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ÎNTÎMP1NÎND MAREA SĂRBĂTOARE îgtrecindu-1 in finala pe iugoslavul Pilici

SPORT INTR-O CETATE loh Țiriac a ciștigat turneul
liviu Copcealău 

si Dietmar

A TEHNICII MODERNE
de stadionul „23 Au- 

departe de marea 
uzină cu același nume, în bu
levardul Muncii, la numărul 
290, se. găsește o fabrică a că
rei existență este cel mai ade
sea. ignorată de trecătorul gră
bit, halele ei aflîndu-se la o 
bună aruncătură de băț de 
stradă, adăpostite în spatele 
unor plopi enigmatici, crescuți 
— parca împotriva firii — în
tr-o lume definitiv abandonată 
pietrei și asfaltului.

Obiectiv industrial de dată 
relativ recentă istoria

Dincolo 
gust", nu

de serios, al cărui 
Ion Braga — îl aflu 
capătul unor. insistențe.

— Nu știu exact — ne spu
ne secretarul — câți tineri avem 
in uzină, vreo 1 300. Oricum, 
uteciști sînt 800, dintre care 
jumătate ucenici ...

Nu de mult, spre a da o 
mină de ajutor regiunilor lovi
te de inundații, 
a întîmpina, cu 
marea sărbătoare 
muncitorii. uzinei 
în suplimentarea

nume. — 
tîrziu, la

de la Miinchen

cît și spre 
fruntea sus, 
a Eliberării, 
s-au angajat 
substanțială

Peste cîteva ore. oamenii aceștia — 
cor ieși pe stadion, M- 

trebui intilnită mai des...

1944-1970

întrerupta din cauza ploii, semifinala tur
neului internațional de tenis de la Miinchen, 
dintre llie Năstase și Nikola Pilici, a conti
nuat ieri dimineața. După cum se știe, întîl- 
mrea s-a întrerupt la scorul de 2—1 în fa
voarea jucătorului român. Reludrea partidei 
n-a mai fost de bun augur pentru llie Năs
tase. El a pierdut cu 6—1, 6—4 următoarele 
seturi, astfel incit Nikola Pilici s-a calificat 
în finală.

După-amiază s-a desfășurat întâlnirea din
tre Pilici și Tiriac. Pilici a ciștigat primul set 
cu 6—2, dcr următoarele au revenit la mare 
luptă lui Țiriac cu 9—7, 6—3, 6—4, core a 
ciștigat astfel turneul.

«maw»
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PE CIOPLEA, CU JUCĂTORII DE LA UNIVERSITATEA CRAIOVA

Wetterneck
performerii 

reuniunii de ieri

neînvinsă In probele de bras

Secvența halde F.M.U.A.B.-ului
fie că se numesc Ion Moise, Paul Vasllescu, Dumitru Casapu sau Marin F.nachc 
rUindu-se exercițiului fizic. Producția și sportul — o armonie care ar 

începe, abia în toamna anului 
1961 — FABRICA DE MAȘINI- 
UNELTE ȘI AGREGATE 
BUCUREȘTI, producătoare de 
strunguri carusel și mașini de 
alezat, de freze portale și in
stalații de rectificat, reprezintă, 
neîndoios, o unitate 
in peisajul economic

Pășesc) prin uriașa 
fabricii 
de beton, fier ■ și sticlă — în
soții. .de .secretarul organizației 
U.T.C., un tânăr suplu și ar» 
de soare, cil un aer' neobișnuit

Este ora 11 și jumătate di
mineața, cîr.d mașina redac
ției ajunge la Predeal. Ur
căm spre Cioplea, în căuta
rea cabanei în care și-a in
stalat „cartierul general" al 
pregătirii de vacanță, echipa 
de fotbal Universitatea Cra
iova. în drum, ne întîmpină. 
terenul de sport. Pustiu. »

Dar, iată că, pe o mică pa
jiște, se „bate" mingea. Iden-

tificăm, imediat, silueta masi
vă a lui Ștefan Coidum, an
trenorul principal al craiove- 
nilor. în jurul lui, Oprea. 
Plică și Papuc, care joacă, pa 
rînd, rolurile da înaintaș și 
de portar, trăgînd cu sete și 
așteptând apoi, pe o linie ima
ginară de poartă, șutul care 
avea să vină. Și, fiind vorba 
de trei portari, fiecare din ei

cunoaște punctul slab al ce
luilalt. Se înscriu, deci, des
tule „goluri", dar și multe lo
vituri puternice și plasatesînt 
respinse 
bice-

Citind

prin plonjoane elas-

în privirile noastre

Jack BERARIU

Nici cea de a 3-a zi a 
ționalelor’t de juniori nu 
dus puțină liniște in sufletele 
celor ce urmăresc cu crono- 
metrul în raînă eforturile ine-; 
ficace ale celor învestiți multi 
prea devreme cu, un loc în 
echipa națională. Ba dimpotri
vă...

Sibianul Miclăuș, pe care 
multă lume îl și vedea ca un 
locotenent sigur pentru Slavic 
în probele de sprint a făcut 
ieri o cursă penibilă de 200 m 
în 2:26,0 (noul record de co
pii categ. 11—12 ani este 
2:25,6), care trebuie serios a- 
nalizată de oei în drept. Și 
bucureșteanul Sebastian Cos- 
mescu, considerat de selecțio
neri ca un posibil component 
ăl ștafetei naționale de 4X200 
m s-a văzut întrecut ieri, în 
proba similară, do coechipierii 
săi, Adam și Nioodim. în 
schimb, dinamovistul Liviu 
Copcealău, uitat de toată lu
mea, cîștigă 400 m mixt în 
5:08,4 — a 3-a performanță ro
mânească din toate timpurile, 
iar Liliana Burlacu 
țioasă cum nu am 
niciodată — încheie suita curse
lor de bras din această lună 
neînvinsă, dovedind că merită 
din plin un loc în autobuzul

„na- 
a a-

ambi- 
văzut-o

de elită 
al țării.

hală a 
temerară geometrie 

? beton,. fier - și sticlă

a producției, iar o „echipă de 
șoc" . a cerut — da, acesta a 
fost termenul folosit ! — să
plece la Mediaș, pentru a con
tribui la punerea în funcțiune 
a Uzinei de industrie 
localitate...

Aduc vorba despre 
Ion Dragu nu rămîne 
răspunsul:

— Cum să vă spun, noi 
prea avem sportivi de perfor-

Ovidiu IOANITOAIA

grea din
sport 
dator

Și 
cu

nu

(Continuare în pag. s 2 a)

S-a încheiat turneul international

feminin de volei

neînvinsă

PRIMA CROIALA A SPORTIVILOR...

Știam că mtilți copii ai 
țării se adapă din bucu
riile vacanței pe melea

guri brașovene. Pe drumuri 
de munte, sub streșini de brad, 
ne întâlnisem chiar cu grupuri 
răzlețe de școlari.. . Despre 
alții auzisem fel ele fel de is
prăvi, dar nu ne era limpede 
cite și unde sînt stepurile 
zglobii din care dimineața 
zboară spre soare fluturii vîrs- 

. telor de aur. Cel mai bun 
lucru era să, mă adresez Cpn- 
trului județean de tabere, to
varășului director Mircea 
Gheorghiu. Așa am și făcut.

Dâ la dînsui am aflat 
că prin inspectoratul școlar 
sint organizate, pe cuprinsul 
județului, 12 tabere permanen
te, din care 7 școlare și 5 pre
școlare, în care vin să culeagă

sănătate din creștet de munte 
paste 10 000 de copii ai țării. 
Elevii, grupați în serii de 12 
sau 14 zile, fac popasuri de 
vacanță pînă- la 31 august, în

FILE DE VACANTA

tâmp ce puștanii, la o alter* 
nanță de 18 zile, Se vor bucu
ra și de vremea calmă, domoa- 
lă, colorată și binemeritată a 
lunii septembrie.
CUNOAȘTEREA N-ARE 

CREAȚIE
Deși în vacanță, copiii

ță. Cunoașterea n-are recrea
ție. Unii deprind ritmurile

cumpătate < ale călătorului de 
la munte și tipicul focului de 
tabără, iscat in fapt de seară 
in dulcea odihnă din preajma 
adăpostului. Alții descifrează 
geografia concretă a Țării Bîr- 
sei sau a Carpaților meridio
nali. Grupuri mai mari sau 
mai mici pătrund tot mai adine 
in chemarea jocului — de fot
bal, de volei, de handbal —, 
descoperindu-i taine de frumu
sețe și reguli de disciplină pe 
care 
ținea 
Sus, 
unor
instructivă : 
rească și i

anul școlar sau vârsta le 
departe. La Timișul de 

în două tabere, 
elevi a avut o

■ expediție
radio. LaRE-

înva-

ultimei zile a

Echipa României

(Continuare în pag. a 4-a)

15— 3 1»
12— 1
10— 8
10— 9

CLASAMENT FINAL
1. România
2. Cehoslovacia
3. Ungaria
4. R. D. Germană
5. Polonia
6. Italia

CONSTANȚA. 10 (prin te
lefon, de la trimisul nostru), 
ț-. „Sala Sporturilor" din lo
calitate a luat sfîrșit ieri tur
neul internațional feminin de 
volei’, care a reunit — ou o 
singură excepție, și anume 
aceea 'a campioanei europene 
și olimpice. U.R.S.S., cele mai 
puternice formații ale conti
nentului.

/ Programul
fost deschis de partida R.D. 
Germană — Italia. După un

îtaliencele au 
dat o replică mai hotărîtă 
doar intr-un set. .victoria a 
revenit echipei R.D. Germa
ne, cu 3ț-0 (2, 13, 3).

în continuare, în meci ve
detă, s-au întîlnit echipele 
României și Poloniei. După 
lin început echilibrat, în care

Aurelian BREBEANU

vacanța 
tematică 
pionie- 

Bran, o
Mihai BÎRA

(Continuare In pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3 a)

(Continuare în pag. a 2 a)

Ad. VASIUU

Foto: TH. MACARSCHI '

Quplul celor mai rapide brasiste din (ară, Liliana Burlacii, 
neînvinsă în acest sezon-(în stînga) și Anca Georgescu

învinși, dar cu fruntea sus...
România —Aii Star University 59-64
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ale competițiilor sportive internaționale!
pentru juniori, Prietenia, a fost, in 
mai presus de laudă. Este o apre- 
care au subscris toți cei prezenți la 
săptăminii trecute la Cîmpulung

peste cîteva zile F. R. Atletism 
din nou în postură de organiza-

INSTRUCTORII
irești nevoi de extindere 
continuă a mișcării spor
tive în toate județele ță
rii — de altfel, singurul 
drum care-i poate asigu
ra acesteia dimensiunile 

capacitățile ce-i sînt necesare pen-

I
i
I
I

venit 
special, legăturile telefonice, cu 
s-au- efectuat cu mare greutate

acestei stări de fapt trebuie

Organizarea competiției internaționale de 
atletism 
general, 
ciere la 
sfârșitul
Muscel și care au adresat felicitări forurilor 
locale. A existat însă și o excepție : activi
tatea biroului de presă. Ca și la alte aseme
nea concursuri, munca la biroul de presă a 
lăsat de dorit; foile de rezultate au 
Urziți iar, în 
străinătatea, 
-.1 întârziere.

Explicația
ă'utată. înainte de orice, în dotarea tehnică 

■: secretariatului de concurs- De regulă, la 
narile noastre competiții, la dispoziția secre

tariatului sînt puse mai multe dactilografe 
care bat — operativ — pe matrițe rezulta
tele fiecărei probe. întârzierea se produce 
însă la, multiplicarea foilor cu rezultate.

Pentru că 
se va afla 
toare, de data aceasta pentru Jocurile Bal
canice, competiție la care și-au anunțat pre
zența un mare număr de ziariști străini și 
români, sugerăm F.R.A- să ia neîntîrziat 
măsurile ce se impun pentru ca treburile 
biroului de presă să se desfășoare în eon 
dițiuni .normale. Ne gîndim că utilizarea pe 
timpul competiției a aparatului de multipli
cat, folosit cu ocazia C.M. de hochei la Ga
lați și la București, un aparat simplu și cu 
mare randament, ar fi mai mult decît nece
sară pentru o competiție de atletism cu atî- 
tea și atîtea foi de rezultate. Pe de altă 
parte, va trebui rezolvată neîntîrziat și pro
blema instalării telefoanelor și telexurilor ne
cesare, așa cum s-a făcut, de exemplu, la 
hochei-

Sînt cîtevfl chestiuni fără de care activita
tea ziariștilor acreditați pentru J.B.A. nu se 
va putea desfășura in condifiuni normale.

Fază spectaculoa
să la coșul echi
pei americane în 
meciul disputat a- 
seară în sala Flo- 
reasca. tn tricouri 
de culoare închi
să, echipa româ
nă.

Foto : A. NEAGU

reprezentativa 
baschet a României ni 
ferit aseară, în sala Floreas- 
ca, o mare și plăcută sur
priză, pe care, mărturisim, o 
așteptam de foarte multă vre
me. Evenimentul s-a petrecut 
în compania unei selecționa- 
bile pe cit de vestită pe atît 
de redutabilă, aceea a stu
denților din S.U.A., binecu
noscută sub numele de AII 
Star. Este drept, echipa noas
tră nu a ciștigat meciul. în 
schimb, a demonstrat din plin 
că disciplina, seriozitatea și 
pasiunea fac casă bună cu 
performanța. Am văzut o re
prezentativă care nu s-a inti-

midat (deși ar fi avut de ce), 
care a luptat din toate pute
rile pentru o comportare cît 
mai onorabilă, pe care o 
consemnăm cu toată satis
facția. De altfel, evoluția re
marcabilă a lotului român a 
fost, consemnată și de antre
norul american Bob Davis, 
într-o declarație făcută la în
cheierea meciului: „Aveți o 
echipă tînără, cu oăieți talen- 
tați, înalți și inimoși, 
mari perspective".

Referitor la desfășurarea în
trecerii, vom preciza că ea 
a avut o desfășurare intere
santă, cu o evoluție a scoru
lui destul de echilibrată, cu 
faze spectaculoase care au 
atras aplauze la scenă deschi
să. Oaspeții, excepționali sub 
panouri (și, totuși, băieții noș
tri au cules multe mingi), teh
nicieni desăvîrșiți, dotați cu 
talie, robustețe și pregătire fi
zică impresionante, nu au iz
butit. să se detașeze decît în
tr-o scurtă perioadă (min. 32: 
•55—39), după care au fost 
nevoiți să suporte asaltul im
petuos al pătrunderilor și a- 
runcărilor de la semidistan- 
ță ale sportivilor 
Scor final: 64—59 
pentru AII Star. Au 
Davis 14, Meeley 10, 
Cleamons 2, Ford
Ginnis 11, Mc. Daniels 
Mengelt 6 pentru AII 
respectiv Georgescu 20, 
19, Chivulescu 6. Pîrșu 4, Ta- 
rău 6, Moraru 4. Au arbitrat

,. O. Smuckler (S.U.A.) și 
Chiraleu (România).

români. 
(30—26) 
înscris : 
Smith 4,
2, Mc

15,
Star,
Popa

G.

D. STĂNCULESCU

(prin telefon, fle 
nostru). Avizi
de sport în ge- 

" ;■ orașul,
au venit în 

asiste. încă 
concursul 

„TURNEUL 
Și aceasta

CLUJ, 10 
la trimisul 
de tenis ca 
neral, spectatorii din 
de pe Someș 
număr mare 
din prima zi 
internațional - 
SPERA*NȚELOR“. . 
după ce, timp de o sâptămî- 
nă, Clujul găzduise întrece
rile campionatelor republica
ne de juniori. De altfel, 
ultimele finale s-au încheiat 
abia luni. La simplu juniori 
categoria 17—18 ani. Dan Nemeș 
(Progresul Buc.) a dispus de 
Traian Marcu (Steagul roșu 
Brașov) cu 6—3, 6—3, 6—2. iar 
la dublu mixt iperechea Elena 
Takacs, Nemeș (Progresul 
Buc.) a învins cuplul Mihaer 
la Dimitriu, Almăjan (Cute
zătorii, Construcții) cu 6—2. 
6-2.

să 
la

Revenind la concursul Inter
național care a început aici, 
este demn de remarcat că 
federațiile din cele 7 țări 
participante (CEHOSLOVA
CIA, H. D. GERMANA, PO
LONIA, UNGARIA, U.R.S.S., 
TURCIA și ROMÂNIA — 
din Bulgaria și Cuba nu au 
mai venit concurențl) sînt 
reprezentate de o serie de 
tenismanl cunoscuți care au 
evoluat și în „Cupea Galea". 
Astfel, vom numi pe NIED- 
ZIECKI (Polonia), LANGE 
(U.R.S.S.) BENIYK (Unga
ria), STENCL (Cehoslovacia 
— recenta cîștigătoare a „Cu
pei Galea"). Acestora Ii se 
alătură șl cei mal buni că
deți
clăii,
meș,

români : Dumitru Hără- 
Viorel Sotiriu, Dan Ne- 
Traian Marcu.

și la juniori', ooiypsyțla

anunță interesantă, prln- 
oaspeți figurînd sovieti- 

Komarova și Emmrich 
D. Germană), »învingă- 

intr-un prestigios turneu

se 
tre 
ca 
(R. 
lori . . . _ .
desfășurat eu citva timp în 
urmă la Kiev.

Intr-un cuvint, reuniunea 
celor mal buni tineri tenis- 
mani- din șapte țări este me
nită să ofere întreceri care 
să sg bucure de o largă au
diență din partea publicului.

Primele 
BĂIEȚI 
Slusarclk
Cișmadia 
(Ungaria) 
întâlnirile 
cele șase 
dionului

C. COMARNISGHI

rezultate : SIMPLU 
(tineret), tuiul I : 

(Cehoslovacia) —
6—3, 6—3,
— Hirju 
continuă 

terenuri
Municipal.

Konya 
6—2, 6—3. 
zilnic pe 
ale sta-

Iși
tru a răspunde importantului său rol 
social — au determinat măsuri orga
nizatorice menite să rezolve crearea 
unor competente organe sportive lo
cale. . •

S-a ivit, însă, poate chiar încadrată 
în limite superioare, necesitatea îndru
mării acestor organe, transmiterii o- 
peralive a obiectivelor și normelor e- 
laborate pe plan central, controlului 
eficient, sprijinului permanent în com
plexa activitate sportivă care, șe des
fășoară în județe sau municipii. O 
bună parte a acestor. atribuții revine 
instructorilor centrali ai C.N.E.F.S., ac
tiviști pe care-i întâlnim adesea în ma
rile centre sportive, ca și în satele în
depărtate, semnîndu-și prezența cu. mo
destie, dar de cele mai multe ori ex- 
primînd o contribuție extrem de însem
nară la reușita unei competiții de am
ploare, la amenajarea unui complex 
sportiv, sau la succesul unei acțiuni tu
ristice.

Dorind1 să cunoaștem ceva mai . mult 
c'espre munca instructorilor centrali, am 
asistat ieri la obișnuita reuniune a a- 
cestora înainte de plecarea .pe teren.

Am desprins cîteva concluzii îmbucu
rătoare, care se cer însă confirmate. 
Prima se referă la caracterul concret 
al explicării obiectivelor imediate, ce
ea ce ne face să credem , că s-a re
nunțat la mai vechea practică a mun
cii la general. Au fost, într-adevăr, 
subliniate obiectivele de actualitate 
stringentă în sportul de masă și în 
activitatea de performanță, solicitîn- 
du-se instructorilor centrali mai mult 
decît o simplă inventariere, sau foto
grafiere faptică a realității, deoarece 
rolul lor principal este de a contribui 
efectiv la îndeplinirea acestor obiec
tive. Tot reflectând la adîncimea mun
cii acestora, ni s-a părut important lo
cul acordat discuțiilor despre contro
lul îndeplinirii Hotărîrilor elaborate de 
Consiliul National, de către Comitetul 
Executiv al C.N.E.F.S. (printre a țele, i 
cele referitoare la dezvoltarea atlețis- j 
mului, fotbalului de masă, voleiului, 
baschetului). I

Asa este bine I Mai ales că s-a cerut | 
și se cere în permanență instructorilor 
centrali, dar și — adăugăm noi — ce
lor de la organele județene, să se o- | 
prească cu atenție asupra fiecăreia 
din problemele încă nerezolvate în clu
burile sau asociațiile sportive de pre
tutindeni. Rămîne — ne propunem o 
astfel de revenire. — să discutăm altă I 
dată despre eficiența acestor perma- I 
nenfe legături cu terenul, cu viața 
sportivă în toată frumusețea, dar și I 
complexitatea ei.H Dan GĂRLEȘTEANU

■M
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MOTIVĂRINOTE Șl

reveni asupra fi-

Foto : A. NEAGUAspect de la festivitatea de închidere a concursului Prietenia va tre-

în
se

clasamentul pro- 
aveau toate po.si- 
nu rămînă dis-

în 
ei 
să

OPTICII FAȚĂ DE PREGĂTIREA TINERILOR ATLEȚI

,viteză n-au concurat și la 
fond !
. C. 1—10 000 m (A. BUTEL- 
CHIN) : Nouă. Și ce aproape 
a fost de un 10 și de meda
lia de aur!

K 1—500 m (M. ZAFIU) : 
Patru. Evoluție sub valoarea. 
reală,

lași 10c 
bei (III), 
bilitățile 
tanțați. de primele două echi
paje.

K 4—10 000 m (VARABIOV, 
1. TERENTE, N. TERENTE. 
D. IVANOV) : Trei. O Evo
luție total necorespunzătaare, 
aș spune o desconsiderare a 
obiectivului stabilit. Mi șe 
pare inadmisibil ca modestul 
echipaj al Italiei1 să se cla
seze pe locul V. iar cel ro
mânesc pe 10 ! Cred că mert- 
ținerea în lotul reprezentativ 
a caiacului de 4 fond 
bui rcanalizată,

K 1—4 x 500 m 
ZAFIU. IACOB.
CU) : Nouă. Sînt foarte mul
țumit de evoluția celor patru 
sportivi, îndeosebi de cea a 
lui Vernescu (nota 10).

K 1—500 m fete (MARIA 
NICHIFOROV) : Opt. Avînd 
în vedere că obiectivul era 
doar calificarea în finala 
probei. K 2—500 m fete 
(VIORICA — DUMITRU — 
VALENTINA SERGHEI) : 
Șase. Echipajul se putea cla
sa mai pine, dar pe lingă 
valoare este nevoie și de o 
legătură sufletească, ceea ce 
nu există între aceste două 
talentate sportive. K 4—500 
m fete ; Șapte. Echipa poale 
fi îmbunătățită. Sînt perspec
tive pentru o mi* bună re
prezentare în viitor.

Fără îndoială, acestor pri
me observații le vom adău
ga concluzii temeinice și mi 
suri corespunzătoare penlz 
oa sportul caiacului si canoei 
să-și reconfirme, poziția frun
tașă la campionatele mondia
le ale anului viitor și, bine
înțeles, la Jocurile Olimpice.

Radu HUȚAN

Contlnuînd să rămînă 
actualitate, ..Bagsvaerdul" 
recomandă firesc drept su
biect principal al comenta
riilor rubricii de față. De a- 
ceea, deși este săptămîha 
campionatelor de juniori și 
sînteim foarte aproape de 
competiția similară, a senio
rilor, voi 
nulelor de la Bagsvaerd, în
cercând — fără a repeta, a- 
precierile apărute de-acum 
în presă — să notez evolu
ția echipajelor noastre, în 
•raport de rezultatele obținu
te, . dair și de actualul stadiu 
de pregătire și de Obiective
le stabilite inițial pentru fie
care sportiv în parte.

Făcînd precizarea că, după 
opinia mea. rezultatele de la 
această ediție a C.M. (6 me
dalii — inclusiv două titluri 
mondiale) pot fi apreciate ca 
bune, să mai adaug că la 
Bagsvaerd am prezentat o e-r 
chipă formată din sportivi 
fruntași, valori medii și spe
ranțe.

Și acum — notele :
C 2—1000 m (PATZAICHIN- 

COVALIOV) și C 2—10 000 m 
(P. MAXIM—A. SIMIONOV): 
Zece. Toți cei patru sportivi 
au concurat excelent, apli- 
cînd — mai ales cei din pro
ba de fond.— indicațiile tac
tice date de colectivul de 
antrenori.

c 1—1000 m (A. BUTEL- 
CHIN) : Sase. Se impune, 
însă, precizarea că el l-a în
locuit pe titularul. probei; 
Danielov — accidentat, și că 
primii 5 finaliști din proba de

reală, emotivitate exagerată, 
tactică prost aplicată.

K 2—500 ni (VERNESCU— 
SCIOTNIC): Opt. Echipajului 
i-a lipsit curajul de a ataca 
proba cu dîrzenia si preten
țiile la care îi dădeau drep
tul valoarea (supeMoară echi
pajului suedezi. De asemenea, 
la acest încă valoros dublu 
ă apărut, pentru prima dată, 
o mare doză de emotivitate.

K 1—1000 m (V. ROȘCA) : 
Șase. Aceasta cu toate că 
după mai multi ani s-a reu
șit calificarea în finala aces
tei probe și cu 
Roșea a . realizat 
bun.

K 2—1000 m COȘNIȚĂ— 
. SIMIOCENCO) : Șapte. Expli
cația eliminării din semifi
nale este sistemul de califi
care (schimbat la congresul 
de la Copenhaga), care a o- 
pus echipajul nostru celor 
mai valoroase dubluri ale 
probei.

K 4—1000 m (VERNESCU, 
SCIOTNIC, IACOB, ROȘCA): 
Patru, 
nostru 
critică, 
avem 
serii 
iar în 
că dacă 
cîștigau întrecerea de dublu 
500 m...

K 2—10 000 m (COȘNIȚĂ 
—SIMIOCENCO): Șapte. Com
portarea tactică a fost neco- 

. respunzătoare (în special cer 
a luiCoșniță). Chiar dacă cei 
doi fondiști ar fi ocupat ace-

toate că 
un timp

(BOTEZ, 
VERNES-

mte niște copii, tot așa a în-’ 
ceput să se procedeze și Ia 
atletism. De aceea de tim
puriu a început să se lucre
ze tare, ca volum și intensi
tate, pentru că . continuîn- 
du-se'cu procedeele cunoscu
te drumul către marea per
formanță va fi nu numai 
anevoios, dar și foarte înde
părtat și în numeroase cazuri 
chiar incert. Adevărul este 
că un tinăr care nu poate 
rezista la un antrenament 
tare nu va putea ajunge 
nicieind un atlet mare, eu 
performanțe deosebite și a- 
tunci aproape că nici nu me
rită să te ostenești cu el nu 
știu cîți ani, pentru ca abia 
apoi să constați că din el 
nu rezultă ctea ce ai dorit, 
în prezent, în lotul de sehi- 
ori al R.D.G. figurează, ca 
rezervă, o fetiță de 15 ani, 
creditată cu 53.7 s pe 400 m 1 ! 
Pînă a fi ajuns la acest .re
zultat, evident, au trebuit 
să treacă cîțiva ani. Și ast
fel am înțeles că atleta în 

și-a început pregăti- 
ani 1
alte țări, 
metodica 

regulă un 
„joace"

cord de 13,8 s pe 100 
garduri. Marta are în urmă o 
activitate de cîteva sezoane. 
Și tot așa Eva Zorgo la su
liță sau Leontina Sălăjean- 
la 400 m.

Problema depășește însă a- 
ceste sumare . observații for-' 
mulate pe marginea recentu
lui'concurs de la Cîmpulung 

• și tocmai de aceea credem 
că ea trebuie să formeze o- 
biectul unei discuții cu . mult 
mai ample, la care șă parti
cipe forurile cele mai com
petente din țara noastră.

Romeo VILARA

multă vreme pentru a putea 
constata efectele — pozitive 
pentru atletism — pe care 
le va determina concursul 
amintit. Așa cum spuneam 
și cu alt prilej, pentru atle
tismul românesc, Cîmpulung 
Muscel înseamnă mult, dar 
după examenul multilateral 
al competiției pe care a găz
duit-o acum, ponderea sa va 
fi cu siguranță încă și mai 
mare.

într-o ambianță intimă, fa
miliară am putea spune, par- 
ticipanții s-au întrecut în a 
realiza performanțe majore 
pe pista excelentă a stadio
nului „23 August". Reușita 

• celor mai muiți dintre tine
rii atleți a fost deplină. O 
probează faptul că la 15 pro
be au fost înregistrate re
corduri ale competiției „Prie
tenia", că numărul recordu
rilor naționale de juniori a 
fost de 19, că la foarte multe 
probe arbitrii au consemnat 
cifre de o autentică valoare 
internațională, unele supe
rioare chiar celor care se 
realizează, în mod curent, în 
competițiile seniorilor.

Partea leului, ca și la pre
cedentele ediții ale concursu
lui, și-au tăiat-o atleți!»din 
R.D.G., învingători în 20 de 
probe. După cum spunea an
trenorul federal pentru ju
niori din R.D.G., Giintcr 
Grage, superioritatea actuală 
a atleților germani poate li 
explicată nu numai prin bu
na organizare a acestei ac
tivități la nivelul tuturor e- 
șaloanelor, printr-o muncă 
de calitate, ci și prin concep
ția tehnicienilor atletismului 
față de pregătirea sportivă. 
Ca și în alte țări cu atletism 
dezvoltat. în R.D.G. a dispă
rut astăzi din limbajul spe
cialiștilor termenul de „for
țare". de care. în multe 
locuri, se face încă mult caz. 
Și așa cum aproape că s-a 
generalizat cu pregătirea îno
tătorilor, sport la care marii 
performeri sîrit. în măjorlta-

Rostock, 
și Sofia,

După 
Berlin 
Cîmpulungul-Mus- 
cel și-a înscris 
numele pe tabe
lul gazdelor con

cursului de juniori „PRIE- 
’TENIA", competiție deveni
tă, de acum, nu numai tra
dițională, ci și de o ampli
tudine valorică puțin comu
nă unor ast.fel de concursuri 

•.deschise atleților pînă Ia 18 
ani și atletelor pînă la 17 
ani. Deși precedentele ediții 
ale întrecerilor au fost găz
duite de orașe cu mare pon
dere în țările respective, 
concursurile de la Câmpu
lung. grație eforturilor ne
obosite ale localnicilor au 
putut cunoaște un bineme
ritat succes, oglindit nu nu
mai pe planurile organizării 
și ale rezultatelor înregistrate, 
cit și pe acela ai unei efi
ciente popularizări făcute a- 
tletismului în acest orășel. 
Timp de cîteva săptămîni, 
la Cîmpulung s-a muncit din 

‘zori și pînă noaptea, pentru 
ca toate chestiunile legate 
de organizare să poată fi 
puse la punct, pentru ca sta
dionul de concurs și cel de 
încălzire, din vecinătate, să 
fie la înălțimea pretențiilor 
formulate de amploarea com
petiției, pentru ca fiecare 
concurent să se simtă bine, 
într-o plăcută ambianță spor
tivă, prietenească și să poa
tă realiza rezultate din cele 
mai bune. Iar în zilele din 
timpul competiției orașul a 
trăit intens această mare 
manifestare sportivă interna
țională. locuitorii săi arătîn- 
du-Se plini de ospitalitate, 
de receptivitate. Din acest 
punct de vedere considerăm 
că alegerea de către F.R.A. 
a CînapuȚungulții-Muscel ca 
loc de ae'âîășuriaf'e a con
cursului „Prietenia" a fost 
mai mult decît binevenită și 
șîntem convinși, că nu va fi 
nevoie să așteptăm prea

PROGRAMUL TURULUI 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

ETAPA I, 24 AUGUST l — C.S.M. Sibiu 
Politehnica

fi

cauză 
rea de la... 10—11

La noi, ca și în 
se continuă prin 
cunoscută. Cam de 
tinăr începe să se 
de-a atletismul pe la 13—14 
ani. Urmează cîțiva ani de 
pregătire și la 17—18 ani el 
atinge, ca jtlnior, plafonul 
maxim. Dar atunci, se con
stată că acest plafon este de
parte, uneori foarte departe 
de ceea ce realizează alți ti
neri de aceeași vîrstă. Exem
plul cel mai concludent în 
această privință l-a oferit 
concursul de la Cîmpulung 
în care marea majoritate a 
atleților români, evoluînd la 
valoarea lor maximă (pînă 
acum), nu s-au putut totuși . 
remarca prin cifre deosebite, 
la un plafon ridicat. Au exis
tat însă și unele excepții în 
formațiile noastre. Prima și 
cea mai convingătoare este, 
credem. Marta Szatmari, care 
a și obținut un valoros re-

Politehnica Iași — Grivița Roșie 
Constructorul Buc. — „U“ Tini. 
Dinamo — C.S.M. Sibiu
Agronomia Cluj — Steaua 
Rulmentul Bîrlad — Farul C-ța 
Rapid Buc. — știința Petroșani

ETAPA A II-A, 30 AUGUST

Grivița Roșie — Rulmentul 
„U" Timișoara — Dinamo 
Agronomia — Rapid
Știința Petroșani — C.S.M. Sibiu 
Farul — Constructorul
Steaua — Politehnica

ETAPA A III-A, 6 SEPTEMBRIE

Grivița Roșie — Dinamo
Steaua — „U“ Timișoara 
Politehnica — Farul
C.S.M. Sibiu — Rapid 
știința Petroșani — Constructorul 
Rulmentul — Agronomia

ETAPA A IV-A, 4 OCTOMBRIE

„U“- Timișoara — Grivița Roșie
Dinamo — Politehnica
Constructorul -? Steaua
Farul — C.S.M. Sibiu
Agronomia. — Știința Petroșani
Ranid — Rulmentul

Agronomia 
Rapid — 1

ETAPA A VII-A, 1 NOIEMBRIE

Știința Petroșani — Grivița Roșia 
Farul ■— Rapid
Steaua —• Rulmentul 
Dinamo — Agronomia
C.S.M. Sibiu — „U“ Timișoara 
Politehnica — Constructorul

ETAPA A VIII-A, 4 NOIEMBRIE

Constructorul — Grivița Roșie 
C.S.M. Sibiu — Politehnica 
Agronomia — „U“ Timișoara 
Rulmentul — Dinamo 
Rapid —- Steaua
Farul — știința Petroșani
ETAPA A IX-A, 8 ’NOIEMBRIE

Agronomia — Grivița Roșie 
Rulmentul — C.S.M. Sibiu 
Constructorul — Rapid 
știința Petroșani — Politehhlca 
„U“ Timișoara — Farul 
Steaua — Dinamo

Evoluția echipajului 
a fost sub 

nepermisă 
vedere 

realizat

oricie 
dacă 

că ini 
3:09,0,

în
a 
finală 3:11,83 ! Poate

Vernescu—Sciotnic

Citcva rezultate bune
în „Cupa Steaua1

de tir dotat cu 
a luat sfîrșit ieri

Liviu Copceolăn și Dietmar Weiterneck

ETAPA A V-A, 1 OCTOMBRIE

Grivița Roșie — Rapid
Știința Petroșani — Rulmentul
Farul — Agronomia
C.S.M, Sibiu — Steaua 
Constructorul — Dinamo 
Politehnica — „U“ Timișoara

fVrrnare din pap. 7)

ce-i va purta pe tricolori spre 
Atena.

Pilule amare nc-au oferit- 
ieri diipă-amiază și tinbrele 
crauliste, incapabile să depă
șească stadiul mediocrității. în 
compensație parcă, același ine
puizabil elev reșițean al prol. 
Ioan Schuster oprește crono- 
metrele, la capătul celei mai 
dificile probe, 400 m mixt, 
după 5:19,5 (nou record), ceea 
ce ne face să așteptăm cu deo
sebită nerăbdare cursa sa de 
astăzi pe 1509 m liber. în sfîr
șit, mai merită a fi subliniate 
succesele tinerilor brasiști Va- 
lelriu Molico și Adrian Mili
tăm, ambii cu evidente pers
pective de progres.

REZULTATE TEHNICE — CO
PII CATEG. A 209 m liber (b) : 
T. NICOLAE (Dinamo) 2:17,6 (r. 
p.). I. Sporea (Șc. Sp. Reșița) 
2:21,6 (r.p.). Ad. Horvath (Șc. 
Sp. 1) 2:23.5, Ed. Hannerth (Se. 
Sp. Sibiu) 2:24,3 ; 4X209 m liber

(b) ; ȘC. SP. REȘIȚA 9:51,3- 
reeord, Petrolul 10:06,2 (Ad. Po- 
povici 2:25,6 î 
record), Met.
m liber (f) :
(Din.) 2:28,5, Liliana Dan (Din.) 
2:28,9, Silvia IvescU (Din.) 2:34,4, 
Georgeta Staneiu (Dunărea) .
2:35,0 : 200 m bras (b) : V. MO
LICO (Steaua) 2:48,5-record, 
Popovici (Din.) 2:50,1 (r.p.), 
Petrescu (Șc.
Galovits 
bras 
(Șc.

în primul schimb-
Turda 10:07,6 ; 200

ANCA GROZA

G. 
Al. 

Sp. 2) 2:54,4, I.
(Crtșul) 2:56,2 • 200 m

(f) ; RODICA PETRUICA
Sp. Reșița) 2:59,2. Adelina 

Hidoș (Din.) 3:10,3, Liliana Ban-, 
cu (CSS) 3:12,8 ; 400 m mixt (b): 
D. WETTERNECK (Șc. Sp. Re
șița) 5:19,5-record. z. Zvolenski 
(Șc. sp. 2) 5:52,6, Al. Barany
(Șc. Sp. Reș.) 5:57.5 ; 400 m mixt 
(f) : D.AGMAR HLUZIN (Șc. Sf>. 
Reș.) 5:55.2, Elena Ivescu (Din.) 
6:27,3 :

JUNIORI II — ZOO m liber (b): 
Z. OPRIȚESCU (CSM Cluj) 
2:09.6. H. Potocnik (Șc. Sp. Ti
miș.) 2:13,6, Al. Gherban (Olim
pia Reșița) 2:16.0 : 4X200 m li
ber (b) : CSM CLUJ 9:47,1, Șc. 
Sp. 2 Buc. 9:49.0 ; 200 m liber (£): 
LUCIA RADU (Din.) 2:29.0, 
Gyongy sovago (CSM Cluj)

2:32,3. Carmen Cehanzuc (Șc. sp. 
2) 2:34.1 : 200 m bran (b) : AD. 
MILITARu (Din.) 2:45,5, V. Bo
boc (Rapid) 2:51,9, A. Țîmpu 
(CSS) 2:52,8 : 200 m bras (f) : 
LILIANA BURLACU (Din.) 
2:58,2 (r.p.), Anca GeorgeScu
(Din.) 2:58.3, Anca Mlhăescu 
(Din.) 3:06,3 ; 400 ni mixt (b) : 
L. COPCEALAU (Din.) 5:08,4- 
record, e. Mânolescu (Șc. Sp. 2) 
5:26,8. T. Nuțeanu (Din.) 5:39,6 ; 
400 m mixt (f) : ANGELA AN
TON (Din.) 6:03,6. Smaranda 
țeahu (Din.) 6:18,6 ;

JUNIORI I
AD. ADAM „_____ _
Nicodim (Steaiia) 2:10,1,

(Steaua) 2:11.4.

ETAPA A VI-A. 11 OCTOMBRIE

Grivița Roșie — Steaua
Dinamo — Farul
„U“ Timișoara — Știința Petroșani
Rulmentul — Constructorul

ETAPA A X-a, 6 DECEMBRIE

C.S.M. Sibiu — Constructorul 
Politehnica — Agronomia 
„U“ Timișoara — Rulmentul 
Dinamo —. Rapid
Grivița Roșie — Farul 
Știința Petroșani — Steaua

ETAPA A XI-A, 13 DECEMBRIE

Grivița Roșie — C.S.M. Sibiu 
Constructorul — Agronomia 
Rulmentul — Politehnica 
Rapid — „U“ Timișoara 
Dinamo — Știința Petroșani 
Farul — steaua

★
Startul în divizia B se' va

la '27 septembrie, o dată cu cam
pionatul republican de juniori. 
Seriile la „B“ vor fi anunțate din 
timp.

Concursul 
Cupa Steaua 
cu victoria pe echipe a tră
gătorilor de la clubul sportiv 
Steaua, urmați de cei de la 
Dinamo și Olimpia.

Dintre rezultațele înregis
trate în ultima zi, remarcăm 
pe cele obținute de M. Dumi- 
triu la proba de pistol aer 
comprimat, G. Sencovici la 
proba de ■ skeet și T- Coldea 
la armă militară.

Rezultate : skeet 150 f : 1. 
G, Sencoyici (Steaua) 146 t; 
2- G. Florescu (Steaua) 144 t; 
3. G. Pintîlie (C- S. Baia Ma
te) 142 t ; 4. R. Mareș (Șc. 
sp* 1) 141 t; 5. N- Vlădoiu

(Steaua) 139 t; 6. D. Dandiu 
(Olimpia) 136 t. Armă mili
tară 3x20 f: 1. T. Coldea 
(Steaua) 539 p; 2. T. Clulu 
(Steaua) 533 p ; 3. L. Cristes- 
cu (Steaua) 503 p. Pistol armă 
aer comprimat 60 f. seniori : 1. 
M. Dumitriu (Steaua) 575 p ; 
2. C' Feciorescu (Steaua) 561 
p; 3. ,L- Giușcă (I.E.F.S.) 560

Atanasiu (Steaua) 
Maghiar (Dina- 
6. N. Teodor 
p- Pistol aer 
f. juniori: 1-

2.

p ; 4. A-
557 p ; 5. G.
mo) 556 p;
(Steaua) 554
comprimat 40
Ana Buțu (Steaua) 353 p ;
G. Calotă (I.E.F.S-) 337 p ;
V. PetCu (I.E'F-S.) 330 p.

Boxerii din lotul de tineret
vor evolua la Cluj

da

va avea loc 
de verificare 

tine- 
vor 
mai 

peste 
vor participa la

■Sîmbătă seara 
la Oluj o gală 
a boxerilor din iotul de 
ret. Pe ringul clujean 
evolua unii dintre cei 
buni pugiliști care, nu 
mult timp,

„C.
ria.
află 
boxul românesc, cum
Șt. Boboc, D. Moraru, 
Mircea, . *
Siliște, D. Zelinca și alții.

E.“ de tineret din Unga- 
Printre combatanți, se

nume cunoscute în
sînt: 
-\ni 

frații Mihaicea, I.

NU-
LA ORIZONT, O PUTERNICA

— 200 m liber 
(Steaua) 2:08,8,.... .

A.

Prima croială a sportivilor...

(b) : 
M.

Cos* 
mescu (Steaua) 2:11,4. A. Vițe
larii (Din.) 2:12,7 ; 4X200 m liber 
(b) : STEAUA 9:03,9, ȘC. Sp. 2 
Huc^jmg.O ; 200 m liber RENATE

200 m bras (b) ; 
(șc. '
(Steaua) 2:42,0. I.
Cluj) 2:43,8 : 200
CAMELIA VIJEU 
3:13.0 ; 400 m mixt
CANU (Șc. Sp. 2) ___ _  . ___
mixt (f) : GEORGETA CERBEA- 
NU (CSS) 5:55,5.

întrecerile se Încheie astăzi cu 
serii (ora 10) și finale de la ora 
17.

KARTMAN (Șc. Sp. Sibiu) 2:41.5;
; E. HEMPEL 

sp. 2) 2:40,2, O. Resler
‘ " Viad (CSM

m bras (f) : 
(Șc. Sp. 1) 
(b) : D. ȚUR- 
5:29,5 : 400 m

(Urmare din pag. 1)
altă temă : reguli și patrule 
de circulație. La Brașov, în 
localul Școlii profesionale 
C.F.R., o tabără de carturi, in 
care 205 copii și 14 cadre di
dactice din toate județele ță
rii au descompus și refăcut îm
preună toată anatomia automo
bilului, gustind la sfîrșit și din 
nectarul alergărilor de vitezti 
pe circuit. Dacă unii și-au prins 
pe frunte primele cununi ale 
învingătorilor, ceilalți și-au să
dit in suflete gustul de între
cere, de tehnică, și speranța 
revanșelor. E prima croială a 
sufletelor sportive. La Stupini, 
la. Dimbul Morii, la Btidila 
sau la Săcele sute și mii de 
copii adună raze de soare și 
stropi de rouă, pe care și Iz 
topesc in priviri. sub dragos
tea și imaginea catalizatoare a 
cadrelor didactice care i-au 
însoțit.

DRUMEȚIE DE MUNTE
între atîtea tabere, recoman

date de ani de existență, am 
ales una.'., necunoscută, pitită 
strategic pe un pinten verde 
sub masivul. Ciucaș, nu prea 
departe de Babarunca, pe dru
mul ce duce de la Săcele spre 
Muntele Roșu și Cheia. Aflăm 
— cu bucurie — eă Școala ge
nerală nr. 2 din Săcele, urma
tă de nr. 1 și de nr. 4 și de 
Șc. prof. Electroprecizia, la 
inițiativa inimoasă a prof. N. 
Toc;tu, sprijinită de consiliul 
orășenesc al pionierilor, a or
ganizat o. tabără autentică de 
drumeție în munți. Copiii pă
reau de bronz, cu frînghii de 
mușchi ce zvîcneau sub piele, 
întocmai u lor oșteni dintr-o 
tabără de demult.

PE

La 
prin

LOCURILE VIITOAREI 
ISTORII

întoarcere ne-am abătut 
depresiunea uriașă > —

Brădet — acolo unde pirîul 
Turului își varsă focul de tip's 
in unda mai liniștită a Tăr- 
lungului. Pe un tăpșan de iar
bă verde, grasă, care cu covil
tir, tunuri de epocă napoleo
niană, trăsuri, echipament și 
multe alte scule de luptă ..• 
cinematografică aminteau de 
locurile unde se va da o bătă
lie viitoare, in care, el (Jean 
Paul Belmondo) o va salva, 
fără îndoială, pe ea (Jeanne 
Moreau) prin 
te fapte de 
grupată sub 
2000".

Exact în 
luptă se odihnește pașnic ta
băra școlară de vară Brădet. 
Directorul său temporar, Va
sile Pop, ne conduce prin dor
mitoare, sala de mese și curtea 
unde 250 de elevi mehedlnțeni 
caută răcoarea munților. O pla
să de volei atîrnă dezolant, 
moleșită de soare, in timp ce 
barele porților de fotbal și 
handbal fac umbră pămîntițlui 
degeaba. Copiii sînt plecați pe 
creastă, într-o plimbare ce os
cilează între excursie și alpi
nism primar. .. Toată lumea e 
la post, toți sînt fericiți și 
veseli. Doar medicul taberei, 
Costin Georgescu, din Strehaia. 
silpărîndu-se, i-a abandonat pe 
copii și s-a înapoiat la tre
burile 
haia. 
sterp și conștiință opacă ca 
că nu te contamineze atîta 
frumusețe.

Era frumos, ca într-o po
veste. Era deosebit de plăcui 
și in drumurile mele de unul 
singur, din peregrinarea prin 
tabere, printre copii, printre 
florile vieții, am desprins ade
vărul că fericirea nu poate fi 
deplină, desăvîrșită, decît îm
preună. Ea are sensuri colec
tive pe care copiii le
le practică. De aceea 
așa de veseli, așa de

nemaipoment- 
vitejie ... filmată, 

titlul „Mirii anului

fa(a teatrului de

domniei sale, la Stre- 
Trebuie să al sufle!

știri și 
sint șl 
feiicili. L

CONCURENȚĂ IN CICLISM
® Disputa Dinamo ■■ Steaua poate genera performanțe • Doar Vasile Teodor 3

încheiate duminică 
Brăila, campionatele națio
nale de ciclism pe 
relevat o serie de 
imțțprtante privind 
actual al evoluției

la

șosea au 
aspecte 
stadiul 

sportului

SPORT ÎNTR-O CETATE
A TEHNICII MODERNE

(Urmare din pag. ])

manță. Dacă mă glndesc bine, 
n-avem de loc I Cu excepția 
echipei de fotbal (n.n. antre
nată de Ion Stânescu, unul 
din primii salariați ai uzinei), 
participantă în divizia C, res
tul sînt doar suporteri. In aces-' 
te condiții, organizația U.T.C., 
în colaborare cu comitetul sin
dical (n.n. — secretar Petre 
Dan), s-a orientat spre sportul 
de masă, spre mișcare, în sco
pul menținerii ■ sănătății și a 
bunei dispoziții

— Nu înțeleg. Despre ce re
zultate este vorba 7

— Ei bine, s-a constatat că 
muncitorii care nu neglijează 
exercițiul fizic — ■ -

fie
de drumeții — 

decît fruntașii în 
Este neîndoios 
uzina noastră — 
este o observație

asigurat, fie 
de duminicide crosuri, 

sportive, fie 
nu sînt alții 
producție ! 
faptul că în 
și aceasta nu 
personală, hazardată — 
tul pune un umăr de nădejde 
la creșterea productivității 
m uncii

— Ne-ați putea 
nume 7

Secretarul tace, 
eurcat.

— Aș putea să 
teva zeci... lată 
venite in minte: 
de la modelaj în ____ , __ ,.
Alexandru de la sculărle. Ion 
Coteț de la agregate. Paul Va- 
sllescu- de la constructor-șcf. 
Dumitru Casapu, Eugen Miha- 
lache, George 
Enache. Horst

Organizăm 
note de casă, 
fotbal, volei,

oferi cîteva

vădit în-
vă dau cî- 
pe primele 
Ion. Moise 

lemn, Ghiță

Popescu. Marin 
Mincu și alții, 

regulat campio- 
intre secții, la 

tenis de masă,

atletism și, uneori, la hand
bal, cu etape săptăminale. Se 
stabilește astfel campionul pe 
întreprindere, după care se 
trece la alcătuirea selecționa
tei care ne reprezintă în dife
rite competiții la nivel de sec- ■ 
tor sau municipiu. Avem în 
curs de desfășurare . o cupă 
internă, a „Eliberării", la fot
bal. tenis de masă si atletism.

Trece apoi — pe nesimțite — 
la un alt subiect și ne vor
bește despre munca voluntara 
efectuată spre a cinsti, prin 
ordine și curățenie în, .incinta 
uzinei, marea sărbătoare a Eli
berării — „am demolat acum 
cîteva săptămîni niște barăci, 
a trebuit să organizăm două 
schimburi, atîția amatori erau !? 
— șl despre după-amiezile 
cultural-sportive, găzduite de 

•complexul studențesc de la Tei 
și terminate cu ample discuții 
despre muzică sau poezie.

★
Scurta noastră vizită se a- 

propie de sfîrșit. Amurgește. 
Colegul Vasile Bageac apelea
ză la blitz, surprinzînd pe pe
liculă secvențe ale activității 
din secția de agregate. Oame
nii muncesc cu abnegație, con
centrați, nutrind — fiecare — 
încrederea că ceea ce face re
prezintă o contribuție la înde
plinirea angajamentelor pe 
care uzina și le-a asumat în 
cinstea zilei de 23 August.

Muncitorii de aiti nu uită 
că 16 țări ale lumii — răspin- 
dite pe cinci continente — aș
teaptă cu 
uriașe 
litere 
MASINI-UNEI.TE 
GATE BUCUREȘTI".

încredere instalații 
pe care stă scris, cu 

mindre. „FABRICA DE 
$1 AGHE-

• Un regulament cu evidente carențe 
nostru cu pedale și perspec
tivele sale.

Cursele seniorilor au fost 
dominate de dinamoviști. Ei 
s-au impus la cfele două 
probe de contratimp — in
dividual și pe echipe —, la 
fond și la semifond. Dar 
reprezentativa clubului Stea
ua a fost, grație 
infuziei cu tinere 
talente brăilene 
(D. Nemțeanu, Cr. 
Tudoran, St. Ene), 
mai aproape ca 
niciodată de rea
lizarea unei sur
prize. întărirea e- 
videntă a team- 
ului lui Ion Vasi- 
te contribuie la 
declanșarea unei 
bătălii pentru ca
litate, pentru per
formanță, care 
constituie un be
neficiu de seamă 
al ciclismului. 
Dar, numai atît 
nu este suficient. 
Se cere o mai ju
dicioasă 
zare a 
întărirea
cluburi provincia
le cu seniori. I,a 
Brașov, la Brăila, 
la Ploiești, la 
Cluj și în celelal
te centre ale ci
clismului ar tre
bui să se intoar- 

după efec- 
stagiului

— majo- 
celor ce

reparti
tor țelor, 

unor

că — 
tuarea 
militar 
ritatea 
au fost crescuți în 
localitățile amin
tite. O aglomera
re a Capitalei cu 
alergători provin
ciali nu poate 
contribui la dez
voltarea ciclismu
lui, la crearea 
unor puternice 
declanșarea rivalității gene
ratoare de performanțe de 
nivel internațional.

mai în 
fi Va- 
cîștigat 
Brașov, 

de la

. Dintre seniori, cel 
formă s-a dovedit a 
sile Teodor. El a 
proba de fond de la 
pe cea de semifond
Brăila și a făcut parte din 
echipa campioană la contra
timp. Păcat că nu l-am pu
tut vedea și în proba de

Vasile Teodor (Dinamo), performerul 
naționalelor, în timpul cursei

nuclee, la contratimp individual. Știm 
însă și așa că la acest ca
pitol este mai slab. Nico- 
lae Ciumeti (accidentat în

ambele „manșe" ale națio
nalelor), Constantin Grigore 
(suferind), Emil Rusu (imba
tabil la contratimp, de ne
recunoscut la celelalte pro
be), Teodor Puterity 
de ambiție) și ceilalți 
lista selecționabililor 
ne-au convins. Unii, 
cum se vede, au avut 
ve obiective, alții însă... 
nularea ediției pe acest an 
a „Turului Franței" pentru 
amatori le-a redus — se 
pare — din entuziasmul 
pregătirii. Motivul este, 
însă, fals. In primul rînd 
pentru faptul că întrecerile 

naționale 
obiectiv

(lipsit 
de pe 

nu 
după 
moti- 

A-

penȚru titlurile 
constituie primul 
al tuturor cicliștilor noștri, 
iar în al doilea rînd pentru 
că pe muiți dintre rutieri îi 
așteaptă în următoarele zile 
confruntări de amploare : 
„Cupa Voința" și „Turul
Bulgariei" — la seniori.
Criteriul internațional — la 

. juniori.
Tot la Brăila, și tot la se

niori, am remarcat o caren
ță a regulamentului. Nicăieri 
nu este stipulată obligativi
tatea cicliștilor de a termina 
competiția în cazul în care 
nu au motive valabile pen
tru a abandona disputa. Așa 
se face că, după 10—15 ture, 
cei mai muiți dintre alergă
tori, văzînd că nu au șanse, 
la medalii, se prezintă la 
masa juriului și declară, cu 
seninătate, că nu mai conti
nuă cursa. La 
pionatului trec 
re doar 30—35 
cei ce au fost 
start. Este o evidentă 
considerare a competiției, 
publicului, a ciclismului 
ultimă instanță. Federația nu 
poate rămîne pasivă, mai a- 
les că lucrurile se repetă 
matematic în fiecare an.

Despre juniori, despre 
„noul val“ al ciclismului ro
mânesc, într-un alt material 
de analiză a ..naționalelor".

Hristache NAUM

sfîrșitul cam- 
linia de sosi- 
la sută dintre 

prezenți la 
des- 

a 
în
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SA NU SPUNEM CĂ N-AM ȘTIUT!
onsfătuirea tehnică a ar
bitrilor, ținută 
timp in urmă, 
Îndoială, de

cu cîtva 
a fost, 

—------, o mare
utilitate pentru cei prezenți 

primul 
aslgufă

îndoială,
•— arbitrii 
eșalon, cei ___
buna desfășurare a meciurilor 
din divizia A. Chiar obișnuita 
informare, care a deschis 
această consfătuire, nu s-a 
mulțumit să fie o simplă tre
cere în revistă, mai mult sau 
mai puțin critică, a arbitraje
lor din ultima parte a cam
pionatului, ci, pierind de la 
principalele greșeli comise în 
această perioadă de către „ca
valerii fluierului", a atacai, 
o serie de probleme tehnice — 
colaborarea între arbitrul de 
centru și cei de la linie, inter
pretarea regulilor de joc și 
aplicarea prevederilor F.R.F., 
aplicarea legii avantajului etc 
—- care reintră în actualitate, 
o dață Cu începerea unui nou 
campionat

din 
care

SEMNE DE ÎNTREBARE

După părerea noastră, limi
tele consfătuirii ar fi trebuit 
însă să fie extinse, abordîn- 
du-se nu numai problemele 
tehnice ale arbitrajului, ci și 
cele, ea să le spunem așa, de 
esență etică. Desigur, pentru 
unii arbitri este încă un drum 
lung de la cunoașterea literei 
de regulament și pină la justa 
ci interpretare și aplicare. Dar 
explicațiile nu sînt totdeauna 
de ordin tehnic. Greu ne-ar 
putea convinge cineva, de pil
dă, că un arbitru cu destulă

experiența, ca Emil Vlaicules- 
cu, nu și-a dat seama dacă a- 
tacul lui Dan asupra lui Oble
menco, în suprafața de pe
deapsă, in meciul Rapid — 
Universitatea Craiova, se în
scrie printre cele 9 greșeli 
șl incorectitudini pe care arti
colul 12 din regulament lo 
sancționează cu o lovitură li
beră directă de pe locul unde 
a fost săvîrșită ___ 
Infracțiunea, lat ■■■■■ 
in cazul cînd eâ 
s-a produs în ca
reu cu' o lovitură 
de la 11 metri.
Alte elemente au 
oprit — poate — 
atunci fluierul ar
bitrului : 
fuga de 
dere. Din 
asemene^ 
pot fi întilnite destul de des 
(mai ales in diviziile B și C), 
ele constituind primul și cel 
mai important motiv de ne
mulțumire a echipelor și a 
spectatorilor.

nuntul că echipele au mani
festat un plus de Încredere In 
capacitatea tehnică a arbitrilor 
noștri, in obiectivitatea lor, pu- 
nindu-se astfel capăt importu - 
Iul de arbitri din alte țări, cos
tisitor și, de foarte multe ori, 
de o calitate îndoielnică.

Foarte mult s-a insistat la 
această consfătuire asupra apli
cării leg-it avantajului. Și pe

CANIARO S-A ÎNAPOIAT
LA TG. MURES»

A. S. Armata Tg. 
continua pregătiri- 

antrenamente 
noului 

în

. Echipa 
Mureș își 
le, efectuînd 
zilnice, în vederea 
campionat al diviziei B. 
planul de pregătire ș-a pre
văzut ca miercuri A.S.A. să 
susțină un. meci amical în 
compapia formației Viitorul 
Gheorghieni.

De săptămînă trecută par
ticipă la antrenamente Ca- 
niaro, care avea intenția să 
se transfere la Universitatea 
Craiova. Nu au răspuns încă 
„prezent" : 
care nu se 
precum si 
la U.T.Ă. 
ciației nu 
lui Hajnal, așa îneît clubul 
arădean nu 
gitirneze chiar și cu 
tină", deoarece 
crescut la A.S.A.

Dondoș, despre 
știe uțide se află, 
Ha j nai — plecat 
Conducerea aso- 
a dat dezlegare

va putea să-l le- 
„caran- 

el a. fost 
și, conform

teama, 
răspun- 
păcate, 
aspecte

Oblemenco aspiră 
la tricoul naționalei^ 

„echipa77 la turul 
al doilea din „GET77

(Urmare din pag. I) performanțe bune îi împăcăm 
pe toți. Si aspirațiile noastre 
tind la calificarea în turul al 
doilea al C.E.T. Aici, la 
Predeal, am venit cu un lot 
de 19 Jucători : Oprea, Papuc, 
Pîlcă, Niculescu, Mincă, Bît- 
lan, Deselnicu. Velea, Stțîm- 
beanu, ‘ Ivan, Tacoi. Martino- 
vici, Lică, Neagu, Oblemenco, 
Dașcu, Bălan, Țajălungă și 
Pareșcura — venit de la Pro
gresul Brăila. Nu sînt pre- 
zenți, din motive obiective, 
Boșoteanu, Donosă și Smaran- 
dache, ultimii doi aflîndu-se 
la Snagov în lotul da juniori- 
Dar, desigur, și acolo Iac o 
bună pregătire. Contăm, .în 
mod deosebit, pe Smaranda- 
che — un fundaș tînăr (năs
cut în 1953), care acționează 
de pe. acum cu 
cu calmul unui 
tur-

— Care este 
Țarălungă ?

— In ianuarie 
joc. 11 poate avea și ’>iai de
vreme dacă Progresul îi va da 
dezlegare. Nimeni nu cîștigă 
dacă un jucător bun stă pe 
tușă... Oricum, Țarălungă -va 
lua parte la meciurile — ■ și 
sperăm să fie cît mai multe 
— din „C-E.T-". .

— Cînd începeți meciurile 
de pregătire ?

— Un prim meci-școală, în
tre noi, îl avem chiar în a- 
ceastă după-amiază (n.r. ieri). 
Ca jocuri „adevărate" am per
fectat o intllnîre cu Caraima
nul (la Bușteni — joi 13 au
gust), un joc cu Petrolul (tot 
la Bușteni — 16 august) și al
ini la Brașov, cu Steagul roșu 
(19 august)-

...Cînd -am plecat, băieții 
cumpăraseră ilustrate _și ise 
pregăteau să le trimită nu 
numai familiilor și prieteni
lor. ci și suporterilor din di
ferite colțuri ale țării, căra 
le-au scris, ufîndu.-le succes 
în noul campionat și țîn 
„Cupa europeană a tîrguri- 
lor".

Un prim răspuns îl consti
tuie cărțile poștale ilustrate. 
Dar ele nu trebuie să rămî- 
nă singurul..,

acest moment, i-a ieșit în în- 
tifnpinare, în afara suprafeței 
dă pedeapsă, portarul gazdelor, 
Răducanu, 
scos 
însă 
Dar 
deși 
balonului, este oprit din acțiu
ne, jocul reluîndu-se cu o lo

vitură liberă pen- 
■iwwiliw 'RVi'AB ir, tru craioveni, care, 

in fapt, avantaja 
echipa în greșea
lă. Această eroare 
de arbitraj, care a 
hotărît soarta me
ciului, s-a datorat 
*și insistentelor 
semnalizări 
tușlerului 
Păunescu, 
care legea 
tajului se 
că nici nu

care șl el a fost 
din joc prin dribling, nu 
înainte de a comite henț. 
iată că jucătorul oaspete, 
menține controlul asupra

<iteva probleme de arbitraj 
in preajma începerii 

noului sezon

V •

LEGEA AVANTAJULUI Șl...
DEZAVANTAJULUI

Regretind că nu s-au pus 
asemenea probleme, 
de acord 
informare, 
raport tehnic, arbitrajele au 
marcat o îmbunătățire, deși 
sarcinile au fost mai. dificile, 
determinate de caracterul de- 
yislv al partidelor. Nu este 
lipsit de importanță nici amă-

. . vom
cu cele arătate 
și anume că,

șl 
fi 

în 
sub

bună dreptate, această lege 
devenind astăzi un etalon al 
capacității arbitrilbr, în cursul 
meciurilor ei fiind puși de ne
numărate ori in situația de a 
o aplica in adevăratul ei spi
rit, pentru ca avantajul să nu 
se transforme într-un dezavan
taj și Viceversa. Exemplul cel 
mai plastic de neaplicare a 
legii avantajului ni l-a oferit 
tot arbitrul Em. Vlaiculescu, 
în același meci Rapid — Uni
versitatea CralOva, “ 
este o fază pe care 
tesc toți cei care 
la meci. Oblemenco 
apărarea bitcureștenilor și se 
îndrepta spre poartă, pe par
tea dreaptă a terenului. în

altfel,De 
și-o amin- 
au asistat 
trecuse de

regulamentului, nu benefi
ciază de prevederea că 
poate transfera cti drept 
joc după un an.

OPTIMISM
LA CEAHLĂUL

P. NEAMȚ

se 
de OMOCENIZARfA—

PREOCUPARE ACTUALĂ
l.ț METROM BRAȘOV
Antrenorul echipei Metrpm 

Brașov, Vladimir 
care

ale
Em. 

pentru 
avan-
pare 

există.

ȘTIUTE Șl NEȘTIUTE

în această săptămînă, 
cătorii de la Ceahlăul 
Neamț vor mai efectua pa
tru antrenamente înaintea 
startului de duminică. Toți, 
antrenor și jucători, sînt op
timiști în ceea ce privește 
primul meci al noului cam
pionat, deoarece echipa 
juca acasă.

La pregătiri se pune 
cent pe îmbunătățirea 
gătirii fizice și însușirea u- 
nei mai bune orientări tac
tice. Joi, vineri și sîmbătă 
antrenamentele se vor des
fășura la Bicaz,

ju- 
P.

va

ac- 
pre-

Arbitrii meciurilor primei etape
SERIA I SERIA A II-A

Grosaru, 
a preluat conducerea 

tehnică de două săptămîni, 
este mulțumit de modul în 
care s-au pregătit elevii sâi 
pentru a doua ediție a cam
pionatului diviziei B. într^o 
discuție avută cu antrenorul 
brașovean, acesta ne-a spus 
că mai are încă de rezolvat 
unele problerrie, mai aies în 
ce privațte omogenizarea 
formației, deoarece au venit 
cîțiva jucători noi. Astfel, 
au fost legitimați Gane și 
Zmeu — ambii foști jucători 
ai Steagului roșu Brașov. Ro
man — de la Minerul Bălan 
și Cucu — de la Arieșul Tur
da.

Miercuri, Metrom va sus
ține ultimul joc de verifica
re in compania formației 
Prefabricate, din campiona
tul

Bineînțeles, pornindu-se la o 
nouă etapă de activitate îh ar
bitraj (in divizia B chiar de du
minica aceasta), cei intere
sați, arbitrii, jucătorii, antreno
rii și, în ultimă instanță, chiar 
spectatorii trebuie să cunoască 
problemele teoretice dezbătute 
cu prilejul C.M. din Mexic, 
precizările care au fost, făcute. 
Una din ele privește mult 
controversatul atac prin alune
care. Este bine să se știe cil 
el este permis — chiar dacă a 
fost executat cu ambele picioa
re — in cazul cînd tacle-ul a 
dus la jucarea mingii. Dacă 
după aceasta jucătorul depose
dat de minge cade, arbitrul n>l 
va interveni. Fiind frecvente» 
în joc acțiunile contra portaru
lui constituie, de asemenea, 
un subiect asupra căruia este 
cazul să stăruim, amintindu-te 
jucătorilor ceea ce nu le est.0 
permis : a) • a se așeza în fața 
portarului, la cornere etc., fără 
a căuta să joace mingea ; b) 
a ridica piciorul în momentul 
cînd portarul lovește balonul 
pe care l-a avut în mină ; c) 
a se așeza în fața portarului 
în momentul cînd acesta dega
jează mingea (acțiune în care 
fee „specializase", intr-o vreme. 
Oaidă).

Ne vom opri puțin și asupra 
altei faze de joc, întilnite de 
mai multe ori în cursul unui 
joc. Este vorba de executarea 
loviturilor libere, de neregula- 
ritățile care-se produc cu acest 
prilej, începînd cu neformarea 
„zidului" la distanța regula
mentară. Jucătorii din „zid" 
care se vor precipita, avansînd 
înainte ca - mingea să fi fost 
lovită, vor primi un avertis
ment. După două avertismente, 
la o nouă infracțiune de acest, 
gen, jucătorul in culpă Va fi

eliminat, chiar dacă el nu se 
numără printre cei avertizați 
anterior.

Rândurile acestea nu vor să 
fie un mic tratat de arbitraj. Ca 
atare, din multitudinea de pro
bleme teoretice ce trebuie cu
noscute, înainte de a se auzi 
primul fluier al arbitrilor, în 
noul sezon, mai menționăm 
doar una, care marchează,, de 
altfel, o schimbare de pozi
ție față de cei patru pași ai 
portarului : dacă portarul a 
parcurs cei patru pași avlnd 
mingea în mîini, apoi a arun
cat mingea pe jos și a con
dus-o cu piciorul, ei nu mal 
are voie să o reia în mîini. 
pentru a degaja. încă o sursă 
de irosire a timpului de 
este astfel eliminată.

ARBITRUL — SPRINTERUL
1 AL MECIURILOR

joc

NR.

Dar, pentru a putea face 
tuturor situațiilor ce se 
ivi într-un meci de fotbal, 
bitrul trebuie să aibă 
pregătire fizică, 
acesta este capitolul 
căruia se opresc cel mai pu
țin 'conducătorii de jocuri. Rit- 

' mul în care se joacă astăzi, 
obligația de a fi mereu pe fază 

multă 
orică- 
aceai- 
mare 

vîrstă, de cela 
de peste 20 da 
nevoie, desigur, 
la atletism. Dar

față 
pot 
ar- 

o bună 
Din păcate, 

asupra

cer unui arbitru mai 
mișcare în teren decît 
ruia dintre jucători. Și 
ta, în condițiile unui 
handicap de 
mai multe ori 
ani. Nu avem 
de recordmani
ne trebuie arbitri cit mai su
pli, cit mai iuți de picior, cît 
mai capabili să facă față, in 
primul. rînd, 
pe 
de

eforturilor fizice 
care le pretinde un meci 
fotbal.

1. MALIN

Turneul echipei
Dinamo București

în Italia
viitoare, echipaSăptămînă

de fotbal Dinamo București 
va pleca în Italia, unde va 
întreprinde un turneu. Dina- 
moviștii bucureșteni vor evo
lua în compania a trei echi
pe : la 2(J august — cti o for
mație ce va fi desemnată zi
lele viitoare, la 23 august — 
cu Verona și la 26 august — 
cu Bologna.

rarul Constanta va evolua
în Dcrlinul occidental

un semn de întrebare, Șt. 
Coidum se grăbește să lămu
rească misterul „dispariției" 
celorlalți jucători : grosul e- 
chipei era plecat la Pirîul 
Rece — schimbare de decor, 
stimulativă — unde timp de 
o oră a efectuat, alergări pre
lungite, necesare obținerii ri
nei bune rezistențe generale. 
Iată-i că revin. 11 „intercep
tăm" pe Oblemenco. E bron
zat. respiră numai sănătate și 
forță. Peste puțin timp por
tarii vor trebui să fie foarte 
atenți în clipa cînd acesta va 
depăși centrul terenului. îi 
prevenim de pe acum ! De 
altfel, Oblemenco ne ghicește 
parcă gîndurile :

— Sper să păstrez titlul de 
golgeter, mai ales că în noul 
campionat voi fi scutit de sar
cinile de constructor de joc, 
pe care le-am îndeplinit de
seori tn sezonul trecut- Și, 
umblind după doi iepuri, s-ar 
fi putut, potrivit proverbului, 
să nu prind nici unul,

— Aspirațiile dumitale se o- 
golge- 
nu e

luciditatea1' și
Jucător ma

situația lui

are drept de

• Sportul studențesc Bu
curești — Portul Constanța : 
S. Mataizer, ajutat la linie 
de C. Savu și C. Ene (toți 
din Craiova) ;

• Oțelul Galați — A. S. 
Armata Tg. Mureș : A. Pîr- 
vu. ajutat la linie de C. Iof- 
ciu și V. Murgășan (toți din 
București) ;

• Știința Bacău — Flacă
ra Moreni: V. Liga, ajutat 
la linie de T. Trofin și O. 
Constantinescu (toți din Ga
lați) ;

• C.F.R. Pașcani — Meta
lul Tîrgoviște : C. Buburuz, 
ajutat Ia linie de I. Frasin 
ți J. Popa (toți din Bacău) ;

• Ceahlăul P. Neamț — 
Progresul Brăila : P. Brătă- 
neșcu (Suceava), ajutat la li
nie de G. Arhire (Suceava) 
și V. Gherasim (Rădăuți) ;

• Dunărea Giurgiu — Po
iana Cîmpina : C. Petrea, a- 
jutat la linie de M. Buzea 
și D. Ghețu (toți din Bucu
rești) ;

• Metrom Brașov — Po
litehnica Galați : C. Bărbu- 
lescu, ajutat la linie de I. 
Dancu și G. Micloș (toți din 
București) ;

• Ș. N. Oltenița — Me
talul București : N. Cursaru, 
ajutat 
și V. 
iești)

la linie de I.- Chiriță 
Neacșu (toți din Plo-

• U. M. Timișoara — 
Corvinul Hunedoara : M. Ni- 
colaescu (Caransebeș), aju
tat la linie de I. Haidu (Ca
ransebeș) și D. Munteanu 
(Reșița) ;

• Olimpia Oradea — 
C.S.M. Sibiu : I. Ritter, ajutat 
la linie de 
Sana (toți

• Vagonul 
rul Anina: 
la linie de G. Blau și I. Bog
danov (toți din Timișoara) ;

• Electroputere Craiova — 
Gaz metan Mediaș : C. Di- 
nulescu, ajutat la linie de 
R. Stîncan și G. Dragomlr 
(toți din București) ;

• Minerul Baia Mare — 
Olimpia Satu Mare : M, Bă- 
dulescu, ajutat la linie de S. 
Patkoș și Z. Silaghi (toți din 
Oradea) ;

O Gloria Bistrița — C.F.R. 
Arad : C. Silaghi, ajutat la 
linie de I. Rențea și A. Me- 
heș (toți din Baia Mare) ;

• C.S.M, Reșița — Crișul 
Oradea : Tr. Cruceanu. aju
tat la linie de T. Budiu și 
A. Crișan (toți din Arad) ;

• Metalurgistul Cugir 
Politehnica Timișoara : 
Comșa, ajutat la linie 
N. Mogoroașe și V. Grigores- 
cu (toți din Craiova).

A. zbercea și I. 
din Timișoara) ;
Arad — Mine-
I. Boroș, ajutat

O. 
de

REPORTAJ LA ZI

județean.
C. GRUIA 

coresp. principal

Ieri dimineața, echipa de 
fotbal Farul Constanța a ple
cat cu avionul în Berlinul 
Occidental. Fotbaliștii con-

stânjeni vor susține miercuri 
o partidă amicală cu echipa 
Tasmania, din Berlinul 
Occidental.

prese aici, la rolul de 
ter ? Este ceva, dar 
totul.

— Bineînțeles, și eu 
ca orice fotbalist, din 
cînd am încălțat pentru pi- 
ma oară bocancii, să joc în 
echipa națională. Poate că.su
porterii mei și ai Universită
ții mă consideră, după acest 
aspect, un persecutat Eu nu 
sînt de părerea lor. Mi-a lip
sit foarte puțin, la un mo
ment dat, să întrunesc sufra
giile Selecționerilor. Dar, eu 
sînt cel care n-am știut să 
fac încă un pas. Poate că-l 
voi face anul acesta. Sau-.- 
niciodată ! In fotbal, la 25 de 
ani nu mal ai timp 
teptat.

Ajimgîndu-he din 
antrenorul Coidum ne 
nele confidențe de ordin tac
tic, socotite probabil... nepri- 
mejdioase pentru interesele e- 
chipeî.

— Lui Oblemenco i-am re
zervat doar rolul de realiza
tor, ceea ce înseamnă că va 
fi mai proaspăt la „sosire", în 
fazele de poartă- Lică, Dono- 
se, Neapu și Boșoteanu Sînt 
cei care vor deschide lui O- 
blemenco căile de 
poarta adversă.

Ne așteaptă un 
Avem în fafă nu 
clurile do campionat, . ci 
pe cele din „C.E.T". 
faptul că am fost desemnați 
să jucăm în această competi
ție a stîrnit multe discuții. 
Justificate. Nu meritam, poa
te, această onoare- Tocmai de 
aceea, Simțim răspunderea 
care apasă asupra noastră. 
Bucuria pe care am trăit-o 
primind vestea s-ar cete com
pletată cu satisfacțiile pe 
care trebuie să le oferim prin 
comportarea noastră atit ce
lor ce ne-au susținut cît și 
celor ce ne-au contestat- Cu

vises, 
clipa 

i-

de a?-

urmă, 
face u-

acces spre

seson greu- 
numai mu

și
Știu,

Selecție pentru
echipa de juniori

Asociația sportivă-.Chimis
tul București va organiza în 
zilele de 12. 14, 19 și 21 au
gust o selecție pentru echi
pa de juniori. Tinerii ama
tori, născuți între anii 1933 
și 1956, cu domiciliul în raza 
bazei sportive Dudești, se pot 
prezenta la acest teren în 
una din zilele de mai sus, 
de la ora 15,30, avînd ca e- 
chipament chilot-sport și te- 
nlși.

PROGRAMUL
SERIA A V-a

ETAPA 1-24 AUGUST

Victoria Caransebeș — Electromotor Tlm. 
M.E.V.A. Tr., SeVerin — Știința Petroșani 
Furnirul, Deta — Minerul Motru
Vulturii Textila Lugoj — Minerul Lupeni 
Minerul Bocșa — • St, Roșu Plenița 
Metalul Topleț ------ —
Minerul Moldova 
Dunărea Calafat

, Plenița
— C.I.L. Tg. Jiu
Nonă — Met. Tr. Severin
— C.F.R. Caransebeș

6 SEPTEMBRIEETAPA A II-A,

C.F.R. Caransebeș — Furnirul Deta 
Met. Tr. Severin — Victoria Caransebeș 
Minerul Metru — M.E.V.A. Tr. SeVerin 
Știința petroșani — Minerul Bocșa 
Electromotor Tim. — Vulturii Textila Lugoj 
C.I.L. Tg. Jiu — Dunărea Calafat
Minerul Lupeni — Metalul Topleț
St. Roșu Plenița — Minerul Moldova Nouă

ETAPA A III-A, 13 SEPTEMBRIE

C.I.L. Tg. Jiu — Metalul Tr. SeVerin 
Vulturii Textila Lugoj —- știința Petroșani 
Victoria Caransebeș — Metalul Topleț 
M.E.V.A. Tr. Severin — C.F.R. Caransebeș 
Furnirul Deta — Dunărea Calafat
Minerul 
Minerul 
Minerul

Motru — St. Roșu Plenița
Bocșa — Minerul Moldova Nouă 
Lupeni — Electromotor Timișoara.

A 1V-A, 2o SEPTEMBRIE

Dunărea Calafat — Minerul Motru 
Electromotor Timișoara — Minerul Bocșa 
Știința Petroșani — C.I.L. Tg. Jiu 
Metalul Topleț — Furnirul Deta

ETAPA

VACANT Sînt ASPRE Șl EA SNAGOV...
Sub site deasă a ploii, 

Snagovul ne-a întâm
pinat morocănos și 

nici măcar nu s-a învredni
cit să ne răspundă la salut. 
Cerul coborîse și copacii pă
reau de a-ceea mai înalți de
cît sînt în realitate. Soco
team reportajul ratat, fiind
că timpul acesta îndemna 
la orice, la somn, la medi
tație, la un joc de ,,pietre", 
numai la antrenamente nu. 
Surpriza a fost cu atît mai 
mare. Sportivii lucrau cu 
toată intensitatea, nepăsători 
la biciuirile apei.

Sînt adunați aici, la baza 
nouă, tineri luptători care 
de la 17 iulie încoace își 
petrec vacanța într-o atmo
sferă tipic spartană. în su

fletul lor s-au cuibărit de
monul și setea consacrării. 
Nu le dau pace. Iată-i ames- 
tecîndu-și nădușeăla cu apa 
ploii, în timp ce mulți im
berbi de o seamă cu ei flir
tează, probabil, pe nisipul 
mării, sau își sorb nepăsă
tori cafelele în cine știe ce 
bar de zi.

La Snagov, în acest para
dis al agrementului și re
creației, „baza nouă" este 
un teritoriu aparte, la poar
ta căruia trebuie lăsate toa
te speranțele odihnei. Aici 
se poate vedea mai bine ca 
oriunde chipul marcat al e- 
foftului dur, nemilos. Aici, 
ceasurile au fost oprite și 
timpul se înscrie în cu totul 
alte dimensiuni. Aici, o mî-

nă de adolescenți, unii încă 
copii, sînt orbi la tentații și 
nu întorc capul ca să admi
re o crisiianie făcută de un 
schior pe apă...

Antrenorul Ion Crîsnic a 
stabilit pentru sîmbătă și 
duminică două zile „tari‘‘, 
în care ciclul de pregătire 
a fost asemănător condiții
lor de concurs. Rînd pe 
rînd, perechile urcă pe sal
telele umede, abia șterse de 
apă, și încleștarea lor este, 
parcă, mai teribilă sub ce
rul de plumb. Ardeleana, 
Dumitru, Arapu, Panait, 
Gyorgy, Ignătescu, Fiscutea- 
nu, Codreanu, Dolipschi sînt 
nume care deocamdată, nu 
au. ecou în lumea luptelor. 
Dar și Pîrvulescu, Cernea,

CAMPIONATULUI
C.F.R. Caransebeș — Minerul Lupeni
Vulturii Textila Lugoj — M.E.V.A. Tr. Sev. 
Metalul. Tr. Severin — St. Roșu Plenița 
Minerul’ Moldova Nouă — Vict. Caransebeș

ETAPA A V-A, 27 SEPTEMBRIE

St. Roșu Plenița — știința Petroșani
C.T.L. Tg. Jiu — Minerul Moldova Nouă 
Metalul Tr. Severin — Vulturii Texjila Lugoj 
Minerul Motru — Minerul Bocșa
victoria Caransebeș — M.E.V.A. Tr. Severin 
Minerul Lupeni — Furnirul Deta
Metalul Topleț — C.F.R. Caransebeș 
Dunărea Calafat — Electromotor Timișoara

ETAPA A VI-A, 4 OCTOMBRIE

Minerul Motru — Vulturii Textila Lugoj 
Electromotor Timișoara — St. Roșu Plenița 
Minerul Bocșa — Metalul Topleț
Minerul Lupeni — Victoria Caransebeș 
Furnirul Deta — Știința Petroșani
C.F.R. Caransebeș — Met, Tr. Severin 
Minerul Moldova Nouă — Dunărea Calafat 
M.E.V.A. Tr. Severin — C.I.L. Tg. Jiu

ETAPA A VII-A, 11 OCTOMBRIE

știința Petroșani — Minerul Lupeni 
Dunărea Calafat — Minerul Bocșa
Vulturii Textila Lugoj — C.F.R. Caransebeș 
C.I.L. Tg. Jiu — Furnirul Deta
Min. Moldova Nouă — Electromotor Tim. 
Victoria Caransebeș — Minerul Motru 
St. Roșu Plenița — M.E.V.A. Tr. Severin 
Metalul Tr. Severin — Metalul Topleț

A VIII-A, 18 OCTOMBRIEETAPA

Furnirul 
Victoria

Deta — Minerul Moldoya Nouă
Caransebeș — C.F.R. Caransebeș

Bularca, Țăranu, Boia, Mar- 
tinescu, au cunoscut, la înce
put, supliciul anonimatului.

Federația de specialitate 
și-a impus de mai mulți ani 
ca stil de muncă, am spune 
chiar mai mult, ca un crez, 
bătălia pentru promovarea ti
neretului, o politică perma
nentă de primenire a cadre
lor, care să ferească această 
ramură sportivă de hiatusu- 
riie produse în gimnastică, 
volei sau atletism. Prin stră
dania federației române, 
Jocurile Balcanice de lupte — 
competiție pină nu de mult 
hibridă —■ s-au transformat 
într-un turneu.de tineret, re- 
vitalizîndu-se în acest fel. 
căpătînd un scop, o finalitate.

... Un scurt dialog cu an
trenorul Crîsnic :

— Sînteți mulțumiți de sta
giul de la Snagov ?

— Pe 
altfel, și

deplin 1 Este, de 
părerea colegilor

mei, antrenorii I. 
Fr. Gyarmaty, V.

Mureșan,
Pătrașcu

(libere), 1, Lefter, D. Cuc, M.

DIVIZIEI C-EDIJIA 1970/1971
Dunărea Calafat -- St. Roșu T’lenlța
Metalul Topleț — Minerul Motru
M.E.V.A. Tr. Severin — Met. Tr. Severin 
știința Petroșani — Electromotor Tim. 
Minerul Bocșa — Minerul Lupeni
C.I.L. Tg. Jiu — Vulturii Textila Lugoj

ETAPA A IX A. 25 OCTOMBRIE

M.E.V.A. Tr. Severin — Minerul Bocșa 
Minerul Moldova Nouă — Met. Tobleț 
C.F.R. Caransebeș — C.t.t. Tg. Jiu 
Minerul Lupeni — Metalul Tr. Severin 
Electromotor Timișoara — Furnirul Deta 
Vulturii Textila Lugoj — Dunărea Calafat 
St. Roșu Plenița — Victoria Caransebeș 
Minerul ‘ —............ .Motru — știința Petroșani

A X-A, 1 noiembrie

Textila Lugoj — Met. ToplețVulturii Textila Lugoj — Met. Topleț 
Știința Petroșani — C.F.R. Caransebeș 
Met. Tr. Severin — Electromotor Tim. 
Minerul Moldova Nouă — Minerul Motru 
Victoria Caransebeș — Dunărea Calafat 
St. Roșu Plenița — Minerul Lupeni 
Furnirul Deta — M.E.V.A. Tr. Severin 
C.I.L. Tg. Jiu — Minerul Boeșa

ETAPA A XI-A, 8 NOIEMBRIE

Minerul Motru — C.I.L. Tg. Jiu
Mln. Bocșa — Vulturii Textila Lugoj
C.F.R. Caransebeș — St. Roșu Plenița 
M.E.V.A. Tr. Severin — Minerul Lupeni 
Metalul Topleț — Electromotor Timișoara 
Furnirul Deta — Victoria Caransebeș 
Dunărea Calafat — Metalul Tr. Severin 
Știința Petroșani — Minerul Moldova Nouă

ETAPA A XII-A, 15 NOIEMBRIE

Vulturii Textila Lugoj — Furnirul Deta 
Electromotor Timișoara — C.F.R. ’ Caransebeș 
M.E.V.A. Tr. Severin — Min. Moldova Nou,’ 
Victoria Caransebeș — .știința Petroșani 
Minerul Bocșa — Metalul Tr. Severin 
Minerul Lupeni — Minerul Motru 
St. Roșu Plenița — C.I.L. Tg. Jiu
Metalul Topleț — Dunărea Calafat

ETAPA A XIII-A, 22 NOIEMBRIE

știința Petroșani — Metalul Topleț 
Dunărea Calafat — Minerul Lupeni 
Furnirul Deta — St. Roșu Plenița 
Metalul Tr. severm — Minerul Motrlt 
Min. Moldova Nouă— Vulturii Textila Lugoj 
C.F.R. Caransebeș — Minerul Bocșa 
Electromotor Tim. — M.E.V.A. Tr. Severin 
C.I.L. Tg. Jiu — Victoria Caransebeș

ETAPA a XIV-A, 29 NOIEMBRIE

M.E.V.A. Tr. Severin — Dunărea Calafat 
Minerul Motru — C.F.R.. Caransebeș > 
C.I.L. Tg. Jiu — Electromotor Timișoara. 
Vict. Caransebeș -- Vulturii Textila Lugoj 
Furnirul Deta — Minerul BocȘa 
Știința Petroșani — Met. Tr. Severin 
Minerul Moldova Nouă — Minerul Ltipeni 
St. Roșu Plenița — Metalul Topleț

ETAPA A XV-A, C DECEMBRIE

Electromotor Timișoara — Minerul Motru 
Metalul Topleț — M.E.V.A Tr. Severin 
Dunărea Calafat —1 Știința . Petroșani 
C.F.R. Caransebeș — Min. Moldova Nouă 
Minerul Lupeni — C.I.L. Tg. Jiu 
Min. Bocșa — Victoria Caransebeș 
Vulturii Textila Lugoj — St Roșu Plenița 
Met. Tr. Severin — Furnirul Deta

Belușica (greco-romaite), care 
s-au străduit să asigure echi
pelor noastre de tineret o 
pregătire adecvată programu
lui competițional dificil în
scris pe agendă : 14—16 au
gust la Tata,. în Ungaria, tur
neul „Prietenia" (11 țări par
ticipante) și 21—23 august la 
Burgas, în Bulgaria, Jocurile 
Balcanice.

— Ce s-a urmărit cu pre
cădere în această tabără ?

— Dinamizarea ritmului de 
luptă, sporirea combativității, 
finalizarea, adică elemente 
pentru' care pledează noile 
modificări ale regulamentului 
internațional. Cu acest lot de 
speranțe noi vizăm o pers
pectivă mai îndepărtată: 
Jocurile Olimpice din 1976. 
Desigur, ne aplecăm privirea 
și spre juniori, o pepinieră 
valoroasă, dătătoare de opti
mism și speranțe.

în sportul luptelor se simte 
efervescență. Vin mereu eșa
loane noi, proaspete...

Va’eriu CHICSE

LOTO-PRONOSPORT
Introducerea reporturilor la Pronoexpres și Loto

începînd cu concursul Pro
noexpres din 5 august 1970 și 
tragerea Loto din 7 august 
1970 s-au introdus reporturile 
la aceste sisteme astfel :

La Pronoexpres, in. cazul 
cînd datorită absenței varian
telor cîștigătoare sau a depă
șirii plafonului maxim, la una 
din categorii rămine o sumă 
nedistribuită, aceasta va fi re
portată pentru aceeași catego
rie de la aceeași extragere a 
concursului imediat următor.

La Loto, în cazul cînd, da
torită absenței variantelor cîș- 
tigâtoare sau a depășirii plafo
nului maxim, la una din cate
gorii. . rămine o sumă ne
distribuită, aceasta va fi re
portată pentru aceeași catego
rie la aceeași extragere a tra
gerii imediat următoare.

Din cele prezentate mal sus 
se poate constata că șe asigură 
o mai mare atractivitateț parti- 
cipanții puțind obține premii 
mult mai ridicate, sau la ale
gere, pot opta pentru unul 
dintre autoturismele oferite.

• Tragerea concursului Pro
noexpres de mîine va avea 
loc la București în sala Clubu
lui Finanțe Bănci din str. 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 19. Tragerea va fl radio
difuzată după care va urma 
un film artistic. Intrarea' liberă. 
Deci, pentru a putea participa 
la acest concurs este bine să 
vă procurați biletele din vre
me. astăzi fiind ultima zi.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES Nr. 32 DIN 5 august 

1970

EXTRAGEREA I : Categ. a Il-a: 
1 varianta a 40.005 lei; a IlI-a : 
4.75 a 9.422 lei; a IV-a : 28.00 a 
1.384 iei: a V-a : 57.55 a 693 lei; 
a Vl-a : 2521,25 a 5o lei.

Report categ. I : 40.005 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categ. 
B : 3.10 variante a 12.509 lei: C ; 
4.70 a 8.251 lei: D : 30.85 a 500 
lei : E • 434,40 a 100 lei ; F : 5745,50 
a 20 lei.

Report categ. A : 38.778 lei.

turneu.de


jotuiiiui Bdiuaiiibd ug atletism
Se împlinesc anul acesta patru decenii de la prințul start oficial al 

unei competiții de ntare tradiție a atletismului 
Balcanice. începînd de joi. in Capitală vor avea 
biliare ale J.B.A.

internațional, Jocurile 
ioc deci întrecerile ju--

De-a lungul celor patru dece
nii do existență au lost progra
mate 23 de ediții, aceasta fiind a 
29-a. în 8 orașe. Cele mai multe or
ganizări le-a asigurat Atena (1930. 
1931. 1932, 1933, 1936. 1939, 1953, 1957, 
i960, 1966 și 1968). Urmează cu cite 
patru ediții Istanbul (1935, 1910.
1955, 1967), București (1937. 1959. 

1969, 1970) și Belgrad (1938. 1954.
1956. 1961). Sofia a organizat com
petiția. <je trei ori (1958, 1963, 1969), 
iar Zagrebul (1934), Ankara (1962) 
»i ‘ Sarajevo (1965) cîte o dată.

• întrecerile feminine au fost 
itiJBȘTfrate în anul 1957, 1* Atena.

ele s-an desfășurat cu
cou-

De atunci 
regularitate. în paralel, <u 
cursurile masculine.

• Cea de a XXIX-a ediție a 
.T.B.A. va fi precedată. în mod 
tradițional, de lucrările Congresu
lui ordinar al Jocurilor Balcanice, 
forul de conducere a competiției. 
Lucrările acestui congres vor în
cepe miercuri la ora 10 la 
C.N.E.F.S.

• Delegatul Comitetului 
pean de atletism din 
I.A A.F. pentru competiția

sediul

euro- 
cadrul 
de la

Corespondentă pentru ziarul Sportul

Atleții iugoslavi păslrea/ă șanse
de a cîștiga Balcaniada de la București

București va fi. ca și anul trecut 
la Sofia, Jozset Sir (Ungaria).

• începînd din 1968, de la Atena. 
Balcaniada se desfășoară de-a 
lungul a patru zile de concurs. 
Prima zi este rezervată festivi
tății de deschidere și unei sin
gure curse : maratonul. Grosul 
probelor este programat vineri, 
simbătă și duminică. Programul, 
conform statutului balcanic, este 
același de la o ediție la alta. Anul 
trecut au fost introduse insă două 
probe noi, cursele feminine de 
1500 m. șl 4X400 m. Față de pro
gramul olimpic o singură lipsă : 
5o km marș care, cu siguranță, va 
fi introdusă într-un'viitor nu prea 
îndepărtat.

• întrecerile Balcaniadei jubi
liare se vor desfășura pe Stadio
nul Republicii iar traseele celor 
două curse (20 km marș și mara
ton) vor fi cele utilizate în mod 
obișnuit pentru asemenea con
cursuri, de 1» Stadionul Republi
cii pînă pe șoseaua București- 
Ploiești și retur.

Echipele de atletism ale Iu
goslaviei, pleacă- la București 
animate de O puternică dorință 
de a ciștiga această ediție a 
•Tocurilor Balcanice. Deși nu 
s-au calificat pentru finalele 
„Cunei Europei”, selecționatele 
tării- noastre au avut compor
tări meritorii, care prilejuiesc 
antrenorilor și specialiștilor în
dreptățite; speranțe într-un suc
ces pe stadionul Republicii din 
.capitala României.

Printre cei care vor face 
deplasarea sint cîțiva atleți în 
formă excelentă, cu șanse spo
rite de a deveni campioni bal
canici. Dintre ei remarc pe 
Kocuvan 20.9 la 200 m, Medji- 
murec 1:49,2 la 800 m, Korica 
la 5 000- și 10 000, Ivancici 18.22 
m la greutate, Vefa Nikoiîci 
(care'speră s-o învingă pe Ilea
na Silai). sau Snezana Hrepev- 
nik, care a sărit recent la Her
ford. 1.82 m la înălțime. Iată, 
de altfel, lotul complet al „pla- 
vilor“ :

MASCULIN — 160 m: Ka- 
rasi 10,4, Lendjel 10,4 ; 200 nu 
Kocuvan .20,9, Karasi 21,0 ; 
400 m: Kocuvan 46,8, Alebici 
47,7 ; 800 m: Medjimurec
1:49,2, Koprivica 1:50,0 ; 1500 
a»: bjordjevici 3:45,7, Kopri- 
viea 3:47,5; 5 000 m: Korica 
13 :44,6, Graliovac 14:14,0 : 
.10 000 m; Korica 29:10,0, Zun- 
tan 30:12,0; maraton: Ibisi 
3h 31:11,0, Stojacici 2h 31:33,4; 
20 ton marș! Covicici și Male; 
110. mg: Stojiceviei 14,1, Alja- 
novici 14,5 ; 400 mg: Matije-

viei 52,3, Penca 53,2 ; 3 000 m 
obstacole: Pavlovici 8:47,6, Ko- 
vacici 8:51,0 ; 4x100 m : Mus- 
kovid, Lendjel, Kocuvan, Ka
rasi (39,7) ; 4 x 400 m : Alebici 
Kocuvan, 
(3:10,4) ;
viei 2,11 __ _ ,
lungime: Stekici 7,67 m, Rak 
7,63-m ; trîplusatt: Spasojevici 
15,66 mt Babici 15.29 m : greu
tate : Ivancici 18,22 m, Bari-. 
sici 17,61 m ; disc : Gredelj 
54,98 m, Pecar 53,57 m ; suliță ; 
Djurkovici 76,00 m, Pfimorâc 
71,28 m ; ciocan : Goici 61,02 
m, Gromilovici 61,48 m ; de
catlon ; Fișier 6432 p.

FEMININ
clei 12,1, Mrdja 12,1 ; 200 m: 
Pavlicici ~
40(1 m :
55.5 ; G„„ 
Milosevic! •
Milosevic! 4:23.7, Rajner 4:30,6; 
100 mg: Pilav 13,9, RadiovicI
14.6 ; 4X100 m : Mrdja, Ancici, 
Naidj, Pavlicici (47,3) ; 4 x 409 
m : Radojcici, Glavina, Niko
lici, Bășici , (3:47,4) ;
Hrepevnik 1,82 m, 
1,78 m.; ‘ 
6,08 m, 
greutate : 
Komel 13,22 m ; 
viei 44,08 m, Vukovici, 43,43 m; 
suliță ; — ‘ ’ - --
tatlon : 
4132 p.

, TI .V „U LU .

Medjimurec, Puac 
înălțime ; Todosije- 
m, Vîvbd 2,10 m;

100 in : Pavli- 
:

24,6, Clavina 25,0 ;
Bășici 54,6, Nikolici 

800 m : Nikolici 2:02,2. 
2:07,6; 1 500 m :

înălțime :
Babosek 

Franzottî 
5,92 m ; 
13,47 m,

1,82
lungime :

Antunovici
Nincevici j„,

disc : Stojko-
Bukici 4123 m; peh-
Focici 4319 p, Pece

Vilko LUNCER
Zagreb, august li

i

..
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Handbahstii timișoreni 
pe locul II 

in „Cupa Slovaciei:
FRAGA 10 (Agerpres).

Competiția masculină 
handbal „Cupa Slovaciei", 
desfășurată la , Mihalo-vțe, a 
revenit echipei Tatran Presov 
cu-1.0 p. urmată de Politehni
ca Timișoara — 8: în ‘ultima 
zi a turneului, echipa Poli
tehnica Timișoara a învins cu 
16—3 (9—6) formația olande
ză Sitardia.

R.D. Germană— România 7-5 la polo
Ieri, au început în Capita

lă. întrecerile turneului inter
național de polo. In primul 
meci, care a opus selecționa
tele .universitare ale Româ- 

.. niei :și Ungariei, gazdele au 
jucat emotiv, dîrid posibili
tate . jucătorilor maghiari să 
domine întrecerea. Studenții 
români au reușit totuși 'să 
egaleze la 2—2 și 3—3, dar. 
au primit un. nou gol în ulti
mele secunde. Scor final 4—3 
(1—0, 0—1, 1—0, 2—2) în fa
voarea echipei ungare. M. 
Knezevici (Iugoslavia) a con
dus bine următoarele forma
ții : Sel. univ. a Ungariei: 
Kovacs-Banyai, Bodnar, Ka- 
tona, Gondosy; Kucsera* 1, 
Ipacs, Pinter, Urban 2, Kol
ler 1, Lechozku; Sel. univ. 
a României : Scurei-Kroner, 
Munteanu, Fiîlop, Olah, Frîn- 
cu 1, Pop, M. Popescu' 1, 
Szilagy, D. Popescu, Rusu 1.

în al doilea joc, echipa 
R.D. Germane a obținut o 
victorie scontată în fața, pri
mei reprezentative a Româ
niei. Spre deosebire de oas
peți, care au acționat tactic 
mai bine, poloiștii români au 
inițiat acțiuni extrem de îh- 
cîlcite, fără nici un orizont 
tactic, ratînd în mod exaspe-

rartt. Scor final 7—5 (1—2, 
0—3, 3—2. 1—0) în favoarea* 
echipei R.D.G. M. Manguil- 
lot (Spania) a arbitrat corect 
echipele : ROMÂNIA : Che- 
țan-Popa, Zamfirescu 1, Sza
bo 2, Novac, Rijsu, Mihăiles- 
cu, Blajec 1, Lazăr 1, Culi- 
neac, Bogdan ; R. D. G.« 
Arndt-Wagener, Hermans 3, 
Herzog 2, Herwegen 1, 
Sohiiller, Hessbacher, Kon- 

. zeii. Zein, Lange 1, Wunsch.

Istoria J. O.-materie
obligatorie în școli

Cei mai rapizi sprinteri ai „mondialelor" de ciclism. Daniel
Morelon, avînd în stingă pe Peder Pedersen, iar in dreapta pe

Gerard Quentin
Foto : A.P.-AGERPRES

Prima vizită a atleților români în Iran
— De vorbă cu prof. Cărnii Morțun, conducătorul delegației
S-a înapoiat din Iran dele

gația atleților români «r- pri
ma reprezentînd acest sport — 
care a participat la concursul 
internațional disputat la Tehe
ran. Cu amabilitatea sa cunos
cută, prof. Camil MORȚUN, 
conducătorul delegației, ne-a 
oferit prilejul unui interviu 
de actualitate:

— Vă rugăm, înainte de 
toate, să ne vorbiți despre 
competiție și despre concu
rentei prezenti la startul 
probelor. .

— întrecerile au prezentat
un inedit organizatoric, care « 
determinai o remarcabili' creș
tere valorică a performanțe
lor .șl, 'în același timp, a pri
lejuit in - lărgire a cadrtilui a- 
cestor întreceri. Este vorba. 
desprg faptul că la cea de a 
29-a ediție a lor campionatele 
naționale de atletism ale Ira
nului au fost., de data aceasta, 
transformate în campionate in
ternaționale, la întreceri fiind 
.invitați șl atleți - 1
NIA, UNIUNEA 
Si PAKISTAN.

— Âm dori' 
lăți evoluțiile 
tiior noștri.

— Atleții români s-au corp- 
.portat excelent, cucerind rapid 
simpatia publicului și aprecie-

MUNCHEN (Agerpres). In 
următorii doi ani, olimpismul, 
istoria Jocurilor Olimpice și a 
acestei mișcări sportive, va fi 
o materie obligatorie în pro
gramul celor 150 000 de școlari 
și liceeni din orașul MUnchen, 
gazda ~...................
ceștia 
toria 
mite 
sporturi olimpice nu numai în 
limba natală, ci și în limbile 
franceză, engleză, rusă, italia
nă și spaniolă

★

viitoarei Olimpiade. A- 
vor trebui să învețe is- 
olimpiadelor ca și ariu- 
noțiuni despre diferitele

ales. de pe acum, in persoana 
lui Walter Troger,, secretar ge
neral al Comitetului olimpic 

. vest-german.
★

întrecerile' olimpice de.caiac- 
canoe vor avea loc la. Augs
burg intr-un bazin cu o lungi
me de 1 600 m. De-a lungul 
traseului vor putea asista 
30 000 de spectatori. Se . con
struiește, de asemenea, o tri
bună acoperită cu 
de circa 5 000 de

o capacitate 
locuri.

din. ROMA- 
SOVIETICA

să recapitu- 
reprezentan-

rile fpecialiștilor. Ion DIMA 
a cîștigat proba de 3 000 m 
obstacole (9:45,4), Viorel SU- 
CIU a împărțit primul loc — 
la 110 mg — cu sovieticul 
LISIN (14,5 s), iar Dan HI- 
DIOȘANU s-a clasat pe locul 
III in aceeași probă (15,4 s). 
Accidentat înainte de concurs, 
Săritorul cu prăjina Petre p^,mu. spuriw.
ASTAFEI n-a putut lua. parte românesc, pentru atleții noștri 
la întrecerile oficiale, dar — '—----- • ■
refăcut ulterior — el a sărit, 
cu, prilejul unei reușite de
monstrații atletice, 4.30 m.

— Ne-ar interesa citeva 
aprecieri despre 
țării gazdă, mai 
noscuti la non

— Atleții iranieni 
etapă de evident progres.' Am 
remarcat îndeosebi pe Gheasi 
— excelent Ig 110 m g șl înăl
țime. Enterzari — 43,5 s la 
400 m și Nochnejad — 16,10 m 
la greuta te.. De . altfel, iubitorii 
atletismului din. țara noastră 
vor avea ocazia să le facă 
direct cunoștința, deoarece e- 
chipa iraniană urmează să în
treprindă un turneu în Europa, 
pe care-l va încheia cu parti
ciparea la campionatele Inter
naționale de atletism ale Ro
mâniei din luna septembrie.

— Cu ce alte impresii 
v-aii înapoiat din Iran 7

— Cu marea satisfacție

sportivii 
pu{in cu-

străbat, o

---- Cu 
delegația noastră s-a bucurat 
tn toate împrejurările de . o 
mare și sinceră simpatie, că 
atît dl. Sastari, președintele fe
derației,^ cit și toate celelalte 
oficialități sportive cu care am 
venit în contact, au găsit mul- 

> te cuvinte de prețuire pentru 
țara noastră, pentru sportul 

•' fruntași, bînecwnoscuți șl în a- 
ceastă zonă a globului. M-au 
impresionat, de asemenea, ma
rile eforturi pe care le face 
poporul iranian pentru dezvol
tarea mișcării sportive. Nu 
mă gîjidesc doar l.a frumosul 
stadion unde au concurat și 
atleții români, Sau la cel — 
în plină construcție — proiec- 

' tat, pentru 100 000 de locuri, 
ci mai ales la strădaniile de. 
a răspîndi practicarea exerci- 
țiilor fizice și sportului în cit 
mai 
țări.
■mal

Tn
cordat ziarului 
Cam.il MORTUN 
tit că. în Iran se vorbește cit 
stimă și prețuire despre munca 
.antrenorului român de box 
Vladar, care activează în aceas
tă țară; cu rezultate excelente.

Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară 
(Miinchen, 1972) a anunțat că 
satul olimpic, unde vor putea 
fi cazați circa 12 000 de spor
tivi, vă avea primarul său

★
Organizatorii au

sectorul ’ de aruncarea discului 
. va fi acoperit cu o cupolă de.
plexiglas destinată să-i prote
jeze pe atleti împotriva intem
periilor.

informat că

TINERII POLOISTI ROMÂNI
»

PE LOCUL V LA SOFIA

multe centre ale acestei 
Este, desigur, o acțiune 
mult decit
încheierea

lăudabilă.
interviului a- 
nostru, prof, 
ne-a reamin-

SOFIA 10 (prin telefon). — 
în capitala Bulgariei au luat 
sfîrșit întrecerile turneului de 
polo dotat cu „Cupa Priete
nia" rezervat echipelor de ju
niori. în ultimele partide s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate ; Cehoslovacia — Bulga
ria (B) 10—1 (1—0, 2—0, 3—1, 
4—0); România — Polonia 
11—5 (3—0, 3—1, 2—3, 3—1) ; 
Ungaria — R. D. Germană 
6_5 (i_2, 2-0. 1-1, 2-2) ; 
UR.SS. —
(1-2, 3-2,

Clasament
2- Bulgaria,

Bulgaria 8—5 
3-0, 1—1). 
final: 1. U.RJS.S.,

3. Ungaria, 4.

a remizat cu 0. Panno
Tn turneul internațional de 

șah de Ia Buenos Aires, după 
consumarea a 13 runde con
tinuă să conducă marele ma
estru american Robert Fischer 
cu 12 p, urmat de Tukmanov 
țURSS) — 9 puncte, Res- 
hevsky (SUA) 8,5 p. Florin 
Gheorghiu (România) și Os
car Panno (Argentina) 8 p, 
Najdorf (Argentina) 7,5 p, 
Smîslov (URSS) 7 p, O’Kelly 
(Belgia) 6,5 p- In runda a 13-a, 
Florin Gheorghiu, jucînd cu 
piesele negre, a remizat în 27 
de mutări cu argentinianul 
Oscar Panno.

Corespondentă din Dusseldorf

FEIJENOORD ȘTIE SĂ TRANSFORME LOVITURILE DE LA 11 METRI

R.
6.

D. Germană. 5. România. 
Polonia, 7. Cehoslovacia, 3. 

Bulgaria (B).

Morelon pentru a 4-a oară 
mondialcampion

, Campionatele mondiale*. de 
ciclism de la Leicester. au 
continuat cu disputarea ulti
melor manșe ale probei de 
viteză rezervate amatorilor. 
Titlul mondial a revenit fran
cezului Daniel Morelon, care 
l-a învins în finală pe dane
zul Peder Pedersen. învingă
torul a realizat pe ultimii 
200 m timpul de 11,52. Meda
lia de broz a revenit france- 

. zul-ui Gerard Quentin.
In virată de 26 de ani, de 

profesie instructor sportiv la 
Grenoble .șl. Paris, Daniel

Morelon (campion 
ddj ani în urmă) 
pentru a patra oară 
de campion al lumii.

Proba de urmărire indivi
duală femei, desfășurată pe 
distanța de 3 000 m, a fost 
cîștigată de cicdista sovietică 
Tamara Garkușina, cronome
trată cu timpul de 4:07,40. 
Pe locul doi s-a clasat com
patrioata sa Raisa Obodovs- 
kaia, în timp ce medalia de 
bronz-a revenit sportivei en
gleze Beryl Burton.

olimpic cu 
cucerește 

tricoul

Noii campioni europeni
de tenis de masă la juniori

Viitoarea ediție se va desfășura la Ostende (Belgia)
campionatelor 
tenis de masă 

desfășurate
(Anglia) s-au în- 
următoarele rezu.l-

Finalele 
ropene de 
juniorilor 
Thornaby 
cheiat cu 
tater simplu juniori: Bengt
sson (Suedia) — 
(Cehoslovacia) 2—0, 
junioare: Vostova (Cehoslo-

eu- 
ale 
la

Orlowski 
simplu

vacia) — Juhos (Ungaria) 
2—0, dublu băieți: Bengts
son, Klampar (Suedia, Un-

Orlowski, Pospiech 
dublu- 

(Unga- 
(R.F. : a 

dublu

înaintea .1. B. de la Atena
, ___ •________________ __ _ :...... ;

NOII CAMPIONI Al GRECIEI LA ÎNOT
ATENA 10 (prin telefon).- ;Tn 2:41,8 

capitala Greciei au . luat sfîrșlt. t.ombardou .66,7 
campionatele naționale de "înot.-. “ '
întrecerile ' s-au desfășurat în;

..noua -piscină de dimensiuni olim
pice, care Va găzdui săptămina;

-viitoare a doua ediție a Jocurilor; 
Balcanice la natație. Iată , și lista' 
noilor campioni, obținută prin, 
intermediul redacției ziarului ,.O- 
mada“, care vor face parte din 
echipa națională a gazdelor la 
J.B. :

Koskinas 58.6 — 100 m liber.
. 2:08,9 • ■’ '

spate,
— 200 
mixt ;
4Oo m
liber ;
fin și 2:30,0 — 200 m. delfin ; Kon- 
touțnănls ; 1:13,2 — îflO'-m-bras și

100 m
- 200 m liber, 66,9 — 100 m 
2:23,7’— 200 m spate, 2:24,7 
m mixt și 5:26,8 — 400 m 
..Teodoropoulos- 4:30;8 .—
liber și 18:39,4 — 1500 m
Karidls 64,2 — 100 m del-

200 m . bras : Feminin : 
... 77,7 — 100 m liber.

2:24,1 — 200 tn liber șl 4:59,5 — 
400 m liber (record);: Theodoro- 
poulos 10:51.4 — 800 m liber 
rtschiano 1:17,2 — .100. .m spate 
și 2:24.6 — 200 m spate ; ■' Lom- 
bardou .1:13,6 . — 100 îh delfin și ' 
2:55,8 — 200 m delfin: loânidou 
1:24,2 — 100 ,m bras 'și 2:58.9 — 
200 m bras'; Lombardou 5:57,0 
—■ 400 m mi:;'.

★
Ultimele" țezultate ale campio

natelor R.F. a- Germaniei-: S.S.F.
. Bonn 3:39,4 la 4x100 m liber 

(Schiller 54.4 — primul schihib) 
șl 8:05,1 la 4x200 m liber (Schiller 
2:00,6); W.F.R. Wuppertal 4:46,1 la 
4x100 m (Angelika Kraus 69,2 — 
100 m spate. in primul schimb).

garia)
(Cehoslovacia) 2—0, 
fete : Juhos. Lottaler 
ria) — Hants, Kneip 
Germaniei) 2—0, 
mixt: Vostova, ’Orlowski (Ce
hoslovacia) — Andersson,
Bengtsson (Suedia) 2—0,
simplu juniori mici (copii): 
Heaps , (Anglia) ■■ — Guttorm- 
sen (Anglia) 2—0.

Viitoarea ediție a competi
ției, în 1971, va avea loc la 
Ostende (Belgia). ■ ■ ’

1
Snkniewicz a egalat
recordul mondial

(257) la 2011 m
■

i

Cu prilejul campionatelor 
de atletism ale Poloniei, Te
resa Sukniewicz a egalat ne
cordul mondial la 200 ni gar
duri, 
25,2. . . -
. In campionatele de atle
tism 
Hildegard Janze 2:02,8 la 
800 m (record) ; disc — Liesel 
Westerman 57,20 m lungime 
— Heide Rosendahl 6,72 m; 400 
m garduri : Reinert 50,0; 800 
m plat : Kemper 1:45,9 ; 
greutate : Birlenbach 19,84 
m ; triplusalt: Sauer 16,47 m.

în concursul internațional 
de atletism desfășurat la 
Sienna (Italia) 100 m: Ka
rin Balzer (R.D.G.) 11,5 ; 400 
m : Sandra Brown 55,1 ; 100 
m garduri : Karin Balzer 
(R.D.G.) 13,0 ; masculin : 100 

’ m :- Roberts (Trinidad) 10,3 ;
110 m garduri : Liani (Italia) 
13,8 ; înălțime : Peckman 
(Australia) 2,15 m.

au fructificat penalty-urile, 
ceea ce dovedește că în for
mația olandeză sînt mai 
mulți specialiști jh acest do
meniu. Este bine de reținut 
acest lucru, pentru că —» în 
conformitate cu noul regula^ 
ment al cupelor europene — 
în caz de egalitate după două 
meciuri, calificarea se face în 
urma transformării loviturilor 
de

> Ce spune antrenorul Happel
rie-a dat o explicație plauzi
bilă : „Jucătorii noștri au fost 
în concediu .și abia de citeva 
zile am reînceput antrena
mentele- N-aș putea să spun 
că nu sint mulțumit de pri
ma lor evoluție după perioada 
de vacanță, pentru că trebuie 
s<î avem în vedere faptul că 
Bayern Miinchen este o for
mație solidă, cu personalități 
de seamă din fotbalul mon
dial (Muller. Beckenbauer și 
Maier). Aici, la Dusseldorf, am 
primit patru goluri, dintre 
care două din lovituri de la. 
11 m. Sper ca pînă la finala 
Intercontinentală echipa să-și

Echipa Feijenoord, care a 
■ evoluat la Dusseldorf, cu pri
lejul turneului organizat de 
clubul din localitate, Fortuna, 
nu a lăsat o impresie deose
bită, deși a cîștigat finala cu 
puternica formație Bayern 
Miinchen. Ernst Happel, an
trenorul echipei olandeze,

Echipa României
(Urmare din pap. 1)

s-a văzut dar dorința polo
nezelor de a obține — în 
final — un.:rezultat pe mă
sura faimei de care se .bucu
rau înaintea turneului, ro
mâncele s-au desprins, cîști- 
gînd ' cu ușurință. Ele și-au 
depășit adversarele mai ales 
prin, superioritatea manifes- 

i tată la blocaj și în atac, ca 
și prin omogenitate. La fel ca 
în primul set, în următorul 
polonezele încep bine și iau 
conducerea cu 2—0; apoi 
4—1, dar fetele noastre revin, 
atacă decisiv de fiecare dată, 
prin Rodica Popa — foarte 
bună tot meciul, Floren
tina Itu, Mariana Baga și 
Helga Bogdan, blochează 
prompt atacurile adverse și 
răstoarnă scorul în favoarea 
lor (9—5, 13—7, 14—8). Li- 

, niștite. în ce privește 
' în set,- voleibalistele 

• nu insiștă suficient 
realizarea ultimului 
greșesc de cîteva ori
pe serviciul adversarelor, și 

1 polonezele se apropie la două 
- puncte.' Nu au, însă, rezisten

ța necesară refacerii întregu- 
? luj^handicap și permit, astfel, 

' .româncelor să cîștige fără e- 
■ moții. Deși victoria a fost la

victoria 
noastre 
pentru 
punct, 

în atac

La Sofia, un mare turneu
internațional de baschet

acoperind distanta în

ale R.F. a Germaniei,
2:02,8

a

neînvinsă
scor strîns, explicat prin 
momentele de relaxare ale 
echipei noastre la situația de 
setbol în favoarea ei (nu este 
pentru prima oară), s-a văzut 
clar că, în ansamblu, jucă
toarele poloneze sînt inferioa
re. Este și explicația faptu
lui că în .setul III antrenorii 
români au introdus în teren 
și pe celelalte componente ale 
lotului, ceea ce a dus, însă, 
la pierderea setului.

Reintrînd cu „6“-le de bază, 
echipa română s-a impus cu 
ușurință îh setul IV, cîșți- 
gînd meciul cu 3—1 (9, 12, 
—12, 6). Iată lotul folosit de 
antrenorii G. Bodescu și N. 
I-Iumă : Rebac, Căunei, Po
pescu, Baga, R. Popa, .Bogdan, 
[tu, Bincheci, G. Popa, Cen- 
gher, Dobrogeanu, Marinescu. 
Au arbitrat bine Todor To
dorov (Bulgaria) și L. Pohle 
(R.D.G.). Cu această victorie, 
echipa României termină pe 
primul loc (neînvinsă) com
petiția Pentru maniera în 
care și-au învins adversarele, 
fetele noastre merită -■ căldu
roase felicitări.

Ultimul meci, al turneului 
a opus formațiile Cehoslova
ciei și Ungariei. După un joc 
atractiv, victoria a revenit 
sportivelor cehoslovace cu 
3—0 (16, 12, 4).

Israel, unul din fundașii e- 
chipei Feijenoord

găsească cadența, obișnuită".
Intr-adevăr, , Feijenoord nu 

este încă în formă și în spe
cial atacul, în frunte cu Kind- 
vall, nu a lăsat o impresie 
deosebită. în schijnb, funda
șii Israel și Laserooms au fost 
la înălțime. Și încă P obser
vație- în finală, Feijenoord 
și-a adjudecat victoria în ur
ma transformării lovituri
lor de Ia 11 m- Patru jucători

pedeapsă.
Joachim NEUSSER 
redactor la S.I.D.

ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
UNGARIEI

Rezultate din prima etapă 
a campdonatalui maghiar: 
Flonved.—Baba 4—0 ; Dozsa 
Pecș—Szpmbathely 4—1 ; Ta- 
tabanya—Peren cvaros 1—2.; 
Szeged—Vasas 0—2 ; Dios- 
gyiir—Komlo 1—1.: Dunauj- 
varos—Video ton 1—0 ; MTK 
—Csepel 1—1 ; Ujpești Dozsa 
—Salgotarjpni 5—0.

Ț.S.K.A. SOFIA A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DIN SPANIA

Echipa bulgară ȚSKA-Cer- 
veno Zriame a cîștigat tur
neul internațional de la Pal
ma de Mallorca. In finală, 
fotbaliștii, bulgari au învins cu 
2—1 (0—1) formația vest-ger- 
rnană J*.C. Koln. Golurile în
vingătorilor au fost înscrise 
de Jekov și Denev.

EUSEBIO — REDIVIVUS
Finala turneului internațio

nal de la Lourenco Marques 
(Mozambic) s-a disputat între 
echipele Benfica Lisabona și 
Vitoria Setubai. Victoria a re
venit echipei Benfica cu sco
rul 2—0 (2—0). O partidă ex
celentă a făcut Eusebio (ori
ginar din Mozambic),. autorul 
primului gol și coautor Ia go
lul înscris de Torres. Eusebio, 
care a suferit recent o inter
venție chirurgicală Ia ge
nunchi, s-a dovedit restabilit 
complet, și după meci a de
clarat că speră să aibă un se
zon bnn.

A
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Junioarele noastre joacă
Reprezentativa feminină 'de 

baschet a României • pleacă, 
astă-sea-ră, -JaJ Sofia: pentru a 
luă parte la' rin . ..importam 
turneu internațional organi
zat pentru verificarea pregă- 

■ tiriior efectuate de- pârtie’- ■ 
pante în vederea Universia
dei de la Torino și - campio
natului european de, la Ro
tterdam. La competiția de la 
Sofia și-au anunțat . prezența 
selecționatele României, Po-

la Sibiu, cu Polonia
lo'niei, Ungariei, Franței, Iu
goslaviei, Cehoslovaciei,
R-.S.S. Lituaniene și' Bulgariei.

★
Vineri se vor desfășura, la 

Sibiu, întâlnirile de baschet 
dintre reprezentativele de ju
nioare ale României și Polo
niei. Pentru sportivele noas- 

' tre,- disputele constituie o îm- 
pbrtantă verificare înaintea 
campionatului balcanic de la 
Pleven.

itiri-ultimele rezultate -ultimele știri-
„REGATA DUISBURG'

Tradiționalul concurs inter
național de canotaj academic 
„Regata Duisburg" a întrunit 
■la start. — și la această edi--' 
ție — multe vîsle și rame' re
putate pe pistele de „apă. La 
competiția desfășurata pe,Iadul. 
We-dau au participat , și două 
echipaje' românești. Cea -mai' 

comportare- a avut-o 
de 2+1 (Petre Ceapura, 
Tudor+L. Lavrenșchi) 

pe locul III în finală

bună ‘ 
se ll if ul 
Ștefan 

-.clasat
(7:32,19), ■ înaintea a trei am-, 
barcațiuni din țara gazdă, R.F. 
a Germaniei. Proba a revenit 
ramerilor italieni Baran și Ro- 
seito (7:26.97), pe locul II si- 
tuindu-se Krause și Ann din 
Hanovra (7:27,77). La .4 fără 
eîrmaci, echipajul nostru (Tușa,

.Ivanov, Moldovcariu, Tarasov) 
a ocupat locul al 6-lea,

■ (6:42,91). Pe.primele.trei locuri: . 
l. R.F.G. (Mannheim) 6:32,20.2. 
Franța 6:35,76, 3. Elveția
6:36,11. Iată , și Cîștigătorii: al
tor probe : schit simplu Meiss- . ■ 
ner (Mannheim) 7:24-,95 ; dublu 
vîsle .Secher, Engelbrecht (Da- " 
nemarca) 6:45,37 ; 2 fără cîr- 
hiaci Brecht, Ulbrieht; (Vetzlar- 
Frankfurt).

Automobil cu peste 
230 km pe oră!

In apropiere de. Budapesta a 
avut loc campionatul european de 
automodele. La clasa 1,5 cmc, tit
lul a revenit lui G. Herberger 
(H.F.G.), al cărui model a reali
zat o viteză de-167,750 km pe or,';.

- La clasa 2,5 cmc a. cîștigat Imre 
Ibaros (Ungaria), modelul pre
zentat de acesta realizîrid o vi
teză de 214,280 km-. pe oră. 
Cea mai rhare viteză — 231,950 km 
Pe oră — a fost înregistrată însă 
la clasa 10 cmc de către modelul 
prezentat de I. Thorpmann (Sue
dia), -

Tony Roche învinge pe Rod Laver
Proba de simplu din cadrul 

campionatelor de tenis ale profe
sioniștilor (turneul s-a desfășurat 
la Brokline-Massachusetts) a fost 
ciștigată de australianul Tony Ho
che, învingător în finală cu 3—6,

în fața coiii- 
Laver. tn fi-

6—4, 1—6. 6—2, 6—2 
patriotului său Rod ... ....................
nala probei de dublu bărbați, cu
plul, australian Rod Laver, Roy 
Emerson a întrecut cu 6—1, 8—6 
perechea Ismail El Shafeî (R.A.U.), 
T. Ulrich (Danemarca).
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