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Principalele candidate la titlu 

ne vor arăta, in întrecere directă, 

care dintre ele este mai îndreptățită 

să cîștige campionatul național

De mîine, pe apele Snagovului

A .

întreceri pentru 18 titluri de campioni
După dteva exoelente repetiții, prilejuite de des

fășurarea tradiționalelor Cupe organizate de clu
burile Dlțiamo și Steaua, elita calaciștilor șl ca- 
noiștllor noștri începe joi dimineață, pe pista de 
la Snagov, cea mal fierbinte competiție Internă 
a sezonului : campionatele naționale ale seniori
lor.

In puține sporturi se întîmplă așa cum se în- 
tîmplă la calac-canoe, în fiecare an, ca la startul 
acestor întreceri să se prezinte zed de laureați 
olimpici, al campionatelor mondiale și europene. 
Este prima șl cea mal convingătoare certitudine 
că vom asista la curse de ridicată valoare tehnică 
și spectaculară, mal ales dacă avem în vedere și 
promițătoarele evoluții ale numeroșilor tineri ex
trem de talentațl.

Campionatele se vor disputa timp de trei zile 
după următorul program : joi — serii, recalificări 
șl semifinale la probele olimpice, vineri — ace
leași curse pentru probele neollmpice, sîmbătă — 
finalele (în număr de 18) la probele olimpice, de 
viteză (500 m) șl fond (10 000 m).

Aseară, biroul federației de specialitate a vali
dat îriscrierile — peste 300 de particlpanti, marea 
majoritate reprezentînd cluburile Dinamo și 
Steaua — și a aprobat programul de desfășurare 
a ediției din acest an a campionatelor. S-a sta
bilit, de asemenea, ca sportivii să poată participa 
la două probe (una olimpică șl una neolimpică 
— viteză sau fond).

Ieri au sosit la Snagov și o serie dintre caiaciștll 
șl canoiștil din diferite centre ale țării : Ancora 
șl Dunărea Galați, Constructorul șl Politehnica 
Timișoara, CS Brăila, Delta șl Pescarul Tulcea.

în activitatea sportiva de masa

Aradul optează
pentru formele simple

...si demonstrează>

S-a discutat, se discută 
și se va mai discuta — 
probabil — foarte mult 
despre o formulă or

ganizatorică ideală în desfă
șurarea activităților sportive 
de masă. Problema este, fără 
îndoială, complicată și com
plexă, trebuie privită diferen
țiat, în funcție de tradiția și 
baza materială a locurilor la 
care ne referim. într-o ase
menea chestiune a da rețete 
universal valabile este nu nu
mai prea îndrăzneț dar, pe 
alocuri, chiar neindicat.

Punctul principal in jurul 
căruia se învîrteȘte dezbaterea 
rămîne — totuși — unul de 
principiu : DACĂ ÎN MATE
RIE DE EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT A MASELOR TRE
BUIE, SAU NU. SA PRIMEZE 
COMPETIȚIA 1

Departe do noi gîndul de 
a nega, cumva, virtuțile în
trecerii. Viața însăși rămîne o 
competiție și dorința înnăscută 
a omului de a se arăta mai 
bun decît semenul său a fost 
și va H motorul principal al

practic eficiența lor
progresului societății. Dar, re
versul medaliei, concursul pre
supune o mare concentrare de 
energii și condiții organizato
rice, de care — deocamdată 
cel puțin — mișcarea noastră 
sportivă nu dispune. Presupu
nând. prin reducere la absurd, 
că un milion de copii, fasci
nați de cariera spectaculoasă 
și tulburătoare a lui llie Năs- 
tase, ar dori să joace tenis și 
să participe la concursuri, lu
crul acesta ar fi imposibil fi
indcă nu există nici material 
suficient și nici terenuri spre 
a putea adăposti o asemenea 
masă. Fenomenul este (par
țial) valabil și pentru volei, 
baschet, handbal, dacă nu 

chiar și pentru împăratul 
sporturilor — fotbalul.

Iată de ce a încolțit și a 
prins rădăcini ideea unor ac
tivități cu utilizarea mijloa
celor simple, larg accesibile,

Valeria CHIOSE
____________

0 etapă cu un mare derby: DINAMO-RAPID
® Cap de afiș — cuplajul interbucureștean 

(stadionul „23 August14 de la ora 15,45) ® Cine 

va face pasul spre titlu: Dinamo sau Rapid? 

® Și pentru Progresul, un meci decisiv > în

timp ce Jiul joacă iar acasă, C.F.R. Cluj și Sport 

Club se deplasează din nou > Farul poposește 

la Cluj cu gîndul la... medaliile de bronz

Fază spectaculoasă în careul dinamovist. Constantinescu a fost mai rapid decît M. Stelian și 
Mustățea și a lămurit o situație critică. Secvență din meciul Rapid — Dinamo, disputat în 
turul campionatului și încheiat cu rezultatul de 1—1

Metalul București-Dinamo și „U“ Cliij-Steaua
(Continuare tn pag. • t-o) în semifinalele „Cupei României" la fotbal

De vineri, un meci de mare atracție, România — Iugoslavia la tenis
• .■ » ‘<f "c* ■'

Năstase rămîne... Năstase
Aseară, la sediul Federației române de 

fotbal, în prezența delegațiilor celor 4 echi
pe calificate, a avut loc tragerea la sorți a 
semifinalelor „Cupei României*.

Jatâ cum se vor juca meciurile t

Dinamo București șiMetalul București —
,,U“ Cluj — Steaua.
Partidele-tur se vor 

iunie, de la ora 17,30, pe terenurile prime
lor echipe, iar returul va avea loc miercuri 
23 iunie.

disputa, miercuri 16

— declara Ion Țiriac —
@ Plăcerea de a juca ®! Important este faptul că llie a ajuns

In finala de la Roland Garros șl nu că a pierdut-o
Din nou rezultate

O Cine a fost ieri dimineață 
pe terenurile Progresul și 

ț l-a văzut antrenîndu-se pe 
i llie Năstase (ajuns la Bucu
rești în noaptea precedentă) 
!a intuit poate și o altă ca
litate (pe lîngă un incom
parabil talent, pregătire in
tensă, mare experiență com- 
petițională) a acestui super- 
campion. Abia sosit după un 
lung și obositor turneu, la 
numai 48 de ore după o fi
nală epuizantă, llie se afla 
într-o vervă deosebită, ma
nifesta o adevărată bucurie 
de a juca. Această verita
bilă frenezie a jocului, ca
racteristică lui Năstase, l-a 
dus și ea, sîntem siguri, din 
treaptă în treaptă, la ac
tuala Iul măiestrie, . .

La capătul a 40 de minute 
'de joc susținut cu Mărmu- 
reanu, llie a venit direct și 
ne-a spus scurt I „Vă stau 
Ja dispoziție" I

— Mai ‘ "■ ‘ ‘
ce e cu

— Am 
mai sînt 
mai bine. La Paris vremea, (Continuare in pag. a 4-a)

ION ȚIRIAO

de valoare mondială
la „internaționalele" de tir
• Kira Bolko (U.R.S.S.) a depășit recordul mondial la armă 
standard 3x20 f • Doi concurenți cu 568 p la pistol liber
• Scor final in meciul bilateral România — Iugoslavia : 7—3

• Azi ultimele întreceri la Tunari

întîi, cum te simți, 
starea gripală ?
încă dureri în gît, 
răgușit, dar respir

fost destul de friguroasă 
cred că am răcit la între

ruperea meciului cu Stan
C. COMARNISCHI 

jț ■

a 
Și

Ieri, pe panoul de afișare 
a rezultatelor de pe po
ligonul Tunari, locul de des
fășurare a campionatelor in
ternaționale ale României, 
au apărut noi cifre de va
loare mondială care sporesc 
prestigiul acestei tradițio
nale competiții în lumea 
tirului. Performera nr. 1 a 
zilei a fost trăgătoarea so
vietică Kira Boiko, care la 
armă standard 3x20 focuri a 
întrecut 
realizînd 
încă — 
cu mult 
mondial 
(575 p).

toate așteptările, 
o cifră neatinsă 

581 p, un punctaj 
superior recordului 
oficial al probei 
Autoarea acestei 

performanțe concurează
pentru a treia oară pe po
ligonul de la Tunari.

’V

de la ora 
început o 
pe stan-

Ploaia torențială 
prînzului, care a 
dată cu alinierea 
duri a celor aproape 60 de 
concurenți la pistol liber, a 
stînjenit doar în parte des
fășurarea concursului 
după cum se constată 
rezultate, numai... pe 
dintre participant — 
tre care, din păcate, au fost 
și reprezentanții noștri. Pri
mii clasați au fost punctați 
cu cifre mari, cum rar se 
obțin. Doi țintași, sovieti
cul Zapolski și cehoslovacul 
Hromada, au înscris cîte 568

Și 
din 

unii 
prin-

T. RABȘAN

(Continuare' tn vag. a 4-a)

Ieri dimineață, boxerii ro
mâni. selecționați pentru cam
pionatele europene, au părăsit 
Capitala, cu direcția Madrid, 
locul de desfășurare a compe
tiției continentale. înainte de 
plecare, numeroși iubitori ai 
sportului cu mănuși au ținut să 
fie prezenți pe aeroportul Oto- 
peni pentru a le ura succes 
solilor boxului românesc, în 
confruntarea celor mai buni 
pugiliști din Europa. Printre 
cei ce au venit să-i conducă 
la avion, l-am întîlnit pe cam
pionul european Constantin 
Ciucă. Titular în echipa repre
zentativă timp de aproape 10 
ani. participant la toate marile 
întreceri internaționale din a- 
ceastâ perioadă, demn urmaș 
al lui Mircea Dobrescu, el a 
rămas pentru prima oară pe 
aeroport într-o asemenea oca- 
zic.

— Ce sentimente încerci în 
aceste momente î l-am întrebat 
pe maestrul emerit al sportului 
Constantin Ciucă.

— în primul rînd. un regret 
că nu mai sînt tînăr — ne-a 
răspuns cu nostalgie cel care 
a purtat cu cinste, atîția ani, 
culorile țării. îmi pare rău că 
nu pot să-mi apăr titlul pen
tru care am muncit atîta vre
me. Dar, anii nu așteaptă. Și,

pentru un sportiv, dar mai cu 
seamă pentru un boxer, este 
foarte important să sesizeze cu 
exactitate momentul în care 
trebuie să se retragă. înlocui
torului meu. Constantin Gruies- 
cu, ii doreso din toată Inima 
să se _ 
tradiției consolidate, de-a lun
gul anilor, la această categorie, 
în al doilea rînd, ca un sportiv 
cu multă experiență mă simt 
dator să-mi Îmbărbătez colegii, 
înainte de plecare, să-1 Înar
mez cu curaj, calitate atit de 
necesară In sportul cu mă
nuși. să contribui, măcar pe 
această cale, la succesul boxu
lui românesc, sport de care sint 
atit de legat sufletește.

Cunoscînd situația încă ne
clară a stării sănătății unor bo
xeri, am solicitat părerea me
dicului lotului, dr. Petre Rado
vici. care însoțește delegația. 
Acesta ne-a spus : „Ion Monea. 
suferind de o artroză mai ve
che la cotul sting, boală care 
s-a agravat brusc in ultima 
vreme, a devenit indisponibil^ 
Locul lui in echipă 
de Stump, crescut

comporte la înălțimea

a fost luat 
în greuta-

Mihai TRANCA

((Continuare tn pag. a 2 a)

După numai două zile de 
odihnă, divizionarele A dis
pută azi jocurile „rundei" a 
27-a. în această miercure 
vom asista la o etapă fier
binte, cu meciuri foarte a- 
tractive, dintre care se de
tașează marele derby Dina
mo — Rapid Așadar, a ve
nit ziua marii confruntări 
directe. Azi, după luni de 
aprigă întrecere pentru ocu
parea primului loc, cele două 
echipe aflate în cursa pen
tru titlu se întîlnesc într-o 
partidă decisivă pentru îm
plinirea sau spulberarea vi
surilor. Deși miza este mare, 
se așteaptă un joc pe mă
sura prestigiului de care se 
bucură componenții celor 
două team-uri.

Cuplajul din Capitală are 
ca prim meci o altă partidă 
cu miză, Steaua — Progre
sul, de care depinde, în 
mare măsură, soarta echipei 
din dr. Staicovici.

Dar etapa a 27-a mai pro
gramează și alte partide im
portante, mai ales pentru si
tuația de la subsolul clasa
mentului. E vorba de meciu
rile de la Petroșani (Jiul — 
Petrolul), Craiova (Universi
tatea — C- F. R. Cluj) și 
Brașov (Steagul roșu —

Sport Club). La Cluj, ua 
meci deosebit, în primul 
rînd, pentru Farul, formația 
angajată în lupta pentru me
daliile de bronz. în rest, 
doar două meciuri aparent 
fără miză 
UT.A. și F.

Cuplajul 
tean, pe

(Politehnica 
C. Argeș

interbucureș- 
micul ecran

Cele două 
vor disputa 
„23 August" 
smise în întregime de stu
dioul de televiziune, cu în • 
cepere de la ora 15,40.■

partide ce se 
pe Stadionul 
vor fi tran-

C. F. R. Timișoara), dar și 
aici există dorința de victo
rie, de a ocupa un loc mai 
bun în clasament și, bănuim, 
de a oferj un spectacol spor
tiv agreabil.

Deci, azi, din nou 
bal I

(Citiți în pagina a 
timeie vești de la

EPILOG LA MECIUL RAPID-STEAGUL

la fot-

3-a ul- 
echipe)-

ROȘU

C. DAN SUSPENDAT 2 ETAPE,

DUMITRU-MUSTRARE
Comisia centrală de compe

tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a analizat, 
în ședința de aseară, abaterile 
săvîrșite în timpul meciului 
Rapid—Steagul roșu, din e- 
tapa a XXVI-a a campiona
tului diviziei A la fotbal.

Pe baza rapoartelor arbi
trului și observatorului fede
ral, precum și în urma audi
erii celor doi jucători, comi
sia a hotărît următoarele !

TORULUI DAN DIN CAMPI
ONAT PE DOUA ETAPE ; ■j

— SANCȚIONAREA JU
CĂTORULUI DUMITRU CU 
MUSTRARE, avînd în vede- 
dere art. 175 din Regulamen
tul de organizare a activită
ții fotbalistice, cere acordă 
circumstanțe atenuante spor
tivilor cu merite excepționale 
avute în activitatea lor.

— SUSPENDAREA JUCA-

Kira Boiko (U.R.S.S.) câștigătoarea probei de armă standard 
3x20 focuri Foto : B. VASILE

Brian
Glanville

București
La invitația Uniunii Scri

itorilor a sosit în Capitală cu
noscutul scriitor și ziarist spor
tiv britanic Brian Glanville. 
Numele celebrului comentator 
de fotbal al săptămînalului 
londohez „Sunday Times" este 
familiar cititorilor români care 
au avut posibilitatea să guste 
frumusețea amară a romanu
lui „Ascensiunea lui Gerry 
Logan” datorat lui Brian Gian- 
ville și publicat în traducere 
românească de editura „Sta
dion”.

Cu prilejul vizitei sale în 
România, Brian Glanville va 
asista la manifestații sportive 
șl va avea întîlniri cu per
formeri ai sportului românesc.

OBIECTIVELE MAJORE ALE SCRIMEI
NOASTRE DE PERFORMANȚĂ

MENȚINEREA (la florete)
5

Succes la Madrid! — le urează campionul european 
Ciucă (rămas acasă) colegilor săi Dumitrescu, Cuțov și Alexe, 
plecați în capitala Spaniei cu gîndul să-și apere centurile de 
campioni cucerite la București.

Foto: T. MACARSCHI

ORIZONT 
OLIMPIC

Ne mai desparte o lună de 
campionatele mondiale de 
scrimă, ne aflăm la 15 luni 
de Jocurile Olimpice. Tot
odată, am lăsat în urmă 
doar de cîteva zile o impor
tantă competiție — Turneul 
țărilor socialiste — care ne-a 
oferit prilejul de a-i vedea 
pe sportivii noștri evoluînd 
în compania unei bune părți 
a celor mai valoroși trăgători 
din lume. Este, așadar, un 
moment potrivit pentru a a- 
naliza nivelul actual al scri-

mei noastre, potențialul său 
(poate insuficient 
încă), perspectivele 
viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice.

FLORETISTELE : ÎNTRE 
AUR Șl ARGINT...

De la Olimpiada mexicană 
încoace, floreta noastră fe
minină a cucerit la marile 
întreceri fie medaliile de 
aur, fie pe cele de argint, 
furnizînd, împreună cu redu-

Situația actuală din scrima româneas
că este definită, în linii mari, de două 
tendințe. Prima, proprie ambelor florete, 
este de menținere a prestigiului dobîndit, 
mai ales din 1967 încoace, cea de a doua, 
care caracterizează sabia și, îndeosebi, 
spada, este de a pătrunde ferm în plu
tonul fruntaș al scrimei mondiale.

Școala românească de scrimă, care dis
pune de antrenori pricepuți și entuziaști, 
poate atinge obiectivele pe care și le pro
pune. Este necesar, însă, ca (într-o primă 
etapă, măcar la nivelul lotului) să se asi
gure o cît mai solidă bază științifică pre
gătirii trăgătorilor noștri. Dacă în ceea ce 
privește durata și intensitatea antrenamen
telor s-a ajuns la un nivel corespunzător, 
calitatea reclamă și ea (cu o mare in
sistență) atenția antrenorilor și a celor
lalți specialiști. Am putea spune că această 
latură prezintă un interes deosebit de

relevat 
pentru

tabila echipă a U.R.S.S. pe 
finalistele turneului olimpic 
— 1968 și ale C.M. din 1969 
și 1970.

Va fi tot așa și la Viena? 
Este posibil, mai cu seamă 
dacă vom beneficia din nou 
de prețiosul aport al Olgăi 
Szabo (indisponibilă în pe-

Sebastian BONIFACIU 
Tiberiu STAMA

(Gontinuare tn pag. a 2-a)

mare într-un sport în care subtilitățile teh
nice și tactice sînt, în ultimă instanță, cele 
ce detașează elita plantelor de restul tră
gătorilor. Inițiativa privind aplicarea prin
cipiului modelării este foarte lăudabilă 
dar ea trebuie fructificată temeinic.

Considerăm de asemenea că filmul tre
buie să joace un rol important în proce
sul de desăvîrșire a pregătirii. Memoria 
vizuală, pe care se bazează antrenorii 
noștri, nu poate fi comparată cu memoria 
fieliculei. Studiind cu atenție filmul făcut 
a C.M. — 1970 și, în continuare, pe cel 

care — sperăm — va fi făcut la Viena, 
trăgătorii noștri vor cunoaște mai bine 
Stiluri r *--- ”“** ----<-!-•- -•
ale csși

i bine 
preferințe și subtilități 
In fine, pregătirea psi

hologică — a cărei importanță francezii o 
subliniau în mod foarte serios încă îna
inte de J.O. 1968 — ni se pare necesară 
in acest sport cu un ridicat consum nervos.
........................-.........................

si tendințe, 
ilor planșei.
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Juniorii înaintea unei competiții de amploare

Mihaela 2-oghin, 
Valentina Cioltan 
și Garmen Iones
cu — primele 
clasate la greuta
te, la c'oncursul 
de primăvară 

senioarelor
al

Începînd din acest an, în 
calendarul internațional al ju
niorilor va figura o nouă 
competiție de amploare (în 
genul Cupei Europei pentru 
seniori, cu cite un atlet de 

* probă). Programul cuprinde 
toate probele obișnuite pen
tru concursurile de juniori, 
inclusiv decatlonul, marșul și 
pentatlonul la fete.

în acest an competiția va 
fi organizată de Federația de 

•atletism din Polonia, la Var
șovia, în zilele de 18 și 19 
septembrie. La întreceri vor 
lua parte echipele reprezen-

tative de juniori și junioare 
ale Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Poloniei, 
României, Ungariei și U.R.SJS.

recorduri republicane

PRINTRE CULOARE
• La Gyor, în Ungaria, Gh. 

Dulgheru a obținut 21,4 pe 
200 m iar Marghiolita Matei 
a sărit 1,67 m la înălțime.

• La Riga. Constantin Stan 
a alergat 200 nz în 21,6 s.

• La Brașov, Vasile Sălă- 
gean a aruncat discul la 53,80

cel mai bun rezultat al 
din acest an.
Luni 14 iunie, de la ora 
pe traseul București-Buf- 
cu plecare de la stadio- 
Tineretului, va avea loc

m. 
său

•
18. 
tea, 
nul 
concursul de selecție pentru 
maraton, pe distanța de 30 km. 
Vor lua parte alergători 
întreaga țară.

• Sîmbătă și duminică 
avea loc la Torino meciul 
ternațional masculin dintre 
prezentativele Italiei, R. 
Germane, Norvegiei și Româ
niei. Printre cei care vor face 
deplasarea se află Carol Cor
bii, Tudor Puiu, Ion Rățoi, 
Nicolae Mustață, Ervin Scbes- 
tien, Csaba Dosa, Șerban loan, 
Iosif Naghi.

• Duminică, la Geretsried, 
în R.F. a Germaniei echipa 
feminină vest-germană va pri
mi replica reprezentativei Ro
mâniei. Intre concurentele noa
stre : Ileana Silui, Viorica Visco- 
poleanu, Valeria Bufanu, Corne
lia Popescu și cele mai bune 
trei aruncătoare de disc — 
Argentina Menis, Lia Manoliu, 
și Olimpia Cataramă. Evident, 
cum numai două dintre ele 
pot îmbrăca tricoul echipei re
prezentative, o a treia va par
ticipa... în afară de concurs, 
lucru aprobat de federația de 
atletism din R. F. a Germani
ei. Tot „H.C.” va concura și 
Mihaela Peneș, la suliță, care
la concursul republican de 

primăvară a arătat o formă 
oună, după mai mulțl ani de 
întrerupere, dar nu a obținut, 
din păcate, nici o aruncare va
labilă.

• în afara atleților selec
ționați în reprezentativele ță
rii, alți sportivi fruntași vor 
evolua la sfirșitul acestei săp- 
tămîni în concursuri la Atena, 
Budapesta și Talin.

• Sfirșitul săptămînii mar
chează încă un eveniment at
letic, de amploare: finalele cam
pionatelor republicane școla
re. la care vor evolua, în a- 
fară de concurs cițiva atleți 
de renume internațional din 
Cuba.

Ploiești: 4x80 m juniori III
— Șc. sp. Ploiești 38,7 ; 4x80 
m junioare III — Șc. sp. Plo
iești 43,2. Pitești : 4x400 m 
juniori 
3:34,4.
— M. 
Bacău) 
gii de 
Melinte (Șc, sp.
1 km marș copii 
Melinte 5:48,5 ; 
oină copile II —
(Șc. sp. Bc.) 31,80. București: 
3 km marș seniori — Nic. 
Maxim (Dinamo) 12:03,0, 
3 km marș juniori III — Iul. 
Călineață (Din.) 14,44,0 (sîm
bătă) și 14:39,0 (duminică), 

III — I. Ale- 
1:29,1, greu- 

III — W. 
12,05 m, 

— W. Vo

ii — L.E.A. C-lung 
Bacău : 60 mg copile I 
Săndulescu (Șc. sp.
12,9 ; aruncarea min- 
oină copii II — Gh.

Bc.) 43,24 ;
II — Gh. 

minge de 
M. Găitan

din

600 m juniori 
xandru (C.S.Ș.) 
tate juniori 
Vogel (S.S.A.) 
disc jun. III 
gel 40,50 m, 80 m junioa
re III — A. Nedelea (S.S.A) 
10,3 : înălțime junioare III — 
Magd. Chepeț (S.S.A.) 1,56 m, 
4x80 m junioare III — S.S.A. 
42,8 ; 300 m copile I — Iul. 
Săniuță (Din,) 47,4.

Foto:
N. DRAGOȘ

ASALTUL TINERELOR ARUNCĂTOARE
tinere, înaruncătoare

lor an ca senioare, se 
prin rezultate remai’- 
ceea ce Jasă speran-

Trei 
primul 
impun 
cabile, _ _ _ .
ța unor salturi de calitate și 
mai mari. Astfel, suceveanca 
Valentina Cioltan a obținut 
15,86 m la greutate (13,95 m 
în 1970), Mihaela Loghin, din

„BĂTAIA11 MINGII - APROAPE ABSENTĂ 

DIN JOCURILE FINALEI „CUPEI ROMĂNIEI“

■'

Roman, 15,21 m la greutate 
(anul trecut 14,61 m). însfîr- 
șit, Carmen Ionescu, după 
cîțiva ani de „tatonare" rea
lizează progrese spectaculoa
se : 15,34 m la greutate (12,70 
m — 1970) iar la disc. în 
urmă cu cîteva zile, 53,94 m 
(50,02 m — 1970).

Duminică 
sportivă 

la Călărași

TRACTOARELE
JOACA FOTBAL?

Echipa C.P.B. la citeva minute 
niei“, ediția 1971

Finala „Cupei României", s-a 
desfășurat într-o nouă formulă. 
In prima fază, cele opt echipe, 
care și-au cucerit dreptul de 
participare la actul final a1- com
petiției și-au disputat întîietatea 
într-un sistem eliminatoriu, for
mația aflată la două înfringeri, 
urmînd a părăsi întrecerea.

Preliminariile au dat loc la o 
luptă palpitantă. Calificările și 
recalificările au trecut echipele 
prlntr-o sită deasă, iar în tur
neul final au ajuns C.P. Bucu
rești, Biruința Gherăești (jud.

după cîștigarea „Cupei Ror-iâ-
Foto : Ion JURA

Celuloza Călărași șl Via- 
Olteni (Jud. Teleorman), 
manifestat o evidentă

Neamț), 
ța Nouă 
care au ------------
superioritate lață de celelalte for
mații. Turneul final avea să con
firme așteptările, cele patru can
didate la primul loc oferind par
tide viu disputate, presărate cu 
faze spectaculoase șl Încheiate cu 
victoria meritată a echipei C.P.B., 
care a cîștlgat toate meciurile șl 
a cucerit astfel trofeul pus in 
joc Turneul pentru locurile 5—8 
a fost dominat de Avîntul Fra
sin, care a avut în echipele A-

începrnd de vineri la Craiova

12 ECHIPE FEMININE Șl MASCULINE ÎN CURSA PENTRU

TITLURILE DE CAMPIONI
Una dintre cele mai popu

lare competiții ale calenda
rului intern la handbal, este 
vorba de campionatul repu
blican al școlarilor și junio
rilor, în cadrul căruia își dis
pută întîietatea 96 de forma
ții masculine și feminine,_ se 
apropie de sfîrșit. începînd 
de vineri, la Craiova, va avea 
loc turneul final al acestei 
întreceri, în care și-au făcut 
debutul multe din stelele de 
azi ale handbalului nostru și

Întreprinderea economică

NATIONALI LA JUNIORI
care stîrnește un interes deo
sebit printre amatorii de 
sport craioveni. în acest sens, 
corespondentul nostru N. Dră- 
gănoiu ne-a comunicat că pre
zența la start a formațiilor 
campioane de anul trecut 
(Dinamo București — mascu
lin și Șc. sportivă nr. 2 Bucu
rești — feminin), ca și faptul 
că în rîndurile unor echipe 
sînt juniori și junioare care 
au primit botezul competiții
lor internaționale polarizea
ză și mai mult atenția opiniei 
publice craiovene. Pe de altă 
parte, am fost informați că 
în acest oraș s-au încheiat

pregătirile pentru o cît mai 
bună organizare a turneului 
final, terenul Școlii sportive, 
care va găzdui cele 30 de 
partide ale întrecerii, fiind 
complet renovat și oferind 
condiții excelente de joc.

Pentru ultimul act al cam
pionatului republican al șco
larilor și juniorilor s-au ca
lificat 12 echipe (6 masculine 
și 6 feminine): Șc. sportivă 
Bacău, Șc. sportivă nr. 2 Bucu
rești, DinamO București, Șc. 
sportivă Odorhei, Șc. sporti
vă Arad, Șc. sportivă Tg. 
Mureș la băieți, Liceul nr. 2 
Iași, Șc. sportivă nr. 2 Bucu
rești, Liceul nr. 2 Brașov. Șc. 
sportivă Arad, Șc. sportivă 
Nâsăud, Șc. sportivă Craiova 
la fete. Turneul final va dura 
pînă miercuri 16 iunie, marți 
14 iunie fiind zi de pauză.

vîntul Curcani (jud. Illov), Tor
pedo Zămeștl șl Voința Sibiu 
adversare puternice. Afirmăm, 
fără teama de a greși, că atît 
turneul candidatelor la locurile 
laureate, cit și cel rezervat echi
pelor scoase din lupta pentru 
trofeu, au fost în ansamblu des
tul de reușite, competitoarele ex- 
celînd tn reprizele de la „prin
derea" mingii.

Am spus în ansamblu, întrucît 
cu excepția formațiilor Biruința 
Gherăești șl C.P. București, res
tul echipelor au jucat bine in 
cîmp și s-au apărat ermetic, însă 
au avut carențe la „T 
gli, unde 
de puține 
observase 
a devenit 
țillor de .
preocupare deosebită pentru mă
rirea randamentului în jocul la 
„prindere", unde se poate acu
mula un număr sporit de puncte. 
După părerea noastră se greșește 
acordîndu-se atenție „prinderii" 
în dauna „bătăii", execuție care 
dă un plus de spectaculozitate 
întrecerilor și înlesnește coechi
pierilor posibilitatea de a trece 
„nepunctați" prin cele două cu
loare. Ba mal mult, s-a întlm- 
plat adesea ca între echipe de 
forțe sensibil egale în mînuirea 
mingii, punctele suplimentare 
realizate din loviturile peste linia 
de treisferturi sau peste bar să 
decidă soarta meciului. La Man
galia însă, ratările la „bătaie" 
s-au ținut lanț. Dacă am ierar
hiza echipele la „bătaia" mingii, 
clasamentul ar avea următoarea 
înfățișare : 1. Biruința Gherăești 
11 baruri (treisferturi sau în și 
peste zona de 65 m); 2. C.P.B. 10, 
3. Avîntul Frasin 6, 4. Viața Nouă 
Olteni 6, 5. Avîntul Curcani 4, 6. 
Celuloza 4, 7. Torpedo Zărneștl 
3, 8. Voința Sibiu 2. Să recu
noaștem că pentru 30 de partide, 
cit s-au jucat la Mangalia, frec
vența bătăilor reușite este extrem 
de redusă, ceea ce trebuie să 
constituie un semnal de alarmă. 
Să na se uite că oină este încă 
necunoscută în rîndurile tinere
tului și școlarilor și, în consecin
ță, ea trebuie să deviră mai di
namică, mai frumoasf pentru a 
fi apreciată și practicată pe scară 
largă. Deci atenție la „bătaia" 
mingii, această execuție tehnică 
care Incintă privirile spectatori
lor. *

Anul sportiv pentru elevii 
din Călărași, județul Ialo
mița, s-a încheiat, duminică, 
printr-o mare demonstrație 
ce a avut loc pe stadionul 
municipal. Adun/.ți în careu, 
500 de elevi ai celor 5 licee 
și ai școlilor generale au fost 
salutați de primul secretar 
al Comitetului municipal 
Călărași al U.T.C., tovarășul 
Gh. Vlădulescu.

Manifestările au început 
cu un meci de fotbal. Repre
zentativa liceelor a primit 
replica formației de juniori 
Celuloza (rezultat final 1—5), 
după care s-au desfășurat 
mai multe probe atletice.

Paralel, în cadrul campio
natului județean al școlilor 
generale, a avut 
de handbal, cu 
a opt echipe de 
atîtea de fete.

După cum ne 
varășul I. Bărbulescu, pre
ședinte al Consiliului muni
cipal Călărași pentru educa
ție fizică și sport, întreaga 
duminică a fost dominată de 
întrecerile elevilor-sportivi. 
Locuitorii orașului au par
ticipat în număr mare la a- 
ceste manifestări, multe des- 
fășurîndu-se la un nivel ri
dicat de competitivitate.

Buna desfășurare a mani
festărilor prilejuite de închi
derea anului școlar a fost 
asigurată de un colectiv de 
cadre didactice, dintre care 
am aminti pe directorul Șco
lii sportive, Ion Neagu, pre
cum și pe profesorii Gabriel 
Lițu, Nicolae Oașă și Du
mitru Velciu.

loc o etapă 
participarea 
băieți și tot

spunea to-

Semnatarul scrisorii se 
numește Florin Văcaru și 
locuiește în comuna Tă- 
mășești—Videle din jude
țul Teleorman. La început 
afirmă că urmărește și a- 
preciază rubrica „Episto
lele săptămînii", după care 
ne sugerează un drum 
spre eficiență : ....cred că
materialele publicate tre
buie să fie mai ales cri
tice".

Și, imediat, ne pune la 
dispoziție „un concret" i 
„...vă scriu in numele ti
neretului iubitor de sport 
din Tămășești. Avem șt 
noi — în vecinătatea Șco
lii generale nr. 2 — un 
teren de fotbal și unul de 
handbal. Aici se desfășu
rau orele de educație fi
zică cu elevii, se organi
zau, spre satisfacția tine
rilor din comună, diverse 
manifestări sportive". Pînă 
aici totul este bine. Dar iată 
și... neprevăzutul 1 „...în 
primele zile ale lunii a- 
prilie, baza noastră a fost 
invadată de... tractoarele

și mașinile agricole care 
deservesc C.A.P.-ul nostru 
așa că terenurile sînt o- 
cupate, iar orele de curs 
ale școlii tulburate de zgo
motul tractoarelor...".

Cei din Tămășești s-au 
zbătut pentru a reprimi 
terenurile amenajate cu 
trudă! au reclamat cazul 
conducerii Stațiunii de 
mașini agricole din Vi
dele. Consiliului popular 
orășenesc Videle. ®.A.P. 
Tămășești. a pus la dispo
ziție un alt loc pentru 
brigadă, dar în zadar. 
Tractoarele se răsfață pe 
terenuri, degradîndu-le. 
„Ce, tractoarele joacă fot
bal întreabă indignat 
semnatarul scrisorii. în loc 
de răspuns, punem și noi 
o întrebare conducerii 
S.M.A. Videle! oare este 
atît de greu să rezolve a- 
cest „caz dificil", să re
dea lumina pe chipul ti
nerilor din comună care 
iubesc sportul 7

Modesto FERRARINI

PRINTRE ROȚI Șl PEDALE

■ Săptămîna aceasta pe 
velodromul Dinamo va fi o 
susținută activitate pentru 
juniori. Astfel, joi, cu înce
pere de la ora 16, se va des
fășura etapa a doua (și ulti-

ma) a concursului dotat cu 
„Cupa Școlii sportive nr. 1“, 
iar sîmbătă, de la aceeași 
oră, Școala sportivă nr. 2 or
ganizează o reuniune dotată, 
de asemenea, cu o cupă.

DE ADMINISTRARE
A BAZELOR SPORTIVE

din București, bd. Muncii 
nr. 37-39, sectorul 3, telefon 
21 66 85, angajează de ur
gență :

— șef serviciu financiar- 
contabilitate

— lăcătuși cat. 1—4
— muncitori necalificați
— paznici
— magazineri principali
— tîmplari modelieri.

CLASAMENT, DIVIZIA 
FEMININ

A

1. Unlv. Buc. 24 20 1 3 350—249 41
2. Univ. Tim. 24 18 1 5 298—217 37
3. IEFS 24 16 5 3 270—212 37
4. Tex. Buhuși

24 10 2 12 257—278 22
5. Rulm. Bv. 24 9 3 12 300—312 21
6. Confecția 24 8 4 12 287—221 20
7. Voința Odorhei

24 8 3 13 237—255 19

17224—254

223—567 15

24
9. Constr. Tim.

24
10. CSM Sibiu 24

7 1 16
5 1 18 210—283 11

8. Mureșul Tg. Mureș
7 3 14

IAȘI, 8 (prin telefon).
Timp de trei zile în locali
tate a avut loc un turneu 
internațional cu participarea 
selecționatelor, masculină și 
feminină, ale orașului Chiși- 
nău. Iată rezultatele: femi
nin : Universitatea Iași — 
Chișinău 11—12 (6—8), Liceul 
nr. 2 Iași — Chișinău 18—17 
(11—6), Universitatea Iași — 
Chișinău 11—13 (4—9) ; mas
culin : Selecționata ■ Iași — 
Chișinău 17—23 (9—13), Agro
nomia Iași — Chișinău 21—18 
(10—9) și 20—22 (11—10).

..bătaia" mlri- 
s-au notat neașteptat 
puncte suplimentare. Se 
mal de mult, tar acum 
cert, că în cadrul sec- 
performanță există o

Tr. IOANIJESCU

Campionii de copii ai Capitalei
Desfășurat timp de trei zile 

la ștrandul Tineretului, cam
pionatul de înot pentru copii 
(categoriile C ș1 D) al muni
cipiului București a prilejuit 
cîteva rezultate remarcabile, 
în frunte situîndu-se recordu
rile talentatei Marilena Mă
glașu (Dinamo) la 50 m liber 
și 50 m bras. Eleva prof. A. 
Grințescu a parcurs distanțele 
în 38,5 și respectiv 48,5, cifre 
promițătoare pentru vîrsta ei 
(născută în 1963).

Iată primii clasați : 50 m 
liber băieți (C) D. Nanu (Șc. 
sp. 2) 34,4 ; 50 m liber fete 
(C) Carmen Nișulescu (Șc. sp. 
2) 38,0 ; 50 m liber băieți (D) 
S. Badea (Școlarul) 44,9 ; 50 
m liber fete (D) Marilena 
Măglașu (Dinamo) 38,5 — re
cord ; 100 m bras băieți (C) 
U. Kamilli (Șc. sp. 2) 1:41,3 ; 
100 m bras fete (C) 
Zamfirescu (Steaua) 
50 m delfin fete (D) 
na Măglașu 49,0 ; 50 
fete (D) Marilena
48.7 ; 50 m spate băieți (D) 
S. Badea (Școlarul) 49,7 ; 50 
m spate băieți (C) K. Dozer 
(Șc. sp. 1) 41,1 ; U. Kamilli
41.8 ; 50 m spate fete (C)

Cristina Cazan (Șc- sp. 2) 
46,0 ; Carmen Nișulescu (Șc. 
sp. 2) 46,2 ; 50 m delfin bă
ieți (C) D. Nanu (Șc. sp. 2) 
42,0 ; 50 m delfin fete (C) 
Daniela Hrisiu (Dinamo) 44,0 ; 
50 m bras băieți (C) R. Go- 
lovka 46,1, D. Nanu 46,2 ; 50 
m bras fete (C) L. Anastases- 
cu (Școlarul) 46,2. G. Zamfi- 
rescu (Steaua) 46,8 ; 50 m 
bras băieți (D) C. Manolache 
(Șc. sp. 2) 55,0 ; 50 m bras 
fete (D) Marilena Măglașu 
48,5 — record ; 100 m delfin 
băieți (C) U. Kamilli 1:30,8; 
100 m delfin fete (C) D. Hri
siu 1:48,8.

■ Un spectacol ciclist de 
aproape trei ore va avea loc 
duminică dimineață pe cir
cuitul din str. Cîmpinei, unde 
se vor desfășura competițiile 
pentru desemnarea campioni
lor de semi-fond din cadrul 
municipiului București pe a- 
nul 1971 (juniori mici, juniori 
mari și seniori). Primul start 
(juniori mici) la ora 8,30.

■ La ora actuală cicliștii 
fruntași și numeroși tineri în 
plină ascensiune își desăvîr- 
șesc pregătirea în vederea 
importantei întreceri pe eta
pe : a XVI-a ediția a „Cupei 
Voința" care se va desfășura 
la Cluj, între 17 și 20 iunie. 
La această competiție — după 
cum am anunțat — participă 
cicliști din Austria, Ungaria, 
Bulgaria, Polonia, Franța și 
Italia.

Gianina
1 : 41,5 ;
Marile- 

m spate 
Măglașu

Fruntașa campionatului fe
minin, divizia A, Voința Tg. 
Mureș, a dispus de formația 
reșițeană C.S.M., într-un meci 
contînd pentru etapa, a XX-a 
a competiției, cu 2574—2461 
p d. Excelent s-au comportat 
de la învingătoare Margareta 
Szemanyi (468 p d), Maria 
Todea (453) și Maria Fokovi 
(443). De la C.S.M. cele mai

multe popice le-au doborît 
Marioara Ianoșiga — 443 și 
Maria Stanca — 442. Cam
pioana europeană, Ildico Jijic 
a fost a treia jucătoare a re- 
șițencelor cu 441 pd. <£u a- 
ceastă victorie, Voința și-a 
consolidat poziția de lideră a 
campionatului.

L PAUȘ — coresp.

Aradul optează pentru formele simple

Ara.l
In echilibru pe o prăjină lunecoasă — iată o probă care cere multă îndemînare. 

Foto. prof. V. JIREGHIE

și cîteva standuri distractive 
intens solicitate : proba de e- 
chilibru pe o bîrnă inclinată, 
unsă cu săpun, care luneca 
mai abitir decît cea mai bu
nă gheață, curse pe picioroan
ge, cursa melcului' pe bicicle
te (cine merge mai încet), tir 
la piramide din cutii de con
serve (premiul, un burete — 
aproape 500 de concurenți !) și 
altele.

Comitetul județean pentru 
cultură și artă a adus pe es
tradă orchestre și soliști de 
muzică populară, ușoară și pop, 
ansambluri de dansuri.

O TREIME DIN ORAȘ, 
TN AER LIBERI

D. DIACONESCU — coresp.

(Urmare din pag. 1)

OBIECTIVELE MAJORE ALE SCRIMEI ții chiar mai mari decît flo- 
retiștii...

(Ormare din pap. i|

rioada Turneului țărilor so
cialiste). Pentru „mondiale", 
sextetul actual (SZABO, 
DRÎMBĂ, VICOL, STAHL, 
FASCU, ARDELEANU) pare 
capabil să-și dispute, din 
nou întîietatea cu echipa U- 
niuiiii Sovietice, deși puterni
cul reviriment al floretistelor 
franceze va ascuți concurența 
pentru primele locuri.

Pentru J.O. de la Miinchen 
se impune, însă, așa cum a- 
răta în coloanele noastre, 
secretarul federal, prof. D. 
Tepșan, ridicarea cîtorva ti
nere floretiste la nivelul tră
gătoarele de elită. Cum eșa
lonul secund (mai ales Ale
xandrov, Szalay și Văduva) a 
evoluat satisfăcător în recen
tul turneu, problema nu pare 
pi ea complicată.

FLORETISTII
SI IMPLACABILUL 

CRONOS!

tuează efectele. Nici FALB 
nu se mai află în plenitudi
nea mijloacelor fizice, dar 
ne-a dat, recent, prilejul să-i 
admirăm dîrzenia și optimis
mul robust. Dintre tinerii e- 
chipei, ȚIU strălucește cu 
intermitență iar ARDELEA- 
NU pune la grea încercare 
răbdarea antrenorilor, întîr- 
ziind să facă pasul de la a 
ști la a putea.

Din păcate, între titularii 
echipei și eventualii succe
sori există. încă, un sesizabil 
decalaj valoric. Pentru Vie- 
na vom putea conta pe ac
tuala garnitură, dar pentru 
Miinchen se impune asigu
rarea unor cadre de schimb. 
Antrenorii au în vedere pe 
A. Ștefan și N. Vlad. dar, în 
urma comportării din ultimul 
turneu de amploare, ar me
rita să fie luați în considera
ție tenacii Alexiu și Szent- 
kiraly.

Este evident că echipa 
masculină de floretă va tre
bui să depună eforturi mari 
pentru a mai avea acces pe 
podium. Excelenții trăgători 
MUREȘAN și HAUKLFR au 
potențialul de luptă limitat 
de anumite afecțiuni cărora 
trecerea timpului le accent

LA SABIE — UN POSIBIL 
SALT TN IERARHIA 

MONDIALĂ

Cea mai bună performan
ță din toate timpurile a sa- 
brerilor români a fost locul 
5 la C.M. din 1969 de la Ha
vana. Ei se relansau, după 
11 ani, în această probă di
ficilă în .care ai ca adversar

nu numai trăgătorul de pe 
planșă ci, uneori, și juriul.

Ankara — 1970 nu a con
firmat într-un mod conclu
dent saltul realizat in Cuba. 
Cîteva vicii de arbitraj au 
aruncat echipa noastră de sa
bie pe o poziție care nu re
prezintă valoarea ei reală. 
Că este așa o dovedesc con
cursurile care au urmat 
mondialelor din capitala Tur
ciei și mai ales „Cupa cam
pionilor europeni" (Buda
pesta) . Sabrerii români (in 
speță, echipa Steaua) s-au 
clasat pe un merituos loc 4, 
care îi readuce printre frun
tașii de pe continent, de fapt 
și de pe glob. Turneele de la 
Berlin, Verona, Katowice și 
București confirmă ascenden
ța valorică a trăgătorilor noș
tri la această probă în frun
te cu IRIMICIUC, VINTILÂ, 
BUDAHAZI, C. NICOLAE și 
NILCA.

Pentru a obține un loc 4 
și la J.O. România va tre
bui să facă pasul cel mare, 
să-și apropie victoria în fața 
sabrerilor Italiei, dificili, 
dar nu invincibili. Plusul de 
personalitate al sabrerilor 
români, acțiunile lor mai 
ferme și mai lucide marchea
ză o maturitate evidentă, de 
bun augur, care ne deter
mină să sperăm că la Miîn- 
chen ei ne pot oferi satisfac-

PROGRES NOTABIL 
LA SPADĂ

De mai bine de un deceniu 
se vorbește de absența spa
dasinilor noștri din prim- 
planul ierarhiei continentale. 
In acest context s-a stator
nicit chiar o atmosferă de 
neîncredere în capacitatea 
lor. în general, ei au parti
cipat la mult mai puține con
cursuri decît colegii lor de 
la celelalte probe. Doar anii 
din urmă îeprezintă o excep
ție.

Este meritul spadasinilor (și 
al antrenorilor lor) că n-au 
dezarmat în fața indiferen
ței cu care au fost înconju
rați. Dimpotrivă, ei au mun
cit mult, au stăruit în efor
turile lor. Și timpul a pledat 
pentru ei. Ultimele concursuri 
internaționale — cele de la 
Leipzig, Gliwice și București 
— au reprezentat tot atîtea 
teste care confirmă că șl la 
spadă există valori remarca
bile, trăgători cu mari posi
bilități ca PONGRAȚ, DUȚU, 
ISTRATE, SZEPESSI și — o 
adevărată revelație — BĂ
RĂGAN. în acești 5 spada
sini se pun (deocamdată) spe
ranțe în posibilitatea 
performanțe notabile 
apropiere de școlile cu 
cunoscută reputație — 
tică, ungară, franceză, 
neză și italiană.

puțin costisitoare, corespunză
toare stadiului actual 
voltare a sportului 
foarte eficiente prin 
rul lor de agrement 
tindere. Ele dețin, 
atuul de a se adresa unul cerc 
foarte larg de cetățeni, nu 
presupun constituirea de e- 
chipe, nu cer oficiali, arbitri, 
foi de concurs, cronici, zia
riști. Ele vin in întîmpinarea 
setei de mișcare a omului 
claustrat ore în șir între pe
reții biroului, invitat la seden
tarism de cinematograf, tea
tru, televizor sau cafenea.

UN DRUM SCURT 
DE LA IDEE LA FAPTĂ

de dez- 
nostru, 

caracte- 
și des- 

in plus,

cipal al unei reușite 
ne simțim datori s-o 
aparține Consiliului ,__ ___
Arad pentru educație fizică 
și sport (președinte Eugen Bu- 
dișan), dar trebuie adăugată 
aici colaborarea deplină care 
a existat cu Consiliul jude
țean al sindicatelor și Co
mitetul județean U.T.C., spri
jinul Comitetului județean pen
tru cultură și artă, al unor 
secții de asociații sportive.

CÎNTEC, JOC, 
VOIE BUNĂ, SPORT

Programul din pădurea Cea
la a durat aproape 12 ore, 
întrecînd toate recordurile în 
materie. Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport 
a organizat demonstrațiile de 
box, judo, gimnastică, precum

pe care 
elogiem, 
județean

în aceeași duminică arădea
nă am făcut un sondaj la 
noul ștrand, (admirabil ame
najat) pe malul Mureșului : 
8000 de bilete vîndute și 2000 
de abonamente. După amiază, 
amatorii de fotbal s-au aflat 
pe stadion, la meciul U.T.A.— 
Sport Club Bacău, iar seara 
au participat la o serbare a 
Școlii sportive.

Un calcul sumar ne-a pus 
în fata evidenței impresionante 
că în acea zi, peste o treime 
din populația Aradului și-a 
petrecut duminica în aer li
ber, la ștrand, în pădure, pe 
stadion, ceea ce reprezintă un 
imens cîștig pentru sănătate.

în zodia nefastă a nevroze
lor, a maladiilor cardio-vascu- 
lare (care dau procente de 
mortalitate mult mai mari de
cît accidentele rutiere), intr-o 
epocă în care sîntem nevoiți 
să plătim un tribut dih ce în 
ce mai greu confortului ți ci
vilizației, acel eminent om de 
știință care este acad. prof. 
C. Iliescu, directorul ASCAR, 
pune la îndemînă o armă ex
cepțională.

„Trei kilometri merși pe jos 
zilnic, afirmă marele cardiolog, 
ne feresc de pericolul coles
terolului și al hipertensiunii 
precoce”.

Iată un 
ar trebui

unor 
într-o 
o re- 

sovie- 
polo-

La Arad s-a făcut dumini
că un experiment sortit să 
răspundă la o întrebare cheie:

OAMENII SlNT NERECEP
TIVI LA APELURILE NOAS
TRE (ale organizațiilor inves
tite cu responsabilități și sar
cini în mișcarea sportivă, n.n.) 
SAU NOI NU ȘTIM SA-I 
CHEMAM ?

Experimentul arădean ne în
deamnă să optăm pentru cea 
de a doua alternativă.

A fost deajuns să se nască 
o inițiativă (duminica spor
tivă în pădurea Ceala), să se 
ia măsurile organizatorice de 
rigoare, să se popularizeze în- 
tr-un mod inteligent acțiunea, 
și iată că peste 5 000 de oa
meni, dintre care aproape 1000 
pe biciclete proprii, au popo
sit într-un mirific crîng de 
arțari de pe malul Mureșului.

Remarcabil este modul ope
rativ în care s-a făcut totul, 
în cîteva zile.

Fără îndoială, meritul print

sfat la care oamenii 
să reflecteze.

SPORTIVII ROMÂNI AU PLECAT SPRE MADRID
(Urmare din pag. 1)

te. In acest moment. Stump cîn- 
tărește 82 kg. Starea sănătății lui 
Năstac nu este îngrijorătoare. 
Ieri i s-au efectuat toate ana
lizele necesare și i s-a preci
zat diagnosticul. în zilele ur
mătoare, după tratamentul pe 
care i-1 voi aplica, el va fi 
complet restabilit și deci apt 
pentru concurs".

Deci, după unele emoții, e- 
chipa reprezentativă de box a 
României, în formație completă 
(Aurel Mihai, Constantin Gru- 

.i.'.

iescu. Aurel Dumitrescu, Ga
briel Pometcu. Antoniu Vasile, 
Calistrat Cuțov, Victor Zilber- 
man. Ion Gyorffy, Alee Năs- 
tac, Horst Stump, Ion Alexe) 
a plecat spre Madrid. Pugiliștii 
români sînt insoțiți de antre
norii Ion Popa, Ion Chiriac și 
Constantin Dumitrescu.

La plecare, ne-am alăturat 
grupului de iubitori ai acestui 
sport, prezenti pe aeroportul 
international Otopeni și am 
urat succes deplin celor de
semnați să apere prestigiul 
boxului românesc in această 
mare competiție internațională.
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HW ¥Bil W LA ECHIPE
DINAMO Retras de luni la 

Săftica, unde a efectuat în 
ultimele două zile ușoare an
trenamente, liderul nu anun
ță nici o noutate pentru jocul 
de azi. Ieri după amiază, di- 
namoviștii au vizionat — pen
tru deconectare — filmul cu 
John Wayne „100 de dolari 
pentru șerif”.

RAPID In liniștea Snago- 
vului, 
miuță 
nii au 
misiei 
râ în 
tui azi 
derbyul cu Dinamo.

STEAUA Antrenorii Covaci 
și Constantin, împreună cu 
elevii lor, și-au stabilit car
tierul general într-o vilă de 
la Snagov. Bucureștenii au 
efectuat luni și marți antre
namente ușoare. Astăzi, 
„23 August" va 
ce a întrecut la 
Argeș.

PROGRESUL 
participat marți 
un antrenament 
50 de minute. După meciul 
de la Timișoara, Dudu Geor
gescu, Viorel Popescu și Năs- 
tase acuză traumatisme ușoa
re, dar ei vor apare în for
mație. Antrenorii Moldovea- 
nu și Colceriu preconizează 
ca Dudu Georgescu să-și reia

unde ieri au jucat o 
„în familie", giulește- 
așteptat „sentința" co
de disciplină de asea- 
urma căreia vor alcă- 
formația cu care încep

DUDU GEORGESCU

prezenta formația ce-a sur
clasat team-ul băcăuan.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA După o haltă la Sibiu, 
unde au înnoptat, studenții 
craioveni au sosit la Craiova 
luni la amiază, cu autocarul, 
în aceeași zi, ei au efectuat 
un ușor antrenament pe Sta
dionul Central. A lipsit Bă
lan, aflat într-un 
cediu medical.

C.F.R. CLUJ De
clujeni au plecat 

Craiova, unde au 
dimineața. Antre- 
C. Rădulescu a

scurt con

ta Ploiești,

„U“ CLUJ După victoria, 
la scor, asupra studenților 
craioveni, „U“ așteaptă cu 
încredere și partida cu Farul. 
Cu încredere și cu gînd de 
revanșă după acel 0—2, 
gistrat în toamnă la 
stanța.

FARUL Gonstănțenii 
plecat, cu avionul, marți 
mineața la Cluj. Tănase 
refăcut după accidentul 
ferit la Timișoara, 
cu C.F.R., și speră 
locui în formație.

înre- 
Con-

au 
di-
s-a 
su

in meciul 
să-și reia

pe 
apare „II“-le 
scor pe F.C.

Jucătorii au 
dimineața la 
ce a durat

vechiul post, de înaintaș cen
tral, iar Grama să ievină în 
rolul său, de fundaș central.

POLITEHNICA IAȘI Stu
denții s-au antrenat luni di
mineața la Constanța, apoi 
au plecat spre Iași, unde au 
ajuns luni noaptea. Marți 
dimineața, Gil Mărdărescu a 
condus o nouă ședință de 
pregătire, de data aceasta pe 
terenul propriu.

U.T.A. Campionii au pără
sit Aradul luni la prînz, 
înnoptînd la București. Marți 
ei și-au continuat drumul cu 
autocarul spre Iași, unde vor

feroviarii 
direct la 
sosit luni 
norul, dr.
condus marți o scurtă ședin
ță de pregătire, cu caracter 
de recuperare. Pentru meciul 
cu Universitatea Craiova va 
fi menținută formația de du
minică, ce a dat, în gene
ral, satisfacție.

STEAGUL ROȘU Despre 
pregătirile fotbaliștilor bra
șoveni, în vederea meciului 
cu S.C. Bacău, ne-a informat 
tov. Indrei, președintele clu
bului Steagui roșu 1 „Privim 
cu multă seriozitate și parti
da de mîine (n.r. azi). Băieții 
s-au antrenat luni la Poiana 
Brașov".

S.C. BACAU Din cîte sîn- 
tem informați, formația bă
căuană n-a mai trecut pe a- 
casă, plecînd de la Arad di
rect la Brașov.

TANASE
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Curajul 
una din
calitățile de bază ale arbitrului

că, 
în

Este lesne de închipuit 
ieri dimineață, aflîndu-ne 
fata dosarului cu rapoartele 
observatorilor federali și foi
le de arbitraj de la meciurile 
din etapa trecută, am ținut 
să vedem întîi piesele privi
toare la mult comentata par
tidă Rapid—Steagul roșu, 
problemele ei de arbitraj 
de disciplină.

Foaia de arbitraj a lui 
Rainea nu sosise încă, așa 
nu cunoaștem părerile arbi
trului care a condus această 
partidă. Le cunoaștem, în 
schimb, din obișnuitul raport 
și dintr-altul suplimentar, pe 
cele ale observatorulu federal 
Petre Mihăescu. Să ne oprim, 
în primul rînd, la cele care 
se referă la arbitraj. Repre
zentantul Federației a reți
nut aceleași greșeli în contul 
lui Rainea, asupra cărora s-a 
oprit și presa i 1. Acordarea 
loviturii de la 11 metri pen
tru Steagul roșu, abia la a 
doua infracțiune în careu, și 
nu ia prima, petrecută cu 
cîteva clipe înainte. 2. Dicta
rea nejustificată a unui pe
nalty pentru Rapid, Ia căză
tura artistică a lui Năstures- 
cu. 3. Neeliminarea din joc 
a lui C. Dan. Cu toate a- 
cestea, observatorul federal 
conchide că arbitrajul a fost 
„Ia un nivel satisfăcător", pe 
considerentul că el n-a influ
ențat rezultatul final al par
tidei. Acest lucru este adevă
rat. Dar sînt acceptabile gre
șeli de dimensiunile celor să- 
vîrșite de N. Rainea, greșeli 
ce reflectă și o apreciere ne
reală a fazelor de joc, dar 
și o flagrantă lipsă de curaj ?

Observatorul federal pre-

zintă o altă versiune asupra 
motivelor ce au dus la elimi
narea lui Dumitru, care jus
tifică măsura luată de arbi
trul N. Rainea. Avertizat în 
prima repriză pentru protes
te la adresa arbitrului — „n-a 
existat decizie, mi-a spus

c.propune suspendarea lui 
Dan.

Din foaia de arbitraj a 
Gheorghe Limona aveam 
aflăm apoi pricina avertizării 
lui Lupul eseu, în
Farul—Politehnica i 
cuvinte injurioase 1

lui 
să

i meciul 
a adresat 
mai tînă-

Desen de Al. CLENCIU

F.C. ARGEȘ La Pitești, 
comportarea total nesatisfă
cătoare avută de echipă în 
meciul cu Steaua a constituit 
subiectul anei temeinice ana
lize ce s-a făcut marți în ca
drul ședinței Biroului de sec
ție. Acum se așteaptă urmă
rile ei.

C.F.R. TIMIȘOARA Dumi
nică, imediat după meciul cu 
Progresul, gîndurile lui Macri, 
mărturisite prin telefon soți
ei sale, se îndreptau spre 
partida de la Pitești, unde 
speră într-o comportare fru
moasă a echipei. C.F.R. a 
plecat spre Pitești marți di
mineața, după ce luni a efec
tuat un antrenament.

JIUL La Petroșani dom
nește optimismul după com
portarea bună și victoria ob
ținută duminică în fața lide
rului. Echipa și-a continuat 
pregătirile, efectuînd antre
namente și luni și marți. In 
privința formației, antreno
rul Lazăr ne spunea că toți 
jucătorii sînt apți de joc.

PETROLUL Ploieștenii au 
plecat luni, la prînz, cu auto
carul, spre Petroșani. După 
toate probabilitățile, antreno
rul Cernăianu nu va schim
ba formația care a cîștigat 
duminică.'

în atîtea țări de pe con
tinent a sosit vacanța fot- 
balisticăi La noi însă, nu. 
Mai avem de așteptat. S-a 
pregătit coroana de lauri, 
însă nu se știe cine o va 
primi. Dar, iată, campio
natul a început să se 
grăbească și azi, la mijloc 
de săptămînă, avem etapă. 
Și ce etapă I Cu multe me
ciuri mari, cu atît de aș
teptatele derbyuri înter- 
bucureștene, între care și 
partida Dinamo—Rapid, de 
care depinde titlul. Dar, să 
trecem în revistă cele opt 
meciuri de azi.

DINAMO-RAPID. Așa
dar, a venit ora marelui 
meci. Confruntarea directă 
dintre aceste două forma
ții, care de luni de zile 
domină campionatul. Se 
zice : cine va cîștiga azi 
își va... aconta titlul. Dar 
pînă la perspectivă, să ne 
gîndim la prezent. Deși în
vinse doar cu trei zile în 
urmă, ambele formații sînt 
capabile de o cu totul altă 
comportare. Să sperăm că 
Dinamo și Rapid nu vor 
precupeți nici un efort 
pentru ca mult așteptata 
întîlnire să fie la înălțimea 
valorii incontestabile a ce
lor două echipe.

STEAUA — PROGRESUL. 
Iar un meci decisiv pentru 
bancari. De la o vreme, 
echipa lui Petre Moldovea- 
nu susține numai meciuri de
cisive, dar zestrea de puncte 
rămîne tot săracă. Azi, spe
ranțele se îndreaptă spre 
jocul cu Steaua, dar ban
carii au o grea misiune în 
fața unui atac irezistibil, 
care îi administrează lui 
F.C. Argeș 5 goluri și îl a- 
duce pe tătaru din nou în 
fruntea puncherilor.

POLITEHNICA — U.T.A. 
Se anunță un meci frumos 
în Copou. „Poli", revenită 
acasă după „drama" cu 
Progresul și înfrîngerea de 
la Constanța, e dornică de 
victorie — și credem că o 
va realiza — deși U.T.A. se 
recomandă cu jumătatea de 
duzină de goluri trimise în 
poarta lui Ghifâ.

UNIV. CRAIOVA —

CLUJ. Coincidenta face ca 
studenții din Bănie să întîl- 
nească o echipă din orașul 
în care duminică au gustat 
din amărăciunea unei în- 
frîngeri cu 1—5. S-ar putea 
ca C.F.R. să plătească oa
lele sparte...

STEAGUL ROȘU —SPORT 
CLUB. Azi, cu siguranfă, pe 
stadionul de la poalele 
Tîmpei va veni multă lu
me. Vor veni suporterii 
echipei locale să-l salute 
pe Dumitriu II și pe cei
lalți elevi ai lui Tinel Stă- 
nescu pentru isprava de la 
București, în fața Rapidu
lui.. Avem impresia că în- 
tîlnirea va fi salutată cu o 
victorie, căci apărarea bă
căuană, ciuruită la Arad, 
cu greu poate face față 
unor atacuri conduse de 
GySrfi.

„U" CLUJ — FARUL Con- 
stănfenii aleargă după 
puncte. Știm. Țintesc locul 
3. Știm și asta. Au deci ne
voie măcar de un egal 1

De data aceasta, însâ, șan
sa lor e minimă. „U* Cluj, 
această capricioasă echi
pă, a arătat că e în stare 
să înscrie chiar și cinci go
luri într-un meci. Să vedem, 
Farul va rezista ?

F.C. ARGEȘ — C.F.R. TI
MIȘOARA. Meci ele orgoliu, 
sau mai bine zis de refa
cere a moralului echipei lo
cale, „executată" necruțător 
de Steaua. în rest, nimic. 
Poate doar ambițiile lui 
Tache Macri sa încurce, 
cumva, socotelile.

JIUL — PETROLUL. Mine
rii sprintează puternic pen
tru a părăsi zona pericu
loasă. Duminică i-au învins 
pe cei ce aspiră la titlu. 
Acest lucru ne face să cre
dem că nici Petrolul nu 
poate avea altă soartă. 
Mai ales după jocul sub
mediocru prestat de ploie^- 
teni în fața C.F.R.-ului din 
Cluj.

Constantin ALEXE
CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI DE AZI

1. DINAMO 26 13 7 6 41—22 33
2. Rapid 26 11 10 5 30—20 32
3. Farul 26 11 8 7 36—34 30
4. Steagul roșu 26 12 5 9 24—22 29
5. Petrolul 26 10 9 7 31—29 29
6. U. T. A. 26 12 4 10 38—28 28
7. Steaua 26 10 8 8 37—28 28
8. Univ. Craiova 26 11 6 9 22—24 28
9. Politehnica 26 11 4 11 40—35 26

10. „U" Cluj 26 9 8 9 29—25 26
11. F. C. Argeș 26 8 8 10 33—37 24
12. Jiul 26 10 3 13 23—29 23
13. Sport Club Bacău 26 10 3 13 31—40 23
14. C.F.R. Cluj 26 8 6 12 31—41 22
15. Progresul 26 7 6 13 25—33 20
16. C.F.R. Timișoara 26 6 3 17 17—41 15

C.F.R.

ȘOIMII SIBIU — campioana școlilor sportive 

din Invățămfrntul profesional și tehnic
Zilele trecute au luat sfîr- 

șit jocurile finale ale primu
lui campionat republican al 
școlilor sportive aparținind 
învățămîntului profesional și 
tehnic. în meciul decisiv 
s-au întîlnit cîștigătoarele ce
lor Uouă serii, Brașovia Bra
șov (seria I) și Șoimii Sibiu 
(seria a II-a). La capătul a 
80 de minute aprig disputa-

te, victoria a revenit tinerilor 
fotbaliști sibieni care au în
vins la limită : 2—1 (0—0). 
Iată și celelalte meciuri: pen
tru locurile 3—4 : Energia 
București — Unirea Iași 4—0 
(2—0) ; 5—6 ; Gloria Arad — 
Viitorul Timișoara 2—1 (0—0); 
7—8 : Olimpia Craiova — 
Gloria Galați 2—0 (1—0).

C. GRUIA, coresp.

PROGRAMUL

de duminică 13 iunie 1371

0 sancțiune și multiplele ei aspecte

Rainea, în pauza meciului, la 
care Dumitru să nu proteste
ze". în repriza a doua, 
Dumitru a aruncat balonul 
în sus, în semn de protest, 
socotind nejustă penalizarea 
lui pentru joc periculos, la 
o dispută pentru balon cu 
Pescaru. în ceea ce privește 
gestul lui Dan, observatorul 
federal, după ce descrie amă
nunțit ceea ce a făcut pe 
teren jucătorul rapidist, spu
ne că actul lui Dan „este 
unic în felul lui, nemaiintil- 
nit pe terenurile noastre în 
nici o ramură sportivă". în 
încheiere, Petre Mihăescu,

ETAPA A XXVI-a IN CIFRE
• tn actualul campionat al di

viziei A, după 26 de etape, s-au 
înscris 488 de goluri. Tătaru șl 
Broșovschi au reușit In această 
etapă, să Înscrie flecare cîte 3 
goluri (Tătaru a mal realizat 
această performanță Șl tn etapa 
a XV-a).

• Cu cele 5 lovituri de la 11 
m acordate în această etapă (trei 
transformate iar două ratate) nu
mărul total al penaltyurilor a 
ajuns la 35 (22 au fost transfor
mate Iar 13 ratate).

• Pe baza notelor acordate ln 
această etapă, clasamentul „con
stant valoric", după 26 de etape, 
se prezintă astfel : 1. POLITEH
NICA IAȘI 2058 p (LANUL 207), 
2. Steagul roșu 2046 p (Adama- 
che 199). 3. „U“ Cluj 2025 p (Cre
pt 186 p), 4. Dinamo 2015 p (R. 
Nunweiller 193), 5. Farul 2003 p 
(Antonșscu 198), 6. Rapid 1999 P 
(Lupescu 188), 7. Steaua 1987 P 
(Vigu 189), 8. Univ. Craiova 1985 
p (Deselnicu 198), 9. U.T.A. 1977 
P (Pojoni 199), 10. F.C. Argeș 1972 
p (Vlad 191), 11. C.F.R. Cluj 
1967 p (Cojocaru 191), 12. Petrolul 
1950 p (Mocanu 187), 13. Jiul 1927

p (Stan 177), 14. S.C. Bacău 1898 p 
(Ghiță 199), 15. Progresul 1891 p 
(Măndoiu 187), 16. C.F.R, Timișoa
ra 1862 p (Mehedinți 183).

• Situația în „Trofeul 
chovschi", după 26 de etape, 
următoarea : 1. CLUJ 8.88, 2.
Iești 8,66, 3. Petroșani 8.53, 4. Con
stanța 8,46, 5. București 8,42, 6. 
Arad 8,35, 6—7. Timișoara și Ba
cău ---- ‘ ----- -------- “ ' ‘
7.38.

Pet- 
este 
Plo-

8,07, 9. Pitești 7,66, 10. Iași
11. Craiova 6,69, 12. Brașov

Adrian VASILESCU

rului său coechipier, Greero- 
su, nemulțumit, probabil, de 
vreo greșeală a acestuia. Dar 
cronicarul nostru consideră 
că Lupulescu avea mai de 
grabă motive să fie nemulțu
mit de jocul său, decît de cel 
al lui Greerosu I

Dar iată, tot răsfoind ra
poartele, și o observație plă
cută. Aceea a antrenorului 
federal Angelo Niculescu, 
prezent la meciul Steaua — 
F.C. Argeș, în calitate de ob
servator federal. Ea privește 
atitudinea publicului i „spor
tivă, entuziastă". ENTUZIAS
TA. O noțiune nouă care a- 
pare în raportul unui obser
vator federal. Dar spectatorii 
cuceresc galoanele sportivită
ții și plusuri în lupta pentru 
cucerirea „Trofeului Petschov- 
schi" nu numai printr-o a- 
titudine de respect față de 
spectacolul la care asistă, față 
de eforturile jucătorilor, ci 
și printr-o prezență vie, sti
mulatoare, creatoare, deci, la 
fazele de joc. într-un cuvînt, 
prin contribuția adusă la reu
șita spectacolului fotbalistic.

Jack BERARIU

Printre măsurile luate de Bi
roul federal, tn ultima sa ședință, 
este și aceea ca In seriile a V-a, 
a Vl-a șl a X-a ale campiona
tului național de juniori să nu se 
omologheze clștigătoare de serii, 
Ca urmare a dubiului care există 
asupra unor rezultate, a unor 
scoruri de-a dreptul astronomice, 
greu de presupus că ar fl putut 
fi Înregistrate în condiții normale.

Orice măsură de natură să re
pună în drepturile ei etica spor
tivă nu poate fi decît aplaudată. 
Cu o condiție. însă : sancționln- 
du-se o abatere, nepermițîndu-se 
folosirea unor metode care încal
că grav morala sportivă, să nu 
se comită, Indirect, unele ne
dreptăți, tocmai din dorința de a 
extirpa răul din rădăcini.

Scriind acestea, ne gîndlm la 
cele ce s-au Intîmplat în seria a 
V-a, și, mal ales, la măsurile 
luate. In această serie, timp de 
21 de etape — deci plnă la ulti
ma etapă — a condus echipa 
Școlii sportive nr. 2 din Bucu
rești. Ea nu mai putea pierde lo
cul I, decît dacă s-ar fi produs 
cea mai mare dintre minuni, și 
anume aceea ca Juniorii de la 
Farul să cîștige la Medgidia. în 
deplasare, cu n ai mult decît 15 
goluri. Evident, un asemenea re
zultat ținea numai de domeniul 
miracolului. Și. totuși, miracolul 
s-a produs, dezmințindu-1 pe 
fabulistul nostru Grigore Alexan- 
drescu, care snunea : „minuni in 
vremea noastră, nu prea văd a 
se mal face". Clștigătoare. In tur, 
la Constanța, cu 3—1, Farul a 
găsit acum puteri misterioase 
pentru a-1 învinge pe cei de la 
Medgidia, chiar pe terenul lor, 
cu 17—0, prelulnd astfeL- șefia 
acestei serii.

Că o asemenea poveste de ador
mit copiii n-a fost acceptată nici 
de observatorul federal și, apoi,

nici de Birou! federal, este cit 
se poate de firesc. Mai grea de 
înțeles, însă, este de ce, prin 
hotărîrea de a nu se omologa o 
clștigătoare ln această serie, e’te 
pedepsită și victima acestei ma
șinații, echipa Școlii sportive nr. 
2 din București?

Ni se spune că șl acestei for
mații I se aduc unele învinuiri 
privind regularitatea rezultatelor 
ei, cum ar fi scorul de 13—0 rea
lizat în fața echipei Dunărea Tul- 
cea. Cum însă acest rezultat a 
fost obținut în fața celei mai 
slabe participante din grupă, și 
în prima etapă, cînd toate echi
pele porneau de la egal, el nu 
oferă, credem, temeiuri de sus
piciune.

Dar, acceptînd și ideea aceasta 
— deși faptele ne-ar obliga să 
fim mal puțin categorici — că 
nici Școala nr. 2 nu stă mal bine

cu morala sportivă decît Farul* 
avem de făcut o Intlmpinare de 
principiu : de ce este pedepsită 
a treia clasată, .......
așa mal departe (cărora nu 11 se 
poate reproșa 
rîrea de a nu 
toarea seriei 7 
teles, privește 
în care atîția 
mult suflet I 
decît pun.
mari. De ce să picurăm 
clune în inimile tuturor, 
să limităm pedeapsa la 
căror fapte antisDortive 
afara oricăror dubii 7

Turneul final a început. Șl, 
tuși, Biroul federal mal are timp 
de a reanallza problema și, in 
căutarea dreptății, de a nu În
locui o nedreptate cu alta.

I. MITROFAN

sau a patra și

nimic), prin hotă- 
se omologa cîștlgă- 
întrebarea, bineîn- 
șl celelalte serii* 
copii au pus mal 

tn Întrecerea lor*
uneori, chiar cel

amără- 
ln 

cei 
slnt

loc 
ale 
ln

to-

Stadionul Dinamo, ora 
15,451 Dinamo — Univer
sitatea Graiova (tineret-re- 
zerve), ora 17,30 i Dinam» — 
Universitatea Craiova (divi
zia A);

Stadionul Republicii, 
15,45 i Progresul — Jiul 
troșani (tineret-rezerve), 
17,30 i Progresul — Jiul 
troșani (divizia A) ;

Stadionul Metalul, 
17,30 i Metalul — 
Brăila (divizia B))

Terenul Voința, ora 
Voința — Petrolistul 
dești (divizia G);

Terenul Electronica, 
11 i Electronica — 
Giurgiu (divizia G) j

Terenul Laromet, ©ra 
Tehnometal — Prahova 
iești (divizia O);

Terenul Sirena, ora __
Sirena — Comerțul Alexan
dria (divizia G). I

Terenul Autobuzul, ora 111 
Autobuzul — Chimia Rm* 
Vîlcea (divizia ®).

era 
Pe
ers 
Pe

era
Progresul

ll » 
Bel-

ora
Olimpia

111
Ple-

111

Turneul final
al juniorilor

pri-Duminică, au avut loc 
mele meciuri ale etapei fina
le a campionatului național 
de „-------
la Focșani i Politehnica Iași

juniori. Iată rezultatele :

— Sport club Bacău 2—0 
(0—0) și Metalul București — 
F. C. Galați 2—0 (0—0) ; la 
Tîrgoviște : Petrolul — Stea
gul roșu 3—2 (2—0) ; la Rm. 
Vîlcea : Școala sportivă Si
biu — Universitatea Craiova 
2—o (1—0) ; la Alba Iulia : 
„U“ Cluj — Minerul Baia 
Mare 3—0 (2—0). învingătoa
relor de duminică li se ală
tură, pentru etapa din 13 iu
nie, F. C. Argeș, Cor vinul 
Hunedoara și Vagonul Arad, 
calificate fără joc.

Iată, de altfel, 
meciurilor etapei 
Brăila, Politehnica 
talul București și 
geș — Petrolul ; la Rm. Vîl
cea, Școala sportivă Sibiu — 
Corvinul ; Ia Alba Iulia, Va
gonul — „U“ Cluj.

programul 
a II-a : la 
Iași — Me-
F. C. Ar-

fost fre
că divi
de înde- 
formali-

Cînd mai toată lumea cre
dea că... zarurile au 
mediabil aruncate, 
zia B nu mai are 
plinit decît simple
tați, iată vine antepenultima 
etapă, mai bine-zis vine 
Progresul Brăila și îngenun
chează liderul autoritar al 
seriei I, de care Sportul stu
dențesc se apropie la un sin
gur punct. Astăzi piscurile 
seriei I ard de ambiții.

De duminică seară, în

două dece- 
a secției de 
clubului Di-

1

MICA FAMILIE DINAMOVISTÂ REUNITĂ SĂPTĂMINA I

Aniversarea, a 
nii de activitate 
volei 
namo 
cute, 
celor 
binecunoscutului club în de
cursul anilor. Reunirea mi
cii familii voleibalistice, din 
lăudabila inițiativă a condu
cerii secției, a purtat o notă 
de inedit: la această mani
festație au fost, invitați, a- 
lături de foștii dinamovisti, 
și familiile acestora. Au răs
puns invitației vedete de ieri 
și de azi, nume de rezonanță 
în voleiul dinamovist și ro
mânesc : Tinela Pleșoianti, 
Doina Ivănescu, Caius Mi- 
culescu. Bănică Teodorescu, 
Sebastian Apostol, Mircea 
Cristea, Octavian Botez, Geor-

din cadrul
a prilejuit, zilele tre- 

o plăcută reîntîlnire a 
care au apărat culorile

IN FAȚA

ge Eremia, Eduard Derzei 
etc. Alături de ei și de fa
miliile lor au fost prezenți 
jucători și jucătoare din ac
tualele echipe de juniori de la 
Tînărul Dinamovist, antre
nori și vechi activiști, sim
patizant!.

în sala de festivități a clu
bului tov. col. Ion Emanoil, 
care s-a aflat timp de 20 de 
ani în fruntea secției, a în- 
tîmpinat pe invitați cu cu
vinte de caldă prețuire pen
tru atașamentul pe care mai 
vechii sau mai noii Jucă
tori l-au arătat față de club.

Cu satisfacție și 
președintele secției 
merat cîteva dintre 
echipelor de fete și 
cadrul campionatelor națio
nale (9 titluri la fete și 2 la 
băieți) și în competițiile in
ternaționale (cîștigarea de 
două ori a C.C.E. de către 
echipa masculină, prezențele

FILEULUI

mîndrie, 
a enu- 

succesele 
băieți în

• Ca urmare a unor con
testații făcute de clubul 
Constructorul referitoare la 
meciul din campionatul di
viziei B (feminin) Univer
sitatea București — Cons
tructorul București (3—0), 
Biroul C.N.E.F.S. a hotărît ca 
cele două echipe, aflate pe 
primele două locuri ale se
riei a II-a, să dispute 3 par
tide de baraj prin care să se 
hotărască echipa care va 
promova în prima divizie.

• Reprezentativa mascu
lină a Mexicului care între 
prinde un turneu în țara 
noastră la începutul lunii vi-

itoare va susține trei partide 
amicale cu echipa României 
pe 1 și 3 iulie la Sibiu, pe 
2 iulie la Rm. Vîlcea (în aer 
liber) și una în fața echipei 
campioane Steaua pe 4 iu
lie la București.

• Astăzi, voleibaliștii se
lecționați în primul lot na
țional vor începe o nouă e- 
tapă de pregătire la Govora.

• Echipa de junioare a 
României va participa la 
Campionatele europene ce 
vor avea loc în localitatea 
Cecina, în apropiere de Flo
rența, în perioada 25 august 
— 1 septembrie.

onorabile ale celei feminine 
tot în C.C.E., 4 victorii ale 
băieților și una a fetelor la 
Dinamoviadă), sau în com
petițiile cu echipele națio
nale, exprimîndu-și totodată 
bucuria că cei ce au repre
zentat cîndva voleiul dina
movist au avut izbînzi fru
moase și pe tărîm profesio
nal, fiind azi doctori, ingi
neri, conducători de între
prinderi și instituții. Fără 
a-și putea ascunde emoția 
revederii cu unii vechi acti
viști din voleiul dinamovist, 
antrenorul emerit Gheorghe 
Constantinescu, inițiatorul ac
țiunii, și-a exprimat satisfac
ția că „în această sală în care 
am trăit cu toții clipe de bu
curie și uneori de tristețe", 
generațiile de voleibaliste 
se întîinesc, în virtutea unei 
pasiuni sportive comune și 
statornice, cu prilejul 
eveniment de seamă în 
secției.

Invitații au urmărit 
filmul consacrat realizărilor 
obținute de club în primii 20 
de ani de existență, mulți 
dintre ei 
secvențele 
lui.

într-una 
toare, două dintre genera
țiile de băieți s-au reîntîl- 
nit pe terenul de sport, 
unde „bătrînii" i-au învins 
pe mai puțin bătrîni cu 3—2, 
după un Joc interesant în 
care au fost văzuți Bănică 
Teodorescu, Octavian Botez. 
Mircea Cristea, Constantin 

Slave, George Eremia, Emil 
Radu, Uie Datu și alții.

PREOLIMPICĂ

unui 
viața

apoi

revăzîndu-se în 
consacrate voleiu-

din zilele urmă-

După cum ne informează 
agenția de știri S.I.D. din 
DUsseldorf. organizatorii „Săp- 
tăminii preolimptee” la volei, 
care se va desfășura între 13— 
18 august (feminin) și 21—26 
august (masculin), în mai mul
te orașe din R.F. a Germaniei, 
au întocmit programul între
cerilor. Turneul feminin, la 
care s-au înscris echipele 

U.R.S.S., Japoniei. Poloniei. 
Ungariei. R.F. a Germaniei și 
Italiei, se va desfășura astfel : 
13 august (Mtinchen) : U.R.S.S.- 
Italia. R.F.G.—Ungaria. Japo
nia—Polonia : 14 august (MOn- 
chen) : R.F.G.—U.R.S.S.. Italia- 
Polonia, Ungaria—Japonia ; 15 
august (Augsburg) : Japonia— 
Italia. Polonia—R.F.G., Un

garia—U.R.S.S., 17 august
(Neufahrn) : Ungaria—Italia,
Polonia—U.R.S.S.. Japonia— 
R.F.G. ; 18 august (MUnchen): 
Ungaria-Polonia. Italia-R.F.G. 
și Japonia—U.R.S.S.

La turneul masculin s-au 
înscris 1 U.R.S.S., România.
Polonia, Japonia. Italia șl R.F. 
a Germaniei. Iată programul 
meciurilor : 21 august (MUn
chen) : Italia—Japonia. R.F.G.- 
Polonia, U.R.S.S.—România ;
22 august (Augsburg) : R.F.G.- 
U.R.S.S., Italia—Polonia, Ja- 
p lia—România ; 24 august

(Neufahrn) : U.R.S.S.—Italia,
Japonia—Polonia, România— 
R.F.G. ; 25 august (Ingolstadt): 
Italia—România, U.R.S.S.—Po
lonia, R.F.G.—Japonia ; 26
august (MUnchen) ; Polofiîa— 
România. R.F.G.—Italia. Japo
nia—U.R.S.S.

I
I

I
I

„Regie" nu există decît vi
sul promovării, chiar dacă 
băieții lui Motroc vor face 
ultima deplasare a campio
natului la Brașov, unde Me- 
trom e chinuit de grijile re
trogradării. Dar Sportul stu
dențesc se poate gîndi la pri
ma divizie numai dacă va 
învinge sub Tîmpa- Pentru 
că o „remiză" n-ar avea pic 
de efect, din moment ce 
A.S.A. Tg. Mureș joacă acasă 
cu Poiana Cîmpina. O re
miză la Brașov, conjugată cu 
victoria logică a liderului, 
ar însemna două puncte a- 
vans pentru trupa lui Bone, 
plus golaverajul (A.S.A. are 
în. prezent un golaveraj ui
mitor — plus 38; Sportul 
studențesc plus 15) adică... 3 
puncte, iar în aceste condiții 
duelul direct din 20 '
nie, la București, ar 
veni o formalitate, 
denții și-au făcut 
mult aceste calcule (și 
altele!), și tocmai de aceea 
în tot forumul sportiv uni
versitar nu se vorbește în 
aceste zile decît despre vic-

iu- 
de- 

Stu- 
de 

cîte

torie. Pe Mureș, atîtea cal
cule... inverse ce susțin re
zistența liderului. Se bato 
monedă de încurajare, pe.l. 
disperarea Metromuluî, care, 
dacă va pierde duminică, va 
rămîne cu 25 de puncte, în' 
voia soartei. Și soarta în
seamnă deplasare la Cîmpina 
în ultima etapă, unde Po
iana va avea probabil tot 
25 de. puncte, Iar Politehnica 
Galați, după victoria de la 
Constanța, Joacă acasă cu 
Flacăra Moreni, așa îneît 
poate intra și ea în ultima 
etapă, la Brăila, tot cu 25 
de puncte. încurcate ne apar 
căile „subteranului", șt toc
mai de aceea A-S.A. își leagă 
existența de victoria sau „re
miza" Metromuluî.

Dincolo de toate ipotezele 
de interes și tensiune ale di
viziei B trebuie să existe o 
certitudine i climatul întru- 
totul sportiv al ultimelor 
două etape chemate să Ierar
hizeze valorile și ambițiile 
maratonului lung de 30 etape.

Mircea M. 1ONESCU
«WM MMM MMM MU |

ii
CUPA DE VARĂ"

Pentru a asigura programe 
atractive concursurilor Pro
nosport în perioada dintre 
campionate și în același 
timp pentru a da posibilitate 
echipelor să se pregătească 
în vederea viitoarei ediții a 
campionatului. Federația ro
mână de fotbal în colabo
rare cu A.S. Loto-Pronosport 
și Comisiile Județene de fot
bal, organizează „Cupa de 
vară" — ediția 1971.

Competiția se va 
șura pe 18 grupe a 
echipe fiecare.

Jocurile din cadrul 
competiții 
la datele de 4, 
lie (în primele 
la 25 fulie, 1 
(în următoarele

Meciurile se .___
conform regulamentului Jo
cului de fotbal în vigoare, 
iar clasamentul (în grupe) 
se va întocmi pe baza punc
telor acumulate și conform 
tuturor criteriilor regula
mentare în vigoare.

desfă- 
ctte 4

acestei 
au fost stabilite 

11 și 18 lu- 
8 grupe) și 
și 8 august 
8 grupe), 
vor disputa

Echipele clștigătoare de 
grupă vor fi premiate de că
tre Administrația de Stat 
Loto-Pronosport.

La această interesantă 
competiție vor participa e- 
chipe din campionatul divi
ziilor B și G din țara noas
tră.

Vom prezenta alte amă
nunte într-unul 
viitoare.

• Tragerea 
de astăzi va __ _______
direct din studioul de Tele
viziune cu începere de la 
ora 18,15 în pauza meciului 
de fotbal Dinamo-Rapid.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 23 

DIN 6 IUNIE

din numerele

Pronoexpres 
fi televizată

CATEGORIA I î (13 rezultate)
62.75 variante a 1.612 ' ‘ -------
GORIA a II-a : (12
903,90 variante a 134
GORTA a IH-a : (11
6.147,05 variante a 30

lei. CATE- 
rezultate) 

lei. CATE- 
razultate) 

Iei.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



(Urmare din pag. 1)
puncte, rezultate deose
bit de valoroase. Hromada 
a început mai bine concur
sul, primele suite de cîte 
zece ținte aveau cifre de 
peste 95 dar în final, pe ul
tima 
8 P, 
ceea 
tlul.

în
competiției trăgătorii 
au avut o zi slabă. Ei 
concurat cu mult sub posibi
litățile lor, nereușind să se 
claseze la nici o probă pe 
primele locuri. La armă stan
dard fetele au „mers" foarte 
slab la poziția în picioare. 
La fel și pistolarii. Cel mal 
bun punctaj dintre ei, de pil
dă, l-a obținut veteranul pro
bei, I. Pieptea — 545 p, care, 
raportat la punctajul primi
lor clasați (568 p locul I și 
555 p locul V) nu reprezin
tă însă mare lucru.

REZULTATE TEHNICE : 
armă standard 3x20 focuri 
senioare : 1. KIRA BOIKO 
(U.R.S.S.) 581 p (pe poziții : 
culcat 199, în picioare 185, în 
genunchi 197), 2. Tatiana 
Ratnikova (U.R.S.S.) 576 p 
(197—185—194), 3. Marianne 
Kaschell (R.D.G.). 573 p (195— 
188—190)... 10. Veronica Stroe 
560 p (193—177—190), 11. A- 
na Goreti 558 p (197—172— 
189), 12. Melania Petrescu 
557 p (197—166—194), 
Ioana Soare 556 p, 14. 
tina Bițică 555 p... 16. 
Baia 553 p. JUNIORI : 
OKDAL (Norvegia) 570 p 
(195—183—192). 2. Z. Miluti- 
novici (Iugoslavia) 569 p, 3. 
A. Pena (Cuba) 567 p, 4. I. 
Codreanu 562 p (194—181— 
187), 5. Marina Vasiliu 561

decadă, el a pierdut 
iar Zapolski numai 3 

ce i-a adus acestuia ti-

această penultimă zi a 
noștri 

au

p, 6. F. Steinbruck (R.D.G.) 
557 p... 10. C. Becea 546 p, 
11. L. Ilovici 545 p, 12. S. 
Lupascu 545 p... 14. C. Ma- 
nole 543 p. PISTOL LIBER 
60 f: 1. S. ZAPOLSKI 
(U.R.S.S.) 568 p (pe ultima 
decadă 97 p), 2. H. Hromada 
(Cehoslovacia) 568 p (92 p), 
3. B. Ermakov (U.R.S.S.) 566 
p, 4. H. Vollmar (R.D.G.) 559 
p, 5. K. Marosvari (Ungaria) 
555 p, 6. J. Nemethi (Ceho
slovacia) 553 p... 16. I. Piep- 
tea 545 p, 17. M. Țapu 543 
p... 19. ~ ~ “ *
Giușcă 
siu 539 
539 p.

Meciul bilateral dintre tră
gătorii români și cei iugo
slavi s-a încheiat ieri cu sco
rul de 7—3 în favoarea ro
mânilor. în ultima probă, ar
mă standard 3x20 f. juniori: 
România 1 668 p, Iugoslavia 
1 655 p.

Azi, de la ora 9, ultimele 
probe : pistol sport femei și 
juniori și armă liberă cali
bru mare 3x40 focuri seniori. 
Festivitatea de premiere — 
La ora 15.

D. Iuga 543 p, 20. L.
542 p... 26. V. Atana- 
p., 27. M. Dumitriu

Năstase
13. 

Ari- 
Edda
1. O.

(Urmare din pag. 1)

Smith care se prelungise 
pînă începuse înserarea.

— Am văzut ce-ai decla
rat imediat după finala cu 
Kodes. Ce spui acum, la 
„rece"?

— Am fost convins că voi 
cîștiga. Nu mi-am închipuit

VEDETA SĂPTÂMÎNII

ILONA GUSENBAUER (Austria)
S-a născut la 

Viena Sn anul 1947 : 
înălțime 1,81 m,
greutate 65 kg;
funcționară : căsă
torită. are o fetiță 
de trei ani ; evolu
ția rezultatelor: 
— 1,45 m, 1966 
1,68 m, 1967 — 
m (în acest an 
bilește primul 
cord austriac
l, 71 m), 1968 —
m, 1969 — 1,84
1970 — 1,85 m și . 
m în sală (record 
mondial), 1971 —
1,90 m — a doua 
performanță mon
dială a tuturor tim
purilor. Campioană 
europeană <Je sală 
în 1970 la Viena, lo
cul VIII la J.O. Me
xic 1968, locul VII 
la C.E. Atena 1969..

1.74 
sta- 
re- 
cu

1,80 
m,

1,88

Peste cinci săptăraîni, la 
16 iulie, recordul mondial 
(1,91 m) al lolandei Balaș 
— cel mai vechi record al 
lumii la atletism cu excep
ția celui (cu... cîntec) de la 
110 mg — împlinește 10 
ani. Sau, cel puțin, ar tre
bui să împlinească, pentru 
că, dacă în deceniul scurs 
de la stabilirea lui a jost 
amenințat in cîteva rîn- 
duri doar de autoarea lui, 
acum el pare accesibil pu
ternicei și suplei atlete 
austriece Ilona Gusenbauer 
(născută Majdan).

Am întrezărit cu toții po
sibilitățile săritoarei viene- 
ze urmărind în martie a- 
nul trecut pe micul ecran 
desfășurarea probei de să
ritură în înălțime din ca
drul campionatelor euro
pene de sală cînd, în ura
tele miilor de spectatori 
prezenți la Stadhalle, tre
cea cu o ușurință dezar
mantă o altă înălțime — 
1,88 m — care pînă în a- 
cea zi nu cedase decît ma
rii noastre campioane. A- 
tunci, după' concurs, soțul 
(și antrenorul) Ilonei a de
clarat optimist: „Ha va 
deveni recordmană a lu
mii dar nu va domina pro
ba cu autoritatea Iolan-

dei Balaș. Numărul sări
toarelor de peste 1,80 m 
a crescut foarte mult în 
ultimii ani și opoziția pe 
care o va înfrunta Ila va 
fi deosebit de puternică. 
Obiectivul nostru îl con
stituie Jocurile Olimpice 
de la Munchen și sînt con
vins că Ilcna Se va pre
zenta la startul probei ca 
recordmană mondială".

...Se pare că Ilona este 
o soție ascultătoare; s-ar 
putea de altfel ca pasul cel 
mai greu să fi fost făcut, 
acest 1,90 m însemnînd 
mai întîi doborîrea unei 
bariere psihologice de o 
imensă importanță. Ne este 
dificil să acceptăm ideea 
că recordul lolandei poate 
fi doborît așa de curînd, 
însă trebuie să recunoaș
tem că atleta austriacă are 
toate calitățile unei record
mane autentice.

Pînă în ziua în care va 
sări, poate, prima 1,92 
sau mai mult, Ilona Gu
senbauer deține o perfor
manță într-adevăr unică, 
in 1968, la două luni după 
ce a adus-o pe lume pe 
micuța Ursula, Ilona a să
rit 1,80 m devenind una 
din favoritele probei olim
pice. (vl. m.)

BELGRAD, 8 (Agerpres). — 
Cel de-al 11-lea tur ciclist al 
Serbiei, la care au participat 
rutieri din Italia, România, 
Polonia și Iugoslavia, s-a în
cheiat la Krușevaț cu victoria 
iugoslavului Cvitko Bilici. A 
6-a, și ultima etapă, disputată 
pe traseul Prokuplie — Kru
șevaț (120 km), a revenit iu
goslavului Josef Valencici, în 
2h52. Pe locul doi, în același 
timp, a sosit Bozinici, iar pe 
locul trei românul N. Gavrilă 
— la 40 sec. de învingător- 
Un alt ciclist român. Cristian 
Tudoran, a sosit al 7-lea, în 
același timp cu Gavrilă.

Clasamentul general : 1. Bi
lici (Iugoslavia) 19h42:20, 2. 
Maczecsin (Polonia) — ace
lași timp ; 3. Kuvalia (Iugo
slavia) — la 30 sec. ; 4. A. 
Suciu (România) — la 55 sec.; 
5, Gazdici (Iugoslavia) — la 
1 min. ; 6. Taliente (Italia) — 
la 1:15 ; 7. Șt. Suciu (Româ
nia) — la 2:10 ; 8. Wilsek 
(Polonia) — la 2:18.

Pe echipe, locul întîi a fost 
ocupat de formația iugoslavă 
Siporeska. Echipa Dezrobirea 
Brașov s-a situat pe locul 8.

TURNEUL DE ȘAH
în tur- 
de la

Lupă opt runde, 
neul feminin de șah 
Moscova continuă să conducă 
Alia Kușnir (U.R.S.S.) cu 
6Va, urmată de Lemaciko 
(U.R.S.S.) și Eretova (Ceho
slovacia) — 5l/î- Margareta

DOMINĂ CONCURSUL DE LA NANTES

său 
de 
iar 
s-a

Dieter Hoffman (R. D, Germană) unul din fruntașii continen
tului nostru la aruncarea greutății, învingător cu 20,30 m în 

concursul de la Nantes (Franța)

rămîne...
nici o clipă că voi pierde. 
Am avut două momente 
„cheie11 pe care nu le-am 
fructificat : în primul set, 
cînd am condus cu 5—4, set- 
bal, având și serviciul și în 
setul al patrulea: 4—3, eu 
fiind din nou la serviciu.

— Dar turneul de la 
land Garros a 
mează 
goslavia, 
mifinală 
pene, grupa B. Meciurile vor 
fi dificile, cunoscând valoa
rea adversarilor. Ce opinezi ?

— Abia aștept aceste par
tide. Vreau neapărat să mă 
revanșez după înfrângerea de 
anul 
caz :

întîlnirea 
contînd 
a zonei

trecut, 
cu 
ca

i Ro-
Ur-
Iu-

i se-
euro-

trecut. în cel mai 
3—2 pentru noi.

Adică tu nu faci 
punct, intervine,

rău

nici 
glu-un 

mind Ion Țiriac.
— 77?
Și reputatul coechipier al 

lui Iliuță preia discuția. „Io- 
vanovici joacă fantastic. 
Faptul că el l-a eliminat în 
trei seturi, la Briixelles pe 
Riessen, după ce acesta câș
tigase turneul de la Tehe
ran, vorbește de la sine. Să 
nu uităm că tot Iovanovici 
a pierdut la limită, în capi
tala Belgiei la Năstase, dar 
rezultatul final a stat de cî
teva ori sub semnul între
bării. Meciul cu Iugoslavia 
este foarte deschis. Normal 
însă trebuie să cîștigăm. 
Năstase rămîne... Năstase și 
lumea ar trebui să se gân
dească nu că el a pierdut 
finala de la Roland Garros, 
dar că a ajuns în această fi
nală a campionatului mon
dial pe zgură. înseamnă că 
la 25 de ani, Ilie poate ieși 
învingător îh orice competi
ție de pe glob".

Obiectiv, Ion 
să-și prețuiască 
adversarii. Un 
își cunoaște menirea, înda
toririle. După ce â pierdut 
la Roland Garros și suferind

Țiriac știe 
și colegii și 
sportiv care

A început „openul"

de la Bristol

Au început întrecerile tur
neului de tenis „open“ de la 
Bristol-

în primul tur al probei de 
simplu bărbați, Rod Laver l-a 
eliminat cu 6—1, 6—2 pe Fred 
Stolle, Tom Okker l-a învins 
cu 6—2, 6—2 pe Bowrey, iar 
Dennis Ralston a dispus cu 
6—3, 1—6, 6—3 de Fairlie.

Alte rezultate : Emerson — 
Stilwell 6—2, 6—2 ; Drysdale 
— Ismail el Shafei 4—6, 6—4, 
6—4 ; Riessen — Dent 6—3, 
3—6, 6—3.

F.I.L.T. și... absențele nemotivate
PARIS 8 (Agerpres). — 

Federația internațională de 
tenis a hotărît să suspende 
de la turneele organizate de 
acest for o serie de jucă
tori printre care Tom Ok
ker, Nicola Pilici, Ismail el 
Shafei, Ingo Buding. Jucă
torii sus-amintiți urmau să 
participe la campionatele 
internaționale Franței

organizate sub egida F.I.L.T., 
dar ei au preferat alte 
nee. Suspendarea ar 
fi anulată în cazul 
federațiile naționale sau or
ganizațiile sportive de care 
depind acești jucători vor 
putea motiva absența aces
tora de la turneul de la Ro
land Garros.

tur- 
putea 

cînd

Marșul

Năstase
de o sinuzită sîcîitoare, s-a 
reîntors imediat acasă unde, 
după o scurtă pauză, a făcut 
cîte două antrenamente pe 
zi pentru ca meciul cu Iugo
slavia să-l găsească în formă.

De altfel, problema vali
dității jucătorilor îl preo
cupă mult și pe căpitanul 
formației noastre, prof. Ște
fan Georgescu. El a ținut să 
mai adauge: „I-am urmărit 
special, la Paris, pe Iovano
vici și Franulovici. Ei joacă 
foarte bine. Totuși, noi a- 
vem posibilități mai mari 

de victorie. Țiriac posedă ar
mele tactice prin care să-1 

- învingă
Năstase 
condiție, 
mintesc 
dublu prima șansă este ori
cum de partea noastră"-

Această atmosferă de op
timism 
adevăr 
pentru ca partidele cu ju
cătorii
date cu toate capacitățile 

disponibile. în consecință...
Ieri au sosit la București 

.prima rachetă iugoslavă, Ze- 
liko Franulovici, și arbitrul 
întîlnirii, austriacul Otto Hei
drich.

PARIS, 8 (Agerpres). — 
Proba masculină de arunca
rea greutății, din cadrul con
cursului internațional de 
atletism de la Nantes, a re
venit lui Dieter Hoffmann 
(R. D. Germană) cu 20,30 m. 
Compatriotul 
cîștigat cursa 
duri cu 14,0, 
Henri Elliott 
mul la 
cu 2,15

Alte 
Sachse 
68,40 
(Franța) — 72,88 m.

• în cadrul concursului 
desfășurat la Treves, sprin
terul elvețian Clerc a termi
nat învingător în două pro
be : 100 m în 10,4 și 200 m 
în 21,2. în cursa de 1500 m, 
pe primul loc s-a clasat bel
gianul Salve, în 3:47,8, iar în 
cea de 110 mg victoria a reve
nit francezului Ghiglia cu 
14,5. Un rezultat bun a ob
ținut vest-germanul Schmidt 
învingător la aruncarea cio
canului cu 70,50 m.

Siebeck a 
110 m gar- 

francezul 
clasat pri- 

săritura în înălțime 
m.
rezultate : ciocan : 

(R. D. Germană) — 
m; suliță: Ibanez

Alte rezultate : masculin : 
400 m plat: Kuhn (R- F. a 
Germaniei) 48,0 ; lungime : 
Pani (Franța) — 7,74 m ; fe
minin : 100 m plat: Nicole 
Pani (Franța) — 12,1 ; 100
m.g. î J. Schobel (Franța) — 
14,9.

• Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Schielleiten 
(Austria), atletul austriac 
Sepp Zeilabuer (19 ani) a 
stabilit un nou record mon
dial de juniori la decatlon cu 
performanța de 7 664 puncte.

SILVESTER-BRUCH
IN „DUEL“ LA MALMOE

STOCKHOLM, 8 (Ager
pres). — Pentru prima oară 
în acest sezon cei doi mari 
discoboli. Jay Silvester și 
Rycky Bruch s-au aflat față 
în față în concursul desfă
șurat la Malmoe. Victoria 
a revenit lui Silvester cu 
65,30 m. Clasat pe locul se
cund, Ricky Bruch a rea
lizat 62,22 m.

pe Iovanovici, iar 
se află într-o bună 

Ca să nu mai a- 
și un alt lucru: la

lucid creează într- 
premise favorabile

iugoslavi să fie abor-

★
tehnică pentru 

sorți a meciurilor 
întîlnirii de Cupa 

— Iugosla- 
ora 12, la

Ședința 
tragerea la 
din cadrul 
Davis, România 
via are loc joi, 
hotelul Lido. Ca de obicei, 
sînt invitați și ziariștii.

La Moscova, în grupa a 
IV-a a preliminariilor cam
pionatului european de fot
bal, echipa U.R.S.S. a dispus 
de selecționata Ciprului cu 
6—1 (3—0) prin golurile mar
cate de Fedotov 2, Evriujihin 
2, Kolotov și Banișevski, res-

pectiv Mihailos. Clasamentul 
grupei :
1. U.RlS.S.

2. Irlanda
3 3 0 0 

de Nord
3 2 0 1
3 2 0 1
5 0 0 5

11—3 6

8—3 4
6—2 4

2—19 0

Federația Angliei
contra U.E.F.A.!
LONDRA 8 (Agerpres). — 

Federația engleză de fotbal 
se declară împotriva propu
nerii U.E.F.A. ca actualul 
campionat european inter- 
țări să conteze drept fază 
eliminatorie a campionatu
lui mondial. Un purtător de 
cuvânt al federației 
ze, Len Shipman, a 
rat că această formulă 
pusă de U.E.F.A. ar duce la 
perturbări în campionatul 
național și în campionatul 
interbritanic.

engle- 
decla- 

pro-

Filc dc jurnal de călătorie in R. P. D. Coreeană

Legende adevărate
Toamna anului 1969 avea 

să prilej uiască reprezentati
vei de fotbal de juniori a 
României, precum și semna
tarului acestor rînduri, o că
lătorie și o vizită de neui
tat. Invitată la „Turneul spe
ranțelor olimpice11, găzduit la 
Phenian, capitala R. P. D. 
Coreene, delegației tineri
lor fotbaliști români i-a fost 
dat să vadă și să cunoască 

orealizările unui popor cu 
istorie eroică.

Străbătînd drumul de 
aeroport pînă în centrul 
rașului, un drum parcurs 
tr-un oraș-grădină, cu clădiri 
luminoase, arhitectura tradiți
onală îmbinîndu-se armonios 
cu cea modernă, nu puteam 
bănui că înainte cu două de
cenii pe locul grădinilor și 
al vilelor întâlnite în drum 
nu exista nimic. De fapt e- 
xista ceva. Relieful unor 
gropi adînci și al unor munți 
de ruine. Rămășițele vechiu
lui oraș Phenian, ras de pe 
harta țării de 400 000 de to' 
ne de bombe.

Distrugând așezările, răz
boiul n-a putut însă înfrân
ge curajul, voința și vitali
tatea unui popor neînfricat. 
Capitala R. P. D. Coreene a 
fost reconstruită într-o . peri
oadă foarte scurtă — un ade
vărat record în istoria civi
lizației. Efortul extraordinar 
al ostașilor, muncitorilor, ță
ranilor, tineri și bătrîni, băr
bați și femei, care au reclă-

la 
o- 

în-

dit cu mîinile lor orașul, a 
fost încununat de o deplină 
reușită. Phenianul văzut de 
ochii noștri nu mai păstra 
nici o urmă a adîncilor răni 
ale războiului.

Vorbind de măreția orașu
lui, de demnitatea lui, 
poți să nu te gîndești 
demnitatea oamenilor, ale 
ror victorii în construirea 
eietății socialiste sînt o rea
litate de zi cu zi.

La Phenian am aflat stră
vechea legendă coreeană a 
calului înaripat „Cellima", cel 
care trece peste munți și văi 
și pe care nu-1 poate opri ni
meni. nici un obstacol, nici o 
stihie. Simbolul „Cellima" în
suflețește o uriașă mișcare 
populară ale cărei realizări 
sînt ritmurile mereu mai ra
pide ale construcției socia
liste.

Bulevarde majestuoase, un 
palat al culturii și un teatru 
monumental, modernul sta
dion „Moranbon" (70 000 de 
locuri) sînt doar cîteva din 
reperele cere-mi vin imediat 
în minte atunci cînd mă gîn- 
desc la Phenian. Nu poți ui
ta, bineînțeles, nici Tedon- 
ganul, fluviu puternic, învins 
de strălucitoarele armături 
metalice ale celor două kilo
metrice poduri. Unul dintre 
ele, cel vechi, a fost constru
it în 11 ani. Cel nou, mai se
meț, mai sclipitor în soare, a 
fost durat în numai 12 luni. 
Viteza Cellima. Ea animă 
viața economică și socială a 
R.P.D. Coreene.

Din numeroasele și puter
nicele impresii păstrate de la 
Phenian, un capitol aparte îl 
reprezintă, de bună seamă, 
viața sportivă întîlnită în ca
pitala R. P. D. Coreene.

Știam că tenisul de ma
să și voleiul feminin au a- 
juns la culmi de virtuozitate, 
cunoșteam pe de rost senza
ționala evoluție a fotbaliști
lor la Campionatul mondial

DE LA MOSCOVA
Teodorescu 
cu 4 
runda 
mova 
1-0; 
kova 
Litmanowicz

ocupă locul 6 
Rezultate din 

8-a î Kușnir-Kru-
P-
a

1—0 ; Eretova-Stepina 
Teodorescu-Mediani- 

remiză; Handsuren- 
remiză.

Ediția actuală a Turului ciclist al Italiei are un carac
ter internațional. După ce în precedentele etape, concurența 
au parcurs porțiuni pe teritoriul Iugoslaviei o dată cu etapa 
a 11-a au pătruns în Austria, peste Alpi pînă la Grossglock- 
ner. Pe acest traseu ei au avut de escaladat și vîrful Coppi 
care perpetuează amintirea marelui ciclist italian.

Etapa a 17-a (Tarvisio-Grossglockner) a fost cîștigată de 
italianul Franco Vianelli :2G6 km în 6h 08:45. In clasamentul 
general continuă să conducă Michelotto (Italia).

în fotografie (de la stingă la dreapta) Gimondi,în fotografie (de la stînga la dreapta) Gimondi, . van 
Springel și Gosta Pettersson pe șoseaua spre Grossglockner.

Telefoto s A.P.-AGERPRES

3. Spania
4. Cipru

• în campionatul URSS : 
Karpatî Lvov — Dinamo 
Minsk 3—1. Zaria Voroșilov- 
grad — S.K.A. Rostov pe Don 
1—1. în clasament, după 9 
jocuri, conduce Dinamo Kiev 
cu 15 p, urmată de Ararat 
Erevan cu 13 p-

JUNIORII DINAMOVIȘTI
LA TURNEUL DE LA RIJEKA
Echipa de juniori a clubu

lui Dinamo București va par
ticipa în a doua jumătate a 
lunii iunie la un turneu inter
național ce se va desfășura în 
localitatea iugoslavă Rijeka. 
La 20 iunie, fotbaliștii dina- 
moviști vor întâlni pe Velez, 
la 22 pe Rijeka, iar la 23 pe 
Inter.

Cercuri tot mai Igrgi în
tind cu perseverență mîi- 
nile spre dicționarele spor
tive în căutarea unor ex
presii sugestive. De fapt, 
ar trebui să ne bucurăm 
ori de cite ori sportul este 
evocat in contextul altor 
domenii de activitate. Să 
ne bucurăm cînd ziariștii 
numesc realizările din in
dustrie
bucurăm cînd 
selenare ale 
sînt botezate 
sportive.

Cu 
vine 
cînd 
apel 
irul, , , __
sportului- In unul din 
timele numere, revista „Lu
mea" informează cititorii des
pre o inițiativă spontană de 
cooperare internațională, 
menită si ajute la lichida
rea marilor disparități eco
nomice care divizează lumea. 
Ideea aparține organizației i- 
taliene „Mani Țese" și se 
cheamă Marșul internațio
nal pentru dezvoltare 
Marșul — desfășurat î* 
de țin de pe toate conti
nentele — a fost consi
derat de la început ca o 
modalitate de a string e im
portante resurse financiare 
pentru lupta împotriva 
foametei în lume.

Ce este sportiv în toate 
acestea? Nu numai numele 
(marșul), ci și mijlocul de 
realizare. Potrivit concep
ției organizatorilor, tehni
ca desfășurării Marșului și 
a strîngerii fondurilor s-a 
stabilit astfel: 
luitor parcurge 
determinat în 
o zi, după ce 
a primit, din 
cilor, părinților 
asigurarea că aceștia îi vor 
plăti o anumită sumă ■ de 
baini pentru fiecare kilo
metru parcuts !

La prima vedere — deși 
banii se varsă la fondul 
F.A.O. — s-ar părea ^că e 
un pic de profesionism în 
toate astea: mărșăluitorii 
care se lasă plătiți riscă 
anatema domnului Brun
dage. Dar, lăsînd orice glu
mă la o parte, să consem
năm că la apelul Comitetu- 
tului de organizare a Mar
șului au răspuns 4 milioa
ne de oameni, tineri și mai 
puțin tineri, de pe urma 
cărora se scontează o rețetă 
de 4 milioane de dolari.

Nu cunoaștem încă re
zultatele financiare exacte 
ale acțiunii. Singurul lu
cru pe care-l putem afirma 
este că 
foametei 
ajutorul 
luntari), 
cîștigat 
număr de aderenți involun
tari, un număr la care n-ar 
fi îndrăznit să viseze nici 
prietenul lui Dumitru Pa- 
raschivescu, nestorul pe
destrașilor lumii, de curînd 
dispărutul Emile Amthoine.

Victor BANCIULESCU

recorduri, să ne 
aventurile 

astronauților 
performante

atit mai
satisfacția 

diverse 
nu numai la limba- 
ci și la mijloacele 
' ' * ' - ul-

deplină de- 
•noastră 

domenii iac

■un mărșă- 
un itinerar 

aproximativ 
în prealabil 
partea ami- 
și colegilor,

până la lichidarea 
în "Hume (și cu 

mărșăluitorilor vo- 
lumea sportului a 
oricum un mare

c>

O spectaculoasă fază dintr-un meci memorabil. R.PD. Core
eană — Italia 1—0, partidă de la C.M. din Anglia

din Anglia, din 1966, unde 
„necunoscuta și turista" echi
pă a R.P.D. Coreene avea 
să producă „bomba" întrece
rilor eliminînd celebra Squa- 
dra Azzurra (1—0), ajungând 
să conducă, în sferturi de 
finală, cu 
scorul de

„Turneul 
pice11 mi-a 
tință directă cu fotbalul co
reean. Trebuie să mărturisesc 
că am trăit, alături de antre
norii Ola și Gorgorin, o mare 
surpriză urmărind în joc cele 
două reprezentative ale țării 
gazdă. Cunoscând perfect Iec< 
țiile fotbalului modern (apă
rarea aglomerată, arma con
traatacului, sarcinile duble 
etc.), cele două echipe core
ene ne-au produs o puternică

Portugalia, cu 
3—0... 
speranțelor olim- 
prilejuit o cunoș-

impresie prin tehnica lor im
pecabilă manifestată în regim 
de uluitoare viteză.

Discutând, cu vestitul Pak 
Du Ik — autorul golului care 
a eliminat Italia la C. M. 
din Anglia — devenit antre
nor al echipelor de tineret, 
aveam să aflu Și cauzele rea
le ale adevăratei explozii va
lorice a fotbalului coreean. 
O bază de masă care nu
mără sute de mii de în
vățăcei, antrenori califi
cați, pregătire științifică, ex
celente condiții materiale.

Date la care reporterul a 
adunat imediat, în gînd, resor
tul simbolic „Cellima11, mo
torul legendei adevărate a 
R. P. D. Coreene.

Marius POPESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Ciudad de Mexico, întîl
nirea de tenis dintre echipele 
Mexicului și Noii Zeelande, 
contînd pentru zona nord- 
americană a „Cupei Davis11, 
s-a încheiat cu scorul de 3—2 
în favoarea gazdelor. în ulti
mele două partide de simplu, 
Onny Parun (Noua Zeelan
dă) l-a învins cu 7—5, 6—3, 
6—4 pe Marcelo Lara, iar 
Joaquin Loyo Mayo (Mexic) 
a dispus cu 6—3, 6—3, 6—2 
de Jeff Simpson.

olandeze Linda de Boer în 
4:39,8. Alte rezultate : 200 m 
bras masculin I Roger Phil- 
lippe Menu (Franța) — 2:32,3; 
100 m fluture masculin 
Orr (S.U.A.) — 59,7 ; 
masculin i 
(Italia) —

Michele 
2:19,7.

I Rob 
200 mixt 
d’Oppido

(1) etc. în runda a 6-a, Res- 
hevsky l-a învins pe Kavalek, 
iar Benko a cîștigat la 
Browne.

ciclist al Austriei,In turul
după trei etape, conduce aus
triacul Roman Hummenber- 
ger, urmat la două secunde 
de olandezul Priem.

In concursul internațional de 
natație de la Paris, sportivul 
francez Gilles Vigne a cîști- 
gat proba de 100 m liber cu 
54,5, urmat de americanul 
Tom Mc.Bremen — 55,6. în 
proba feminină de 400 m liber 
victoria a evenit înotătoarei

După disputarea a șase run
de, în turneul internațional 
masculin de șah de la Nata- 
nya (Israel) conduc marii 
maeștri americani Samuel 
Reshevsky și Paul Benkd cu 
cîte 4 p fiecare, urmați de 
Parma (Iugoslavia) — 37, p

Rezultate înregistrate în pri
mul tur al probelor de sim
plu din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Beckenham (Anglia) i mascu
lin : Lall (India) — 
(Rhodesia) 6—4, 3—6, 
Addison (Australia) 
Domenico (Italia) 9—7, 
Hutchins (Anglia) — 
freau (Franța) 6—4, 
Bertram (Republica Sud-Afri- 
cană) — Mukerjea (India) 6—1, 
7—5 ; feminin : Kroscina
(U.R.S.S.) — Fleming (Noua 
Zeelandă) 6—3, 6—4 ; Hogan 
(S.U.A.) — Iansone (U.R.S.S). 
6—1, 4—6, 6—1.

Irvine
9-7; 

— Di
9-7; 

Chan-
6—2 ;
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