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UN BUCHET DE COMPETIȚII5

ÎN STRĂVfCHFA BRĂ
A VRAAICfl

fesorul Costache Hogaș, 
vicepreședintele Consiliului 
județean pentru educație 
fizică și sport — lingă 
care se află, gata de a da 
o mină de ajutor, unul 
dintre instructorii princi

pali ai Consiliului 
Național, Nicolae 
Lupu — aleargă 
de ici-colo, de 
la sală la stadion, 
spre a confirma o 
competiție, spre a 
împărți câteva în
drumări... Grija 
cea mare a foru

rilor sportive este le
gată de TURUL CICLIST 
AL VRANCEI, aflat la a 
doua ediție, care a pornit 

'vineri dimineață pe ruta 
Focșani — Mărășești — 
Adjud — Pane iu — So- 
veja — Tulnici — Vidra 
— Odobești — Focșani, 
cei aproape 100 de concu- 
renți urmînd să acopere, 
pe biciclete de oraș, un

(Continuare în pag. a 3-a)

Ovidiu IOANITOAIA

D e puține ore mi aflu 
în capitala țării
Vrancei, la Focșani, 

oraș cu recunoscute tradi
ții istorice și încerc deose
bita satisfacție de a con
stata că întreaga viață lo
cală — de la fe
restrele tîrziu a- 
prinse ale Fabri
cii de confecții și 
pină la tumultul, 
cu goarne și flori, 
al pionierilor — 
anunță, metaforic 
vorbind, sosirea 
momentului festiv
al zilei de 23 August.

In centrul orașului, nu 
departe de cinematograful 
,,Unirea", se lucrează asi
duu la ridicarea tribunei 
oficiale, în timp ce fan
fara militară — asistată de 
o mulțime de copii — 
procedează la repetiții, 
care sparg liniștea dinspre 
parcul „N. Bălcescu", pină 
seara tîrziu, la ora ulti
milor îndrăgostiți.

Sub aspect sportiv jude
țul parcurge un interval 
de activitate febrilă. Pro

PRIMIRE LA PRIMARUL
GENERAL AL CAPITALEI

Ieri la amiază, tovarășul 
DUMITRU POPA, primarul 
general al Capitalei, i-a pri
mit pe conducătorii echipelor 
sportive participante la cea 
«le a 29-a ediție a .Tocurilor 
Balcanice tie atletism și pe 
delegații la lucrările Congre
sului balcanic. Au participat 
ing. MIHAI FLORESCU. pre
ședintele Federației române de 
atletism, prof. MARIN BlRJE- 
GA, vicepreședintele C.N.E.F.S., 
activiști ai Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al 
municipiului București și ai

Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, zia
riști străini și români.

Tntr-o scurtă alocuțiune, to
varășul DUMITRU POPA, le-a 
urat bun sosit oaspeților in 
capitala României, cxprimînd, 
în numele cetățenilor Bucu- 
reștiului, satisfacția pentru 
faptul că orașul nostru găz
duiește o asemenea întrecere 
sportivă, dedicată cauzei în
țelegerii, cunoașterii și apro
pierii între popoarele din Bal
cani.

v

TRICOURILE DE CAMPIONI
PETESCU, LERETER, DOMIDE ȘI 

GORNEA, MAEȘTRI AI SPORTULUI
Astăzi după amiază, de la ora 16,30 în cadrul unei festi- 

vităji, jucătorii echipei U.T.A. vor primi tricourile de campiÂi. 
Ele vor fi înmînate de tov. ION BALAȘ, vicepreședinte al F.R.F. 
Cu acest prilej, JUCĂTORILOR PETESCU, LERETER, DOMIDE Șl 
GORNEA LI SE VA ACORDA TITLUL DE MAESTRU AL SPOR
TULUI.

Tn continuare, de la ora 17, suporterii arădeni își vor pu
tea privi „la lucru'* formația favorită, care va întîlni, într-o par
tidă de verificare, echipa C.F.R. Timișoara, nou promovată în 
divizia A.

Veniți după amiază, pe stadionul Republicii, la ultimele probeI

ATLETELE ȘI AILETH NOȘTRI DOMINA
ÎNTRECERI DE P1ARE SPECTACOL

© Ieri, au fost sta bilite 5 noi recorduri ale jocurilor și
Stadionul Republicii a trăit simbălă din nou momente de entuziasm, de mare satis

facție sportivă. Participant» la Jocurile Balca nice s-au întrecut pe ei Înșiși, au realizat o 
impresionantă suită <lc performanțe la capătul unor întreceri pasionante anunțind, incă de 
pe acum, că ediția de Ia București va fi cea mai valoroasă dintre cele 29 desfășurate pină 
acum. Spectacolul atletic este magnific. Iată de ce ne facem o datorie din a adresa tuturor 
iubitorilor sportului invitația de a veni astăzi pe „Republicii" pentru a asista la ultimele 
probe — cc anunță dispute electrizante — ale ediției jubiliare a Jocurilor Balcanice de 
Atletism. Așadar, astăzi după

Primul titlu pentru 
sportivii bulgari

Republicii" pentru a asista 
ce anunță dispute electrizante — ale ediției jubiliare a Jocurilor 

• - - - - amiază rendez- vous la Stadionul Republicii

Tinăra pentatlonistă bul
gară Nedialka A.nghelova și-a 
adjudecat, conform așteptă
rilor, titlul balcanic cu un 
total de 4920 p, performanță 
.care constituie un nou re
cord național bulgar și al 
J.B.A, Ea a realizat cîteva 
cifre remarcabile între care 
și 1,70 m la înălțime. Cu a- 
cest record, Angheiova se 
înscrie printre cete mai bu
ne specialiste din lume în 
proba de pentatlon.

■ -i

Reprezentanta noastră, Ele
na Vintilă. a avut și ea o 
evoluție bună, 
de un rezultat 
la greutate, n-a 
tic, totaliza mai 
te.

Rezultate; 1.

dar lipsită 
mai valoros 
putut, prac- 
multe punc-

NEDIALKA

Rezultate : 1. VERA NI
KOLICI (T) 4:20,4 — record

2. Natalia Andrei
3. Veselinca Milo- 
4:24,6. 4. Maria

4:27,5, 5. Tonka 
Vese-

al J.B.A.,
(R) 4:23,5, 
șevici (I) 
Lincă (R)
Petrova (B) 4:31,2, 6.
lina Amzina (B) 4:31,2,

DECATLON

t

■.

un mare număr de recorduri naționale

«1

> W»
■

■

Primele clasate la 200 m: 
Ivanka Venkova (dreapta) și 
Mariana Goth.

AZI, PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI B

Campionatul Diviziei B Începe astăzi. Dar, nici divizionarele A nu ve
getează — accelertndu-și pregătirile in vederea startului. Iată un aspect 
•1 Intllnlrii amicale Rapid — Laromet, desfășurată ieri dimineață, tn 
Ciulești: atacantul central Călin oprit in ultimă instanță de Răducânu. 

Foto : V. BAGEAC

SERIA A II-ASERIA I
Sportul studențesc Bucu

rești—Porbul Constanța (sta
dionul Politehnica, de la ora 
16,30) ;

Oțelul Galați—A.S. Armata 
,Tg. Mureș ;

Știința Bacău—Flacăra Mo- 
reni ;

C.F.R. Pașcani 
Tirgoviște ;

Ceahlăul P. Neamț — Pro
gresul Brăila ;

Dunărea Giurgiu — Poiana 
iCîmpina ;

Metrom Brașov —Politehni
ca Galați;

Ș. N. Oltenița — Metalul 
București

Minerul

Metalul

I
. U.M. Timișoara — Corvi- 
nul Hunedoara ;

Olimpia Oradea — CBJM. 
Sibiu;

Vagonul Arad 
Anina ;

Electropiutare Craiova 
Gaz metan Mediaș ;

Minerul Baia Mare — 
limpia Satu Mare ;

Gloria Bistrița 
Arad;

C.S.M. Reșița — Crișul O- 
radea.;

Metalurgistul Cugir — Po
litehnica Timișoara.

O-

C.F.R.

Atletismul a «Inițlt probabil nevoia să-ș) desemneze un campion 
absolut și asttel a fost inventat decatlonul.

Trădată dintr-ttn Început, de nume, proba aceasta 11 pune 
pe sportiv in cele mai felurite ipostaze, incerclndu-1 toate pu

terile, dar, mai cu seamă, toate slăbiciunile, înainte de a fi o în
cercare a măiestriei, decatlonul este o Încercare a cutezanței. El 
reprezintă o alchimie a atletismului, amestechtd conținutul a zece 
creuzete într-unul singur, măsurind apoi și etntârind, pentru a des
coperi aurul, perfecțiunea.

Marea duritate a decatlonului a fost, poate, mobilul care t-a îm
pins pe mulți spre cărările sale acoperito de spini.

Probă supremă a atletismului, chintesența sa, decatlonul a con
sacrat nume românești de mare prestigiu. Ne gindtm în primul rind 
la VIRGIL IOAN, deschizătorul de drumuri, la COSTt HEROLD, 
care a fost, de fapt, un decatlonist al sportului supunîndu-și mă
iestria in nenumărate discipline (atletism, volei, baschet, polo, ping- 
pong) șl rămtnind piuă acum un etalon, la doctorul BEBE BACIU, 
care, descriind cu talent proba, a reușit să-i Îndulcească duritățile 
și s-o Încarce de romantism și metafore, la PIPI ZIMBREȘTEANU, 
campionul ei ideal, iar acum la CURT SOCOL, acest ardelean, făcut 
parcă anume ca să înfrunte și să învingă greutățile și suferința in 
numele eternului ideal sportiv. Victoria sa de ieri, Încununată de un 
nou record, și apropiindu-i — ca performanță — de granița consa
crărilor, incununeazâ o carieră strălucită șt, din păcate, insuficient 
cunoscută.

Dar aceasta aparține decatlonului, răsfirat, printr-un capriciu 
de regulament, pe distanța a patru jumătăți de zi. desfășurîndu-se, 
aproape totdeauna, tn fața unor tribune goale, In împărăția fără 
tresăriri a cronometrelor șt a cifrelor.

Tocmai de aceea decatlonistul merită să fie admirat șl prețuit.

ANGHELOVA (B) 4920 P — 
record (100 mg — 13,8;
greutate — 12,99; înălțime. 
— 1,70 ; lungime —6,05 ; 200 
m — 25,6) ; 2. Elena Vintilă 
(R) 4723 p (13,9 ; 10,98 5 1,62 ; 
6.21 ; 25,6) ; 3. Djurdja Fo- 
cicî (I) 4434 p (14,6 ; 11,68
1.56 ; 5,78 ; 26,6) ; 4. Ane 
marie Vitalios (R) 4418 p ; 5 
Mari.jeta Pcce (I) 4399 P 
6. Penka Sokolova (B) 4395 p

Vera Nikolici la al 
doilea succes

Deși mai puțin cunoscută 
ca alergătoare pe 1500 m, 
totuși, simpla prezență la 
startul acestei probe a atle
tei iugoslave Vera Nikolici 
ne-a făcut să fim siguri, în
că înaintea plecării, că vic
toria nu-i poate scăpa. Se 
pare că aceeași părere au a- 
vut-o și adversarele ei, mai 
puțin semifondista bulgară 
Veselina Amzina care, ne- 
avînd o altă posibilitate de 
ales, a condus cursa impri- 
mîndu-i un ritm susținut 
Totul a fost însă inutil pen
tru că Vera a avut suficiente 
resurse pentru sprintul 
(a și cîștigat, cum se 
ne, la pas !) iar atleta 
gară, epuizată, abia a 
minat pe locul șase.

Dintre fetele noastre, 
bele junioare, craioveanca 
Natalia Andrei a evoluat cu 
mult curaj și a ocupat locul 
secund în timp ce Maria 
Lincă a fost întrecută, pe 
ultimii metri, de iugoslava 
Miloșevici.

Dezideriu Silaglii în plin efort spre primul său titlu de 
campion balcanic.merită să fie admirat șl prețuit.

Voleriu CH1OSE

1. ROMANIA
2. Bulgaria
3. Iugoslavia
4. Grecia
5. Turcia

CLASAMENTE
Bărbați Femei

final 
spu- 
bul- 
ter-

am-

NASTASE L A ÎNVINS
PE FRANULOVICI!

llie Năslase, primul tenis- 
man al României, s-a calificat 
în semifinalele marelui turneu 
internațional de la Hamburg, 
cu o victorie asupra marelui 
său rival, iugoslavul Zeliko 
Franulovici. La capătul unei 
lupte acerbe, pe distanta a 5 
seturi, Năstase a triumfat cu 
8-10, 4-6, 7—5, 6—3, 6-2. 
Tn celelalte sferturi de finală:

Kodes (Cehoslovacia) — Koch 
(Brazilia) 6—3, 6—3, 6—1 ; 
Okker (Olanda) — Hewitt 
(R.S.A.) 6—4, 6—4, 6—2 ; Ro
che — Pilici 6—4, 6—1, 2—6, 
3—6, 6—3.

în sferturi de finală, la du
blu : Roche, Davidson — Ko
des, Franulovici 6—1, 7—5, 
6-2.

Experimentul sătesc de Ia Tirgoviște

TIRGOVIȘTE, 15 (prin tele
fon de la trimisul nostru). Am 
asistat, în tot cursul zilei de sim- 
bătă, la cea mai mare sărbă
toare a sportului sătesc dimbo- 
vițean : etapa finală a „Cupei 
tineretului". Cu această oca
zie au început și întrecerile 
finale ale unei competiții care 
a trezit un deosebit interes: 
Campionatul județean sătesc. 
Inițiate în luna aprilie — și 
avînd un caracter de experi
ment — întrecerile au atras 
pe terenurile de sport, in etapa 
anterioară, peste 11) 000 de ti
neri. Organizatorii acestei ine-

dite manifestări — C.J.E.F.S.' 
Dîmbovița și Comitetul jude
țean U.T.C. — au urmărit și 
au reușit pe deplin să impul
sioneze activitatea sportivă în 
cele peste 70 de sate și comu
ne ale județului.

„In domeniul fotbalului, 
handbalului, atletismului și al 
trîntei, 
părțile 
ultima 
tul de 
continuitate in activitatea 
competițională. Această fina
lă a campionatului județean a 
produs un adevărat reviriment

sporturi cu tradiție în 
noastre, dar care în 

vreme se practicau tles- 
sporadic. s-a reușit o 

in 
Această

în mișcarea sportivă sătească, 
ceea ce înseamnă 
intrat în posesia 
pe care nu mai 
să-l pierdem" — 
rat cu ocazia unei 
vorbiri tov. 
prim secretar al 
județean al U.T.C.

Competiția a adus pe sta
dionul din Tirgoviște 500 de 
finaliștt, care — în prealabil 
— s-au întrecut în 11 centre 
de, comună. Un interes deo
sebit pentru competiție l-au 
manifestai organizațiile U.T.C. 
și asociațiile sportive din cen-

că noi am 
unui BUN 
avem voie 

ne-a decla- 
scurte con- 

ION BUCUR, 
Comitetului

Valea 
care au 

de a fi atras în între- 
număr foarte mare de 

și tinere. Asociațiile

trele Potlogi, Vișina, 
Lungă și Voinești, 
meritul 
ceri un 
tineri 
sportive din localitățile amin
tite au reușit — ca, de altfel, 
și cele din celelalte comune — 
să-și dezvolte prin acțiuni pa
triotice o puternică bază mate
rială. S-au amenajat pînă a- 
cum 36 de terenuri de fotbal. 
18 de volei și 48 de sectoare 
și piste, de atletism.

In numărul de mîine, cro
nica finalelor. . .

Ion GAVRILESCU

CURT SOCGL 
campionul celor 10 probe

Pluton compact pînâ 
la 1 300 m !

Cursa de 1 500 m a început 
în ritm de ...vals. Cei 9 con- 
curenți formau un pluton 
compact ce se deplasă „au 
ralenti" pe pista de elbitex 
a stadionului Republicii.

Cronici de : Romeo VILARA 
și Hristache NAUM 

Fotografii de A. NEAGU
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PÎNĂ ACUM LA EUROPENELE DL TALERE Șl SKEET

14 înscrieri din 37 invitați
Ultimele adeziuni: Austria, 

Cehoslovacia, Elveția, Grecia
Pe lingă cele opt confir

mări de înscriere anunțate, 
la campionatele europene de 
talere și sheet care vor avea 
loc la poligonul Tunari. în
tre 8 și 13 septembrie. la 
sediul federației noastre au 
mai fost primite alte șase noi
înscrieri ESTE VORBA DE

Bulgaria, 
și Olanda

TRĂGĂTORI 
BULGARIA,
CIA. ELVEȚIA. GRECIA 
OLANDA.

Forul român de specialita
te a trimis invitații unui 
număr de 37 de federații. 
Ultim termen de confirmare 
a participării este 25 august

DIN AUSTRIA, 
CEHOSLOVA- 

si

între 10 și 13 septembrie 1970

BUCUREȘTI-MOSCOVA
LA SCRIMĂ (JUNIORI-TINERET)
Intre 10 și 13 septembrie va avea loc în sala Floreasca, 

meciul de scrimă dintre reprezentativele de juniori ți tineret 
ale Bucureștiului și Moscovei. Meciul este programat la toate 
armele. Vom reveni cu amănunte.

„MADE IN ROMANIA" Șl IN SPORT
u mai este de mult un secret 
faptul că mișcarea noastră 
sportivă a devenit competiti
vă peste hotare la un capi
tol care îi face, de asemenea, 
cinste: antrenori și sportivi

contractați, pe termene mai lungi sau mai 
scurte, în străinătate.

A deschis, pare-ni-se, pîrtia în această 
direcție, antrenorul de volei Nicolae Sotir, 
căruia, la mică distanță, i-au urmat teh
nicieni și jucători de la mai multe ra
muri sportive (handbal, volei, tir, lupte, 
rugby, tenis etcJ, solicitați pe continent 
sau dincolo de Ocean. A fost la îndemî- 
na lui Gabriel Cherebețiu, Horațiu Nico- 
lau și Ștefan Roman să ridice, miraculos, 
clasa voleiului din Mexic, Belgia și Gre
cia, a fost în putința lui Demian, Wusek și 
„Alexandru cel mare", l-am numit, de
sigur, pe Penciu, să demonstreze poten
tele rugbyului nostru în țări cu tradiție în 
sportul cu balonul oval. A fost o datorie 
plăcută pentru Ivănescu și Hnat să probe
ze forța handbalului românesc undeva în 
patria... handbalului. La fel și în privința 
unor antrenori emeriți ca Petre Cișmigiu 
și Ion Corneanu care, la fir și la lupte, 
au împărtășit și împărtășesc din bogata 
lor experiență la mii de kilometri depăr
tare de România, în S.U.A., în Japonia...

Numai fotbalul făcea o excepție, ne
îndrăznind să-și trimită reprezentanți din
colo de fruntariile țării. „Nu știm pentru 
noi, ce să-i mai învățăm și pe alții" — 
decretaseră, apăsați de comp'exe, nu
meroșii pesimiști din fotbalul nostru. Fi
nă cînd, într-o zi s-a spart gheața și în 
sportul cu balonul rotund. Desigur — vă

mai amintiți ? — Ion lonescu și Nelu Nun- 
weiller au fost primii cocori ai fotbalului. 
Apoi, un număr din ce în ce mai mare 
de antrenori și jucători de la noi au in
trat în.atenția unor cunoscute echipe străi
ne. Știrile sosite în sezonul fotbalistic 
trecut din campionatul Turciei au însem
nat un prilej ae mîndrie, știind că cele 
două formații ce-și disputau locul 1, 
Fenerbahce și Altai Izmir, erau pregătite 
de antrenorii români Traian lonescu și 
Dumitru Teodorescu. Ne-au bucurat de 
asemnea, succesele repurtate de Nun- 
weiller III și Ion lonescu, succese subli
niate la timpul cuvenit de presa de spe
cialitate din Turcia și R.F. a Germaniei, 
după cum ne-au flatat și aprecierile de 
care se bucură flio Oană în Grecia.

Ajunși la acest punct în care bunele re
ferințe culese peste hotare de tehnicienii 
și jucătorii români coincid cu apreciata 
evoluție a echipei noastre naționale în 
Mexic, alți internaționali români, care în
deplinesc condițiile de vîrslă și valoare 
pentru a activa în străinătate, sînt mai 
mult solicitați de echipe europene repu
tate (Pîrcălab, Barbu, Voinea...).

în aceste zile ei se pregătesc de ple
care în țări cu fotbal bine cotat. Este de 
datoria lor să urmeze exemplul predece
sorilor, să-și respecte , cum se cuvine an
gajamentele. O datorie de onoare, o li
nie de conduită urmată, de altfel, în toa
te domeniile d& activitate în care Româ
nia este reprezentată peste granițe. „MA
DE IN ROMANIA și în sport, iată o 
nouă latură a succeselor mișcării noastre 
sportive.

G. NICOLAESCU
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I sportul magazin magazin

Chemp-rea mării este 
tot atit de nestăpânită 
ca aceea a munților. 

Fie că e#ti simplu muri
tor, așa cat intr-o pgvestire. 
de Hemingway, poet ro- 

' mantie ca Byron sau Shelley 
(care a și pierit cu iachtu! 
intr-o furtună), rege grec 
gntnexilat. fost campion 
olimpic sau prim ministru 
englez clștlgător în între
cere de iachting în apele- 
Australiei — marea te su
pune, te farmecă, te răsplă
tește.

5 700 km ! De data aceas
ta nu. pentru echipaje auto
mobilistice sau pentru vreo 
tentativă atletică de rezis
tentă in genul lui Bruce 
Tulloch, alergătorul ears a 
parcurs America de. la un 
țărm de ocean la altul. Ci 
pentru ambarcațiile cu pin- 
ze, pentru acele vellere 
care l-au robit pătimaș 
tindea pe Radu Tudoran 
și a căror poezie străbate 
multe din romanele sale.

Los Angeles — Tahiti! 
Ratific. 5 700 km. O cursă 
tradițională — s-ar fi putut 
altfel — în core recordul 
este de 17 zile, 57 minute 
și 55 secunde și aparține 
iachtului Ticonderoga. A- 
ceastă întrecere nu mai este 
a solitarilor, patrusprezece 
echipaje participind cu e- 
moție pentru o victorie mal 
mult simbolică.

Cu „Gipsy Moth", Fran
cis Chicester — navigatorul 
solitar și tinăr la peste 60 
de ani — face ocolul lumii. 
Vis pe care scriitorul Jack 
London, marinar și căutător 
de aur în tinerețe, nu. și-l 
poate împlini, iachtul său 
„The Snark" cu care por
nise la drum lung, nernai- 
părăsind portul din Austru. 
Ha in care ancorase după 
doi ani de pasionantă că
lătorie.

Mai norocos, dar numai, 
după două expediții nereu
șite, Thor Heyerdahl par
curge pină la capăt, cu pluta, 
sa de papirus RA II peste 
5 000 km în Atlantic, ca stf 
demonstreze ipoteza șttin-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiijiiiiiniiiiiui

CHEMAREA

MĂRII
de VIRGIL LUDU

îiiiiiniiimiiiiiiniiitiiiiiiiiiHiiniiiiiiii 

țifică a originii popoarelor 
din America de Sud.

In intimpinarea mărilor, 
Referenda™ și Carnioi — 
vechi drumeți de ape — 
după aventuroase tentative 
cu bărci pneumatice pe 
ape românești, visează apt: 
mai îndepărtate, un jurnal 
de bord publicat și un film- 
premiat pentru imagini trăs
nite.

Recent. un italian cu o 
tiare. pasiune., de înot, dar 
poate și dornic de celebri
tate — Fulvio Bergamini — 
a parcurs in 33 de ore și 
27 minute cei 120 km din 
tre Triest și Veneția, — re
cord mondial de rezistență 
și distanță — consumînd 
și o cantitate record de 
glucoza, ceai, suc de roșu- 
și ouă...

Lumea apelor este o lupi'; 
fermecată, care a ispitit de 
milenii omenirea. Apele l-au 
vrăjit pe Pierre Loti, Claude 
Debussy, Paul. Gauguin. De 
la bărcuța copilului cu pan
taloni scurți la concursul' 
de navomodele teleghidate 
și traulerul din mările în
depărtate ale Sudului, ma
rea te cheamă stăruitor, ob
sedant.

Canotajul nu este decit 
un, preludiu, la marea aven
tură. Iota, primul acord ma
jor, iar iachtingul,. marea 
simfonie.

Drumeția pe ape și îno
tul sint ispite ale omului 
modern. Ele înseamnă de
prinderi de viață și rela
xare. echilibru in frămân
tata noastră planetă, căci, 
să nu uităm, 2/3 din întreg 
globul este apă...

MARIANA VARGA. BUCU
REȘTI. „Deși n-am rtecît VI ani, 
sint o mare pasionată a fotbalu
lui. Acest sport este a treia mea 
pasiune, după matematică și lite
ratură (n.n. Este bine să păstrați 
această ordine, măcar pînă termi

UN GRUP DE ROMANI CARE 
LUCREAZĂ IN ALGERIA. 1) Pri
ma ediție a diviziei naționale A 
la fotbal : 1932—1933. Cele 14 echi
pe au fost împărțite în două se
rii a cîte ’ echipe, Cîștigătoare ale

nați școala !). vreau să corespou- 
dez cu unul dintre următorii Ju
cători rapidiști : Lupescu, Dan, 
Neagu, Dumitru, sau căpitanul e- 
cliipei, Greavu". Oricăruia dintre 
ei. ii puteți scrie pe adresa clu
bului : București, țos. Giulești. 
18, sectorul 8. Mă îndoiesc însă că 
au timp de corespondență, mal 
ales in această perioadă.

MARTIN PORUMBESCU» BRA
ȘOV. In suprafața de pedeapsă, 
legea avantajului se aplică numai 
dacă Jucătorul faultat se află, 
totuși, în situație clară și SIGURA 
de a marea. Altfel, nu poate e- 
xista un avantaj mai mare, decit 
lovitura de la 11 metri.

CORNELIU TATU, CÂMPENI. 
„Vreau să-mi spuneți dacă în fi
nalul partidei de șah» in carp un 
jucător are pe tabla de șah nu
mai regele, iar celălalt dispune in 
plus de un cai și nebun sau de 
doi cai, cel de al doilea poate cîș
tiga prin mat. (Bineînțeles, în ipo
teza că și adversarul său joacă 
foarte precis). Apelez Ia dv. pen
tru că chiar zilele trecute am a- 
sistat. la două partide dc șah de 
acest fel, in care nu s-a putut 
.ajunge la mat“. iată curo se pre

„In ospiciul din Denver a fost internat celebrul campion

al lumii de box la categoria grea, Jae Louis"

„UN SOLDAT ROMÂN REEDITEAZĂ VICTORIA 
ANTICULUI SOLDAT DE LA MARATHON»

NEW YORK TIMES

PACIENTUL DIN SALONUL 46.
PRIMA VICTORIE ROMÂNEASCĂ 

LA MAREA ÎNTRECERE BALCANICĂ

Din casă ies trei bărbați. Doi sanitari. Intre ei, fostul campion mondial 
de box 3oe Louis. Are in mină aceeași valiză cu care mergea, pe vre

muri, spre sălile de box. Acum, este dus tn altă parte...

A fost supranumit „BOM
BARDIERUL NEGRU", dar 
—. în realitate — îl cheamă 
Joseph Louis Barrow și s-a 
născut în Alabama, la 13 mai 
1914.

O lume întreagă l-a 
cunoscut însă sub numele de 
Joe Louis.

L-au cunoscut generații 
de-a rîndul — unele din me
ciuri, altele din amintiri, al
tele din legende — pe omul 
acela cu 71 de întîlniri și 68 
de victorii, pe boxerul care 
timp de 12 ani n-a coborît 
niciodată înfrînt treptele rin
gului.

Nu de mult, ne-a ajuns din 
urmă o veste tristă : Joe 
Louis, pugilistul cu lovitură 
înspăimintătoare și picioare 
de oțel, omul cu torsul dato
rat parcă lui Michelangelo, 
ajutat de o viteză de reacție 
uluitoare, scăpată de sub po
vara tabelelor celor mai ri
guroase, Joe Louis se află 
internat Intr-un ospiciu...

Este vorba de una și ace
eași persoană cu cea care 
primise — se zice — la ca
bine aproape un milion de 
fire de garoafe, și cîștigașe 
din box mai bine de 4 mi
lioane de dolari !

★
Izbîndo sa — a unui tinăr 

de numai 22 de ani- —- asupra 
lui Sharkey, prin k.o., a con
stituit una din mariie sen
zații ale puailismului deceniu
lui al patrulea. S-a vorbit 
mult și contradictoriu, a curs 
destulă cerneală, cel mai a- 
desea violent-neagră, pe mar
ginea unor bănuite „culise" 
menite să-l lanseze pe tînă
rul din Alabama la altitudi
nea „aristocrației" boxului a- 
mericap.

Joe Louis a tăcut atunci, ne- 
dezminț.ind nimic.

Pentru el au vorbit pumnii, 
și în iunie 1937, trimițîndu-l

SECUNDE Șl
Campionatul bucătăreselor

CLĂTITE!
Campionatul de sprint al bucătăreselor a ajuns Ia a 8-a 

ediție ! în- fiecare an, bucă.tăresele din Anglia și Australia 
se întrec pe distanța de 100 de yarzi. concurentele ducînd 
o... tigaie plină cu- clătite; pentru fiecare clătită căzută în 
timpul cursei se adaugă secunde de penalizare. în acest an, 
învingătoare a ieșit australianca Lynn Kadlie eu un rezultat 
de 14 4 secunde. La întrebarea ziariștilor — „de unde ase
menea aptitudini Lynn a răspuns cu seriozitate : ,,ma a- 
jută foarte mult profesia. într-o zi de munca trebuie sa 
alergi nu glumă în jurul Plilei

zintă lucrurile : 1. Cu un cal 51 
un nebun îti poți tace mat par
tenerul. firește cu condiția să cu
noști temeinic acest joc. 2. Cu 
doi cai, nu-ți poți face mat ad
versarul',, chiar dacă ți-al consu
ma pentru aceasta întregul con
cediu de odihnă ! Vă, felicit, ori
cum, că ați reușit un „mat" cu 
doi nebuni. Este un lucru difi
cil pentru un jucător fără prea 
mare experiență.

MARJA PANAIT, COMUNA 
PISCU. 1) Răspunsul meu o să 
vă decepționeze oarecum : „Gigi 
Tătaru", de la Steaua, nu este 
gălățean de-al dv. El s-a născut 
la 5 mai 1948. la Turnu Severin, 
y Octavian Dincuță (Petrolul) a 
împlinit la 28 iulie 23 de ani. 
Este bucureștoan de origine, de
butul său în fotbal avînd loc sub 
culorile echipei Combinatului po
ligrafic București.

NICOLAE CRIVEANU, MOTRU. 
Am mal răspuns la această în
trebare : meciul România — Ce
hoslovacia, din cadrul C.M. din 
Mexic n-a fost transmis „tn di
rect", el la două ore după termi
narea lui. Sper că nu ml se va 
pțir.e, săptămîna viitoare, aceeași 
Întrebare.

COSTE» MOTOV, SIBIU. Aveți 
dreptate s „CUPA MONDIALA"

la handbal este transmisibilă. Să
sperăm însă că băieții noștri o 
vor face NE... TRANSMISIBILA !

pe Braddock în lumea viselor, 
Joe „cel negru" a cucerit ti
tlul de campion mondial, pri
ma piatră prețioasă dintr-o 
coroană strălucitoare cu 26 
de nestemate.

...Numai în 1941, Louis și-a 
apărat de șapte ori laurii, în- 
cununîndu-se de glorie, um- 
plîndu-se. de bani, primind 
numai la un meci — cel cu 
Billy Conn — incredibila su
mă de 625 000 de dolari ! .

Dar anii trec...
în 1949, neînvins, renunță 

la titlul mondial și Interna
tional Boxing Club se obligă 
sâ-î plătească — pînă la 
sfîrșitul vieții — suma de 
20 000 de dolari anual.

Se părea că bătrînețea ma
relui boxeș vq fi liniștită, dar 
I.B.C. nu vrea să arunce ba
nii și — după o campanie 
de presă derutantă — care 
îl îneîntă și-l sperie deopo
trivă — Joe Louis revine în 
ring.

îmbătrînit, subminat de pri
mele obligații pecuniare ne
achitate, aflat într-o continuă 
ceartă cu cea de-a doua so
ție „bombardierul negru" este 
nevoit să reapară în arenă, la 
37 de ani,- fiind — _ la 26 oc
tombrie 1951 — urniiit și pră
bușit.. sub.' pumnii lui Rocky 
Marciano.

O-fhttistată și plină Ma
dison, Square Garden pri
vește,'cu lacrimi în ochi, 
declinul negrului din Ala
bama, al celui care fuse
se cea mai mare glo
rie din istoria zbuciumată 
a boxului american.

Și ȘICANELE ABIA ÎN
CEP :fiscul oprește toți banii 
încasați de la meciul cu 
Marciano, I.B.C. se socotește 
eliberat de orice obligații, 
furnizorii — altădată atit 
de amabili — năpădesc, soli- 
citind achitarea «nor note ce

• • •

seriilor respective, Blpensla și Uni
versitatea Cluj s-au întîlnlt pen
tru desemnarea echipei campioa
ne. Aceasta avea să fie Rlpensia 
(5—3 și 0—0). 2) Campionul golge- 
terilor noștri este Bonihady, fos
tul centru înaintaș al U-T.A.-el, 
in urmă cu ani. In ediția. 1947—48, 
el a reușit să îtlscrle 49 <lin cele 
129 (!!) de goluri realizate de
echipa sa. Pe locul al doilea, Ba- 
zil Marian, actualul antrenor al 
Iul F. C. Argeș, cu S2 de goluri.

DRAGO? MIHAILESCU, BRĂI
LA. 1) Dorința dv. se lntîlnește 
cu intenția noastră de a consacra 
în această pagină un colț pentru 
Cuvinte încrucișate". Sînteți 

problemist sau simplu dezlegător ? 
2) De la K. D. la K.O. este, de 
multe ori, un pas, pe ring și mal 
ales în... tipografie. Precizăm, 
deci, că ambele meciuri, pe care 
Gene Tunney le-a susținut cu 
Jack Dempsey s-au încheiat cu 
victoria la puncte ă celui dinții. 
Ambii boxeri au fost K.D., dar 
nici unul din ei... K.O.

Ilustrații : N. CLAUDIU 

păreau de mult uitate... LA 
SFÎRȘITUL ANULUI 1956, 
DATORIA LUI JOE LOUIS 
FATĂ DE FISCUL AME
RICAN SE RIDICA LA 
FANTASTICA SUMĂ DE 
1 125 169 DOLARI, la care se 
adaugă — Zilnic — 278 de do
lari penalizare.

Fără bani, hăituit de 
toată lumea, împrietenit 
cu alcoqlul, fostul rege al 
careului magic cade tot mai 
des pradă depresiunilor ner
voase, și în ciuda tuturor 
împotrivirilor — „sînt doar 
trist. în rest, totul e nor
mal" — ultima soție, qvo- 
catq Martha Jefferson, șe 
vede silită să-l interneze 
într-pn pspicju.

în momentele de lucidi
tate, Joe Louis protestează 
cu amărăciune — „fami
lia a vrut să scape de mi
ne, asta este cauza pentru 
care mă aflu aici" — dar 
pentru toată iumea este 
evident faptul că s-a în
cheiat definitiv tulburătoa
rea carieră a „bombardie
rului negru".

Marele Joe Louis a de
venit, simplu, Joe Louis din 
salonul 46...

OV. I.

P.S. O știre apărută recent 
ne anunță, de dineolo de 
Ocean, însănătoșirea fostului 
campion, care va părăsi în 
curînd spitalul. Să sperăm 
că pentru totdeauna...

Din culisele fotbalului internațional...

Nu, cel din fotografie nu :
, este da loc un cantiidat even- 
I tu&li la zboruri spațiale. .,Pa- 
i dental" se numește Colin Beli 
• _ internațional englez^ a }u- 
'• cat și în Mexic — și se supune 

unor teste, la Universitatea 
din Salford, care studiază 
reacțiile fotbaliștilor supuși 
unor eforturi de foarte mare 
intensitate).

® Un original turneu se 
desfășoară, zilele acestea, în 
Berlinul Occidental. Turneul 
reunește toate echipele ama
toare din acest oraș. Premiul: 
un cal de curse cu întreți
nere și antrenament gratuit 
timp de un an (preț : aproxi
mativ 12 009 F. francezi). Nu
mele calului : El Torrid. Dacă 
va cîștiga curse, tot benefi
ciul va intra în casa de bani

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

...CiND BUNICH FACE AU SPORT!
august

SECTORUL DE DOCUMENTARE Șl INFORMARE

ȘTIINȚIFICĂ AL C. N. E, F. S.

1870 „DAREA LA SEMN 
...... I GENERALA- (n.n. : am

spune astăzi, un cam
pionat național, de tir, început 
cu întrecerile pe comune și 
încheiat cu o finală pe țară). 
Abia a început, a prinde fru
moasa instituțiune a dârei la 
semn — instituțiune care face 
așa de mari servicii (...). și 
iată că și pre această institu- 
țiune cercăm a o nimici sau 
paraliza. După ce guvernul 
actual a crezut bine a lăsa 
pre comune în voia lor șă 
facă sau nu darea la semn, 
apoi acum, sub pretext că 
n-au tras toate comunele, 
aflăm că nu va face dare la 
semn generală la București 
nici pentru județele care au 
tras 1 Noi încă, deși ni se 
spune că hotărîrea e defini
tivă, tot nu putem crede în 
ea ! Cu înlesnirile de transport 
prin căile fierate ce sînt în 
mare parte gata, darea la 
semn generală care d’altmin- 
terlea abia costă 5—8 000 lei, 
nu poate fi refuzată țării!

Și apoi, ori avem o lege, 
ori nu !

Dacă aplicarea ei este la 
arbitrul guvernanților, să știe 
țara ca să vadă în ce mod 
își poate asigura mersul ne
împiedicat al instituțiunilor 
sale !"

(„Informațlunile bucureș- 
tene" din 28 august 1870)

1895 SERBĂRILE SOCIE- 
.......... TAȚII PRESEI IN 

GRADINA CIȘMIGIU 
(...) duminică 13 și marțt 15 
august 1895 (...) printre toate 
celelalte amuzamente s-au a- 
ranjat cîteva curse de velo
cipede în mod Excepțional. 
Pentru primele 2 curse se 
percepe o taxă de înscriere 
de 5 lei, iar valoarea pre
miilor atribuite va fi — în 
ordinea primelor 3 locuri ale 
clasamentului : 50 lei, 25 lei 
și respectiv 10 lei ; la cursa 
a treia, taxa ' de înscriere este 
de 10 lei iar valoarea pre
miilor, duhlă ! La ultima cursă, 
a patra, nu se va plăti nici 
o taxă și se vor atribui pre
mii constind din obiecte de

Istoria Jocurilor Balca
nice — care numără 
nu mai puțin de patru 

decenii — este bogată în 
evenimente. Și, odată, cînd 
se va scrie hronicul acestei 
competiții, desigur că autorii 
ei vor avea de povestit multe 
lucruri interesante.

Cum ar putea fi uitată, de 
pildă, ziua cipd România or
ganiza pentru prima oară 
Jocurile Balcanice (1937) și 
tind pe stadionul A.N.E.F. 
(astăzi Republicii) erau pre- 
zenți peste 20 000 de spec
tatori electrizați de cele șase 
victorii românești ?

Din noianul marilor rezul
tate, asupra unuia stăruim 
astăzi, cînd România a orga
nizat din nou marea între
cere balcanică. Este vorba de 
victoria lui Nicolae Ilie, la 
prima ediție a Jocurilor Bal
canice de la Atena din 1930.

Am ales-o pe aceasta, pen
tru că a fost prima victorie 
obținută de un atlet român 
la această întrecere și pentru 
că ea a fost realizată în cea 
mai clasică probă atletică: 
maratonul.

O victorie de more 
răsunet I

Ilie Nicolae, după ce -con
curase cu două zile înainte la 
10000 metri, unde reușise să se 
claseze al patrulea, în urma iui

a echipei învingătoare a tur
neului.

® „Qame-back" în Chile ? 
Fernando Riera a primit din 
partea federației chiliene pro
puneri pentru a prepara, din 
nou, selecționata națională. 
După frumoasa figură din 
campionatul mondial, ediția 

> în goană după... un cal de cyrse ® O 
primă de „fidelitate** * 3 4 5 de 50 milioane lire 
• Pele se gîndește la un nou record? 
8- llțu va avea conducător onorific pe 
Merckx ® O jignire de 3400 000 cruzeiros 
© Didi supus unui interogatoriu de 5 ore 

strict secret

din Atena I
'A doua zi, întreaga presă 

sublinia pe primele pagini 
victoria atletului nostru cu 
titluri din cele mai senzațio
nale. Astfel, se putea citi: 
„Soldatul Nicolae Ilie (concu
rentul rămân își făcea, stagiul 
militar) reeditează isprava 
anticului soldat de la Mara
thon", sau un alt titlu: „Ro
mânul din Carpați, coborît la 
poalele Pindului, cucerește 
Marathonul".

Strălucita victorie a lui Ni
colae Ilie, a fost urmată, 
după cîțiva ani, de cea a lui 
Ludovic Gal, tot la maraton, 
și de alte victorii, din ce în 
ce mai multe, din ce în ce 
mai frumoase.

prof. CAMIL MORȚUN

crunt pe conducătorii lui 
Botafogo, oferind u-l e
3 400 (JOO de cruzeiros pen
tru achiziționarea lui Ro
berto și Jairzinho. „Pauliș- 
tii“, se pare, ar vrea să 
reconstituie naționala „tri- 
campeao". Ceea ce nu poa
te mira pe nimeni!

9 Reims, recent repro- 
movată în prima ligă fran
ceză, a hotărît să-și întă
rească efectivul, în vede
rea unei cît mai bune 
comportări, viitoare. Noile 
sale achiziții vizează, în 
special fotbalul iugoslav 
(mare „exportator" fotba
listic, deoarece, după 
Dakic și internaționalul 
Galic (fost la Standard 
Liege), este posibilă ve
nirea la echipa din ora- 

« sul cu cea mal. renumită 
. șampanie și a lui Osim 

(Sarajevo) !
• Didi a răspuns, timp de

5 ore, întrebărilor puse de 
membrii unei comisii de an
chetă numită de guvernul 
statului Peru. Asupra cam
pionatului mondial, bineînțe
les. Nici un cuvînt nu a 
„transpirat".
• Selecționata de juniori a 

Argentinei va susține nu mai 
puțin decît... 10 întâlniri în 
străinătate, în această lună : 
Peru, Guatemala, Mexic, Pa
raguay etc... !

• Anunț într-un ziar fran
cez de specialitate : „Urgent 
club din C.F.A. (campionatul 
amator francez) caută atacant 
ex-profesionist". Simplu și 
eficace... (d. gr.).

sa .din 1962, cînd, echipa chi
liana a cucerit medaliile de 
bronz, va reuși Riera să ca
lifice Chile pentru viitoarea 
ediție a campionatului mon
dial ?

® Fiecare jucător bra
zilian din echipa campi
oană a lumii a primit, de 
la o mare firmă electro- 
menajeră brazilian#, mai 
multe cadouri: un televi
zor, un refrigerator, un 
pick-up stereo și un radio 
tranzistor.

® De Sisti, internațio
nalul de la Fiorentina, a 
cerut clubului său 50 mi
lioane de lire, ca primă 
de fidelitate. Fiorentina 
l-a amenințat cu lăsarea 
pe tușă.
• Între 14—16 august 

va avea loc la Malaga 
turneul de fotbal Costa

Vn velocipea de acum, trei sfer
turi de veac I

artă. Vor ti și locuri pentru 
privitori, pe preț de 2 lei".

(„Universul- din 11/23 au
gust 1895)

1920 ÎNCEPUTURILE U- 
.. ....... NUI MARE ATLET.

— La... „Olimpiada” 
din Turnu Severin au parti
cipat și reprezentanții clubului 
„Ercule" din Caransebeș. Cele 
mai bune performanțe le-a ob
ținut tînărul Pompi Sioichi- 
țescu: premiul I „la fugă 
109 m în 12 secunde și la salt 
in lungime 5,88 m“ și premiul- 
II ,,la salt in înălțime" cu 
1.50 m. Tînărul reprezentant 
al clubului flErcule“ avea să 
devină dțiva ani mal tîrziu 
multiplu recordman ți cam
pion național 1

(Din nr. 10—11 din august- 
septambria 1420 al revistei 
„Viața sportivă*)

1945 ^.REPREZENTATIVA
■i 11 CAPITALEI a sufe

rit o uluitoare în- 
frîngere din partea selecționa
tei Tg. Mureș. Scorul : 8—1 
(3—0)... Iordache a marcat 
golul de onoare pentru fotba
liștii bucureșteni”.

(n.n. O știre din „Sportul 
popular" din 7 august 1945 
care va da poate... curaj fot
baliștilor din orașul de pe MU- 
reș, pentru o cit mai rapidă 
reeditare !.. .)

Documentar de 
Dorin STEFLEA

Manea, a luat startul la ma
raton, Plecarea s-a dat din, 
satul acela devenit celebru, 
și Ilie, de la început, s-a 
plasat în plutonul fruntaș. 
La 20 km este în frunte ală
turi de concurentul grec, de 
care reușește după puțin timp 
să se desprindă. Și nu va mai 
fi ajuns !

Regretatul Lazăr Bodea — 
cîștigător la această ediție, a 
aruncării ciocanului, l-a ur
mărit și încurajat pe parcurs, 
contribuind într-o largă mă
sură la victoria alergătorului 
român.

Del Sol. În prima zi sînt 
programate meciurile : Va- 
sas—Real Madrid și Dina
mo Zagreb— Malaga.
• Jair, mulatrul brazilian 

de la Inter, vrea să se în
toarcă în Brazilia. Motivul : 
în echipa milaneză, pe postul 
de extremă dreaptă, a fost

preferat Un tinăr transferat 
de la Palermo, Pelizzaro.

• „Regele" Pele continuă 
sezonul, „cu toate pinzele 
sus". In ultimul meci de 
campionat, el a înscris toate 
cele 5 goluri cu care echipa 
sa,. F.C. Santos, a învins pe 
Guarani. Se gîndește, oare, 
-perla neagră la un nou re
cord ?

• Echipa belgiană Racing 
White (looul 7 în campiona
tul trecut.), în rîndurile căreia 
vor activa, începind cu noul 
sezon și ultimele sale achi
ziții — Bergholtz, internațio
nalul olandez. Bjerrc, inter
naționalul danez și portarul' 
român L’tu — numără în 
rîndul conducătorilor săi o- 
norifici și pe celebrul 
Merckx !

• F.C. Sao Paulo, clu
bul lui Gerson, i-a jignit

UN TERITORIU PUJIN EXPTORAT
Pentru unii „antenă colectivă", pentru alții „terra incog

nita" — sectorul de documentare și informare științifică ăl 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și sport își tră
iește existența diurnă, aparent departe și în umbra fede
rațiilor- și sectoarelor de specialitate dar, în fond, contri
buind la popularizarea și pătrunderea noutăților din sportul 
și educația fizică mondială.

Mijloacele folosite în special, după cum ne-a xpu.ș tov. 
L. Ropot, srnt publicațiile documentare periodice. Q enume- 
raie a acestora, fiecare cu seria sa anuală, ar epuiza poate 
întregul spațiu al paginii de față, așa incit ne permitem să 
amintim doar lunarul „Sport peste hotare", vizînd probleme 
generale ale educației fizice, medicinii sportive sportului d.e 
masă, antrenamentului sportiv. „Buletinul informativ" de
dicat problemelor olimpice, „Educația fizică în școală"’ care 
apare alternativ cu „Sportul la copii și juniori", ce se adre
sează cu precădere cadrelor didactice și metodiștilor.

Interferența sport-știință-tehnică văzută prin unghiul am
plu al necesităților practicii și al fluxului informațional, se 
reflectă și într-o serie de publicații aperiodicc. cu tome ca 
de pildă „Calitățile fizice", „Cibernetica și sportul", „Psiho
logia sportului", „Alimentația sportivului", „Sportul șj alti
tudinea" (a cărei apariție a. premers Olimpiada din Mexic), 
„Atletismul ieri, azi, mîine", „Orientări și tendințe în fot
bal" (care a văzut lumina tiparului înaintea recentului C.M,).

Că efortul de tipărire a unor asemenea lucrări nu ește de 
loc neglijabil, stau mărturie bibliografiile publicațiilor ro
mânești de cultură fizică, editate anual în limbile română 
și franceză, lucrare unică în domeniul respectiv și, după 
cum ne-a relatat prof. ANTOANETA TROTESCU, mult so
licitată în străinătate, prin intermediul Centrului interna
țional de documentare sportivă de pe lingă UNESCO.

In afara culegerilor de traduceri, expediate organelor te
ritoriale ale C.N.E.F.S.. cabinetelor lor metodice, federațiilor, 
specialiștilor și cadrelor didactice, BIBLIOTECA SECTO
RULUI POSEDA APROAPE 150 DE TITLURI DE ZIARE 
ȘI REVISTE. APROXIMATIV 5 000 DE VOLUME IN LIM
BILE romana, engleza, franceză, rusa, germa
na, CEHA, POLONEZA, MAGHIARĂ etc.

Cine sînt cititorii ? După cum ne-a relatat tov. Ludmila 
Catană, aceștia se recrutează dintre activiștii federațiilor, an
trenori și studenți ce-și pregătesc diferite examene (chiar 
și de Ia Institutele de Arhitectură și Construcții...) Mulți ? 
Din păcate, nu ! Ciudat și simptomatic mi s-a părut faplițl că 
printre fișele de cititori ale ultimelor două luni n-a putut 
ii găsit vreun lucrător al Centrului de cercetări științifice 
Și documentare al C.N.E.F.S. De aceea, credem că nu gre
șim afirmînd că vastul material aflat aici, la sectorul de in
formare și documentare, constituie, încă, un teritoriu ce 
n-a fost prospectat cu pasiune de cei ce ar trebui, prin de
finiție, să o aibă...

’oul SLAVESCU

Sosirea pe stadion — un 
adevărat triumf

Pe întreg traseul o lume 
imensă era înșirată pe mar
ginea drumului, iar la intra
rea în oraș concurenții și ofi
cialii cu greu și-âu putut 
face loc. Intrarea pe stadio
nul olimpic din centrul Ate
nei a dezlănțuit pur și sim
plu tribunele (60 000 de spec
tatori), iar noi românii, co
pleșiți de emoție și de bucu
rie, ne îmbrățișam.

Victoria lui Ilie Nicolae 
în paginile ziarelor



PUNCTE DE VEDERE BAZELE SPORTIVE
ÎN PERSPECTIVA SISTEMATIZĂRII
AȘEZĂRILOR URBANE ȘI RURALE

(II) Necesitatea unor planuri de amenajări sportive și elaborarea de

cataloage tip cu proiecte de baze sportive

în articolul anterior, au
torul a arătat necesitatea 
asigurării spatiilor pentru 
terenuri de sport și joacă 
în schițele de sistemati
zare a municipiilor, ora
șelor și comunelor.

In legătură cu perspectiva 
sistematizării consider că es
te momentul să se treacă la 
găsirea acelei soluții, care 
să dea viitoarelor orașe și 
comune baze complexe și cu 
un grad mai ridicat de con
fort și dotare materială, 
amplasate la distanțe cit 
mai accesibile, pentru folo
sirea lor, îndeosebi de către 
elevi. întrucît bazele sporti
ve vor face parte alături de 
celelalte dotări sociale, cul
turale și comerciale din con
dițiile obligatorii ale unei 
vieți civilizate a cetățenilor 
văd necesară existența unui 
complex sportiv care să cu
prindă terenuri de fotbal, te
nis, volei, handbal, baschet, 
pistă și sectoare de atletism, 
popicărie etc. Totodată, te
renurile sportive. Care au

Întrecerile

șahiștilor juniori
In sala C.P.M.B. din Capitală 

(str. Lipscani 14) se desfășoară 
, finalele campionatului republican 

de șali pentru juniori ți junioare 
pe anul în curs. După disputarea 
primelor runde, cele două clasa
mente au următoarea configura
ție ;La fete conduce LIA BOGDAN 
cu 4 puncte (din 4 posibile), ur
mată de Marcela Florea ți Ga
briela Olteanu S (1), Anca Gheor- 
gho 3 (1), Luminița Cîrmatiu 2, 
Hodica Neofit l’/2 (1). Mariana 
Duminică 1V2. MUiaela Tuță și 
Mariana Baboianu 1 (2), Elena 
Gaidos 1. Ileana Toth ți Ecateri- 
na Biro 0 puncte (12 participante).

La băieți conduce V. VLADONE 
4 puncte ’ (din 5 posibile), urmat 
de C. Spulber. I. Armaș, lî. Prun- 
deanu și E. Nagy 3',2, I. Rosem- 
blau. H. Astman, I. Berghianu și 
P. Ștefana 2’/*, F. Dcac și A. Bor
can 2, A. Elian 1, O. Carzon și 
P. Antenie % puncte (14 partici
pant!).

T. NICOARÂ

frecvență zilnică mare, am
plasate rațional pe teritoriul 
orașelor, pe lingă școli, că
mine, internate, în parcuri 
și cartiere, aproape de 
domiciliu și în condiții 
de accesibilitate comodă, 
constituie cea mai e- 
ficientă formă de angrena-, 
re a maselor în activitatea 
sportivă și folosirea plăcută 
și recreativă a timpului li
ber.

în această direcție se ri
dică și unele tendințe care 
prin implicațiile ce le gene
rează merită să fie tratate 
cu toată atenția. Să ne folo
sim de un exemplu practic, 
care nu este singular. Recent, 
în satul Spătărei, comuna 
Furculești din județul Teleor
man, terenul de fotbal a 
fost dezafectat. Nu mă voi 
referi la justețea sau nejus- 
tețea măsurii, ci la optica 
unor persoane cu responsa
bilitate în domeniul sistema
tizării de a privi problema 
bazelor sportive. „Era tere
nul cel mai potrivit ampla
sat in vatra satului să fie 
afectat la ceea ce avem ne
voie pentru că din terenul 
agricol nu avem voie să 
luăm și ne trebuiau aprobări 
din partea organelor centra
le", afirmă tovarășa Ghițu- 
lescu care s-a deplasat din 
partea Direcției Județene de 
Arhitectură și Sistematizare 
la fața locului. „Am fost de 
acord cu desființarea terenu
lui pentru că era nn maidan, 
nu era orientat corespunză
tor, era neregulamentar, ne
împrejmuit și fără dotări a- 
nexe" afirmă tov. Andrei, 
directorul aceleiași direcții.

Desigur, ar fi ideal să a- 
vem toate bazele sportive 
gazonate, cu zgură sau bi- 
ț.uminizate, orientate potrivit 
cerințelor, împrejmuite șl 
dotate cu anexe și insta
lații moderne. Deocamdată, 
posibilitățile nu permit așa 
ceva și nici nu se simte ne
cesitatea de a pune o ase
menea -sarcină.

După cum se știe, în repe
tate rînduri, mai ales în ul
timul timp, prin documente
le de partid și de stat refe
ritoare la mișcarea sportivă, 
s-a pus tocmai problema lăr
girii bazelor sportive simple,

ca o necesitate de care de
pinde în mare măsură dez
voltarea activității de edu
cație fizică și sport a mase
lor. Ar fi o mure greșeală 
să ștergem, cu ușurință, de 
pe hărțile unor localități di
ferite baze sportive simple 
sau chiar cu confort mini
mal, așa cum a fost terenul 
sportiv Unirea Tricolor din 
cartierul Obor al Bucureș- 
tiului, sau să vedem numai 
dotarea centrelor de comu
ne în dauna satelor. Un e- 
xemplu concludent care re
flectă eît de diminuată este, 
într-o asemenea orientare, e- 
ficiența eforturilor ce se fac 
pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a mișcării sportive o 
oferă tocmai capitala țării. 
Aici, în ultimii 10 ani au 
fost dezafectate 83 baze și 
terenuri sportive în timp ce 
s-au construit in loc numai 
32.

Avîndu-se în vedepe nece
sitatea extinderii și amena
jării unor noi baze sportive 
simple ar fi de mare utili
tate ca organele și organiza
țiile cu atribuții în domeniul 
activității sportive să între
prindă lăudabile inițiative de 
a elabora pe plan local pla
nuri comune de amenajări 
sportive pe cel puțin doi ani, 
prin valorificarea resurselor 
locale și contribuția voluntar 
patriotică a cetățenilor.

Pentru a stabili ce va tre
bui să se amenajeze pe spa
țiile afectate prin sistemati
zarea localităților, ar fi ne
cesar ca C.N.E.F.S., în cola
borare cu celelalte organe și 
organizații interesate, să ur
genteze elaborarea unor ca
taloage cu proiecte tip de 
complexe, terenuri sportive 
și spații de sport și joacă 
pentru copii, precum și, e- 
ventual. a unor normative 
care să fie obligatorii de 
realizat pentru diferite ti
puri de localități, stațiuni do 
odihnă, școli, cartiere, parcuri 
etc.

în acest fel, s-ar putea ob
ține o eficiență mai ridicată 
a măsurilor în curs de înde
plinire. pentru, intensificarea 
activității de educație fizică 
și sport a oamenilor muncii.

prof. Gh. VLĂDICĂ

în meci de antrenament

Rapid - Laromet 8-3 (4-1)
RetatOpire- plăcută ieri, pe Giu- 

lești, cu jucătorii Rapidului. Pri
ma lor partidă din sezon. în fie
ful propriu, susținută in compa
nia ectiipei bucureștene de divi
zie c. Laromet, a oferit 110 mi
nute (două reprize a de nlinJ 
da spectacol fotbalistic agreabil, 
cu ntulte faze de poartă și multe 
goluri. Q bună contribuție la ca
litatea jocului au avut Învinșii, 
care și-au apărat eu dirzenie șan
sele. deși scorul final a fost 8—3 
(4—1) pentru Rapid-

Prima parte a meciului a avut 
două aspecte : 3o de minute de 
perfectă egalitate, ca joc și scor, 
după care feroviarii s-au impus 
cu autoritate.

In cea de-a doua repriză, antre
norul M. Bărbulescu a făcut nu
meroase modificări în formație, 
echilibrul de forțe de la începutul

partidei repetlndu-se simetric și 
în această parte a jocului. Rapi
dul revine. însă, înscriind 4 noi go
luri, iar Laromet două. Pentru 
învingători au marcat : Apostol 
(2), Ionescu, Neagu (2), Năstu- 
rescu (2) și Dinu, iar pentru La
romet Florea și Călin (2).

Excelent arbitrajul antrenorului 
Cristescu. In acest meci. Rapid a

UN BUCHII
DE COMPETIȚII
(Urmare din pag. 1)

traseu de 150 de kilome
tri. Dacă treburile organi
zatorice se dovedesc la 
înălțime, atunci singura 
adevărată temere față de 
succesul competiției se da
torează ploii, care cade la 
Focșani în fiecare după- 
amiază, regulat, ca la... 
tropice!

în aceste zile, sportul 
rural al țării Vrancei și-a 
trimis ambasadorii la Foc
șani, pentru a-și apăra 
șansele în competiția ju
dețeană a atletismului, fot
balului, handbalului și 
voleiului și a fost o mare 
plăcere pentru mine a-i 
revedea, pe gazon, pe fot
baliștii coborîți din satul 
acela cu nume parcă de 
legendă — Străoane — 
întâlniți anul trecut la fi
nala pe țară a „Cupei 
satelor". Alături de ei se 
întrec aici aproape 400 de 
sportivi din Popești sau 
Vidra, din Birsești sau 
Vizantea — ca să numesc 
numai satele cu o activi
tate sportivă remarca
bilă —. a căror pre
zență, gălăgioasă și co
lorată, oferă Focșanilor 
o tentă de sărbătoare, de 
repetiție generală înaintea 
Zilei de 23 August.

în cadrul festiv ce cin
stește Ziua Eliberării, 
„Cupa 33 August" la fot
bal, aflată în curs de des
fășurare, chemînd la în
trecere 6 echipe (Lucea
fărul Focșani. Flacăra O- 

i dobești. Chimica Mără- 
șești. Construcții Focșani, 
Auto Adjud și Forests 
Cosmești) de valori aproa
pe egale, în lipsa divizio
narei C, Automobilul Foc
șani, aflată înjntense pre
gătiri în Vederea reluării 
campionatului.

Trecînd la programarea 
propriu-zisă, seacă, sus
trasă comentariilor ex
tinse, trebuie menționat 
că agenda sportivă a ace
stei zile mai include pe 
malurile Milcovului o 
Cupă la volei, a cărei 
etapă finală va fi găzduită 
de terenul Centrului Șco
lar Agricol, un concurs de 
tir deschis „amatorilor", 
în cadrul căruia „va îm
pușca" și elevul Eugen 
Satala (Viitorul Focșani), 
crediat cu a 3-a perfor
manță națională la aer 
comprimat (3x20 focuri) și 
fost recordman al țării 
timp de... o oră, în sfîrșit, 
o demonstrație de judo— 
sport care a prins rădăcini 
aici grație tânărului in
structor Nicolae Rusu.

DIN BLOCNOTESUL 
DIVIZIEI B...

• Primele două ediții ale
diviziei B (1934—1935, 1935
—1936) s-au desfășurat cu 
participarea a 40 de echipe 
împărțite în 5. șerii,

• Un număr și mai mare 
de echipe — 62, împărțite în 
4 serii, două a cîte 16 echipe

aveau
1947

folosit următorul lot de jucători: 
Rămureanu (Răducanu), Pop 
(Ștefan), Dan (Costea). Lupescul 
(Cojocaru), Greavu (Mușat), Dinu, 
Dumitru (Niță), Petreanu (Năstu- 
reșcu), Neagu, Apostol, Codreanu 
(M. Stelian).

Geo RAETKI

Canotoarele —gata de start pentru „europene"

Drumul spre Tata
trece prin Piatra Neamț...

Cele cUeva zjje 
care au mai rămas 
pîaâ la campiona
tele europene femi
nine de canotaj a- 
cademțe (81—13 au- 
guM. Tata — Unșța- 
ria), ne-au îndem

nat Să vizităm, la Începuturi aag- 
tei săptămîni locul de pragă.țre 
a lotului republican, cațe și-a 
stabilit — în vacantă — cartierul 
gnaeral Ia Piatra Neamț.

Intr-un pitoresc cadru natural, 
linsă lacul Bîtca Doamnei, am 
fost întâmpinați de profesorul Ion 
Btiliigioiu, antrenorul lotului. Am 
trocul direct la problemă, intere* 
sindu-ne de stadiul pregătirii 
sportivelor, de pofla lor de lucru, 
d- șansele și pozițiile pe care 
sch.ristele noastre le vizează la 
apropiatele campionate. Iată cîte- 
va d n însemnările făcute...

Acum, la sfîrșlt.ul perioadei de 
pregătire pentru marea confrun
tare continentală, sc'11 fostele ro
mânce au atins un nivel valoric 
ridicat. Obținut în. urma s,nlre- 
numen-ielor ,.tari“ pe care le-au 
făcut în actualul sezpn. Lacul Bu
ca Doamnei a fost ales ca pista 
de pregătire, pentru excelentele 
sala călităt naturale : existența 
unei „ape grele", de adincime. l’> 
nțștite. precum și a celor două 
ct tiate cu apli curgătoare, oferind 
posibilitatea unor antrenamente în 
condiții optime, atit. ia capitolul 
tehnică, cit și la eel de forță.

După încercarea diferitelor for
mule de echipaje. în probele de 
4 1 vîsle și 8+1, antrenorul Bulu- 
gl siv. s-a oprit asupra următoa- 
T>- formații '■ toana Tudoran, 
UTi‘an.1 Botez, Ileana Nemeth. Fli- 
sabeta Lazăr + Ștefania Borisov, 
r-spcctiv Qoina B.ălașa, Maria 
Sîngeorzan, Doina Bărdaș, Viorica 
Creții. Teodora Untaru. Elena 
Neenlșt. Eeaterina Tra.ncloveanu, 
Viorica Lincartț + Mariana Naidin. 
Ta-3 deci, că in echipajul vîslașe- 
lor alături de s*le patru maestre e- 
merite ale sportului. campioane 
europene in 19t*8, a tost inclusă 
si Cea mai bună simplistă din 
țară — Elisabeta Lazăr. în noua 
formulă, echipajul a obținut vara 
aceasta două victorii de prestigiu 
la regatele „Brandemburg" șl 
„Bosbaan". in prima depășindu-șl 
clar marile adversare, U.R S.Ș. și 
R.D.G.. iar în cea de a doua rea
li zlnd un valoros record al pistei 
din Amsterdam. La antrenamente, 
eciaipajul a obținut — în ultimul 
timp — noi recorduri în probele 
d- 33a și 500 m, în timp ce la 
1 000 m rezultatele sînt — constant 
— foarte bune. Firește, optimis

mul dăinuie in barca de 4 vîsl®. 
ale cărei ocupante se gindesc. nu
mai la cucerirea primului loc !

L» 8+1. echipajul definitivat du
pă „Regata Bosbaan" (In caro a 
ocupat locul I) a atins în mo
mentul de față, după o solicitare 
treptată, un uival corespunzător 
de pregătire. După Ufl inceput 
slab țn actualul sez.on, echipa a 
căpătat coeziune. îm‘»unătățindu-ș.i 
implicit și timpii. In ultima peri
oadă, antrenorul a pus acțSPtul 
pe start și finiș, eăutind să re
medieze carențele care existau. 
La această probă, lupta pentru 
primul loc se anunță deosebit de 
disputată, pretendentele principale 
fiind echipajele U.R.S.S. și R.D.G. 
Dar și româneele emit pretenții 
la o medalie, așa că — după cum 
ne spunea interloeutorul nostru — 
s-ar putea ca departajarea la so
sire să. apeleze la... fotografie, și 
un amănunt încurajator : ambar
cațiunea de concurs, sppgțp.iită 
reeent fspre deosebire, de cea de 
la 4 v’slel de C.LL. Reghin, la o 
comandă specială, se dovedește a 
fi de excelentă calitate.

r-mtru celelalte probe, simplista 
Crista Kloss, care a obținut în ac
tualul sez,on rezultate sub posibi
lități, va trebuț să lupte serios 
pentru a se clasa r- așa eura se 
preconizează — în primele șase. 
La 4+1 rame. România va pre
zenta un tînăr echipaj 
Clubului Nautic Universitar (Lu
cia Kresz, Marilena Mureșan, Sil
via Speteanu și Maria Bălan), ca
re s-a pregătii pe apele Șnagovu- 
lui,. sub îndrumarea antrenorului 
Ion Beîcu. tn proba de dublu; 
deși se prevăzuse participarea 
noastră, valoarea scăzută a spor
tivelor. precum ți unele abateri 
de la disciplină, ne vor obilaa 
să absentăm la actuala ediție a 
C.E.

Consemnind. In încheiere, apor
tul substanțial adus în perioada 
de pregătire de către sportivele 
de rezervă (în. special Garoafa 
Cant emit), de medicul lotului, dr. 
Octavian Popeseu, de marangozul 
Andrei Beesai. de tehnicienii Cen
trului de cercetări științific» „23 
August" (prin filme și kinogra- 
meț ca și — evident — de ospita
lierele gazde din orașul de pe 
Bistrița am părăsit cartierul ge
neral al schlfistelor noastre cu 
multe speranțe. Astăzi, caravana 
canotoarelor părăsește Piatra 
Neamț, in drum spre lacul Tata, 
pista de concurs a „europenelor", 
pe care am dori să culeagă aurul 
mult dorit 1
MW*

aiexandrescu

al

A X-a sesiune a Academiei Olimpice Internaționale

AMPLE DISCUȚII 
ASUPRA PREGĂTIRII OLIMPICE

OLIMPIA, 14 (prin telefon 
de la trimisul nostru spe
cial). *— A doua săptămînă 
de lucru a Academiei Olim
pice Internaționale a fost con
sacrată aproape în exclusivi
tate temei principale a se
siunii : pregătirea olimpică. 
Tema a fost tratată din di
verse unghiuri de vedere, cu 
toate implicațiile inerente.

Seria dezbaterilor a fost 
deschisă de interesanta și 
documentata conferință a 
doctorului JOSE FERRER 
HOMBR AVELLA (Spania), 
secretarul general onorific al 
Societății internaționale de 
psihologie sportivă. Vorbito
rul a avut deseori cuvinte 
de apreciere la adresa lu
crărilor cercetătorilor ro
mâni și în special ale prof. 
MIHAI EPURAN, Confirma
rea aprecierii de care se 
bucură psihologia sportivă 
română au avut-o și în ce
rerea insistentă ce ne-a fă
cut-o profesoara vest-germa- 
nă ILSE-MARIA SA BATH, 
de a i se trimite studii de 
specialitate din România.

Punctul de vedere medical 
a fost prezentat de dr. NI
KOS PAPARESKOS (Gre

cia), iar cel al sportului fe
minin de dr. SARAH JER- 
NIGAN (S.U.A.). Despre pre
gătirea olimpică au mai vor
bit GUIDO SCHILLING (El
veția), HEZRON SAGGION 
(Kenya) și alții. Cele mai 
multe discuții le-a suscitat 
însă conferința titularului 
seminarului K. S. DUNCAN 
(Marea Britanie), care a tra
tat problema pregătirilor ge
nerale naționale pentru Jocu
rile Olimpice. In cadrul grupe
lor de seminar, subiectul a fost 
mult extins pînă la aprecie
rea sistemului de organizare 
a sportului în diferite țări, 
în mare majoritate, partici- 
panții au adoptat concluzia 
că sportul are nevoie de un 
minister sau de o instituție 
centrală de stat, că educația 
fizică nu poate fi detașată 
de procesul general de in
strucție (învățămint); că 
PROIECTUL DE STATUT 
PREZENTAT DE ALEXAN
DRU ȘIPERCO TREBUIE A- 
PROBAT, pentru a permite 
societății să acorde asisten
ță sportivilor de performan
ță.

Cu mult interes au fost 
urmărite intervențiile a 15 
foști participant! Olimpici, 
antrenori sau sportivi de 
mare valoare din nu mai 
puțin d« zece țări. Patinato
rul austriac WILLY BIE- 
TAK, prezent cu partenera 
sa în întrecerile de la pa
latele de gheață din Inns
bruck și Grenoble, a poves
tit cum l-a ajutat marele 
campion sovietic PROTOPO- 
POV ca să înțeleagă plăce
rea intrinsecă a patinajului. 
Antrenorul vest-german Horst 
Kassler a evocat originala 
experiență a prof. IOAN 
KUNST-GHERMANESCU în 
pregătirea psihologică a 
handbaliștilor români îna
intea campionatului mondial.

Programul zilnic al aces
tei universități olimpice con
tinuă. Pentru a nu-1 uita, 
participanții sînt treziți în 
fiecare dimineață la ora 6.45 
în sunetele celebrului Imn 
Olimpic al lui Samaras și 
Palamaș, care a răsunat pen
tru întîla oară în arena o- 
limpică la Atena, în anul 
1896.

Victor BANCIUIESCU

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM
In penultima zi a 

pentru campionatele 
de ciclism, care se

întrecerilor 
mondiale 

dcsfftșoarA
la Leicester, s-au disputat pro
bele de șosea pentru amatori.

a revenit danezului Jor^en 
Schmidt, învingător pe distanța 
de 1M1.200 km in 4h08:12. Belgie
nii Van den Linden și Gakens 
au sosit la intervale de 3 și, res
pectiv, 5 secunde.

Cursa feminină de fond s-a 
desfășurat pe distanța de 61,480 
km. A cîștigat sovietica Ana 
Kolcina in 11139:54,7 dispunând 
la sprint de italianca Milena 
Tartarii șl Raisa Obodovskata 
(U.R.S.S.).La masculin, titlul de campion

Iată-i pe cel 4 component! ai echipei U.R.S.S. care at> terminal învingători In proba de 100 km contratimp, 
din cadrul campionatelor mondiale de ciclism de Ia Leicester. Fericiți după victorie, pozează obiectivului 
fotografic (de la stingă la dreapta) j VI. Iardîi, B. Jukov, V. Mihailov și V. Sokolov.

Telefoto : A. P.-Agerpres

și două a cite 15 
să se întreacă în ediția 
—1948 a acestei divizii.

• Printra orașele 
„mici", care au avut, 
lungul anilor, echipe în 
zia B. notăm: Călan (Meta- 
.lospoirt). Bistrița (Ceramica și 
Gloria), Alba Iulia (Unirea), 
Simeria (C.F.R.), Rădăuți 
(C.Ș.M.). Cărei (Victoria), Sf. 
Gheorghe (Oltul), Buhuși 
(Textila), Călărași (F.C. Că
lărași), Uioara (Solvay), Se
beș (Surianul), Brad {(Mica, 
formație care a activat, o e- 
diție. si în divizia A), Buzău 
(Victoria), Timăveni (Sticla), 
Făgăraș (Explosivi), 
(Tisa). ’ • 
n pasaj, 
name), 
Roșie), 
Oțelul 
(Carpați), Govora 
Săsar (Dinamo),
(C.F.R.). Medgidia (I.M.U.M.),

mai 
de-a 
diyi-

Sighet 
Anjnoasa (C.S. Ani- 
Turnu Măgurele (Di- 
Burdujeni (Flamura 
Fălticeni (Avântul), 

roșu (Metalul). Sinaia 
(Chimia).

Roșiori

— —*■■■
Alexandria (Progresul)
• Jucind de două ori 

divizia B, în 1952 Șl 
Rapid a câștigai seria respec
tivă (I) la mare diferență de 
puncte ; 1Q puncte avans față 
de a doua clasată (Locomo
tiva Iași) în 1952 șj 9 punc
te mai mult decât Progresul 
Sibiu, în 1955. în schimb, 
Universitatea Cluj, în 1950, a 
trebuit să depună mari efor
turi pentru a reveni în divi
zia A, neavînd în finalul 
campionatului decît un punct 
mai mult față de a doua cla
sată în șeria respectivă.

• Universitatea Craiova, 
participantă multă vreme la 
campionatul diviziei B, a pro
movat în divizia A la sfîrși- 
tul ediției 1963—1964, grație... 
golaverajului ; 44—39, fată de 
45—27, golaverajul realizat 
de Metalul Tîrgoviște.

• 13 din cele 32 echipe 
participante la noul campio
nat al diviziei B 
mai mult sau mai 
în divizia A.

ÎN SERIA I : 
Mureș, Metalul 
Politehnica 
Galati și Metalul București.

ÎN SERIA a II-a : Corvinul 
Hunedoara. C.S.M. Sibiu, Va
gonul Arad, Gaz metan Me
diaș, Minerul Baia Mare, O- 
limpia Satu Mare. C.S.M. 
Reșița. Crișul și Politehnica 
Timișoara.

etc. 
în 

1955,

au activat 
puțin timp

A.SA. Tg.
Tîrgoviște, 

(Sideruirgistul)

STEAGUL ROȘU —
BRAȘOV, 15 (|Priu telefon). — 

Peste 8 000 de spectatori au asis
tat la prima evoluție publică a 
echipei lor (avorite, Steagul roșu, 
în compania echipei Olympic 
kos, diii pireu.

Victoria a revenit gazdelor, cu 
2—1 (2—1) prin golurile înscrise

OLYMPIAKOS 21
de Tvăncescu (min. 4, loviturâ de 
Ia 11 metri) și Gherghell (min. 
30). Pentru oaspeți a înscris 
Capernecas (min. 7).

Miercuri, cele două echipe 
vor tntilni din nou, la Sibiu.

Carol GRUIA

se

La ora 10,15, pe terenul din Dr. Staicoviei

Progresul București-Farul Constanța
Astăzi dimineață, pe terenul 

din str. Dv. Staicoviei (în loc 
de stadionul Republicii, după 
cum se stabilise inițial), va av?ea

loc un nou meci amical: 
greșul București — Farul 
stanța.

Meciul va începe la ora

Pro- 
Con-
1C

PREMIILE TRAGERII SPECIALE
LOTO DIN 7 AUGUST 1970

EXTRAGEREA I : Cat. I : 
variantă a 93 051 lei ; a Il-a: 

lei; a 
lei ; a 
; a V-a :

: 226,35 a

1
1.60 a 58157 
12,73 a 7 298 
19,40 a 4 796 lei 
a 614 Iei ; a Vl-a 
411 lei.

EXTRAGEREA 
A : 1,50 variante 
B : 3,15 a 25-934 
a 8 422 lei : D : 
lei ; E :
83.60 a 954 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cat. 
Z : 1051,20 a 100 lei.

EXTRAGEREA a III-a și a 
IV-a j Cat H : 8,15 variante 
excursii 2 locuri, 
Revelionului 
16,95 excursii. 
Revelionului 
37,30 a 1000 
500 loi-

EXTRAGEREA a V-a : Cal. 
M; 5,1 variante autoturisme

Hl-a :
IV-a :
151,45

II-a : 
54 462

C;

a
a 
lei ;
23,50 a I

34,35 a 2 378 lei ;

Cat. 
lei; 
9,70 

3 47S 
; F :

petrecerea 
la Belgrad ; I : 
1 loc, petreeerea 
la Belgrad : ,1 : 
tei ; K : 61,83 a

BASCHETBALISTELE ROMÂNCE ÎNVINGĂTOARE 
SI ÎNVINSE ÎN TURNEUL DE LA SOFIA »

73-61 cu Sel. studențească a Bulgariei și 61-67 cu Iugoslavia
SOFIA, 15 (prin telefon), 

în ulima zi a grupelor tur
neului internațional găzduit 
de sala Universiada, repre
zentativa României a susți
nut, ca și alte echipe, de alt
fel. două meciuri. în primul, 
a întîlnit puternica formație 
a Iugoslaviei (medalie de 
argint la ultima ediție a 
campionatului european). 
După un început foarte slab, 
de care adversarele au pro
fitat prompt, sportivele ro
mânce au fost conduse cu 
20'de puncte. A urmat, însă, 
o perioadă de presiune exer
citată de apărarea presing a 
selecționatei române și han
dicapul a fost redus pînă la 
3 puncte. în final, Iugoslavia 
a câștigat cu 67—61 (34—24). 
în al doilea joc, România a 
întrecut Selecționata studen
țească a Bulgariei. Debutul a 
fost din nou nesatisfăcător 
(23—11 în min. 10 pentru 
gazde), dar trecerea de la 
apărarea in ?onă la apărarea 
om la om. cu aplicarea pre
singului temporar, a deter
minat modificarea radicală a 
raportului de forțe. în min. 
12 scorul devenise numai

23—21 pentru studentele bul
gare, și în continuare, bas
chetbalistele românce au iz
butit. șă egaleze și șă obțină 
un succes confortabil; 73— 
61 (31—23).

ALTE REZULTATE: gru
pa A : Cehoslovacia — Cuba 
67—52 (44—18), Franța—Bul
garia 55—53 (30—18), meci 
condus foarte bine de arbitrul 
român M. Aldea și J. Gahau- 
stass (R- S. S. Lituaniană), 
Cehoslovacia — Ungaria 68— 
61 (34—28) ; grupa B : Selec
ționata studențească a Bulga
riei—Polonia 49—41 (28—19),

.RB.S. Lituaniană — Polonia 
50—44 (28—25).

CLASAMENTELE GRUPE
LOR : A: Cehoslovacia 8 p, 
Franța 7 p, Cuba 6 p, Bul
garia 5 p, Ungaria 4 p; B : 
R.S.S. Lituaniană 7 p, Iugo
slavia 7 p, ROMÂNIA 6 p, 
Selecționata studențească a 
Bulgariei 5 p, Polonia 5 p. 
Clasamentul final al compe
tiției va fi cunoscut după 
desfășurarea jocurilor semi
finale și finale, după siste
mul ,,în cruciș" aplicat la 
campionatele europene. în 
semifinale, ROMANIA VA 
JUCA CU BULGARIA.

U.R.S.S., CAMPIOANĂ A EUROPEI LA BASCHET-JUNIORI

Echipa României pe locul IX
ATENA, 13 (Agerpres)-. — 

Campionatul european de bas
chet pentru juniori s-a în
cheiat la Atena cu victoria 
echipei U.R.S.S. care, în me
ciul decisiv pentru locurile 
1—2, a învins cu scorul de 
80—48 (34—16) formația Gre-

eiei. Locul trei a revenit se
lecționatei Italiei, învingătoa
re cu 62—57 (39—20) în par
tida cu echipa Iugoslaviei.

Selecționata juniorilor din 
România a ocupat locul 9, 
întrecînd cu 66—58 (29—23) re
prezentativa R.F. a Germa
niei.

Dacia 1300
lei (sau autoturisme Ia 
gere conf. prospectului) ;
4.2 excursii 2 locuri, cu 
trecerea Revelionului la 
grad ; P : 3.2 excursie, 1 
eu petrecerea Revelionului la 
Belgrad ; R : 9,4 a 1 000 lei: S: 
45,65 a 500 lei ;
a 50 lei.

Premiul

N : 3.2 a 57 700 
ale- 
O : 
pe-

Bel- 
loe

T : 2 095,75
■de categoria I 

(100%) a fost obținut de TUȘ- 
CA BORIS din Costești-Ar
geș ; categoria A (100%) DO- 
BRE CONSTANTIN din Bucu
rești ; categoria a Il-a (100"/ 
de FEKETE FLORICA diu 
Oradea,

Lista nominală a cîștigătoFi- 
lov de autoturisme și- excursii 
va fi publicată in numărul ur
mător și programul Lotp-Pro- 
nosport de marți 18 august 
1970.

REAL ÎNVINS DE VASAS
La Malaga a început, turneul 

internațional de fotbal „La 
Costa del sol“, care reunește 
formații din Spania, Ungaria. 
Iugoslavia. în primul meci al 
turneului, Vasas Budapesta a 
întrecut cu 8—7 (la lovituri de 
11 m) pe Real Madrid. După 
cele 90 de minute de joe, sco
rul fusese egal : 1—1, prin
punctele marcate de Grosso 
(min. 38) și Puslțas (min, 89). 
Apoi s-au executat 20 de lo
vituri de la 11 m (10 de fie
care echipă). Vasas a- trans
format 7, iar Real 9. Echipa 
maghiară va întilni, duminică.

în finală, pe oiștigătoarea me
ciului F.C. Malaga — Dinamo 
Zagreb.

NOI METODE DE ANTRE
NAMENT PENTRU FOT
BALIȘTII CEHOSLOVACI 

ANTONIN RYGR, noul an
trenor al echipei de fotbal a 
Cehoslovaciei, a declarat că 
va introduce nai metode de 
antrenament, insistând, pe dez
voltarea abilității tehnice și 
a jocului in viteză, în toamna 
acestui an, echipa Cehoslova
ciei va susține trei partide 
amicale : cu FRANȚA (5 
la Nisa), cu POLONIA (28 oct. 
la Ostrava) și R.F. a GERMA

NIEI (21 noiembrie la Brati
slava). La 7 octombrie, repre
zentativa Cehoslovaciei va juca 
Ia Praga eu echipa Finlandei 
în cadrul Campionatului euro
pean inter-tări.

CAMPIONATUL POLONIEI
Partidele disputate m cea 

de-a doua etapă a campiorfii- 
tului polonez de fotbal s-au 
soldat cu următoarele rezul
tate : Stal Mclec — Zaglembe
2— 1 ; Ruch Chorzow — Gwar- 
dia 3—0 î Rybnika — By tom 
1—1 : Gornik — Szombierki 
4—3 ; Legia — Stal Jeszov
3— 1 ; Visla Cracovia — GKS 
Katowice 1—0.

în turneul de la Moscova

IUDIT DIBAR ȘI SEVER DRON CONTINUĂ...
MOSCOVA, 15 (Ageirpres). 

— Campionatele internaționa
le de tenis ale U.R.S.S. au 
continuat cu desfășurarea 
partidelor din sferturile de 
finală ale probelor de dublu.

5 LA DUBLU MIXT, CU
PLUL ROMÂN IUDIT DI

BAR—SEVER DRON A ÎN
VINS CU 6—1, 6—4 PERE
CHEA MARGARETA MIT
CHEL — MIHAEL ESTEP 
(S.U.A.). La dublu femei, Iu- 
dit Dibar și poloneza Danuta 
Wieczorek au întrerupt, din 
cauza întunericului, partida 
cu Maria Kull. Aita Kree

(U.R.S.S.) la scorul de 4—G, 
6—2, 1—0 în favoarea lor.

în proba de dub.u bărbați, 
americanii Roy Bart și Mj- 
chael Estep au eliminat cu 
6—4. 6—2, 6—4 perechea Se
ver Dron (România)—Pavel 
Wni.tka (CahnffilrifflbnisU.



Competiția internațională de volei de la Timișoara

ECHIPELE ROMÂNIEI, ITALIEI,
R.D. GERMANE ȘI POLONIEI

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Făcînd 
o scurtă retrospectivă asupra 
meciurilor de vineri, ne vom 
referi, în principal, la surpri
zele înregistrate, (Italia—Un
garia și Belgia—Sel. studen
țească a României) precum și 
ia partida R.D.Germană — 
Polonia (derbyul seriei a II-a), 
încheiată la o oră tîrzie. Fără 
îndoială, echipierii squadrei 
azzurra merită prioritate, în
trucât ei au reușit să învingă 
o valoroasă formație, cotată 
destul de bine la bursa voleiu
lui mondial. Ei au 
victoria, după ce 
jocului prevestea un scor ca
tegoric 
maghiare, 
faptul că italienii au 
sprijin esențial în 
care au suplinit cu 
titulari. De pildă, în 
cînd echipa Ungariei 
cu 14—9, Barbieri — 
înalt trăgător italian . ,
— a fost scos din teren și cu 
sextetul de bază modificat, 
formația a jucat foarte bine, 
refăcând handicapul și obți- 
nînd victoria cu 3—2. Este 
adevărat că de la învinși a 
lipsit trăgătorul principal Bu
zek.

Cealaltă surpriză au furni
zat-o belgienii în fața selec
ționatei noastre studențești, ce 
urmează să ne reprezinte la 
Universiada de la Torino. Sur
priza nu se referă atît la fap
tul că elevii lui Horațiu _Ni- 
colâu au învins, cit la maniera 
categorică în care ei s-au im
pus. „Universitarii" ni se par 
insuficient pregătiți.

Cel mai bun meci de pînă 
acum l-au oferit, tot vineri, 
echipele R.D. Germane și Po
loniei. Deși au invins cu 3—0. 
deținătorii „Cupei mondiale"
— foarte bine pregătiți la toa
te capitolele — au primit o re
plică hotărîtă din partea po
lonezilor. care au opus jocu
lui simplu, dar eficace, cal
culat și în forță al adversari
lor. combinații subtile, spec
taculoase și derutante. Jucă
torii polonezi n-au mai rezis
tat în finalurile de set in fața 
formației R.D.G. Această par
tidă a fost condusă excelent 
de arbitrul român Mircea AI- 
btiț care s-a aflat, cu acest 
prilej. Ia al 100-lea meci in
ternational arbitrat.

★
Ultima etapă a seriilor, pro

gramată sîmbătă, a fost des
chisă de meciul Polonia—Bel
gia. Avînd în vedere diferen
ța'valorică existentă între cele 
două echipe, putem spune că 
belgienii au opus o rezistență 
deosebită, dovedindu-se un ad
versar incomod pentru echipa 
Poloniei. Victoria a revenit, 
după un meci de luptă, polo-

obținut 
începutul

în favoarea echipei 
De remarcat este 

avut nn 
rezerve, 
brio pe 
setul V, 

conducea 
cel mai 
(1,99 tn)

nezilor cu scorul de 3—0 (13.
11. 12). Au arbitrat : K. Kiss 
(Ungaria) și Gh. Fortuna (Ro
mânia).

O întîlnire decisivă pentru 
calificarea în turneul final a fast 
aceea dintre formațiile Italiei 
și R.F. a Germaniei, cu care 
s-a deschis programul dupâ- 
amiezii. Italienii au început 
jocul prea siguri de ei și erau 
pe punctul de a părăsi tere
nul învinși. In cele din urmă, 
ei au reușit să cîștige, la mare 
luptă, cu 3—2 (—12, 6, — 14.
12. 10). Arbitri : V. Arhire și 
Gh. Borghida (România). In 
continuare s-a desfășurat par
tida R.D.Germană—Selecționata 
studențească a României.

O replică mult mai cura
joasă decît am fi bănuit a 
dat-o selecționata noastră 
universitară, dar oaspeții, fo
losind mai mult rezervele, au 
Cîștigat totuși cu 3—1, (3,3, 
—14, 6). Au condus: G. Bor- 
ghi (Ttalia) și M. Albuț (Ro
mânia).

Partida derby a primei se' 
rii a opus formațiile Româ
niei și Ungariei. Rezultat fi
nal t 3—0 (6, 10, 4) pentru 
echipa României.

Clasamente : 
România 3 3 0 
lia 3 2 1 7—7
3 2 1 5—7 4;
3 0 3 3—9 3. SERIA 
R.D.G. 3 3 0 9—1 6: 
nia 3 2 1 
3 12 3—6 
României

După o 
azi), luni 
nale pentru locurile 1—4 și 
5—8. în turneul pentru locu
rile 1—4 s-au calificat Româ
nia, Italia, R.D.G. și Polonia.

ATLETELE §1 ATLEȚII NOȘTRI DOMINA
(Urmare din pag. 1)

IV AN-

La
2

lungime băiețilungime băieți 
medalii pentru 

România
în proba de șăritu-

Parcă pentru a scoate din 
monotonie această cursă atit 
de așteptată de spectatori, 
turcul Tumkan sprintează și 
se instalează la conducerea 
plutonului. El are, pe par
cursul unui tur de pistă, un 
avans de cîțiva metri. Dar, 
cînd pocnetul pistolului a- 
nunță ultimii 400 m, pluto
nii) se apropie de el, îl a- 
junge după 100 m, continuă 
alergarea în grup compait 
pînă la 1 300 m, punct unde 
se declanșează sprintul fi
nal. Cir.d se intră în ultima 
linie dreaptă, concurenții trec 
pe culoare diferite. Sprintul 
este electrizant, recompen- 
sîndu-ne pentru inactivitatea 
concurenților din restul 
cursei. Iugoslavul Joze Med- 
jimurec are un finiș impre
sionant căruia nu i se poate 
opune nici una dintre for-

astăzi cu cel puțin o clasă 
mai bună decît adversarele 
ei, și că numai un accident 
îi poate răpi medalia de aur. 
Desfășurarea întrecerii a 
confirmat întru totul prono
sticul : Ivanka Hristova a 
cîștigat cu un avans de peste 
2 m ! Atletele noastre au 
obținut celelalte două meda
lii, aducînd puncte prețioase 
în clasamentul pe echipe.

Rezultate: 1.
KA HRISTOVA (B) 17,82 m 
— record al I.B.A. 2. Ana 
Sălăgean (R) 15,48 m 3. Lia 
Manoliu (R) 14,94 m ; 4. Ra- 
dostina Vesekova (B) 14,87 ; 
5. Diamauto Kokosseii (G) 
13,33 m ; 6. Gordana Mince- 
vici (I) 12,92 m.

Bravo Silaghi !
Prima surpriză — și încă 

de proporții — a actualelor 
Jocuri Balcanice s-a petrecut 
la aruncarea suliței, probă 
în care tinărul nostru repre-

Performera zilei
IVANKA HRISTOVA

Cinci medalii de aur 
de argint. Acesta este bilan
țul celor opt participări ale 
Ivankăi Hristova In 
Jocurilor Balcanice, 
după-amiază, cea mal

SERIA I : 1. 
9—1 6; 2. Ita- 
5; 3. Ungaria
4. R. F. G. 

a II-a:
2. Polo- 
Belgia : 
stud, a

3.

6—4 5; 3.
4; 4. Sel.
3 0 3 2—9
zi de pauză (n.r. 
încep turneele fi-

Aurelian BREBEANU

ROMANIA—POLONIA
86—56 (38—24), LA BASCHET

JUNIOARE
SIBIU, 13 (prin tele-fon). Sala 

Școlii sportive din localitate a 
găzduit sîmbătă după-amîază pri
ma lntîlnire de baschet (din 
suita celor trei programate) din
tre reprezentativele de Juni
oare ale României și Poloniei. 
Cu o apărare fermă, cu contra
atacuri reușite și recuperări 
prompte sub panouri, româncele 
au cîștigat detașat : S6—56 (38— 
24).

Cele mai eficace Jucătoare : 
Rădulescu (22 p), Koșianu (15
p), pentru învingătoare, respec
tiv Gorzelana (14 p) și Jablows- 
ka (10 p). Duminică, de la ora 
îs, tn aceeași sală, va avea loe 
al doilea meci.

PU6ILIȘTII JUNIORI DE LA OLIMPIA
BUCUREȘTI, DINI NOU ÎNVINGĂTORI

Cea de a treia întâlnire dintre 
pugillștit juniori ai clubului Olim
pia București și Trakia Plovdiv,

Astăzi, la Birlad

S. A. Mauleonais
joacă cu Rulmentul
Astăzi, orașul de sub Dealul 

Norilor găzduiește cel de-al 
doilea meci din cadrul tur
neului pe care formația fran- 
cecă de rugby. S. A. Mauleo
nais îl susține in Romania. 
Parteneră, echipa de divizie 
A Rulmentul, una din for
mațiile care nu prea știu sa 
piardă pe teren propriu, in
diferent de cartea de vizită a 
adversarei sale.

După jocul excelent practicat 
de rugbuștli francezi la Con
stanța, in compania Farului 
(.9—9) partida cu Rulmentul 
stirnește un Interes neobiș
nuit. Oaspeții, sosiți încă de 
ieri la Birlad. au efectuat un 
ușor antrenament de acomo
dare. Pentru meciul cu Rul
mentul ei vor utiliza următo
rul XV .- Errea, Camy, Mar- 
quesuza — Briere, Basterreis 
— Malherbe. Etchecopar (Sa- 
pioute). Induram — Taterna- 
be. Morot — Escaude, Pourail- 
let. Loustalot. Lhonde — Mar
tin.

Rugbyștli francezi vor forța 
victoria. ‘
meci al 
crea un 
vederea 
noastră, 
Dinamo

' disputată seară pe stadionul 
Olimpia, s-a încheiat cu victoria 
la Limită a boxerilor noștri : 6—5. 
Astfel, bilanțul celor trei întîlnirl 
a devenit favorabil clubului bucu- 
reștean (2—1).

Dintre cel 22 
urcat treptele 
marcat cîteva 
în St. Bâiatu, 
raschiv (de la gazde). I. Leonidov. 
A. Gavadinov șl N. Gavadinov (de 
la oaspeți). Iată rezultatele teh
nice. In ordinea categoriilor : M. 
Milcev (T) b.p. Șt. Tlina (O), St. 
Băiatu (O) b.p. A. Sivriev (T). V. 
Neagu (O) b.p N. Nlkolov (T), 
K. Kuntehov (T) b.p. I. Adam (O), 
I. Leonidov (T) b.p. D. Niță (O). 
C. Hoduț (O) b.ab. 1 S. Genov (T), 
A. Gavadinov (T) b.p. N. Ursu 
(O). Gh. Dociu (O) b.p. S. :__
(T). I. Parasehiv (O) b.p. P. Safro
nov (T). N. Gavadinov (T) b.p. 
G. ștefan (O) F. Bobi (O) b.p. 
G. Galfsov (T).

D. OIACON’ESCU-coresp.

de boxeri care au 
ringului, am re- 

autentice talente 
C. Hoduț. I. Pa-

DE POPICE.
AZI. IN CAPITALĂ

tn acest al doilea 
turneului, pentru a-și 
ascendent moral în 

ultimului ioc in țara 
cel de miercuri, cu 
București.

cadrul 
Ieri 

__ t_________ _ __ _ bună 
aruncare a campioanei bul
gare (de 10 ori consecutiv) a 
măsurat 17,82 m șl a repre
zentat performanța nr. 1 a 
reuniunii.

La 28 de ani, absolventa 
institutului de Cultură Fizică 
din Sofia, actualmente profe
soară de educație fizică la 
liceul sportiv din capitala ță
rii vecine, este una dintre 
cele mai bune aruncătoare de 
greutate din lume, 
record personal de 
realizat in urmă

cu un 
18,05 m 

cu două, 
săptămîni. Locul VI la J. o. 
din Mexic, al patrulea lu 
„europenele* de la Atena, 
Ivanka nu se mai află dcc>t 
la un singur pas de deplina 
consacrare (a se citi o me
dalie) într-o mare competiție. 
Interesant este că la vremea 
junioratului, Hristova vădea 
calități deosebite pentru pen
tatlon, Dar cunoscutul antre
nor bulgar Iordan Krîstev a 
intuit din vreme posibilitățile 
el de dezvoltare, făcînd-o să

arun- 
clubului 

Ivanka 
cele mat

îndrăgească cercul 
cări. Membră a 
Levskt-Spartak, 
este una dintre
populare sportive din Bulga
ria. Ea este căsătorită, are un 
băiat pe care speră să-l vadă 
un excelent jucător de baschet

Soarta 
ră în lungime băieți s-a ho- 
tărît la ultimele încercări. 
Campionul nostru Vasile Să- 
rucan s-a instalat în frun
tea plutonului abia la a 5-a 
săritură (7,69 m), iar Mihai 
Zaharia și Milan Spasojevici 
și-au schimbat locurile gra
ție performanțelor din ulti
ma încercare. Sărucan, omul 
care caută aurul medaliei 
balcanice de cîțiva ani, fiind 
mereu pe podium, dar nu 
pe prima treaptă, își vede 
încununate eforturile cu pri
lejul acestei ediții jubiliare. 
Satisfacția este deplină, de
oarece a fost talonat cu suc
ces de colegul șl prietenul 
său Mihai Zaharia.

Rezultate : 1. VASILE SA- 
RUCAN (R) 7,69 m ; 2. Mi
hai Zaharia (K) 7,61 m : 3. 
Milan Spasojevici (I) 7.57

m ; 4. Nenad Stekici (I) 7.49 
m : 5. Athanasios Polychro- 
nakis (G) 7.44 m : 6. Gheor- 
ghi Marin (B) 7,44 m.

Calificări pentru fina
lele de astăzi

200 M BĂRBAȚI : Karas! (I) 214 
record al J.B.A.. Zamfirescți 

21.5, Gasparinatos (G) 21,6.
Gancev (B> 21,9; Krizan (I) 21,2 
(vîrit favorabil 2.81 m s), Terjischi 
(B) 21.4, Mikclidis (G) 21,7, Pă-
sulă (R) 21.8.

110 MG : Dimitrov (B> 14,1 —

s

PROGRAMUL

■(
l

țele plutonului. Păcat că re
prezentantul nostru Petre 
Lupan s-a lăsat închis în 
mijlocul plutonului și n-a 
putut prinde o poziție bună 
la finiș.

Rezultate : 1- JOZE
MEDZIVtUREC (I) 3:49,8; 2. 
Alanas Atanasov (B) 3:50,3 ;

Vaflan
4.
5.

Djordjevici (I) 
Petre Lupan (R) 
Ortwin Scheible 

6. Spilios Zacha- 
t

Ivanka Hristova nu se 
dezminte

Aruncarea greutății a fost 
o probă clară încă dinaintea 
desfășurării ei. Era neîndo
ielnic' că reprezentanta Bul
gariei, Ivanka Hristova, este

3.
3:50.9
3:51,0
(R) 3:51,0; 
ropoulos (G) 3:51,6.

Dezideriu Silaghi a 
o neașteptată victo- 

fața unor adversari

zentant 
repurtat 
rie in 
considerați apriori superiori, 
între care ’ bulgarul Milcio 
Miienski, recentul cîștigător 
al memorialului Znamenski. 
Studentul bucureștean a ob
ținut titlul balcanic în arun
carea a patra. El reînnoadă 
astfel șirul unor tradiționale 
victorii românești la arunca
rea suliței, realizate cu ani 
tu urmă de Alexandru Bizim 
ți de Gheorghe Popescu.

Rezultate: 1. DEZI
DERIU SILAGHI (R) 76,16,
2. Milcio Miienski (B) 75,46,
3. Dinio Dinev (B) 73,44, 4.
Zarko Primorat (I) 73,16. 
Nedjo D.jurovici (I) 72,28,
6. Marcel Petra (R) 66,04.

5.

Campionatele naționale de sărituri in apă

ION GANEA SI SORANA PRELIPCEANU 
AU CUCERIT SI

MECI INTERNATIONAL

Ivan

Sare campionul național 
Ion Ganea.

Probele de sărituri tn 
trambulina de 3 metri 
și de la platforma de

apă de la 
(senioare)

____ ,____________ _io metri 
(seniori) au__încheiat_ ieri, după
trei zile de întreceri desfășurate

la ștrandul Tineretului din Ca
pitală. campionatele naționale de 
sărituri pe acest an. Din nou pe 
prima treaptă a podiumului pre- 
mlanților au urcat Ion Ganea Si

Constructorul din

ULTIMELE TITLURI

DE ASTĂZI
ora 16.00 : PRĂJINA (ca ma

re favorit pornește atletul grec 
Papanikolau. autorul unei 
performanțe de 5,35 m).

ora 17.30 : 200 m B — FINA
LA (poate Karasi, poate Ter- 
jiski. poate Zamfire.scu ? In 
orice caz o probă deschisă '.).

DISC B (deși suferind mul
tă vreme, recordmanul nos
tru Iosif Naghi păstrează to
tuși prima șansă).

ÎNĂLȚIME F (prin prisma 
rezultatelor din 1970 Cornelia 
Popescu se înscrie ca princi
pală favorită, ea fiind singu
ra dintre concurente cu un 
rezultat de peste 1,80 m).

ora 17.40 : 400 m B — FINA
LA (greu de pronosticat În
vingătorul acestei probe. Poa
te că va fi decis din duelul 
dintre Koerevan șl Puiu).

ora 17.55 : 110 mg B — FI
NALA (credem că Nlcolae 
Perța va reuși să cîștige pen
tru a patra oară titlul vulca
nic).

TRIPLUSALT B (Carol Cor- 
bu și Șerban Ciochină, în mod 
normal, ar trebui să se cla
seze pe primele două locuri, 
dar nu trebuie omisă prezenta 
campionului european de la 
Budapesta, bulgarul Stoikov- 
ski).

ora 18.00 : 100 mg F — FINA
LA (Valeria Bufanu — 13,5 și 
cîștigătoarca pentatlonului. 
Nedialka Anghe'ova — 13.6
dețin cele mai bune rezultate).

ora 18.15 : SULIȚA F (Ioana 
Stancu poate obține un fru
mos succes, cucerind titlul de 
campioană a J.B.A.).

ora 19.00 : 5000 M (indiscuta- 
bil bulgarul Mihail Jelev apa
re ca favorit, dar nu ultim 
că. pe cit se pare, lui Dane 
KoUta-îl priește aerul Bucu- 
reștiului !).

ora 19.20 : 
ora 19.25 : 
ora 19.35 :

decînd după rezultatele anteri
oare atletele românce pot ob
ține două victorii, în timp ce 
in ștafeta masculină, antici
păm o dispută strînsă intre 
alergătorii bulgari Și cei ro
mâni).

ora 19.45 : FESTIVITATEA 
DE ÎNCHIDERE ; „La revede
re, la Zagreb, în 1971 !“

4x100 M F
4x400 M F
4x400 M B (,lu-

Azi, in sala
Capitală, începînd de la ora 8,30, 
va avea loc o interesantă în- 
tîlnire internațională de po
pice între echipele masculine 
ale clubului Constructorul 
București și Epitok Szckesfe- 
hervar (Ungaria).

L« Snagov — in campionatele juniorilor

revelația acestor campionate, tt- 
năra Sorana Prelipceanu. Cel rtoi 
campioni merită toate felicitările,' 
ca și antrenorii lor — Norbert 
Hatzak și Aure! Breja.

Dacă la senioare „micuța" So
rana s-a impus după a cincea 
încercare, instalîndu-se in frun
tea concurentelor, poziție pe cate 
și-a menținut-o pînă in final și 
care 1-a adus în afara mult rîv- 
nitului titlu și îndeplinirea nor
mei de maestră a sportului, în 
schimb multiplul campion 
Ganea s-a dovedit, 
ment, 
lungul întrecerilor, 
ceste rezultate să fie confirmate 
șl la apropiatele întreceri balcani
ce. O mențiune pentru comporta
rea bună a Iul Dumitru Popoaie 
și Constantin Nedelcu, la băieți, 
și a Tatlanei Dumitriv la fete (a 
cucerit titlul de campioană la 
cele trei probe combinat : sărituri 
de la trambulina de un metru, 3 
metri șl de la platformă).

Iată ordinea primilor trei cla
sați : sărituri de la trambulina de 
3 m, SENIOARE : 1. SORANA 
PRELIPCEANU (Crișul Oradea) 
367,25 p — campioană»națională, 2. 
Mariana Voinea (C..S.Ș. Buc.) 
344.05 p. 3 Tatiana Dumitriu (CSȘ 
Buc.) 339,15 p, sărituri de la plat
forma de X0 m. SENIORI : 1. ION 
GANEA (Independența Sibiu) 
466.40 p — campion național. 2. 

' Dumitru Popoaie fl.E.F.S.) 437,40 
P. 3. Constantin Nedelcu (C.S.S. 
Buc.) 420,65 p: proba combinată 
(sărituri de la trambulina de 1 
m. 3 m și platformă); SENIORI: 
1. ION GANEA 1463.55 p — cam
pion absolut, 2. Constantin Nedel
cu 1385,20 p, 3. Dumitru Popoaie 
1302,30 p: SENIOARE : 1. TATIA
NA DUMITRIU 973.10 p — campi
oană națională, 2. Măriuca Tsăces- 
cu (Progresul) 873,95 p, 3. Mariana 
voinea 872,25 p.

record bulgar, Efstratios (G) 
Suciu (R) 14,2. AJanovici (I) 
Stojicevici (1) 14.1, Perța (R) 
Lazaridis (G) 14,2, Mliakov 
14,2.

400 M BĂRBAȚI : Alebiei 
48.S, Tzorizis (G) 49.6. Gedeon 
50,0, Hristov (B) 50,2; Puiu 
61.4 (!), îanev (B) 61,4. ~ 
(I) 61,5. Dimitriou (G) 73,5 
Nefilnd deck 4 concurent!.

14.2,
14.3;
14.2,
(B)

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII DE LA STEAUA
PERFORMERII FINALELOR

a campiona- 
de caîac- 

juniorilor 
ieri, pe Sna-

Ultima manșă 
telor naționale 
canoe rezervate 
s-a consumat 
gov.

Concursul 
de junioarele specialiste 
proba de K 2. Cu o plecare 
puternică din start, viteziste
le de la clubul Dinamo Bucu
rești reușesc să se situeze în 
fruntea plutonului, care, pe 
parcursul celor 500 m, se va 
destrăma, dînd cîștig de cau
ză dinamovistelor Aglaia 
Răutu și Paulina Humă. 
Cursa de K 4 junioare I a 
fost, poate, cea mai disputa
tă întrecere a acestor finale. 
Reprezentantele clubului 
Steaua au dovedit multă am
biție și dăruire, reușind pe 
ultima sută de metri să se 
detașeze de „insistentul'* ca
iac al dinamovistelor. adju- 
decîndu-și astfel titlul 
campioane republicane, 
proba următoare — K1 
niori I — a învins, cum 
de așteptat,
Beniamin Zabet (Școala spor
tivă nr. 2 București). O 
cursă dramatică, urmărită 
cu viu interes, a fost cea de 
K2 jt^nioril. Tn această fi
nală, caiaciștii au mers a-

proape tn monom pînă spre 
linia de sosire. Au cîștigat •- 
levii Păunescu și Predonie 
de la Șc. sp. nr. 2, la nu
mai două zecimi de secundă

a fost deschis 
în

de 
Tn 

ju- 
era 

experimentatul

în 
ion 

pentru mo- 
fără contracandidat de-a 

Dorim ca a-

Gh. RANGU

(D
(R) 
(R) 

Kocuvan
(!) 

  _ ----------- ---- deci 
toți calificat! pentru finală, cursa 
a ----- -----------------fost, de fapt, o simplă plimbare.

Omagiu sprinterelor
Extraordinar de mult și-a 

dorit Mariana Goth să cuce-

Campionii naționali ai ul
timei reuniuni: ‘ ~
I (500 m): K 
(Răutu, Humă) 
Steaua 
K 1 B.
2) 2:01,6; K 2 .
1:54,4 : C 1 (1000 m) I. Ilie- 
vici (Steaua) 4:45,5; C 2 Di
namo 4:15,2; KI Fr. Frank 
(Dinamo) 4:27,7; K 2 
structorul Tim. 4:02,3 ț 
Dinamo 3:35,0.

1:55,2; 
Zabet

JUNIOARE 
2 Dinamo 
2.-06,2 ; K 4 
JUNIORI I 
(Șc. sp. nr.

Șc. sp. nr. 2

Coo- 
K 4

spor-

mar- 
a ti-

de caiaciștii clubului 
tiv școlar.

întrecerile de canoe 
chează „repriza a II-a* 
nalelor. Mai întîi parcurg cei
1 000 m ai traseului canoiș
tii de la simplu, unde Ivan 
Ilievici (Steaua) cucerește lo
cul I. Apoi, frații Nemeș (Di
namo) — mereu în fruntea 
probei de canoe 2 — își de
pășesc pe rînd adversarii, în- 
vingînd într-o manieră de 
mari campioni. în sfîrșit,

ultimele trei probe de 
iac ale juniorilor I (1000 
După o cursă în care nu prea 
a dat speranțe adversarilor, 
Fr. Frank (Dinamo) urcă pe 
prima treaptă a podiumului 
în proba de K1. Mai hotă- 
rîțj și — în ultimă instanță 
— mai bine pregătiți, spor
tivii de la Constructorul Ti
mișoara sînt declarați cam
pioni naționali la K 2. Corti
na peste aceste reușite finale 
este trasă, ca de obicei, de 
spectaculoasa întrecere a ca- 
iacurilor de 4. învingători 
„meritorii", tinerii sportivi de 
la Dinamo.

Așadar, ediția din acest an 
a campionatelor republicane 
de caiac-canoe rezervate ju
niorilor a fost dominată de 
sportivii clubului bucureș- 
tean Steaua (învingători în 
9 probe), care în clasamen
tul general au cumulat 147 
de puncte. Ei sînt urmați, 
în ordine, de caiaciștii și 
canoiștii cluburilor Dinamo 
București 127 p, Șc. sp. 
2 86 p. Șc. sp.
p, C.S.Ș. 64 p, 
61 p, Pescarul 
Ancora Galați 
structorul Tim. 
Tulcea 43 p.

ea
rn).

nr.
Timișoara 65 
Olimpia Buc. 
Tulcea
51 p,
49 P,

(V.

60 p, 
Con- 
Delta

TF.)

Alcrgătorul turc Ttimkan conduce plutonul compact tn pro
ba de 1500 m. Ciștigătorul, Joze Medjimurec se află undeva 
in spate.
rească și cel de al doilea 
titlu balcanic la această edi
ție ! Păcat că n-a reușit. Cu 
toate acestea, spectatorii au 
fost — la finele cursei — în
aintați. Atît de frumoasă și 
palpitantă a fost întrecerea, 
atit de rapidă și incertă în 
ceea ce privește învingătoa- 
rea incit toți cei prezenți pe 
Republicii au stat în picioare 
(omagiu și emoție) de la pri
mul și pînă la ultimul metru 
al finalei probei de 200 m. 
Ivanka Venkova a rezistat 
mai bine acestui debordant 
sprint prelungit și a cîștigat 
de justețe o cursă memo
rabilă.

Rezultate: 1. IVANKA 
VENKOVA (B) 23,9 — record 
bulgar ; 2. Mariana Goth 
24,0 ; 3. Jelika Pavlicici
24,2; 4. Mariana Filip
24,3 ; 5. Monka Bobceva 
24,5; 6, Lubița Mrdja
24.6 ; 7. Theodora Mininaii
(G) 25,0 — record grec.

Jelev, un învingător 
inteligent

Pină la ultima trecere 
peste groapa cu apă, simpa
tizant» (numeroși și entu
ziaști) ai tînărului Ion Dima, 
au fost convinși că el va pu
tea produce marea surpriză 
a acestor Jocuri. Dima con
ducea în finalul cursei, fără 
a da semne de oboseală. în 
spatele său se afla, însă, 
campionul european, exce
lentul atlet Mihail Jelev. El 
a trecut la 2850 m — după o 
cursă inteligentă, de finețe 
tactică — cu ușurință peste 
încă neexeprimentatul Dima 
și a sprintat ea un ogar spre 
firul alb, spre victorie. Me
dalia de argint a aparținut 
lui Ion Dima și acest lucru 
îl onorează pe reprezentan
tul culorilor noastre, el reu
șind să întreacă un buchet 
de adversari valoroși.

Rezultate: 1. MIHAIL 
JELEV (B) 8:47,4, 2. Ion Dima 
(R) 8:48,8, 3. Petko Iordanov 
(B) 8:50,4, 4. Gheorghe Ce- 
fan (R) 8:54,8, 5. Miroslav
Pavlovici (I) 8:56,6, 6. Pana
giotis Nakopoulos (G) 9:00,4.

Cei mai grei oameni 
ai concursului...

...s-au întîlnit la cercul de 
aruncarea greutății. Privin- 
du-i din înaltul tribunei pe 
acești coloși pătrunzînd în 
cercul doar de 2,135 m, ai im
presia că el este cu mult 
prea mic față de gabaritul 
lor. Și te și miri chiar cum 
de se pot descurca în acest 
spațiu. La încheierea întrece
rii, pe podiumul premîaților, 
au luat loc atleți fiecare de 
peste 100 de kilograme.

Victoria a revenit sporti
vului iugoslav Ivan Ivancici 
cu un rezultat bun pentru 
Jocuri, dar încă departe de 
valoarea marilor competiții 
internaționale.

(R) 
(D 

(1’0 
(B) 
(I)

Rezultate: 1. IVAN
IVANICICI (I) 18.54. 2. Geor
gios Lemonis 
Tencio Gospodinov (B)
4. Rumen Gerov (B)
5. Petar Barisici (I)
6. Gheorghe Suha (R)

Socol — spre 8 000 
de puncte 1

Desfășurată de-a lungul _ a 
două zile pline (vineri și sîm
bătă, de dimineață pînă la că
derea nopții), decatlonul, a- 
ceastă probă a probelor, sum
mum al atletismului, a fost 
dominat de reprezentantul 
nostru Curt Socol. La capătul 
istovitorului carusel al celor 
10 probe. învingătorul a obți
nut eu 7 771 p un nou record 
al României și al J.B.A. Cani- 
pionul balcanic Curt Socol a 
obținut o suită de perfor
manțe bune: 11,2 la 100 m, 
7,21 m la lungime, 13,37 m la 
greutate, 1.92 m la înălțime, 
51,3 s la 400 m. 14,4 s la 110 
m.g., 49.10 m la disc, 4,10 m 
la prăjină, . 61.80 m la suliță 
și 4:37,3 Ia 1 500 m. Așadar, 
tenacele Socol se apropie de 
8 000 p, performanță remarca
bilă în lumea atletismului.

Rezultate : 1. CURT SOCOL 
(K) 7 771 p — nou record al 
României și al J.B.A.; 2. Spas 
Iljurov (B) 7 657 p — nou re
cord al Bulgariei ; 3. Andrei 
Șepci (R) 7 628 p; 4. Iordan 
Mliakov (B) 7 325 p: 5. Vasi- 
lios Sevastis (G) 7 312 p — 
nou record al Greciei; 6. Zisis 
Kourellos (G) 7 174 p.

Doina Bădescu, 
din nou pe primul plan

După ce sezonul trecut a 
avut o activitate destul de 
modestă, în cel al anului 1970 
alergătoarea rapidistă a evo
luat tot mai bine, de la un. 
concurs la altul. Ieri ea și-a 
realizat performanța carierei, 
obținînd dintr-o dată mai 
multe satisfacții : campioană 
balcanică, victorie, pare-mi-se 
prima, asupra unei adversare 
puternice de talia Ilenei Si
la! și înregistrarea celui mai 
bun rezultat al său.

Ieri, Doina Bădescu a făcut 
o cursă foarte curajoasă și 
dozîndu-și bine eforturile a 
putut întreprinde un finiș de 
citeva zeci de metri căruia 
Silai nu i-a putut rezista. Fe
licitări și Ilenei Silai pentru 
dîrzenia cu care și-a disputat 
șansele locului doi, grav ame
nințate de revenirea atletei 
bulgare Zlateva.

Rezultate; 1. DOINA BÂ- 
DESCU (R) 54,1. 2. Ileana Si
lai (R) 55,0, 3. Svetla Zlateva 
(B) 55,0, 4. Stepka Nikolova 
(B) 55,7, 5. Djulesma Bășici
(I) 56,4, 6. Slavika Glavina (I) 
58,0.

(G) 17,97, 3.
17,04,
16,86,
16,70,
15,48.

★
Exisțînd depusă, o con

testație pentru proba mas
culină de 4x100 m, rezul
tatele le vom publica tn 
numărul de miine. 4

TURNEUL SPERANȚELOR LA TENIS

CLUJ, 15 
Sîmbătă au 
ciștigătorii celei de a doua 
ediții a competiției interna
ționale de tenis, „Turneul spe
ranțelor”. Din cele șapte pro
be, două au revenit sporti
vilor români, ceea ce repre
zintă un bilanț modest, chiar 
dacă ținem seama de valoa
rea adversarilor. In ansamblu, 
evoluția tinerilor noștri teniș- 
mani nu are darul să liniș
tească pe specialiști.

Și acum, cîtevâ cuvinte des
pre finalele de simplu.

La simplu băieți-tineret, po
lonezul Nîedwiecki și maghia
rul Bannyk s-au întrecut ln- 
tr-o partidă de un bun nivel

(prin telefon), 
fost desemnați

tehnic. Primul, avind o mai 
bună orientare tactică, s-a im
pus în fața unui adversar ex
celent tehnician, cu execuții 
fine, dar bazate pe prea pu
țină forță.

Meciul decisiv de la simplu 
juniori s-a încheiat cu un 
zultat surpriză, 
Gabriel Neacșu 
Traian Marcu. Așa cum s-a 
desfășurat însă întrecerea, suc
cesul lui Neacșu «ste meritat.

In ambele finale de simplu 
feminin, in confruntările cu 
jucătoarele noastre, tenisma- 
nele oaspe, posesoare ale unui 
bagaj superior de cunoștințe 
tehnico-tactice, s-au impus fără 
dificultate.

-ultimei® rezultate -
AZI ÎNCEP europenele de tir ale juniorilor 

LA WIESBADEN
Poligonul clin Wiesbaden (R.F. a 

Germaniei) găzduiește timp de 
două zile (duminică și luni) cam
pionatele europene de juniori 
fc-entru armele glonț. Cei mai buni 
migători juniori de pe continent 
se vor întîl ni în cadrul a cinci 
probe : armă standard culcat 60 f, 
armă standard 3x20 f, armă cu 
aer comprimat 60 f picioare, pis
tol sport 304-30 f și pistol cu aer 
comprimat 6o f. La primele trei 
probe vor concura și sportivii 
români Marina Vasilîu, Ștefan 
Safta. Ilie Coclreanu și Nicolae 
Coliban, în timp ce la probe’s de 
pistoale, țara noastră va fi repre
zentată de Anișoara Matei, Ion 
Corneliu, Gheorghe Neacșu și 
Stan Marin.

Cu ocazia acestei competiții 
VOR FI ACORDATE, PE L.ÎNGA

Start în „Cursa de mare 
fond" a înotătorilor

Astăzi, pe traseul dintre Brăila 
și Galați, se dă startul în tradi
ționala cursă de fond pe Dunăre, 
ia înot. întrecerea clin acest an 
se bucliră de o largă participare, 
cei 66 de înotători înscriși — între 
care și 16 fete — constituind un 
record în materie. Ej reprezintă 
municipiile București, Arad, Brăi
la, Tulcea, Călărași, Cluj. Galați 
și județul Ilfov. Băieții se vor în
trece pe întregul parcurs dintre 
Brăila și Galați (21 km), iar fe
tele pe aceiași traseu, doar 11 km. 
Sosirea tuturor va avea loc in 
dreptul falezei de la Galați.

I<W»TI

victoria 
asupra

re- 
lui 
lui

REZULTAT!;, simplu băieți- 
tineret ; Nîedwiecki—Bannyk 
6—4, 6—2 ; simplu juniori : 
Neacșu—Marcu 7—5, 8—6 ; 
simplu fete-tineret ; Valichra- 
kova (Cehoslovacia) — Valeria 
Balaj 6—2, 7—5 ; simplu ju
nioare : Komarova (U.R.S.S.) 
— Elena Takacs 6—3, 6—2;
dublu băieți : Hărădău, Soti- 
riu—Lange, Laptmaa (U.R.S.S.) 
6—4, 6—1 ; dublu fete: Zin- 
kevici, Komarovă (U.R.S.S.)— 
Balaj, Takacs 7—5, 6—4 ; du
blu mixt : Zinkevici, Lange 
(U.R.S.S.) — Komarova, La- 
pimaa (U.R.S.S.) 4—6, 6—4,
6—0.

Paul RADVANI-coresp.

■
fășura Ia Mamaia, pe Siutghiol, 
campionatul național de juniori 
la yachting. Pe programul corn-

Record mondial

-ultimele rezultate -■---------------------- ----------------------- ---- -
petiției figurează 7 regate, descW- 
se claselor finn, snipe și F. 
(„Olandezul zburător**),

la haltere

D.

TITLURILE CONTINENTALE ȘI 
INSIGNELE DE MAESTRU TRĂ
GĂTOR JUNIOR INTERNAȚIO
NAL celor care vor împlini urmă
toarele haremuri : 585 p (armă 
standard 60 f culcat), 560 P (armă 
standard 3x20 f), 540 p (la pușcă 

pistol cu aer comprimat), 560 
(pistol sport).

Programul de astăzi cuprin
de trei probe : armă standard 
culcat 60 f, pistol sport și ar
mă cu aer comprimat.

De azi, pe Siutghiol, 
Naționalele de juniori 

la Yachting
Timp de patru zile, începînd de 

astăzi și pînă miercuri, se va des-

SPORTIVII NOȘTRI AU CÎȘTIGAT CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE ORIENTARE TURISTICA

și 
p

HELSINKI, 15. — Halterofi
lul finlandez Kalevi Lahden- 
ranta a stabilit un nou re
cord mondial la categoria 
super-grea, stilul smuls, cu

performanța de 176,500 
Vechiul 
Leonid 
era de

Românio-tineret învingătoare în

kg. 
derecord, deținui

Jabolinski '(U.R.S.S.), 
176 kg.

„Cupa prieteniei"
Orașul Voroșilovgrad (U.R.S.S.) găzduiește turneul internațio

nal de volei „Cupa prieteniei", la care participă selecționate 
de tineret din țări socialiste, lată rezultatele înregistrate vineri 
seara: ROMÂNIA—Cehoslovacia 3—0; U.R.S.S.—R.D. Germană 
3—1 ; Bulgaria—Polonia 3—0.

PREDEAL, 15 (prin telefon), tn 
cea de a doua zi a concursului 
internațional de orientare turisti
că dotat cu ..Cupa României" s-a 
desfășurat proba de ștafetă. Echi
pele, formate din trei schimburi, 
au avut de acoperit trasee de 
18,4 km la băieți șl 15 km la fete.

Echipa noastră reprezentatteă de

„Cupa Davis"
La Dusseldorf, tenismanii vest-germani au 

luat conducerea în finala interzone a „Cu
pei Davis", după partida de dublu. Perechea 
W. Bungerț și Chr. Kuhnke (R.F.G.) a dis
pus de cuplul spaniol M. Santana—J. Gis-

„CUPA ROMÂNIEI"
fete (Alieta Cotlțosu, Georgeta 
Liță, Mariana Abrudan) a sosii pe 
primul loc, cîștlglnd ștafeta cu 
timpul de 142:36.

In proba de ștafetă masculină,
cel mal bine au „mers" concu-
rențil maghiari (Hegedus Andras,
Arata Janos. Horvath Atlla), care

R.F.G.—SPANIA 2—1
berț în trei seturi: 6—4, 12—10, 6—3. înain
tea ultimelor două sîmpluri (Bungert—San
tana și Kuhnke—Orantes), scorul este de 
2—1 pentru echipa R.F.G.

au totalizat 127:37 si au obținut 
primul loc.

Rezultatele din prima șl cea de 
a doua zl de concurs au făcut ca 
cea de a V-a ediție a „Cupei Ro
mâniei" să revină concurențtlor 
noștri (băieți șl fete) cu un timp 
total de 854:01.
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