză plăcută este, 
desigur, participarea atleți- 
lor cubanezi care ne vor dez
vălui cu siguranță cîteva au
tentice talente în probele de 
viteză.

Sîntem convinși că vom a- 
sista la dispute echilibrate, 
ce se vor solda cu rezultate 
valoroase întrucît o perfor
manță bună în acest concurs 
poate însemna pentru mulți 
din participanții de la Cîm
pulung cîștigarea unui loc 
pentru Paris. Vom urmări cu 
un sporit interes evoluția ti
nerelor noastre speranțe și în 
special pe cea a Eleonorei 
Monoranu care la 16 ani de
ține rezultate superioare celor 
pe care le-a obținut la a- 
ceastă vîrstă recordmana 
mondială la 100 m, Renate 
Meissner.

Fotos PRENSA LATINA

MECIUL ROMÂNIA-S.U.A.
(Urmare din pag. 1)

impus în fața alergătoarelor 
sovietice cîștigînd proba de 
800 m în timpul de 2:05,6. In 
sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
veterana formației americane, 
săritoarea în lungime W.illve ► 
White, participantă la ulti
mele ediții ale Jocurilor O- 
limpice. Willye este născută 
la 1 ianuarie 1939 la Money. 
Cel mal frumos succes al 
său La repurtat pe stadionul 
olimpic din Melbourne, în 
1956, .când a cucerit medalia 
de a?gint ! în 1965 această 
valoroasă atletă a fost dis
tinsă cu „Trofeul pentru fair- 
play, Pierre de Coubertin".

★
Meciul pe care atletele a- 

mericance îl susțin în compa
nia reprezentantelor Româ
niei se anunță echilibrat. In

majoritatea probelor de aler
gări oaspetele se prezintă ca 
favorite în timp ce la sări
turi și la aruncări superio
ritatea este de partea forma
ției noastre.

Punctajul întîlnirii este 
5—3—2—1 p, corespunzătoare 
locurilor 1—2—3—4. La șta
fete se acordă 5 și, respec
tiv, 2 .puncte.
, în prima zi a întrecerilor 
vor evolua următoarele atle
te: 200 M : Hammond (S.U.A.), 
Goth (R), Laing (S. U. A.).

CAMPIOANĂ
(Urmare din pag. 1)

copii categ. A și B. Rezul
tate tehnice : 1. EUGENIA
CRlSTESCU (Dinamo) 2:43,2 
— record, campioană naționa
lă, î. Ruth Ilocher (Șc. Sp. 
Reșița) 2:44,4 (r.p.). 3. Dana 
Pop (Dinamo) 2:49,8 (r.p.), 4. 
Ioana Sporea (Șc. Sp. Reșița) 
2:52,8.

ÎNVINGĂTORI SCONTAT! 
LA 200 m DELFIN

Cele două finale au a- 
vut o desfășurare identi
că. Marii favoriți. Agneta 
Șterner și Albert Covaci au 
atacat de la început pentru 
a "fi scutiți db ernoții, rezis-

NAȚIONALĂ
tind pe ultima lungime sprin
turilor declanșate de Anca 
Groza și, respectiv, Atila Pe
tele!. Clasată pe locul secund 
cit 2:40,0, Groza a înregistrat, 
în schimb, un nou record de 
fete categ. A și junioare II. 
Rezultate tehnice : 200 m del
fin (m): 1. A. COVACI (Mu
reșul Tg. Mureș) 2:18,6 — 
campion național, 2. A. Pete
le! (Mureșul) 2:21.2, 3. C. Ro- 
lik (Șc. Sp. Timiș.) 2:24.4, 4. 
T. Nlcolae (Din.) 2:26,5 (r.p.): 
200 m delfin (f): 1. AGNETA 
ȘTERNER (Steaua) 2:37,8 —
campioană națională, 2. Anca 
Groza (Din.) 2:40.0 — record 
fete și junioare II. 3. Siegrid 
Slecian (Șc. Sp. Reșița) 2:42,6 
(r.p.), 4. Georgeta Cerbeanu

PERFORMERA

REUNIUNII

Există și copii minune, 
care confirmă în natația 
românească. Micuța Euge
nia Cristescu urcă pe cea 
mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere în
tr-un campionat al senio
rilor după cea de a 12-a 
ei primăvară. Eleva profe
sorului Cr. Vlăduță și-a , 
însoțit neobișnuita perfor
manță cu un nou record 
de copii, cucerindu-și pe 
merit un loc în echipa na
țională, care ne vă repre
zenta la Balcaniadă. Pre- ■ 
gătită cu multă atenție în 
viitor, tînăra dinamovistă 
va putea ajunge în scurt 
timp și la cifre de valoare 
internațională. Pentru că 
talent, și îndeosebi tem
perament specific pentru 
acest sport, are în sufi
cientă măsură.

LA 12 ANI
(CSS) 2:48,4, 5. Anton An
gela (Din.) 2:49,9.

In ultimele întreceri ale 
campionatelor, Cristina Ba- 
laban a cîștigat proba de 800 
m liber în 10:32,6, aducînd 
clubului Dinamo cel de al 
11-lea titlu atribuit la a- 
ceastă ediție, iar în lipsa re- 
șițeaniUlui Aimer (bolnav), 
recordmanul țării la 1500 m 
liber, D. Naghi, a făcut o 
cursă solitară, adjudeeîndu-și 
tricoul de campion.

Rezultate tehnice — 800 m 
liber (f): 1. CR. BALABAN 
(Dinamo) 10:32,6 — campioa
nă națională, 2. Daniela Co- 
roiu (Șc. Sp. Reșița) 10:42,2, 
3. Lucia Radu (Dinamo) 
10:50,4; 1500 m liber : 1. D. 
NAGHI (Mureșul) 18:11,5, 2. 
L. Copcealău (Dinamo) 18:22,5 
(r.p.), 3. G. Moraru (CSM 
Cluj) 18:26,5.

PROGRAMUL ZILEI
ora 18,15 Festivitatea de 

deschidere
ora 18,30 200 metri 

aruncarea discu
lui
săritura în lun
gime
săritura în înăl
țime

ora 18,50 800 metri
ora 19,15 4x100 metri
ora 19,25 400 m bărbați

(HC)
ora 19,35 5000 m bărbați

(HC).

Fllip (R) ; IIC — Green 
(S.U.A.), Angelesdu, Small
wood (S. U. A.) ; DISC : 
HC Lesenciuc, Menis ; 
Manoliu (R). Langford (SUA). 
Cataramă (R), Kledchka 
(S.U.A.) ; LUNGIME : HC- 
Boca, Smith (S.U.A.), Sala- 
mon ; Viscopoleanu (R), Betts 
(S. U. A.), Vintiia (R). 
White (S. U. A.), ÎNĂL
ȚIME : HC—Radu, Ma
tei ; Bonei (R), Plihai (SUA), 
Popescu (R), Simpson (S.U.A.); 
800 M : Silai (R), Toussaint 
(S.U.A.), Fița (R), Johnson 
(S.U.A.) HC-Hiill (S.U.A.), 
Iordache, Iacob ; 4 x 100 M î 
S.U.A. (Hawkins, Smallwood, 
Render, Davis). România 
(Monoranu, Filip, AngelescX 
Goth). '

PETROLISTUL CÎMPINA-
ÎN ELITA DIVIZIONARĂ

Dintre numeroa
sele echipe parti
cipante la etapele 
decisive pentru 
calificarea în 
campionatul di

vizionar de popice, Petro
listul Cîmpina și C.F.R. Tg. 
Mureș ale căror arene au 
fost suspendate în final din 
cauza unor suspiciuni prezen
tate de pistele de joc, s-au 
întîlnit sîmbăta și duminica

Cifrele statistice nu au 
nevoie de comentarii : 
ele vorbesc de la sine.

De aceea, introducerea aces
tui nou „profil" — cel al 
județului Bacău — este con
stituită din cifre, nu numai 
elocvente, dar și definitorii, 
considerăm noi, pentru dina
mica actuală a sportului bă
căuan : dacă cu numai 10 ani 
în urmă existau doar 3 echi
pe divizionare (fotbal, hand
bal, volei), în prezent numă
rul lor a ajuns la 39, prin 
calificarea în divizia secundă 
a unei noi echipe feminine de 
volei. Adăugind și cele 259 de 
asociații sportive, 2 școli și 2 
licee cu profil sportiv <fot- 
bal-Bacău și gimnastică-Ora- 
șul Gh. Gheorghiu-Dej) înche
iem această rubrică din bi
lanțul sportului de performan
ță. băcăuan, care incintă, tot
odată, curiozitatea la o ana
liză mai amănunțită a rapor
turilor intime care dinamizea
ză activitatea sportivă de pe 
aceste meleaguri moldovene.

RETROSPECTIVA, 
ACTUALITATE, PERSPECTIVA
Tovarășul Ion Pruteanu, vi

cepreședinte al Consiliului 
popular județean Bacău, a a-

la noi și atletismul, ca bază 
de plecare pentru alte spor
turi. Influența sporită a gim
nasticii are același rol. Con
siderăm că aceste discipline 
constituie A.B.C.-ul oricărui 
sport, și de aceea le acordăm 
importanța cuvenită.

— După cite înțelegem, 
dacă atletismul mai pierde 
cite o dată aderenți, ii cîș- 
tigă, bine pregătiți fizic, alte 
sporturi ?

— Exact! Noi încercăm să 
corelăm diferitele ramuri, fă
ră a închide activitatea unui 
sportiv într-o singură direc
ție. In altă ordine de idei, pla
nurile noastre de viitor sînt 
nu numai consistente, dar și 
variate. Lacul de acumulare 
din apropierea orașului des
chide excelente perspective 
sporturilor nautice, iar profi
lul geografic variat, sporturl-

ceste aspecte. De aceea ne-am 
adresat președintelui Consiliu
lui județean pentru educație 
fizică și sport, tovarășul Mi
hai Grigoraș, pentru a obține 
mai multe amănunte.

— Este adevărat, a subli
niat interlocutorul nostru, re
zultatele sînt departe de a 
oferi un bilanț optim, pe a- 
ceea, în octombrie 1968, am 
luat inițiativa formării unui 
colectiv la nivel județean, 
format din reprezentanți ai 
tuturor organelor răspunză
toare pe linie sportivă, care, 
subliniind importanța capitală 
a bazei materiale adecvate, a 
elaborat un plan de măsuri cu 
sarcini precise pe localități, cu 
termene de predare șl cu cei 
care răspund de efectuarea lu
crărilor. Coordonarea acestei 
acțiuni revenind organelor și 
organizațiilor de partid, ca și

ctiviștilor sportivi. In acest 
sens, de un mare folos ne 
este Facultatea de educație 
fizică a Institutului Pedago
gic din Bacău, care acoperă, 
din ce in ce mai mult, nevoia 
de cadre.

Iată, deci, păreri pe care le 
considerăm juste și care con
stituie o solidă bază de ple
care pe mai departe. Conform 
obiceiului, am cercetat și pă
rerile altor oameni aflați in- 
tr-un contact direct cu pro
cesul de instruire sportivă. 
Iată-ne, așadar, față în față 
cu directoarea Școlii sportive 
din Bacău, tovarășa Magda 
Ghenade.

ALTE DOUA DIRECȚII : 
SPORTUL ȘCOLAR 

Șl NOUTATEA' ȘTIINȚIFICA
— Permanent, școala pe care 

o conduc — ne-a spus tova-

CONTRIBUTII LA PROFILUL SPORTIV AL JUDEȚELOR•> ' >
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BACĂU: UN STAUT CU UN fINAl PREVIZKL
vut amabilitatea de a ne pre-
zenta cîteva direcții pe acest
tărîm.

— Desigur, cantitativ, ne-a
spus dînsul, sportul cel mal
larg practicat rămine fotbalul. 
Dar, gîndindu-mă la specifi
cul județului nostru, trebuie 
să mă opresc la gimnastica 
feminină, puternic impulsiona
tă de înființarea și, mai a- 
les, de rodnica activitate a 
Liceului cu profil special din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej. A- 
cest liceu se ridică la nivel 
european nu numai, prin oaza 
materială excelentă de care 
dispune, ci și prin cadrele de 
înaltă specializare care il slu
jesc.

— Această notă specifică 
este completată cu...

— ...handbalul, care are, de 
asemenea, priză la populația 
județului. Căutăm să acordăm 
la gama sporturilor practicate

lor de iarnă. Schiul va avea 
o largă bază de masă, va tin
de și spre performanță, și va 
complemente sporturile — a- 
semenea gimnasticii și atletis
mului de masă. Luptele, bo
xul, scrima, tenisul de cîmp, 
sporturi relativ noi pe melea
gurile noastre, încep și ele 
să dea rezultate de valoare 
și să aibă un număr creseînd 
de aderenți.
„SCOPUL NOSTRU ACTUAL: 
BAZĂ MATERIALA ADECVATA 

Șl CADRE SPECIALIZATE"

Așadar, dezvoltarea carac
terizează actualmente mișcarea 
sportivă băcăuană. Fără îndo
ială, nu s-a ajuns nici pe 
departe la plafonul maxim, 
iar practicarea sportului in 
proporții de masă, pe tot în
tinsul județului, constituie, în
că. un deziderat. Din discu
țiile purtate au reieșit Și a-

sprijinul concret acordat pe 
parcurs, roadele au început să 
se arate. In momentul de față 
se lucrează intens la bazele 
sportive din parcul „23 Au
gust", „ Dinamo", pădurea 
Gherăiești, insula de pe Bis
trița, Institutul Pedagogic, baza 
nautică de la Șerbănești. U- 
nele. baze de pe teritoriul ju
dețului, ca acelea de la Bu- 
huși sau Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, sînt deja terminate. In 
momentul de față resimțim — 
totuși . — lipsa unei săli mai 
mari.

— Numai in direcția bazei 
materiale ați angajat toate 
forțele ?

— In bună măsură, căci con
siderăm că aceasta este prima 
condiție a saltului valoric in 
sport. Iar cea de-a doua con
diție o considerăm a fi asigu
rarea unei înalte specializări 
a profesorilor de educație fi
zică, a antrenorilor și a ac-

rășa directoare — a găsit un 
sprijin substanțial din partea 
forurilor locale. Spun asta 
pentru că programarea antre
namentelor la săli s-a făcut 
cu prioritate și la orele cele 
mai convenabile elevilor. A- 
ceeași colaborare fructuoasă a 
dus la înzestrarea școlii cu o 
bază sportivă adecvată, co
respunzătoare nevoilor noastre. 
Direcția în care mal întimpi- 
năm greutăți este aceea a co
laborării cu unii dintre pro
fesorii de educație fizică din 
oraș. Concursul lor ar trebui 
să fie mult mai substanțial îă 
munca dusă cu părinții elevi
lor și in pregătirea pe care 
sint obligați să o facă pe te
renurile de antrenament. Ei 
nu trebuie să se mulțumească 
numai cu orele de educație 
fizică afectate de programa 
școlară. Aici le-aș recomanda 
mai mult interes și insistență !

Atenția, sprijinul efectiv al

orgahelor sportive locale acor
date sportului școlar — aceas
tă pîrghie de . bază a sportu
lui de performanță românesc 
— constituie, deci, o altă ca
racteristică majoră a activi
tății sportive băcăuane. Meto
distul Ion Bucătaru de la 
C.J.E.F.S. Bacău are nu nu
mai din punctul de vedere al 
specialității sale (gimnastică), 
ci și în calitatea de specta
tor — interesat, fără îndoia
lă — al procesului sportiv din 
județ, o opinie nuanțată. lat-o:

— Consider că un lucru de 
maximă importanță este per
manentul contact cu noutățile 
apărute în direcția cercetării 
științifice din domeniul spor
tului. De aceea, urmărim cit 
mai atent lucrările nou apă
rute sau cele prezentate la 
diferite conferințe. Apropiin- 
du-mă de domeniul practic, 
de problemele concrete ale 
sportului băcăuan, rezultatele 
obținute sînt deja cunoscute. 
Dar, mai sînt unele aspecte 
care mi se par a urma un 
drum eronat. De pildă, uni
ficarea asociațiilor sportive. 
Spiritul competitiv are astfel' 
de suferit: or, nu este acesta 
elementul esențial al întrece
rii ?

*

Așa cum am mai spus, spor
tul din județul Bacău nu tră
iește încă prin rezultate de 
vîrf, deși în comparație cu 
alte unități similare ar pu
tea ridica pretenții mai mari. 
Dar cum raportăm permanent 
rezultatele la posibilități, pu
tem totuși acorda calificati
vul satisfăcător. Notabilă este 
în primul rînd ascendența 
sportului băcăuan, din toate 
punctele de vedere, pornită 
de la o rațională și minuți
oasă analiză a posibilităților 
locale, asupra cărora se ac
ționează conform unor prin
cipii sănătoase, juste. Urma
rea firească a acestor fapte 
indubitabile este stabilirea 
unei atmosfere de lucru cal
mă, lucidă, principială. Un 
start căruia îi prevedem un 
final cîștigat. ' ,

Radu TIMOFTE

trecută, într-un meci tur-re- 
tur. în sala Flacăra Brașov. 
Popicarii din Tg. Mureș și 
Cîmpina s-au întrecut deci, 
în condiții egale, departe de 
avantajul terenului propriu, 
fiind nevoiți — și unii și al
ții — să descopere, mai ușor 
sau mai greu, în funcție "de 
pregătirea respectivă, parti
cularitățile pistelor neutre. 
Și în această dispută, cîmpi- 
nenii au dovedit un plus de
siguranță în lansarea bilei, 
reușind — nu fără emoții — 
să totalizeze un punctaveraj 
superior și astfel să-și vadă 
visul împlinit. După prima 
partidă, în care scorul le-a 
fost nefavorabil (5 086—5113
p.d.), petroliștii au făcut uz 
de tot arsenalul cunoștințe
lor lor, cîștigînd returul la o 
diferență mai mare: 5 236—

5 096 p.d. Total: 10 322—10 211 
p.d. Prin urinare, numărul 
total al popicelor doborîte, 
a decis în cele din urmă 
soarta finalei. Iată numele 
câștigătorilor ultimului loc 
vacant în divizia masculină 
de popice: Gheorghe Pascu, 
Alexandru Ilioiu, Ion Roșea, 
Gheorghe Botu. Vasile Vi- 
șan, Ion Șerban. Instructor și 
jucător — Ion Stanciu.

Turul finalei feminine, des
fășurat la Băicoi, între e- 
chipa locală Petrolul și Der- 
magant Tg. Mureș a fost un 
adevărat calvar pentru gaz
de și inimoșii lor suporteri. 
Marieta Brînzea și Silvia Io- 
nescu au tras de cîte 10 ori 
și respectiv, 13 ori în... gol 
iar colegele lor au „spart" 
exasperant, în timp ce adver
sarele lor. Apalonia Ghidro 
(416 p.d.), Ildiko Saszet (422 
p.d.) și Elisabeta Deak (438 
p.d.) lansau bila cu o preci
zie de parcă ele s-ar fi antre
nat în sala din Băicoi. Pînă 
la urmă au învins localnicele 
cu 2 445—2 414 p.d., dar dife
rența este atît de mică în- 
cît avantajul terenului, ds 
care vor beneficia sîmbătă 
jucătoarele din Tg. Mureș, 
poate fi hotărîtor.

Tr. IOANIȚESCU

RĂSPUNS LA CRITICĂ

Nu moi so nu uiți,
Lcliaduș!

In numărul 911, din 23 
iulie a.c., al ziarului nos
tru, a apărut o notă in
titulată „I se cerea serio
zitate..." în care erau cri
ticate dezinteresul și lipsa 
de seriozitate în pregătire 
a boxerului gălățean Va
sile Lehăduș, legitimat în 
prezent la clubul Dinamo 
București.

Zilele trecute, Lehăduț 
a simțit nevoia să-și ref- 
cunoască învinuirile ce i 
s-au adus, și a trimis re
dacției o scrisoare, din 
care extragem pasajele 
cele mai semnificative: 
„Citind articolul, mi-am

dat seama că antrenorul 
meu, Filresz, care la un 
moment dat mă sfătuia 
ca un părinte, are toate 
motivele să fie supărat pe 
mine. Vă rog să credeți 
că nu m-am simțit bine vă- 
zindu-mi numele în ziar, 
într-un articol care dezvă
luia opiniei publice ati
tudinea mea nedisciplinată 
față de muncă. Lecția este 
usturătoare, o învățătură 
de minte pentru ceea ce 
voi face de aci înainte. 
Nu-mi iau angajamente, 
dar sînt sigur că în viitor 
voi fi un exemplu de con
duită sportivă. Țelul meu 
este de a reveni în rîndul 
boxerilor noștri fruntași 
și voi dovedi la „criteriul 
tineretului" ce se va dis
puta la Galați, că merit 
încrederea ce mi se acorda 
pînă nu de mult".

Numai să nu uiți, Lehă
duș!



J

Pâg. â3-~â

OMOLOGĂRILE REZULTATELOR 
DIN CAMPIONATELE 1969-70

. Federația română de fot
bal ■ a făcut cunoscut comu
nicatul său cu privire la o- 
ahologarea rezultatelor cam
pionatelor de fotbal diviziile 
A, B și C, campionatul e- 

. chipelor de tineret—rezerve, 

. Cupa României și campio- 
1 natul juniorilor și școlarilor 
' pe anul 1969/70 și la com- 
; petițiile oficiale se vor 
j desfășura în toantna lui 1970
și primăvara lui 1971.

j. în turna omologării rezul- 
' tetelor jocurilor din campio- 
i natul diviziei naționale A, 
* se declară campioană ,pe a- 
, nul 1969/70 echipa U.T.A. 
' Retrogradează în campiona- 

itu.1 diviziei B formațiile 
Crișul Oradea și A. S. A. Tg. 
Mureș.

în urma omologării rezul
tatelor, se declară echipă cîș- 
țtigătoare a campionatului de 

' itilheret—rezerve pe anul 
.1969/70 formația DINAMO 
BACĂU.
. în urma omologării rezul- 

, tatelotr jocurilor campionatu- 
îlui diviziei B, promovează 
'în campionatul diviziei na
ționale A formațiile PRO
GRESUL BUCUREȘTI (se
ria I) și C.F.R. TIMIȘOA
RA (seria a II-a). Retrogra
dează în campionatul divi
ziei C Chimia Suceava și 
Gloria Bîrlad (seria I), Chi
mia Rm. Vîlcea și Metalul 
,Tr. Severin (seria a II-a).
. Următoarele echipe au 
câștigat dreptul de a .parti
cipa la jocurile de baraj 
pentru promovarea în divi
zia B. C. F. R. Pașcani, Me
talul Plopeni, $. N. Oltenița, 

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI
NAȚIONALE A. EDIȚIA 1970-1971

ETAPA I, 30 AUGUST
Progresul București — C.F.R. Cluj
Dinamo București — Dinamo Bacău
Jiul Petroșani — U. T. Arad
F. C. Argeș Pitești — Steagul roșu Brașov 
Petrolul Ploiești — Politehnica lași
C.F.R. Timișoara — Universitatea Craiova 
Farul Constanta — Steaua București 
Universitatea Cluj — Rapid București

ETAPA A ll-A, 6 SEPTEMBRIE
Dinamo Bacău — Petrolul
U.T.A. — Progresul 
Universitatea Craiova — F. C. Argeș 
C.F.R. Cluj — Dinamo București 
Steagul roșu — Farul
Rapid — Jiul
Steaua — Universitatea Cluj
Politehnica — C.F.R. Timișoara

ETAPA A III-A, 13 SEPTEMBRIE
Farul — Universitatea Craiova 
Petrolul — Rapid
F. C. Argeș — C.F.R. Cluj 
Progresul — Steagul roșu
C.F.R. Timișoara — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Politehnica 
Universitatea Cluj — U.T.A.
Jiul — Steaua

ETAPA A IV-A, 20 SEPTEMBRIE
Politehnica — Universitatea Cluj 
Progresul — Dinamo București 
Steagul roșu — C.F.R. Timișoara 
C.F.R. Cluj — Farul
Dinamo Bacău — F. C. Argeș 
Steaua •— Rapid
U.T.A. — Petrolul
Universitatea Craiova — Jiul

ETAPA A V-A, 27 SEPTEMBRIE
Universitatea Cluj — Steagul roșu
Farul — Progresul
Rapid — U.T.A.
Petrolul — Universitatea Craiova
F. C. Argeș — Politehnica
C.F.R. Timișoara — Dinamo București 
Jiul — C.F.R. Cluj
Steaua — Dinamo Bacău

ETAPA A VI-A, 4 OCTOMBRIE
Progresul — F. C. Argeș 
Jiul — C.F.R. Timișoara 
Politehnica — Rapid
C.F.R. Cluj — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Farul 
Petrolul — Universitatea Cluj 
U.T.A. — Steaua
Universitatea Craiova — Steagul roșu

ETAPA A VII-A, 18 OCTOMBRIE
Farul — Petrolul
Steaua — Politehnica 
Steagul roșu — U.T.A.
F. C. Argeș — Dinamo București 
Universitatea Cluj — Jiul
Rapid — Universitatea Craiova 
Dinamo Bacău — Progresul
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Cluj

ETAPA A VIII-A, 25 OCTOMBRIE
Farul — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Steaua 
U T A. — C.F.R. Timișoara

★

Politehnica — Universitatea Craiova
Jiul — F. C. Argeș
Rapid — Progresul 
C.F.R. Cluj — Universitatea Cluj 
Petrolul — Steagul roșu

ETAPA A IX-A, 1 NOIEMBRIE
F. C. Argeș — Farul 
Dinamo București — U.T.A. 
C.F.R. Cluj — Politehnica 
Universitatea Craiova — Steaua 
Dinamo Bacău — Universitatea Cluj 
C.F.R. Timișoara — Rapid 
Steagul roșu — Jiul
Progresul — Petrolul

ETAPA A X-A, 15 NOIEMBRIE
Jiul — Dinamo Bacău 
Politehnica —1 Progresul
U.T.A. — Universitatea Craiova 
Steaua — Steagul roșu
Universitatea Cluj — F ,C. Argeș 
Petrolul — Dinamo București 
Farul — C.F.R. Timișoara 
Rapid — C.F.R. Cluj

ETAPA A Xl-A, 22 NOIEMBRIE
Politehnica — Farul 
Steagul roșu — Rapid
C.F.R. Cluj — Petrolul 
Dinamo București — Jiul 
Universitatea Craiova — Universitatea Cluj 
F. C. Argbș — Steaua 
Dinamo Bacău-—U.T.A.
Progresul — C.F.R. Timișoara

ETAPA A Xll-A, 28 NOIEMBRIE
U.T.A. — Politehnica
Rapid — Dinamo București
C.F.R. Cluj — Universitatea Craiova 
Dinamo Bacău — Steagul roșu 
Progresul — Steaua
Farul — Universitatea Cluj 
C.F.R. Timișoara — F. C. Argeș 
Pelrolul — Jiul

ETAPA A XIII-A, 6 DECEMBRIE
Universitatea Craiova — Dinamo București 
Steagul roșu — C.F.R. Cluj
Steaua — Petrolul
U.T.A. — Farul 
Jiul — Progresul
Universitatea Cluj — C.F.R. Timișoara 
Rapid — F. C. Argeș
Politehnica — Dinamo Bacău

ETAPA A XIV-A, 9 DECEMBRIE
Progresul — Universitatea Craiova 
C.F.R. Timișoara — Petrolul 
Dinamo Bacău — Rapid
C.F.R. Cluj — Steaua 
Farul — jiul
Dinamo București — Universitatea Cluj 
F. C. Argeș — U.T.A.
Politehnica —- Steagul roșu

ETAPA A XV-A, 13 DECEMBRIE

Universitatea Cluj — Progresul
Jiul — Politehnica
Universitatea Craiova — Dinamo Bacău 
Rapid — Farul
Petrolul — F. C. Argeș
Steagul roșu — Dinamo București 
U.T.A. — C.F.R. Cluj
Steaua — C.F.R. Timișoara

★★
Apropierea noului campionat, precedată de obișnuitele zvonuri privitoare Ia 

transferuri, la noile achiziții ale echipelor, este anunțată acum și de un docUtnent 
palpabil. Este vorba de PROGRAMUL turului diviziei naționale A, ediția 1970—71, 
pe care l-am publicat în această pagină, oferind prilejul primelor comentarii și pri
melor pronosticuri asupra partidelor care „deschid" noul campionat.

Programul, deși nu este rodul unor calcule electronice, e bine alcătuit, res- 
pectînd, în general, alternanța dintre meciurile disputate pe teren propriu și cele 
pe care echipele le vor juca în deplasare. în felul acesta, aproape fiecare etapă 
oferă partide interesante, echilibrate fie prin valoarea echipelor care se înfruntă, 
fie prin apariția în balanță a terenului propriu.

Pentru bucureșteni, un element în plus de atracție, o dată pe care se vor 
grăbi s-o noteze : 20 septembrie, etapa a IV-a, care îi cheamă la primul cuplaj 
inter-bucui eștean : PROGRESUL — DINAMO și STEAUA — RAPID. *

Alte străzi. Margaretelor. Tran
dafirilor. Nume duioase, de flori. 
Străzi izbite în plină față de 
ftlria oarbă a Someșului. „Car
tierul" scriitorilor : Grlgore Ure
che. Ion Ghica, Panait Istratl, 
Anton Panii. Zeci de case în re
construcție, gropi cu var, bucă
tării improvizate la umbra unor 
salcîmi bătrînl. Copil, mulți co
pii transportând găleți pline. Ochi 
mari, căutători, bîntulțl de sem
nele unei maturizări timpurii.

Iată și un magazin. Vitrina zîm- 
bește frumos, avînd in mijloc 
o poză uriașă a tovarășului 
NIcolae Ceaușcscu, prezent prin
tre sinlstrați. în clipele dureroa
se ale inundației. Oamenii se o- 
presc o clipă mal mult în fața 
chipului drag al secretarului ge
neral al partidului, îi caută par
că privirea, lăsînd impresia că 
dau binețe... Apoi se scurg mai 
departe, fiecare la treburile Iul, 
mal hotărît, mai tare în încrede
rea că nimeni nu este singur, 
că inima României socialiste bate 
pentru flecare dintre el...

Dincolo, peste case, o mare de 
macarale. Șantierul „Solidarita
tea". 360 de apartamente pentru 
sinistrațl, ne ajunge o vorbă la 
ureche. Solidaritatea. Frumos 
nume...

Autobuzul București, U. M. 
Timișoara, Minaur Zlattia, 
Gloria Bistrița și Tractorul 
Brașov. Au retrogradat în 
campionatele județene Con
structorul P. Neamț, Dună
rea Brăila, Locomotiva Ad- 
jud, I. T. Constanța, I.C.A.B. 
Arcuda, Unirea Cîmpulung, 
Progresul Balș, Progresul 
Strehaia, Unirea Orșova, 
Telinofrig Cluj, Minerul Baia 
de Arieș, Bihoreana Marghi- 
ta, Dacia Oradea, Medicina 
Tg. Mureș, Avîntul Reghin.

Se dedară câștigătoarea 
„Cupei României", ediția 
1969/70 echipa STEAUA 
BUCUREȘTI.

Se declară campioană re
publicană de juniori, pe a- 
nul 1970. formația META
LUL BUCUREȘTI.

în urma omologării rezul
tatelor jocurilor de baraj, au 
promovat în divizia B C.F.R. 
Pașcani, Ș. N. Oltenița, 
U. M. Timișoara și Gloria 
Bistrița.

în urma omologării rezul
tatelor, au promovat în cam
pionatul diviziei C Cimentul 
Bicaz, I.T.A. Pașcani, Unirea 
Tricolor Brăila, Vulturul 
Tulcea, Energia Slobozia. 
Victoria Florești, F.C. Cara
cal. Minerul Moldova Nouă, 
Lotru Brczoiu, C.F.R. Sime- 
ria, Unirea Alba Iulia, Mi
nerul Baia Sprie, Someșul 
Bedean, C.F.R. Sighișoara, 
Forestierul Tg. Secuiesc și 
Viitorul Vaslui sau Olimpia 
Rm. Sărat, (în ultimul caz 
urmînd a se hotărî după dis
cutarea unui apel).

în anul competițional 

1970/71, se vor desfășura ur
mătoarele competiții republi
cane

1. — Campionatul național 
divizia A, cu o serie din 16 
echipe. Formația clasată pe 
locul întîi va primii titlul de 
campioană, iar echipele cla
sate pe locurile 15 și 16 vor 
retrograda în divizia B.

— Campionatul echipelor 
de tineret—rezerve.

2. — Campionatul diviziei
B, cu 2 serii a cîte 16 e- 
chipe.

3. — Campionatul diviziei
C, cu 8 serii a cîte 16 e- 
chipe.

4. ■— „Cupa României11. 
Sistemul de disputare ră- 
mîne cel din anul 1969/70, 
cu modificările aduse regu
lamentului de către biroul 
federal.

5. — Campionatul republi
can al juniorilor și școlari
lor, care se va desfășurat 
după aceeași formulă și, în 
conformitate cu instrucțiu
nile ce se vor comunica ul
terior.

★
Campionatele județene se 

vor desfășura după o for
mulă ce va fi stabilită de 
către comisiile județene de 
fotbal si aprobată de F.R.F.

ir
Toate competițiile pe anul 

1970/71 se vor desfășura în 
conformitate cu prevederile 
regulamentului de organiza
re a activității fotbalistice 
și ale regulamentului jocului 
de fotbal.

DINAMICA JOCULUI, DINAMISMUL CAMPIONATULUI
(Urmare din pap. 1)

tul campionat mondial, este 
condiționat de o capacitate 
fizică necesară unui efort 
maximal și multilateral, în 
care viteza și angajarea to
tală și insistentă în fazele de 
finalizare devin esențiale. Ce 
ne puteți spune în această 
privință, pornind de la reali
tatea fotbalului nostru ?

— Personal, mă bucur că 
acest C.M. a fost o pledoa
rie în favoarea jocului ofen
siv, întrucit, la un moment 
dat, fotbalul european trăia 
în umbra „betonului" ceea 
ce, implicit, însemna înlătu
rarea spectaculozității, a jo
cului propriu-zis. Și în cam
pionatul nostru tactica era 
îndreptată aproape exclusiv 
spre a nu primi goluri, folo- 
sindu-se în acest scop mij
loace cu caracter negativ ce 
mergeau chiar pînă la anti- 
joc. Jocul ofensiv trebuie 
însă gîndit în funcție de par
ticularitățile jucătorilor, ur- 
mărindu-se mobilitatea lor în 
teren, elasticitatea echipei. O 
dinamică crescută a acțiuni
lor — nu poate fi concepu
tă fără îndeplinirea lesnicioa
să de către fiecare jucător a 
sarcinilor duble (de atac și 
apărare), sporirea razei de 
acțiune a fiecărui post. Acea
sta presupune, bineînțeles, o 
mare libertate de acțiune a 
jucătorilor, dar și mijloace 
adecvate la îndemîna aces
tora. Dacă, de pildă, Mocanu, 
intrat în posesia balonului, a- 
junge în zona mediană sau 
chiar pe locul extremei stingi 
și nu este capabil să execute

E. Jenei împreună cu fiul său, fotografiați pe stadionul Repu
blicii cu prilejul retragerii din activitatea competiționâlă 
internă Foto : A. NEAGU

„Așa vom cinsti noi marea sărbătoare"
(Urmare din pag. 1)

o centrare fructificabilă, sau 
un șut de autentic înaintaș, la 
poatta adversă, orice ieșire a 
lui din dispozitiv se trans
formă într-un pericol pentru 
poarta proprie. Același rațio
nament este valabil și pentru 
Pîrcălab, să zicem, care cu
noaște foarte bine „meseria" 
de atacant, dar nu cunoaște 
procedeele de deposedare, nu 
știe să degajeze balonul, nu 
intră decis la om atunci cind 
trebuie să vină în ajutorul 
propriei apărări.

— Ce a preconizat F.R.F. 
pentru ca în ediția 1970—71 
a campionatului să se matu
rizeze tendințele pozitive 
deja constatate, să se valori
fice creator contactul extins 
cu fotbalul internațional?

— La recentul curs de per
fecționare a antrenorilor de 
perspectivă și la consfătuirea 
cu antrenorii primelor eșa
loane divizionare, pe lingă o 
serie de probleme care au 
fost dezbătute efectiv, li s-a 
dat participanților și un în
drumar privind recomandări 
pentru campionatul ce bate 
la ușă, multe dintre acestea

SATISFACȚIILE LUI JENEI
După o îndelungată și rod

nică activitate în fotbalul 
nostru, în urmă cu un an, 
Emeric Jenei a plecat să-șt 
continue cariera fotbalistică 
la o echipă din Turcia.

De la plecarea sa, nu am 
avut prea multe amănunte în 
legătură cu noua sa echipă

Ultima vizită în această primă 
zl a iul august, stadionul Muni
cipal, unul din locurile cele mal 
lovite de nenorocirea apel.

— Cum a venit aici ? — întreb.
— Să facem o socoteală. Dacă 

poarta de fotbal are înălțimea de 
2,44. atunci apa avea vreo doi 
metri Și treizeci. Nu se vedeau 
decît eîțiva centimetri din albul 
barei.

Tribunele betonate, despre care 
știu că au adăpostit în noaptea 
revărsării sute de familii. sînt 
acoperite de echipament sportiv 
aflat la uscat. Undeva, spre ta
bela de marcaj care păstrează — 
cu melancolie — un 2—0 al nu 
știu cărui meci, cîntă un tranzis
tor... Un „Carpați" verde, 21 SM 
418, descarcă brazde lingă unui 
din „cornere”. Aproape jumătate 
din terenul de joc s-a regazonat, 
restul pâre o arătură ca oricare 
alta, din cimp. Cîțlva țăruși, în- 
fipțl după o geometrie subtilă, a- 
jută în calcularea distanței.

Cineva întreabă de unde se a- 
duc brazdele. Tocmai de la Ur- 
zlceni, de lingă Cărei, vreo 50 
de kilometri. E departe ? Da, dar 
acolo e un humus nisipos cum 
nu se poate mai bun. Dacă tot 
facem o treabă — adăugă glasul 
— atunci s-o facem ca lumea.

îl rog pe profesorul Matcheș 
să explice cum s-a lucrat pentru 
recuperarea stadionului, și o- 

mul începe, deși — se vede — 
amintirile nu-i fac nici o plăcere, 
deși ar avea chef să vorbească 
despre altceva, despre „Viclenii
le lui Scapln", poate, pe care se 

înscriindu-se pe linia unor 
sarcini mai vechi, pe care fe
derația le-a trasat corpului 
de tehnicieni și antrenori. 
Pentru valorificarea deplină a 
calităților jucătorilor, antre
norii vor trebui să stimuleze 
în și mai mare măsură pre
gătirea independentă a elevi
lor lor, în afara orelor pro- 
priu-zise de antrenament, 
pentru dezvoltarea calităților 
fizice, a vitezei, forței, mobi
lității și îndemînării. Volu
mul de lucru (antrenamente 
și jocuri) al echipelor divi
zionare A va fi între 8—12 
ore săptămînal în ciclurile 
cu un singur joc și între 4—6 
în cele cu două jocuri, In pe
rioada pregătitoare, este re
comandabil să se ajungă 
chiar la 16—20 ore. Un vo
lum sporit de lucru nu tre
buie să constituie, însă, un 
scop în sine, exersarea ele
mentelor tipice jocului de 
fotbal trebuind să fie în per
manență pe primul plan. 
Dar, pentru că pregătirea fot
baliștilor are, adeseori, „su
pape" în afara terenului, an
trenorii. ca și conducătorii 
de secții și cluburi, trebuie să

si evoluția jucătorului ro
mân.

Acum. Jenei e în vacanță, 
împreună cu soția, cunoscuta 
actriță Vasiliea Tastaman — 
si cu puștiul lor, Răzvan. 
într-una din zile l-am întîl- 
nit și n-am scăpat prilejul u- 
nei discuții pe care o redăm 
în rîndurile de față.

— Cum a fost anul de de-* * 
but peste graniță ?

— Bun. Lucruri senzațio
nale n-am realizat și de a- 

* ceea am găsit de cuviință că 
e mai bine să vă spunem 
cîteva cuvinte la înapoierea 
în țară. Kaizeri Spor este o 
echipă de liga a doua, pe 
care am găsit-o pe un loc 
modest. La finele sezonului, 
puțin a lipsit ca să nu cîști- 
găm seria.

— Cuci au fost apreciați 
Jenei și Constantin ?

— Bine. In căzui meu o poa
te confirma solicitarea clu
bului de a mai rămîne încă 
un an la această formație.

— Puteți să ne spuneți 
care au fost cele mai mari 
bucurii, privind sportul, bine
înțeles, din acest sezon ?

— Despre comportarea mea 
am vorbit. La înapoierea în 
țară cîteva evenimente spor
tive mi-au dat mari satisfac
ții. Mai întîi, m-am bucurat 
pentru faptul că U.T.A. a 
reușit să cîștige campionatul. 
Este formația unde am învă
țat fotbalul, unde am îmbră
cat pentru prima oară tri
coul unei echipe de divizia 
A. Era în 1954. cind aveam 
doar 17 ani. lată, o formație 
care s-a luptat ani de-a rîn- 
dul să scape de retrogradare, 
a reușit, doi ani consecutiv, 
să culeagă roadele unei munci 
intense de formare și pro
movare a tinerilor jucători. 
In acest an, mi se pare, 
U.T.A. a profitat și de lupta 
care se duce între echipele 
din București, de faptul că 
■unele formații cu loturi mai 
valoroase au simțit oboseala 
turneului final al C.M.

duce să le vadă peste cîteva 
ore, în premieră.

— Dltpă ce s-a uscat nămolul, 
avea vreo 10—15 centimetri gro
sime, ne-am tăcui, cum am știut, 
un plug. Am strins noroiul spre 
tușă. Acolo s-a uscat. Am început 
să-l eftrăm. Muncă grea, pe arși
ță. Am dus-o Ia capăt cu ajuto
rul elevilor din tabăra de la Li
ceul nr. 2 care au încărcat pes
te 2 000 de nletrl cubl. I.a ni
velare au lucrat și fotbaliștii de 
la Olimpia. Știu eu, Bocșa, .Jula, 
Leș, că doar era și interesul lor... 
După io iulie am început refa
cerea dreqajuluj și punerea glii
lor de iarbă. CU tuburile de dre
naj a fost cum a mai fost, am 
introdus vreo 700 de metri liniari, 
dar cu gliile meige mai greu. 
Trebuie încărcate, transportate cu 
grijă, descărcate, udate toată 
ziua...

Tehnicianul Tîlvîc, cel care 
conduce operațiunea de rega- 
zonare, se apropie cu pași elas
tici. mari, de fost atlet.

— Ei, tovarășe Tîlvie, nu-țl mai 
angajăm niște oameni ? Merge 
earn încet lucrul... Pînă ia 23 Au
gust totul trebuie să fie gaia ! 
Așa vom cinsti noi marea săr
bătoare : cU un stadion complet 
refăcut...

Tehnicianul se înveselește brusc, 
în fiecare zi, profesorul Marcheș 
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aibă o atitudine exigentă și 
intransigentă în privința aba
terilor disciplinare, de ordin 
educativ.

Așa cum s-a subliniat și la 
consfătuire, viitorul campio
nat trebuie să constituie o 
perioadă de stabilizare a re
zultatelor bune, care să afir
me fotbalul românesc pe 
plan internațional. Iar un cam
pionat dinamic este labora
torul cel mai trainic și mai 
stabil al unor asemenea re
zultate.

Pavlovici 
la Metalul Tirgoviște

Fostul jucător al Progresu
lui București, Pavlovici, s-a 
decis, în așteptarea unui an
gajament la o echipă din Tur
cia, care va surveni — pro
babil — în anul viitor, să 
opteze pentru divizionara B 
Metalul Tîrgoviște, unde va 
activa în sezonul de toamnă.

— Care a fost a doua sa
tisfacție ?

— Aceea că Steaua a cîști- 
gat Cupa. Sînt arădean, de
sigur, dar nu pot uita că la 
Steaua am jucat 12 ani. în 
această mare echipă m-am 
format ca jucător, alături de 
acești excelenți fotbaliști care 
au fost Apolzan, Voinescu, 
Bone, Alexandrescu, Onisie, 
Tătaru, frații Zavoda. Greu 
se intra în această echipă. A 
trebuit să aștept să pot juca 
alături de Quisle sau de 
Bone, în linia mediană. Am 
reușit aceasta cu muncă, cu 
perseverență. Dar satisfacții
le au fost mult mai mari 
decît eforturile. Am cîștigat 
campionatul, Cupa, am îm
brăcat tricoul echipei repre
zentative. în divizia A am 
jucat 274 de meciuri. împre
ună cu Petschovschi — ido- 
Itll copilăriei mele și, apoi, 
bunul coleg de la U.T.A. — 
ocup un loc fruntaș în clasa
mentul jocurilor susținute în 
divizia A.

— Ce părerea aveți despre 
Steaua din ziua finalei?

— Echipa joacă din ce în 
ce mai bine. Cred că va a- 
junge din nou o formație re
dutabilă. Se poate baza pe 
tinerii aceștia dotați, plini de 
talent. Am mare încredere în 
Iordănescu, Naom, Ciugarin, 
Ștefănescu. fn finală, pe lingă 
calitățile tehnice, Steaua a 
dovedit și o maturitate tacti
că remarcabilă. Ea ne-a a- 
rătat, din nou că jocul ofen
siv trebuie asigurat și de o 
apărare bine organizată. Ceea 
ce n-a reușit, de pildă, Di
namo în partida respectivă. 
Cupa a poposit pentru a ze
cea oară la clubul unde am 
jucat atîția ani. In acele 
momente, după finală, îmi 
revedeam drumul parcurs, 
zilele frumoase cînd și eu 
mă fotografiam cu splendi
dul trofeu în fată. U.T.A. și 
Steaua mirau făcut conce
diul și mai plăcut.

Constantin ALEXE

pune aceeâșl întrebare. în fle
care zi primește același răspuns.

— N-am nevoie de nimeni, zău 
așa ! Am eu numai patru sala- 
riați, dar, nu vedeți, mal lucrea
ză aici 20 de... voluntari. Dacă 
n-ar fi elevii ăștia, zău așâ, că 
pe mulți nici nu-i cunosc, nu 
știu cum am termină. Dar așa, 
adăugind munca patriotică aju
torului dat de organele de stat, 
de 23 August vom aștepta spec
tatori în casă nouă !... Știți ce 
s-a întîmplat ieri ? !

Șl omul din fața noastră în
cepe să povestească cu voce sfă
toasă — o fi oare moldovean, mă 
Întreb — cum un elev de la „Fo
restieră" a fost prins de mamă-sa 
cu minciuna. Zicea că se duce 
la ștrand și ei venea la... brâzde?!

★

Plecăm. E seară de-a binelea. 
Luminile se aprind una cîte una. 
Stadionul va fi gaăonat pînă la 
23 August — se aude o voce. 
Undeva, răzbate o sirenă de tren. 
Urmează recunoașterea : „a venit 
Oradea".

Luăm străzile la rînd, în sens 
invers. Mergem în tăcere. Fu
măm. Oamenii de aici n-atț chef 
de vorbă. Au chef de muncă 
oameni! din Sătu Mare...

VREȚI SA ClȘTIGAȚI UN AUTOTURISM 

CU CARE SA VA PETRECEȚI CONCEDIUL ? 

JUCAJI LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO
DIN 7 AUGUST 1970

Se atribuie și numeroase premii în bani
AZI Șl MiINE, ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR!

♦
Ne găsim în plină vînzare 

la tragerea specială Loto din 
7 august a.c., tragere la care 
se atribuie în număr NELI
MITAT autoturisme Dacia 
1300,■ Skoda 1000 MB, Mosk- 
vici 418 cu caroserie 412, Da
cia 1100 și Skoda S100.

De asemenea se mai atri
buie excursii de 2 locuri și 
un loc cu petrecerea Revelio
nului la Belgrad și nume
roase premii în bani de va
lori variabile și fixe.

Se efectuează 5 extrageri în 
3 faze. în total se extrag 36 
de numere. Se atribuie 25 ca
tegorii de premii.

Participarea se face cu ur
mătoarele 3 feluri de varian
te: a 2 lei, a 5 lei și a 15 
Iei. Mai pot fi jucate și bi
letele fractionate și combi
nații „cap de pod".

Cu variante de 15 lei se 
poate participa la toate ex
tragerile.

Joi 6 august, ultima zi pen
tru procurarea biletelor pen
tru această tragere.

PRONOSPORT 
premiile Concursului nr. 31 

din 2 august 1970

CATEGORIA I (12 rezulta
te) : 2,1 variante a 14 200 lei

CATEGORIA a II-a (11 re
zultate) : 18,5 variante a
1 934 lei

CATEGORIA a IlI-a (10 
rezultate) : 217,75 variante a 
247 lei.



C E. ATENA 1969 - CUPA EUROPEI 1970

SE PROFILEAZĂ O NOUĂ IERARHIE
ÎN ATLETISMUL CONTINENTAL

'♦ Echipa feminină pe locul VII — cea masculină locul XV > Viorica Viscopoleanu, Ileana Silai,
Lia Manoliu și Valeria Bufanu, printre fruntașe > Atleții francezii *— revelația sezonului

Sportivele din R. D. Germană domină categoric
tragem o linie Invizi- 

între cele 6 orașe care
. Să 
bilă 
au găzduit la sfîrșitul sfiptă- 
mînii trecute grupele 
finale ale ~ ~
Ia atletism 
prin cîteva 
să precizăm 
atletismului 
doi ani înaintea J.O. de la 
Munchen.

Fără a fi obligați să operăm 
corecturi în listele de recor
duri mondiale sau europene, 
vom sublinia totuși cîteva per
formanțe excelente. Renate 
Meissner, noua stea a sprin
tului din R. D. Germană, a 
alergat 11,0 pe „sută", egalînd 
recordul lumii deținut de 
Wyomia Tyus și 22,7 la 200 m. 
Compatrioata ei Rita Jahns a 
încheiat cursa de 100 m gar
duri în 13,1; Sheila Sherwood 
a sărit 6,67 m la lungime, iar 
Tamara Danilova a aruncat 
discul la 62,54 m. In întrece
rile masculine, francezii 
nouil (20,5—200 m),
(49.4—400 m garduri), 
(13.3—110 m garduri), 

(8,19 m — lungime), sovieticii 
Saneev (17,25 m — triplusalt) 
și, Bondarciuk (73,10 m — cio
can) și reprezentanții R. D. 
Germane, Nordwig (5.35 in — 
prăjină) și Stolle (87.50 m — 
suliță) au avut cele mai bune 
rezultate după tabela interna
țională de punctaj.

Concursurile de la Zurich 
(indiscutabil cea mai tare gru
pă), Helsinki. Sarajevo (m) 
și, respectiv, Berlin (cele mai 
bune rezultate), București și 
Herford (f) au atras la start 
18 selecționate masculine și 20 
feminine. Ordonînd după per
formanțele din fișele de con
curs pe toți participanții în a- 
ceastă competiție (deși, fireș
te. condițiile nu au fost e- 
gale pe toate cele șase stadi
oane) am obținut două clasa
mente inedite. Pentru cel mai 
bun rezultat într-o probii fe
minină (Meissner cu 11.0 la 
100 m, de pildăi am atribuit 
20 de puncte, iar pentru cea 
mai bună performanță mas
culină 18 puncte ; în cazurile 
unor cifre egale, am preferat 
atleții cu cel mai bun loc 
ocupat în grupa respectivă (pe 
românca Silai 2:03.8 la 800 m 
— locul I la București, înain
tea englezoaicei Carey 2:03,8, 
dar cu locul II la Berlin).

MASCULIN :
285 p, 2. U.R.S.S. 284 p. ,T R.F. 
a Germaniei 262 p, ' ~
Germană 251 p.
236 p. 6. Italia 219 p, 7. An
glia 211 p, 8. Finlanda 204 p, 
9. Cehoslovacia 198 p, 10. Elve
ția 181 p, 11. Spania 180 p, 
12. Ungaria 170 p, 13. Suedia 
166 p, 14. Iugoslavia 151 p, 
15. ROMANIA 127 p, 16. Nor

semi- 
,,Cupei Europei” 
și să încercăm, 
date comparative 
noua ierarhie a 
continental, cu

Fe-
Nallet 

Drut 
Pani

de la ZurichFrancezul Nallet (nr. 12) îl conduce pe englezul Sherwood, în

1.
4.

5.

Franța

R. D. 
Polonia

vegia 109 p, 17. Bulgaria 106 p, 
18. Belgia 81 p ;

FEMININ : 1. R. D. Germană 
245 p, 2. R. F. a Germaniei 
209 p, 3. Anglia 208 p. 4. 
U.R.S.S. 204 p. 5. Polonia 185 
p. 6. Olanda 179 p, 7. ROMA
NIA 172 p, 8. Franța 146 p, 
9. Ungaria 144 p. 10. Bulgaria 
135 " ..............................
dia 
14. 
ția 
17. 
gia 
Belgia 44 p.

Dacă primele șase echipe de 
băieți sînt exact cele califi
cate pentru finala de Ia Stock
holm, la fete însă, Ungaria 
(calificată la Herford) se află 
abia pe locul IX !

Comparind rezultatele de la 
C.E. (Atena) și „Cupa Euro
pei” 1970 vom vedea că la 15 
probe, cifrele din acest an 
sînt superioare. Cit privește 
pe laureații „europenelor" de 
anul trecut, doar Tamara Da
nilova, Nadejda Cijova, A. 
Bondarciuk, V. Saneev (URSS),

p, 11. Italia 115 p, 12. Sue- 
112 p, 13. Finlanda 107 p, 

Danemarca 103 p. 15. Elve- 
92 p, 16. Cehoslovacia 91 p, 
Iugoslavia 87 p, 18. Norve- 
85 p. 19. Austria 78 p, 20.

W. Nordwig (R.D.G.) și Jelev 
(Bulgaria) s-au înscris de data 
aceasta printre ciștigătorii pre
zumtivi ai competiției. Dintre 
sportivii noștri, cei mai bine 
plasați în clasamentele indi
viduale pe probe sint Ileana 
Silai (locul II la 800 m) cu 
2:03,8, Viorica Viscopoleanu

cursa de 400 mg
Telefoto: A.P.-AGERPRES
(locul II la lungime) cu 6,37 m. 
Lia Manoliu (locul IV la disc) 
cu 56,42 m, Valeria Bufanu 
(locul IV la 100 m g) cu 13,6 
și Carol Corbu (locul V la tri- 
plusalt) cu 16,29 m.

Adrian VASILÎU

pi

VEDETA SĂPTĂMINII

MEISSNER

rezultatelor:
200 ni

RENATE

FIȘA PERSONALA : năs
cută la 12 mai 1950 la SOp- 
titz (R.D.G.) ; înălțime 1,69 
m; greutatea 66 kg: studen
tă în educație fizică; antre
nor — Horst Peter Hille; 
campioană europeană la 
ștafeta 4x100 m și locul 2 
la 200 m (Atena 1969); cam
pioană europeană de sală 
la 60 m (Viena 1970).

Evoluția

Performanta 
tămînii precedente aparține 
desigur tinerei atlete din 
R.D. Germană, Renate 
Meissner. în cadrul semi
finalei „Cupei Europei" la 
atletism pentru echipele 
feminine, desfășurată la 
Berlin, ea a egalat recor
dul lumii la 100 m cu tim
pul de 11,0 înscriindu-și 
numele pe lista celor mai 
bune performere ale pro
bei alături de 
Tyus (S.U.A.) și Chi-Cheng 
(Taivan). Rezultatul 
să dispară totodată 
tabelul recordurilor 
pene numele atletei 
neze Irena 
Szewinska

„Isprava" 
ner nu este surprinzătoare 
dacă avem în vedere evolu
ția ei în actualul sezon. A 
alergat de două ori 11,2 — 
o dată cu vînt potrivnic de 
peste 3 m/s —, a ooborit re
cordul R.D.G. la 200 m la 
22,7 arătînd un progres con
stant și o formă excelentă. 
Recordul ei nu este sur
prinzător de cînd atleții din

Wyomia

face 
de pe 
euro- 
polo- 

Kirszenstein- 
(11,1 în 1965). 
Renatei Meiss-

R.D.G. ne-au obișnuit cu re
zultate de excepție, fie că 
este vorba de un „veteran" 
de 34 de ani care aruncă su
lița la 91 m (Manfred Stol- 
le), fie de o junioară care 
aleargă 12,9 la 100 mg (An- 
neliese Jahns) sau de un 
atlet care readuce în Eu
ropa recordul mondial la 
săritura cu prăjina (Wolf
gang Nordwig), după 7 sau 
8 ani de exil american.
Renate Meissner este o 
creație a atletismului șco
lar, a atenției deosebite a- 
cordată atragerii către a- 
cest sport a unui mare nu
măr de tineri și tinere, o 
emanație a impresionantei 
mase de practicanți ai atle
tismului la toate nivelele. 
Rezultatul sportivei ger
mane este surprinzător nu
mai în măsura progresului 
substanțial realizat tocmai 
în acest an, al 7-lea din 
cariera sa atletică, care nu 
este an olimpic și nici de 
campionat european, lucru 
dovedind existența de re
surse încă latente ce pot 
face din Renate Meissner 
prima femeie capabilă de o 
performanță sub 11 secun
de pe 100 metri...

60 DE RACHETE IN CURSA
PENTRU TITLURILE CONTINENTALE

De mîine, la Sofia, coche
tele terenuri roșii ale bazei 
sportive studențești din Par
cul Prieteniei, găzduiesc în
trecerile celei de a II-a ediții 
a campionatelor europene de 
tenis (amatori). Un eveniment 
de seamă în lumea rachetei, 
așteptat cu interes de iubi
torii acestui sport.

La prima vedere, titulatura 
pare insolită : 
europene... Doar 
cunoscut faptul că 
acest bastion al tradițiilor 
prăfuite, a proclamat totdea
una dezacordul său față de 
întreceri care conferă cali
tatea de campion al lumii 
sau al vreunui continent. Ce! 
puțin trei turnee de tenis 
(Wimbledon, Forest Hills și 
Roland Garros) își arogă ast
fel dreptul de a desemna 
campioni mondiali. în fiecare 
an. Avem campioni pe zgu
ră, pe gazon sau beton, dar 
nici unul adevărat, afară doar 
dacă este acela pe care-1 aleg 
gazetarii de specialitate, Ja 
finele sezonului, prin suma 
punctelor acordate după sis
tem și optică personală.

Străduințele forului inter
național al tenisului (F.I.L.T.) 
de a pune totuși ordine în 
această încurcată problemă 
s-au concretizat cu puțin timp 
în urmă, prin cîțiva pași, 
destul de timizi, de a orga
niza întreceri continentale 
sub egida proprie, fără con
tribuția promotorilor ob:ș- 
nuiți. Acum doi ani, cînd, , 
după grele lupte de culise, 
F.I.L.T.-ul a capitulat în fața 
presiunilor exercitate de cer
curile profesioniste, acceptînd 
sistemul turneelor „open", a

campionate 
este arhi- 

tenisul,

fost avansată — ca o com
pensație, desigur — ideea pri-. 
melor campionate europene. 
Idee dragă fostului președinte 
al forului tenisistic, italianul 
Giorgio de Ștefani, apărător 
neobosit al preceptelor olim
pice și în sportul alb. Aceste 
campionate trebuiau să se 
adreseze numai tenismanilor 
amatori, adică acelora care 
nu se integrează intermina
bilelor circuite de open-uri, 
pe toate meridianele globului.

Din nefericire, intențiile atît 
de generoase și entuziaste, 
care au stat la baza creării 
întrecerilor continentale, s-au 
lovit de piedici aproape in
surmontabile. Sistemul „open", 
susținut de importante inte
rese financiare în occident, 
a atras în raza sa un număr

AȘA A FOST...
...la prima ediție

1969)(Torino,
SIMPLU BARBAȚI Semi

finale : Baranyi (Ungaria) -
Gulyas (Ung) 6—4, 6—3, 4—6, 
6—2 ; Korotkov (U.R.S.S.)- 
Nowicki (Polonia) 4—6, 6—1, 
6—!, 6_4 ; finala : Baranyi- 
Korotkov 6—3, 6—3, 6—3.

SIMPLU FEMEI Semi-fina- 
le : Vopickova (Cehoslovacia)- 
Kivi (U.R.S.S.) 6-1. 6-3 :
Neumannova (Cehosl.)-Moro
zova (U.R.S.S.) 6-2, 6—4 ; fi
nala : Vopickova-Neumannova 
6—4, 6—4.

DUBLU BARBAȚI Finala : 
Lihacev, Volkov (U.R.S.S.)- 
Gulyas, Baranyi 6—4, 3—6*  4—6, 
6—2, 6—1.

TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ DE VOLEI AL ROMÂNIEI

Ultimul mare eveniment înaintea mondialelor
Astăzi, în Sala sporturilor 

din Constanța, începe tradiți
onalul turneu internațional 
feminin de volei al României, 
care reunește reprezentative
le a șase țări : Polonia, Ce
hoslovacia, R.D.G., Ungaria, 
Italia și România. Evenimen
tul care precede cu o lună 
și jumătate campionatul mon
dial din Bulgaria este consi
derat un ultim test impor
tant .pentru echipele partici
pante, care, la marea compe-

DUPĂ 3 PROBE

Boris Oniscenko

pentatloniștilor
După cea de-a treia probă 

(tirul), în campionatul mon
dial de pentatlon modern de 
la Warendorf (R.F.G.) con
duce Boris Oniscenko 
(U.R.S.S.) cu 3159 puncte, 
urmat de Robert Beck (S.U.A.) 
3 111 puncte, Peter Kelemen 
(Ungaria) 3 009 puncte, An
dras Balczo (Ungaria) 2 940 
puncte, Pal Bako (Ungaria) 
2 930 puncte.

Pe echipe conduce Ungaria, 
cu 8 877 puncte, urmată de 
U.R.S.S., 8 536 puncte, S.U.A. 
8134 puncte și R. F. a Ger
maniei 8 108 puncte.

tiție din septembrie, țintesc 
un loc în turneul final și 
luptă cu șanse aproximativ 
egale pentru ocuparea locuri
lor ce le pot 
carea la J. O.

Dintre toate 
doar formația 
ează la un nivel ceva 
scăzut, celelalte fiind de 
lori 
face să credem 
vor fi 
sânte, 
dează 
mares 
mai victorii în acest an : 4 
asupra reprezentativei bulgare 
(la Brăila și Sofia), 3 asupra 
celei a R.D.G. la Berlin, 3 la 
turneul de la Katowice (pe 
care l-a cîștigat) asupra națio
nalelor R.D.G., Cehoslovaciei 
și Poloniei și alte două zilele 
trecute. în fața formației 
hoslovaciei.

Dintre adversarele de 
Constanța, echipa română 
s-a întîlnit în acest an cu 
a Ungariei, de care 
întrecută de două ori în pri-

permite cal if i- 
din 1972.
participantele, 

Italiei se situ- 
mai 
va
neapropiate, ceea ce 

că partidele 
echilibrate și intere- 

Echipa română abor- 
competiția cu un pai- 
care consemnează nu-

Ce-

la 
nu 

cea 
fuseșe

măvara lui 1969, la București. 
Dar pe atunci reprezentativa 
României era departe de va
loarea actuală. Așadar, o re
vanșă după un an și jumăta
te, în care echipa noastră 
este favorită.

La acest turneu antrenorii 
GH. BODESCU și N. HUMA 
vor prezenta, firește, cel mai 
bun lot : Mariana Popescu, 
Helga Bogdan, Florentina 
Itu, Aurelia Căunei, Viorica 
Bincheci, Lucia Dobrescu. Ma
riana Baga, Eugenia Rebac, 
Carmen Marinescu, Rodica 
Popa, Gabriela Popa, Maria 
Dobrogeanu Luxa Ghiță ș» 
Maria Cengher.

Pe litoral evoluția repre
zentativei române, neînvinsă 
anul acesta, este așteptată cu 
mult, interes de numeroșii tu
riști aflați în vacanță. Cele 
mai importante partide ale 
turneului vor fi transmise și 
de televiziune. Meciurile 
astăzi încep la ora 16.

I

Tomas I.ejus va fi al doilea 
echipier al reprezentativei so
vietice in întrecerile de la 

Sofia
tot mai mare de campioni 
proeminenți, cauzînd astfel 
deprecierea generală a tur
neelor ce mai purtau încă o 
palidă tentă amatoare. Așii 
rachetei nu s-au înghesuit 
la prima ediție a europene
lor, programată anul trecut 
la Torino. Au fost prezenți 
acolo tenismani din numai 
zece țări. La a doua ediție, 
care-și ia acum startul, 
mărul lor
singură — România.

Și totuși, numele mari 
vor lipsi de la întrecerile 
programate în capitala bul
gară, între 5 și 10 august. 
Dintre delegațiile participan
te, impresionează în special 
cea a Uniunii Sovietice, care-1 
anunță pe multiplul campion

s-a mărit cu
nu- 
una

de

Aurelian BREBEANU

ÎN PREZIUA STARTULUI ÎN C. M. DE CICLISM

Republica Sud-Africană exclusă din F.I.A.C

nu

LONDRA, 4 (Agerpres). — 
Comitetul director al Fede
rației internaționale de -i- 
clisrn amator, întrunit la Lei
cester. (Anglia) a hotărît ex
cluderea din sinul său a Fe-

A

DUBLU FEMEI Finala 8
Morozova. Iansone (U.R.S.S.)- 
Kivi, Ciuvîrina (U.R.S.S.) 6—1. 
4—6, 6—3.

DUBLU MIXT Finala : Mo
rozova, Korotkov-Ciuvîrlna, 
Lihacev 6—4, 1—6, 6—2.

— dublu mixt), în 
unui lot numeros, ca 
a Ungariei, numă- 
pe deținătorul titlu- 

simplu mascul tî-

unional Aleksandr Metreveli, 
împreună cu colega sa de 
'succese Olga Morozova (am
bii finaliști la ultimul Wim
bledon 
fruntea 
și cea 
rînd și 
lui la
nărui Szabdlcs Baranyi. Te
nismani cunoscuți vor re
prezenta Polonia (Gasiorek, 
Rybarczyk), Cehoslovacia 
(Hutka, Neumannova), Italia 
(Majoli). Franța, Grecia. Țara 
noastră deplasează la aceste 
întreceri pe Petre Mărmu- 
reanu, Sever Dron, Sew-r 
Mureșan — din echipa 
„Cupa Davis" — și Iudit 
bar, campioana țării.

în total, peste 60 de
chete, care pornesc în cursa 
pentru cele cinci titluri de 
campioni, în probele clasice.

de
Di-

ra-

Radu VOIA

TELEX
Au început campionatele 

unionale de înot, la Lvov. în 
proba de 200 m liber femei 
Tatiana Zolotnițkaia a sta
bilit un nou record al U.R.S.S. 
cu 2:13,9. Alte rezultate : 200 
m liber bărbați — G. Kuli
kov 1:57,7. 100 m spate băr
bați — I. Grebennikov 1:01.8. 
100 m spate femei — Tina 
Lekeișvili 1:09,0,

Turul ciclist al Scoției a 
luat sfîrșit cu victoria polo
nezului W. Matusiak, urmat 
de Holik (Cehoslovacia) — la 
2:29 și Janbroers (Olanda) — 
la 2:42. Pe echipe, victoria 
a revenit formației Cehoslo
vaciei.

■

Piscina de dimensiuni olim
pice din orașul belgian Bras- 
schaat a găzduit un concurs 
internațional la care au par
ticipat reprezentativele Spa
niei, Norvegiei, Scoției, Țării 
Galilor, Elveției, Belgiei și 
Israelului. Spre surpriza gene
rală, victoria a revenit îno
tătorilor norvegieni (114 p), 
în mare progres în acest 
sezon. Ei au fost urmați de : 
Țara Galilor 100 p, Spania 100 
p, Scoția 93 p, Elveția 89 p, Bel
gia 53 p și Israel 45 p.

Cele mai bune rezultate : 
100 m liber (m) : Chicoy (Spa
nia) 54,5; 400 m liber (m): 
Kille (Norv.) 4:17,6 — record, 
Bas (Sp.) 4:21,1; 1500 m liber: 
Kille 17:15,0 — reord, Coreii 
(Sp.) 17:31,8; 200 m bras (m): 
Ballcels (Sp.) 2:30,4 — record, 
Johnson (Ț. Gal.) 2:34,0; 200 
m spate (m): Richards (Ț. 
Gal) 2:14,6, Simpson (Sc.) 
2:15,9, Melo (Sp.) 2:17,8; 200 
m delfin, (m): M. Woodrofe

(Ț. Gal.) 2:09,3, Melamed 
(Isr.) 2:14,4, Lan Lenton (Sp.) 

2:15,1 —- record, HendeTson 
(Sc.) 2:15,1; 400 m mixt (m): 
Woodrofe 4:57,2; 4X100 m
mixt: Spania 4:07,0, Țara Ga
lilor 4:09,0; 4X200 m liber: 
Spania 8:19,8.

100 m liber (f) : Nathisen 
(Norv.) 62,5 — record; 400 m 
liber (f): S. Jones (Ț. Gal.) 
44:53,6; 4X100 m mixt: Elve
ția 4:48,1; 400 m mixt (f) : 
Kroch (Norv.) 5:33,8 — re
cord; 100 m delfin (f) : Tho- 
met (Elv.) 1:10,4; 200 m bras 
(f) : Ruegg (Elv.) 2:53,3 — 
record.

derației Republicii Sud-Afri- 
cane. Luînd această decizie, 
F.I.A.C. se aliniază la hotă- 
rîrea Comitetului internațio
nal olimpic și confirmă ex
cluderea înregistrată de U.C.L 
prin scrisoarea de la 14 mai.

în altă ordine de idei, Co
mitetul director a ascultat 
expunerile cu privire la com
petițiile cicliste în cadrul 
Jocurilor Olimpice. S-a sub
liniat faptul că toate pTObele 
vor rămîne înscrise în pro
gramul Olimpiadei ca și pînă 
acum.

Campionatele mondiale de 
ciclism pe velodrom și șosea 
care încep la 6 august, la 
■Leicester, constituie un eve
niment deosebit în lumea 
sportului întrucît din anul 
1904 în Anglia nu s-a mai 
disputat nici o competiție ci- 
clistă oficială. Țara care a 
dat pe Reg Harris, Tom 
Simpson, Roger Hoban are 
acum și favoarea de a reuni 
toate probele de pistă și rută 
rezervate amatorilor și pro
fesioniștilor.

PROGRAMUL 
ÎNTRECERILOR
UNIVERSIADEI

Universiada de vară, tradi
ționala competiței a studen- 
țimii sportive, se va desfă
șura anul 
august și 
Torino și 
treceri la 
pline sportive : atletism (2—6 
sept.), natație (26—29 august), 
sărituri de la tramblină (26—
29 august) polo pe apă (26—
30 august), baschet (27 aug.— 
5 sept.), volei (27 aug. — 
sept.), scrimă (27 aug. — 
sept.), tenis (28 aug. — 
sept.), gimnastică (31 aug. 
3 sept.)

acesta între 26 
6 septembrie la 
va cuprinde în- 

următoarele disci-

5
5
2

Campionatele europene de tenis de masă ale juniorilor

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI AU DEBUTAT VICTORIOASE
TEESSIDE, 4 (prin telefon). 

Un număr record de parti
cipant! din 26 de țări sînt 
prezenți > la prima 
a campionatelor de 
de masă 
Competiția 
cu probele 
zentativele 
în grupa a 
nă) și în grupa a Vl-a (cea 
feminină).

în întîlnirile de debut, for 
mafiile române au ieșit în
vingătoare. La băieți, selec-

ediție 
tenis 

ale juniorilor, 
a fost inaugurată 
pe echipe, repre- 

României figurînd 
V-a (cea masculi-

ționata României a dispus da 
Jersey cu 5—0 : Gheorghe 
Teodor — Hamon 2—0, Aurel 
Ovanez — Gallichan 2—0, 
Stelian Nicolae — Viney 2—0, 
Aurel Ovanez — Hamon 2—0, 
Gheorghe Teodor — Vinev 
2—0.

La fete, echipa României 
a înscris două victorii. Mai 
întîi, reprezentativa noastă a 
învins
Lidia
2—0, 
Lesley

echipa Scoției cu 3—0: 
Tlie — Elaine Smith 

Nicoleta Spiridon —
Montague 2—0, Nico

leta Spiridon, Lidia Ilie — 
Elaine Smith, Lesley Monat- 
gue 2—0. Apoi, în cel de al 
doilea meci, cu Spania, re
zultatul a fost din nou fa
vorabil reprezentantelor Ro
mâniei cu 3—1 : Nicoleta Spi
ridon — Pilar Lupon 0—2. 
Lidia Ilie — Maria Del 
Castillo 2—0, Nicoleta Spiri
don, Lidia Hie — Pilar Lu
pon, Maria Del Castillo 2—0, 
Nicoleta Spiridon — Maria 
Del Castillo 2—0.

întrecerile continuă.

Campionatele de natație ale Canadei
MONTREAL, 4. — La Win

nipeg se desfășoară în pre
zent campionatele de natație 
ale Canadei. Alături de cei 
mai buni înotători canadieni, 
participă și sportivi din alte 
țări. Iată primii cîștigători : 
400 m liber femei — Angela

Coughlan (Canada) — 4:45,1; 
100 m bras- masculin — Jose 
Folio (Brazilia) 1:10,7 ; 200 
m spate masculin — Paul 
Hughes (Canada) — 2:20,7 ;
100 m bras femei — Jane 
Wright (Canada) — 1:20,0.

în incinta stadionului Di
namo din Kiev a fost dez
velit, recent, într-un cadru 
festiv, un altorelief în amin
tirea fotbaliștilor din acest 
club care, în timpul ocupa
ției naziste, au susținut un 
meci cu totul neobișnuit îm
potriva unei selecționate a 
trupelor germane. Comanda
mentul nazist a pus în ve
dere adversarilor că, în ca
zul în care nu se vor lăsa 
învinși, vor fi pedepsiți... Fot-

„Cupa Cehoslovaciei" la 
fotbal a revenit formației TE 
Gotwaldow, care în finală a 
întrecut cu scorul de 4—3 
(0—0) echipa Slovan Bratis
lava.

Finala interzone a „Cupei 
Davis" se va desfășura între 
echipele R.F. a Germaniei și 
Spaniei, la Dusseldorf. Selec
ționata Spaniei a încheiat 
victorioasă cu 4—1 meciul cu 
echipa Braziliei, desfășurat la 
Sao Paulo. Ultimele rezultate: 
Orantes (S) — Mandarino 
(B) 3—6, 6—1, 6—3, 6—3 ;
Koch (B)—Santana (S) 7—5, 
10—8, 4—6 (întrerupt din
cauza întunericului și punct 
acordat Braziliei).

In finala turneului de tenis 
de la Louisville : Laver — 
Newcombe 6—3, 6—3.

baliștii din Kiev nu s-au lă
sat însă intimidați de acea
stă amenințare și au cîștigat 
meciul cu scorul de 5-3! Ca ur
mare, patru din componenții e- 
chipei sovietice au fost imediat 
executați iar toți ceilalți au 
luat drumul lagărelor de ex
terminare.

Această memorabilă parti
dă de fotbal cunoscută și sub 
numele de „meciul morții" a 
furnizat subiectul unui ro
man și al unui film artistic.

Meci international de volei Motocrosiști români in Franjo și Italia Merckx se odihnește...
la Sibiu

în sala Școlii sportive din 
localitate a avut loc meciul 
internațional feminin de vo
lei între C.S.M. Sibiu și for
mația maghiară „Volăn". La 
capătul unei întîlniri viu dis
putate, voleibalistele sibiene 
au obținut o categorică vic
torie : 3—0 (8, 12, 13). (Ilie 
Ionescu, coresp. princ.).

Gunoscuții motocrosiști Ște
fan Chițu și Aurel Ionescu 
au plecat ieri într-un turneu 
în Franța și Italia. Ei vor 
participa la două mari 
cursuri internaționale,

con- 
care

A

vor avea loc pe traseele din 
Ahun (Franța) și Esanatoglia 
(Italia). In programul reuni
unilor figurează o singură 
probă: clasa 500 cmc.

Cehoslovacia a cîștigat „Cupa Galea“

o pauză mai 
acest motiv, 
luat startul 
Commentry

în finala „Cupei Galea" la 
tenis, care are loc la Vichy, 
scorul a devenit 3—1 în fa
voarea Cehoslovaciei în me
ciul cu Spania. Cehoslovacul

J. Pisecky l-a învins pe Al
berto Riba cu 6—1, 6—2, 6—2. 
Astfel, echipa Cehoslovaciei a 
ajuns în posesia trofeului.

In meciul pentru locurile 
3—4 : Italia—Franța 3—1.

Zilele trecute, la un control 
medical, lui Eddy Merckx 
i s-a recomandat 
îndelungată. Din 
Merckx nu a 
cursei de la
(Belgia). Supercampionul bel
gian a declarat că intențio
nează să se odihnească pînă 
la C.M. și apoi va intra în- 
tr-o pauză mai îndelungată.


