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In binalele campionatelor europene de box

BOXERII NOȘTRI N-AU REALIZAT MEDALII DE AUR
9

w

COMPORTAREA LOR RĂMlNE INSĂ APRECIABILĂ
ROMÂNIA PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI

! Palatul sporturilor din Ma
drid a găzduit aseară ulti
mul act al competiției conti
nentale, care timp de 9 zile 
a polarizat atenția iubitori
lor sportului cu mănuși din 
Europa. La sfîrșitul întrece
rilor, care au reunit 207 bo
xeri în 196 de meciuri, boxe
rii români, deși nu au obți
nut nici o medalie de aur, 
se pot întoarce acasă cu 
fruntea sus, deoarece au rea
lizat, ca număr de medalii, 
cea mai bună performanță în 
competiția europeană: 9
SPORTIVI MEDALIAȚI DIN- 
TR-O ECHIPĂ DE 11. De 
altfel, pentru această exce
lentă realizare, ECHIPA RO
MÂNIEI A OBȚINUT PRI
MUL LOC ÎN CLASAMEN
TUL PE NAȚIUNI. Din pă
cate, .reuniunea finală n-a a- 
dus deplina satisfacție nici- 
unuia dintre cei patru pugi- 
liști români, angajați direct 
în lupta pentru cucerirea tit
lurilor de campioni continen
tali, deși doi dintre 
toniu Vasile și Alee 
au meritat-o.

ei, An- 
Năstac,

MADRID, T9 (prin
Iată amănunte din desfă

șurarea celor 11 finale.
UN K.D. A DECIS 
ÎNFRINGEREA LUI 

AUREL MIHAI

telefon).

CAT. SEMI MUSCA. Meciul 
Inaugural al finalelor i-a pus 
față în fa(ă, pe Aurel Mihai 
(România) și Gedo (Ungaria). 
Partida a început sub semnul

CLASAMENTUL
PE NAȚIUNI

1. România 37,5
2—4. U.R.S.S., Ungaria, 
Polonia cu cîte 29,5 p, 
5. R. D. Germană 20,5 
p, 6. Iugoslavia 12 p, 
7—8. Spania, Irlanda cu 
cîte 10,5 p, 9—10. An
glia, Danemarca cu cî
te 7 p, 11. R. F. a Ger
maniei 5 p, 12—14. Ita
lia, Turcia, Finlanda 
3,5 p.

Pentru alcătuirea cla
samentului s-au acordat 
7 P 
dalii 
argint 
bronz.

lunete pentru o me- 
ie de aur, 5 pentru 
:~l și 3,5 pentru

prudenței exagerate* manifes
tată de ambii boxeri. Cu cîte- 
Va lovituri mai precise, Gedd 
a realizat totuși un avantaj 
minim. în rundul doi, româ
nul a preluat conducerea lup
tei, a atacat, a lovit mal mult 
și variat, reușind să echilibre
ze situația. In ultima repriză, 
Mihai a aruncat în luptă toate 
resursele pentru a-și apropria 
victoria. Dar, neglijîndu-și a- 
părarea, el a fost surprins 
descoperit și contrat. într-o 
astfel de situație. în urma u- 
nui croșeu de dreapta recep
ționat la bărbie, românul este 
zdruncinat si arbitrul polonez 
Idziok îl numără în picioare. 
Acesta era ultimul minut al 
partidei, deci ultima impresie 
lăsată juriului, care hotărăște, 
cu 4—1, ca Gedo să-și păstre-

DELEGAȚIA DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALA ROMÂNA, 

CONDUSA DE TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUȘESCU, 
Sl-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN D.D. VIETNAM

In Sala Congreselor din 
istorica piață Ba Dinh, din 
Hanoi, unde, la 2 septembrie 

marele fiu al poporu- 
Min,

și respect 
unesc cele 
țări și popoare, are loc apoi, 
în ovațiile entuziaste ale ce
lor prezenți, un schimb de 
steaguri ale prieteniei. în 
sală se scandează minute în 
șir „Trăiască prietenia ro- 
mâno-vietnameză“.

Mitingul ia sfîrșit în acor
durile solemne ale Internați
onalei.

reciproc care 
două partide.

meroși locuitori ai Hanoiului 
au ținut să salute încă o dată 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, pe ceilalți membri 
ai delegației române, să-și 
exprime din nou sentimen • 
tele de prietenie și căldură 
frățească pentru solii Româ < 
niei socialiste.

★
După încheierea vizitei în 

Republica Democrată Viet
nam, delegația de partid și 
guvernamentală condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, s-a oprit sîmbătă la 
Pekin.

Pe aeroport în întîmpinare 
au venit tovarășul Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și alte persoane o- 
ficiale chineze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ciu En-lai își strîng cu 
căldură mîinil^ se îmbrăți
șează.

De la Pekin, delegația de 
Țiartid și guvernamentală ro
mână va pleca spre Ulan 
Bator capitala Republicii 
Populare Mongole, unde va 
face o vizită oficială de prie
tenie.

1945, 
lui vietnamez, Ho și 
a proclamat Republica De
mocrată Vietnam, s-a 
fășurat un mare miting 
prieteniei româno-vietna- 
meze.

în sală se aflau muncitori 
din marile întreprinderi ale 
Capitalei, țărani cooperatori 
din împrejurimile Hanoiului, 
militari ai armatei popu
lare vietnameze și membri 
ai formațiunilor patriotice 
de autoapărare intelectuali, 
reprezentanți ai minorități
lor naționale și ai comuni
tăților religioase, corespon
denți ai presei, străine.

Mitingul este . deschis de 
tovarășul Truong Chinh, care 
exprimă satisfacția întregu
lui popor vietnamez față de 
vizita delegației de1' partid și 
guvernamentale române.

în continuare, se dă 
vîntul tovarășului

Ia apoi cuvîntul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntările celor 
ducători au fost 
în repetate rîndi’ri 
puternice aplauze.

Ca o expresie a 
telor profunde, frățești, de 
strînsă colaborare, de stimă

dcs- 
al

★
Sîmbătă dimineața, la re

ședința oficială a delegaței 
de partid și guvernamentale 
române a avut loc ceremo
nia semnării Comunicatului 
comun româno-vietnamez.

★
Delegația de partid și gu

vernamentală română, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, și-a încheiat sîm
bătă, vizita oficială de prie
tenie în Republica Democrată 
Vietnam, efectuată la invita
ția Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și a guvernului 
Republicii Democrate Viet
nam.

în fața reședinței oficiale 
a oaspeților români, pe ma
rile bulevarde ale orașului și 
Ia aeroportul Gia Lam, nu-

sentimen-

cu- 
Le Duan. 
tovarășul

doi con- 
subliniate 
cu vii și

AU OBȚINUT MEDALII DE ARGINT

AZI, ETAPA A XXIX-a LA FOTBAL
C.F.R. TIMI-

AUREL MIHAI CALISTRAT CUȚOV
Născut la 28 ianuarie 1947, tn comuna Sudtțl, 

județul Buzău. A început să practice Boxul in 
anul 1964, la Brăila. Primul antrenor : Ion Zlă- 
taru (Voința). Primul succes : cucerirea titlului 
de campion național de seniori la categoria 
semimuscă, în anul 1967. Din anul 1969 n-a mat 
pierdut niciodată titlul ți nici un meci. Este 
legitimat la clubul Farul Constanța, fiind an
trenat de Nicolae Buză. Locul I la turneul in
ternațional de la Berlin, 1969, campion balcanic 
tn anii 1969 șl 1970. Este de profesie maistru 
zugrav. Necăsătorit.

Născut la 10 octombrie 1948, în comuna Smtr- 
danul Nou (Brăila). Primul antrenor : Gheorghe 
Bobinaru de la P.A.L. Brăila, căruia i-a adus 
și satisfacția întiiului titlu de campion național 
de juniori, tn anul 1965. Practică boxul din 
anul 1964. Din 1967 este legitimat la clubul Di
namo (antrenori, mai intii Eugen Furesz, apoi 
Constantin Dumitrescu). In 1968 a devenit cam
pion național de seniori, la categoria semiușoa- 
ră și in același an, la J.O. din Mexic, a obți
nut o prețioasă medalie de bronz. Campion 
național la semiușoarâ în 1969 șl la ușoară, în 
1970. Campion european (București ' 1969) la 
semiușoarâ.

Cele 16 competitoare ale diviziei A de 
fotbal fac astăzi penultimul pas spre... va
canță ! Amînați cu răspunsul de la o etapă 
la alta, iubitorii fotbalului așteaptă verdic
tul : Dinamo sau Rapid. Azi, la Cluj și Bucu
rești, se poate încheia cursa atît de mult 
prelungită. Dacă nu, duminica viitoare. Se 
pare că în etapa a 29-a Rapid are prima 
șansă. Dar, mai știi ? Protagonistele pierd pe 
capete și pentru nici una nu poți băga 
mina în foc.

Așadar, fără pronosticuri și fără presupu
neri, să amintim că azi cîteva meciuri rețin 
atentia și nu mai puțin de 5 întîlniri vizează 
fruntea și subsolul clasamentului. La Cra
iova, București, Petroșani și Cluj, calculele 
probabilităților au intrat în funcțiune. Să 
amintim, deci, partidele etapei de azi :

Craiova: UNIVERSITATEA — PROGRE
SUL

Ploiești: PETROLUL
ȘOARA

București : Stadionul Giulești t RAPID —■ 
S C BACĂU i

Stadionul Republicii : STEAUA — C.F.R. 
CLUJ

Petroșani: JIUL — FARUL
Cluj : UNIVERSITATEA — DINAMO 

(meciul se va televiza de la ora 15,30)
Arad : U.T.A. — F. C. ARGEȘ
Brasov: STEAGUL ROȘU — POLITEH-

nica:
Cu excepția partidei de la Cluj, toate 

jocurile încep la ora 18.

«a®

ANTONIU VASILE

CUPA VOINȚA" LA CICLISM

Născut la 27 august 1942, la Brăila. A 
ceput să practice boxul In anul 1959, la 
nărea Brăila, sub îndrumările antrenorului 
tre Baltă. Din anul 1962 este legitimat la 
bul Dinamo, avînd ca antrenor pe maestrul 
Constantin Nour. A devenit campion național 
de seniori, la categoria semiușoarâ, în 1965, 
an tn care, la campionatele europene de la 
Berlin, a ocupat locul III. Campion național 
șl în 1966, iar la săptămlna preolimpici s-a 
clasat pe locul secund. Campion balcanic în 
1967, iar apoi trecind la categoria ușoară, cu
cerește titlurile naționale in 1968 șl 1969. Acum 
a revenit la categoria care l-a consacrat : seml- 
ușoară. Căsătorit, are un copil. Este funcționar.

ALEC N AST AC
Născut la 2 aprilie 1948, la Galați. A început 

fă practice boxul tn anul 1967, la Constructorul 
ICOR Galați, sub îndrumarea antrenorului Pe
tre Mlhal. După numai 6 lunt de box, a deve
nit campion național de Juniori. Din 1968 este 
legitimat la clubul Steaua. In același an, la 
campionatele de seniori a ocupat locul 2. Cam
pion național la categoria mijlocie in 1969 și 
1971. Prima sa participare la o competiție de 
amploare a coincis cu primul său mare succes 
pe plan internațional. Este căsătorit șl are un 
copil. Ocupația : subofițer.

ALEX. SOFRONIE (DINAMO)
Șl-A PASTRAT „TRICOUL GALBEN"

CLUJ, 19 (prin telex).
Tradiționala competiție ciclis- 

tă internațională „Cupa Voința" 
a continuat sîmbătă cu etapa 
a patra. Caravana a străbă
tut drumul de la Cluj la Za
lău și înapoi, realizînd în a- 
ceastă călătorie de 131 km 
una dintre secvențele remar
cabile ale ciclismului româ
nesc. Traseul, de o rară fru
musețe, cU urcușuri lungi 
spre Mezeș și Topa Mare, 
cu coborîri vertiginoase pe 
serpentine răsucite în spi
rală i-a îneînfrit pe cei pre
zent în mașinile însoțitoare. 
Dar pentru cicliști neasemuit 
de frumoasele priveliști n-au 
însemnat decît decarul în 
care s-a desfășurat acerba 
luptă pentru întîietate.

Pe această inedită rută pu
țini au fost aceia care au re
zistat în plutonul de șoc. Mi
nați de ambiții, cîțiva alergă
tori au impus un ritm dră
cesc, căruia i-au căzut vic
time și fruntași ai sportului 
cu pedale de la noi dar și

7

Plutonul rulează compact. Sînt clipele de liniște, ce prevestesc 
furtuna ruperilor din grup. Aspect din etapa a II-a a „Cupei 
Voința" Foto : Dragoș NEAGUFoto i Dragoș NEAGU

oaspeți de peste hotare. 
Pentru că nici Grigore, nici 
Puterity nici David — oa-

dul doi. însă, spaniolul Rodri- 
guez plasează numeroase 
percuturi de- 
de croșee de 
nîndu-ș’.
adversarul. El

în

u- 
dreapta, dublate 
stingă, zdrunci- 

repetate rînduri 
este 'superior și

de campion.

Campionii Europei — ediția 1971

Semimuscâ : GEDO (Ungaria) ; Muscă :
Pană
(Polonia) ; Ușoa-

(Spania) ; Cocoș : BADARI (Ungaria) ; 
(Polonia) ; Semiușoarâ : SZCZEPANSKI

RODRIGUEZ 
: TOMCZYK

(Polonia) ; Semiușoarâ : SZCZEPANSKI (~
ră : BEYER (R. D. Germană) ; Semimijlocie : KÂJDI (Un
garia) ; Mijlocie mică : TREGUBOV (U.R.S.S.) ; Mijlocie t 
IUOȚIAVICIUS (U.R.S.S.) ; Semigrea : PARLOV (Iugosla
via) ; Grea : CERNTȘEV (U.R.S.S.).

ze titlul de campion 
cu doi ani în unmă la 
rești.

Ge«J8 (Ungaria) b.p. 
(România).

cucerit 
Bucu-
Mihai

In ultima repriză. Rodrlguez 
(Spania) b.p. Blazynski (Polo
nia).

posesia centurii _ . .
Badari (Ungaria) b.p. Mel

nikov (U.R.S.S.).

UN ÎNVINGĂTOR CLAR

tind eficace de nenumărate ori. 
în rundul doi Botos a fost k.d. 
Decizia juriului : 5—0.

Tomczyk (Polonia) b.p. Botos 
(Ungaria).

BAZIN OLIMPIC LA CALAȚI

RODRIGUEZ, PRIMUL 
CAMPION SPANIOL 

DIN 1947

DECIZIE LA LIMITA 
IN FAVOAREA LUI 

BADARI

CAT. PANĂ. Centura euro
peană a intrat în posesia po
lonezului Tomczyk care, in 
meciul cu maghiarul Botoș, a 
folosit foarte bine alonja, punc-

Paul OCHIALBI 
Petre HENȚ

(Continuare in pag. • 4-aj

GALAȚI, 19 (prin telefon). 
în cadrul complexului sportiv 
Dunărea din localitate s-a dat 
în folosință un bazin olimpic 
descoperit. El are dimensiu

CAT. 
Blazynski 
ceput în 
părea că

MUSCA. Polonezul 
s-a lro'pus de la în- 
lup(* de aproape și 
va cîstiga. Din run

CAT. 
nlkov 
s-au angajat într-o luptă de 
uzură, cei cinci judecători vă- 
zîndu-1 învingător (cu 3—2) pe 
Badari. care intră astfel în

COCOȘ. Sovieticul Mel- 
și maghiarul Badari

In meciul cu ungaria

Dublă victorie a gimnastelor românce
-Elena Ceampelea prima la Individual compus —

Con-în sala sporturilor din 
stanța s-a desfășurat slmbă- 
tă după-amiază întâlnirea in
ternațională de gimnastică din
tre selecționatele' feminine ale 
României șl Ungariei, cu e- 
xerciții liber alese. în această 
ultimă verificare înaintea cam
pionatelor balcanice de la Bel
grad, gimnastele românce au 
arătat o bună dispoziție de 
concurs, Impunîndu-se în fața 
oaspetelor atît pe echipe, cit 
și la individual compus. Re
zultate — individual compus:

1. Elena Ceampelea 38,10, 
Iloana Bekesl 37,75, 
Goreac 37,70, 
zar 37,15, 
37,10, 6.

3. Alina
4. Monica Csas-

5. Marta Kelemen 
, , Anca Grigoraș 37,05, 

7. Rodica Apăteanu 37,00 ; pe 
aparate — sărituri; Ceampe
lea și Ileana Coman 9,45 ; pa
ralele : Ceampelea, ~
Bekesl — toate cu 9,45 ; bîrnă: 
Ceampelea 9,60; pe echipe: 
România 187,30, Ungaria 184,20.

Alte amănunte în ziarul nos
tru de mîine.

Goreac,
Aurel Ionescu, tn actualul sezon

La Tg. Jiu

MOTOCROSUL
INTR-O FAZA

români, 
ediției 

au luat 
un

BALCANIC
ATRACTIVA

Bucureșteanul
de la un concurs la altul mai bun, este unul 
din oamenii de bază ai reprezentativei Româ

niei la etapa Balcaniadei de la Tg. Jiu 
Foto : Șt. CIOTLOȘ

Un traseu variat 
și lung de 2 000 de 
metri, ales pe dea
lul Tîrgului din Tg. 
Jiu, găzduiește as
tăzi etapa a II-a a 
Balcaniadei de mo- 
tocros, competiție 
care reunește aler
gători din Iugosla
via, Bulgaria și Ro
mânia.

Sportivii 
cîștigătorii 
anterioare,
și în acest an 
start bun, conducînd 
după etapa inaugu
rală, desfășurată la 
Maribor, atît în pro
ba pe echipe, cît și 
la individual, prin 
campionul balcanic 
Ștefan Chițu. Dacă 
în proba pe echipe 
selecționata Româ
niei se află la o di
ferență de 13 p de 
reprezentativa Iugo
slaviei și la 40 de 
cea a Bulgariei. în 
clasamentul indivi
dual Ștefan Chițu,

colegul său Cristian 
Dovids și bulgarul 
V. Manolov sînt la 
egalitate de puncte 
(28), fiind urmați în
deaproape de iugo
slavii L. Sostaric, A. 
Ahacie și V. Vese- 
niac la 5 și, respec
tiv, 7 puncte.

Cele trei țări vor 
prezenta la start cîte 
6 motocrosiști, în 
clasamentul pe echi
pe contînd primii 
patru sosiți în cursă. 
Toți alergătorii con
curează pe motoci
clete C.Z. clasa 250 
cmc, disputindu-și 
întîietatea în două 
manșe, a cîte 30 de 
minute, plus 2 ture. 

, Echipa României es
te alcătuită din ’. 
Ștefan Chițu, Aurel 
Ionescu, Adam Cris- 
bai. Cristian Dovids, 
Mihai Ranu și Paul 
Filipescu.

nile de 50x21 m, dispun» de 
8 culoare și de instalații 
tru încălzirea apei. în noul 
și modernul bazin își 
desfășura activitatea de 
formanță clubul Dunărea și 
Școala sportivă. De mențio
nat faptul că aici va avea 
acces și publicul.

pen-

vor
per-

T. SIRIOPOL, coresp.

meni cu pretenții la însem
nele olimpice — n-au putut 
ține pasul pe urcușuri, n-au 
avut curajul să plonjeze pe 
serpentine alături de cei în
setați de glorie. Pînă la ur
mă și „tricoul galben", Alex. 
Sofronie, cel despre care se 
spune că are o forță hercu- 
leană, a trebuit să plece 
capul, luptînd din răsputeri 
doar pentru a mai păstra 
ceva din „zestrea" zilelor tre-

Hristaehe NAUM

(Continuare în Wl- a 3-a la 
rubrică)

t, t o duminică solemnă astăzi, încărcată de emoții 
J>. și semnificații adinei. Se sărbătorește „Ziua Pio- 

nierilor"!
Copiii României socialiste cresc puternici și fericiți, 

sub ocrotirea părintească a partidului, pentru viitorul 
lor nu se precupețește nici un efort, nici un sacrificiu. 
Școli admirabil utilate și pedagogi iscusiți le asigură in
strucțiunea, ii pregătesc să devină cetățeni destoinici ai 
unei societăți superioare. Iar din marele arsenal al edu
cației tinerelor mlădițe ale patriei nu lipsește exer
cițiul fizic, ca un corolar al pregătirii complete, absolut 
necesare omului contemporan și — mai cu seamă — 
celui al viitorului.

In privința sportului școlar, anul 1971 va rămine unul 
memorabil, legat de cîteva acțiuni menite să aducă 
această activitate la noi cote de calitate.

Răspîndirea pe plan național a gimnasticii în rîndu- 
rile elevilor, testul — pe deplin reușit — al învățării 
înotului de către copii pe o scară de masă, optimizarea 
conținutului programei de educație fizică, viziunea 
nouă, de largă respirație, care se dă activităților de 
sport in școli, creează un fundament robust pentru ceea 
ce se preconizează in viitor.

„Ziua Pionierilor" va fi marcată de frumoase festivi
tăți in toate unitățile de învățămînt ale țării. Dimineața, 
în careurile pionierești, vor fi înmânate distincții copi
ilor care s-au distins la învățătură, în activități cultu
rale, artistice și sportive extrașcolare. După amiază se 
vor desfășura mari serbări, cu programe variate, în 
care cravatele roșii își vor demonstra talentele și iscu
sința în fața microfoanelor, la vioară sau pian, pe rin
guri de dans, pe terenuri de sport.

De ziua lor, pionierii patriei își îndreaptă gîndurile cu 
dragoste și recunoștință către partid, își iau un angaja
ment matur de a depune toate forțele și hărnicia pen
tru a fi la înălțimea speranțelor care se pun în ei.
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Pe întinderile nesfîrșite ale cerului

Zi 
rind, 
cute, 
garul

obișnuită pe Clinceni. Pe 
acele păsări mari și tă- 
planoarele, părăsesc han-: 
și se aliniază lingă punc-

metri, o ușoară înclinare pe o 
parte și se despart.

Din acest moment, acolo, sus, 
în tăcerea nefirească pentru

zbor, pentru farmecul șl fru
musețea lui de negrăit.

Sus, pe bolta albastră, svelte, 
asemeni unor vulturi giganți,

instructorul
Fotoi Vasile BAGEAC

Citeva clipe înainte de decolare. Elevul planonst Valenu Diaconescu_ 
Soflete așteaptă semnalul starterului
tul de conducere al zborului. 
Instructori șl elevi fac ultime
le pregătiri. Sint verificate co
menzile și aparatura de bord, 
se controlează parașutele. Din 
cind în cînd, o privire pe al
bastrul fără pată al cerului. 
„O zi de vară senină, fără nici 
un norișor, este cel mult o zi 
bună de ștrand”, spune cu iro
nie Ion Șoflete, instructor pla- 
norist, căutind în zare urma 
unui cumulus cit de mic, in
diciul cel mai sigur al curen
ților ascendenți, „carburantul” 
zborului fără motor. Nu este 
dc loc o exagerare în a afir
ma. că dintre toate sporturile, 
planorismul plătește condițiilor 
atmosferice cel mai greu tri
but.

A sosit și buletinul „meteo", 
cu prognoza vremii. Ultimele 
indicații și primul planor se 
pregătește să decoleze. Un 
semn al starterului. Mihaî lo- 
nescu, 
lui și 
pune 
scurt,
și planor 
cîștigînd

comandantul aeroclubu- 
„cărăușul” planoriștilcv, 

motorul în plin. Rulaj 
apoi amindouă — avion 

se desprind lin, 
înălțime. La 6—700 de

cei neobișnuiți, în frumusețea 
înălțimilor, omul se bizuie 
doar pe priceperea sa și cali
tățile aparatului. începe lupta 
pentru detectarea curenților, 
care să-i permită ciștigarea 
citorva metri. Lupta pentru î- 
nălțime și timp. Dintr-un „că
min termic" Intr-altul, dintr-o 
„ascendență” în alta. Atenția, 
prezența de spirit, stăpinirea 
de sine, disciplina, într-un cu- 
vînt măiestria, dublate de cu
raj și de acel ceva ce stă la 
baza tuturor cuceririlor omu
lui — pasiunea — aduc în fi
nal satisfacția împlinirii.

Intre timp, P.Z.L.-ul „re
morcher", modest și harnic a 
venit la aterizare. Un alt a- 
parat i se atașează. Decolare, 
viraj, atingerea înălțimii de 
declanșare, desprinderea... Din 
nou la aterizare și un alt pla
nor, și altul...

Urmărim, de jos, evoluția 
lor grațioasă. Alături, Valentin 
Romașcu, zgîrcit la vorbă cind 
il întrebi ce l-a atras spre 
planorism, devine volubil cind 
discuția ajunge la distanțe, se
cunde. performanțe și simți 
din cuvinte pasiunea pentru

planoarele se rotesc mal de
parte liniștite. O zi obișnuită 
la Clinceni...

Dinu COSTESCU

iCel trei mușchetari* al Iul 
Dumas s-au relntîlnit, dacă vă 
mal amintiți. „După 20 de ani ... 
Acum citeva zile, în redacția 
noastră, alțl trei mușchetari a- 
veau să reediteze povestea, cu 
singura deosebire că se regăseau 
după... 30 de ani. Mircea David, 
Lazăr Sfera șl Gheorghe Albu, 
convocațl la o consfătuire la Fe
derația de fotbal, erau din nou 
împreună...

Cel mal mult s-a bucurat Albu: 
„Mtrcea" șt „Badea", spunea el, 
se mai văd din cînd in cînd, că 
stau amindol in Capitală... pe 
cînd eu sint tocmai la Făgăraș... 
E mai greu". (Gh. Albu, actual
mente antrenor coordonator al 
centrului de copii din Făgăraș, 
venise la București ca delegat 
pentru tragerea la sorți a „bara
jului" de la Oradea).

...Erau acum tustrei la aceeași 
masă și-și depărtau amintirile tine
reții. Ii priveam puțin uimit. E 
drept, vremea a așternut neaua 
anilor pe la timple, trăsăturile 
sînt mai aspre, „Ghiță" a pus 
citeva kilograme bune... Dar in 
ochii lor deslușeam același ne- 
astîmpăr al tinereții, același fior 
viu și captivant..., aceeași dra
goste neîntinată pentru sportul 
care l-a făcut celebri...

— Noi am fost uniți tustrei ca 
o sttncă, spune Sfera. Eu cu 
„Ghiță" formam primul „baraj", 
apoi Mircea pe-at doilea și ulti
mul. Jucam cu ambiție. Nu 
vroiam să primim gol. Era o 
problemă de onoare.

— Iubeam culorile clubului. Iar 
cind era vorba de culorile națio
nale, ne dublam energiile șl am
bițiile. Ghiță Albu iși învăluie 
foștii coechipieri cu o privli-e 
caldă, ca șl cum ar cere și Încu
viințarea ior. Mircea David 11 
bate pe umăr :
_ Ghiță a 

țlonalei". A 
nări, dintre 
TIVE.

— Vă dațl
semna acest 
aceea, intervine ____
întîlnire internațională era mult 
mal serioasă. „Badea" se Întreru
pe brusc, lasă ochii în podea șl 
mărturisește cu un regret nedisi
mulat: „Eu n-am prea făcut „pe- - 
reche" cu Ghiță la națională. Ce 
să fac ? Burgher era mai bun ca 
mine, ăsta-l adevărul 1“ Mircea 
David caută să-l 
și cînd al jucat... 
ste. Uiți partida 
Roma ?**.

— Acolo tu al 
tervlne Albu. De 
ge și denumirea „II dlo‘ 
fost jocul vieții tale.

De o oră nici unul nu vorbește 
despre el, ci despre CELĂLALT. 
(Oare jucătorii noștri tineri vor 
citi acest reportaj 7).

fost un sttlp al „na- 
avut 42 de seleețlo- 

care 40 CQNSECU-

seama ce record în- 
lucru, pe vremea 

Sfera, cind o

consoleze : .Dar 
at jucat pe cin- 
cu Italia, de la

fost eroul I ln- 
acolo ți se tra- 
" ---- Acela a

în jurul vechiului fanion...

9

RIPI
a fost 
primul

• Icar 
nist ! In _ 
născut cu citeva 
devreme.

un mare ghinio-
rînd, că s-a... 
mii de ani prea

• De păsări supersonice nu am 
auzit încă. A "~
pul să Învețe 
oameni.

venit pesemne Um- 
și ele ceva de ta

CU BALONUL.
au, probabil, ceva 

__ _________ păsărilor. Eu ame
țesc numai- cit privesc In jos de 
pe terasa mea de la etajul opt.

• Aviatorii 
din instinctul

IN EPOCA NAVELOR • Credea cineva acum 15 ani 
că am putea vedea Terra, de la 
distanță, ca pe un glob așezat pe 
catedra ’la ora de geografie 7

COSMICE aviator mărturisea că a

curind, Mircea 
cîștigătorul 

temerității pe 
oferit de că- 
nostru pentru 
un balon de 

proprie, a

De 
Munteanu, 
premiului 
anul 1970, 
tre ziarul 
zborul cu 
construcție 
fost invitat să parlicme 
la Concursul „Euroba- 
lon 1971” care va avea 
loc la Buckeburg (Ha- 
novra) în R.F. a Ger
maniei, în zilele de 3— 
4 iulie 1971. ~
va consta din 
sări de la 
Weinberg, de lingă Ha- 
novra, și aterizare la 
punct fix.

In altă ordine de idei, 
în zilele ce vin va fi 
gata balonul proiectat 
de Mircea Munteanu 
pentru un zbor deasu
pra Mării Negre. In 
vederea realizării aces
tor proiecte, timișorea
nul este încă prea pu
țin sprijinit. Consiliul 
județean pentru educa
ție fizică și sport Timiș 
ar trebui să manifeste 
o reală înțelegere pen
tru aspirațiile unui tinăr 
pasionat, pentru capaci
tatea lui tehnică și mo
rală de a pregăti și să- 
virși asemenea 
tive de curaj, 
conducere al 
timișorean ar 
manifeste el 
receptivitatea 
și chiar mai 
trebui să sensibilizeze 
la rîndul său și alte in
stanțe cu posibilități.

• Un 
aterizat cu chiu cu val, din cauzd 
că a pierdut... trenul. Deh 1 Dacă 
umblă cu trenul dnd are avion 7
• — Looping... Bărbați In toată

firea și fac tumbe 1

Barbu ALEXANDRU

întîlnire între două echipe 
de rugby purtînd același nu
me — Sportul studențesc — 
dar fără balon oval. Cele 
două tea muri s-au aflat față 
în față... într-o sală a Insti
tutului de construcții, mobi
lul acestei reuniuni fiind săr
bătorirea promovării echipei 
de rugby Sportul studen
țesc, în prima divizie a ță
rii. Ineditul a constat de as
tă dată în altceva. La obiș
nuita agapă, alături 
care au adus victoria
— Diaconescu, Mihai, 
Piștalu, Alexandrcscu, 
cu, Hariton, Ilie, Nenoîu ș.a.
— se aflau... jucători de rug
by ai fostei echipe Sportul 
studențesc, înființată în 1916, 
veniți să salute succesul ti
nerilor rugbyști studenți. Au 
ținut să fie de față 
din cei care au jucat 
ceasta echipă pînă în 
ing. Aurel Mărășescu, 
căpitan de echipă, ing. 
cea David, ing. Sandu 
novski, Dan Ionesctb ing. _C. 
Dinescu, 
gler, C.
an și Ovidiu 
precum și doi reprezentanți 
mai tineri ai vechii formații 
lt. col. Bebe Cosmănescu (an
trenor la Steaua) și profeso
rul Nic. Fădureanu.

La fluierul (citiți cuvîntul 
cald, introductiv), profesoru
lui dr. ing. Radu Prlșcu, rec
tor al Institutului și preșe
dinte de onoare al clubului, 
cele două echipe aliniate 
s-au salutat: „Hip-hlp-ura"

de cei 
echipei 
Iancu, 
Iones-

mulți 
în a- 
1944 : 

fost
Mir- 
Ber-

Gh. Virt, Dudu Ri- 
Diamandi-Telu, Mari- 

Demetrescu,

au strigat voinicește membrii 
„echipei 1916—1944“ ; „Tră
iască" au răspuns tinerii.

Despre „jocul" ce a urmat, 
fazele sale, se pot spune mul
te. Ion Popovici a povestit 
cum cîțiva elevi ai Liceului 
Matei Basarab au fost înte
meietorii echipei, a arătat 
condițiile grele avute, succe
sele : campionate. cîștigate, 
victorii în fața unor echipe 
vestite ca Heidelberg sau 
R. C. Narbonais devenită a- 
nui următor (1935) campioa
na Franței ; Grigore Aman a 
făcut un adevărat reportaj 
oral despre veteranii echipei, 
amintind pe cîțiva din cei 
ce au jucat de-a lungul ani
lor : Octav Luchide, Ascanio 
Damian, Șerban Tassian; 
Aurel Mărășescu — căpitanul 
de ieri și Iulian Ionescu — 
căpitanul de azi, au schim
bat fanioane, s-au strîns în 
brațe. Pe vechiul fanion era 
scris : ,,Cu victoriile voastre 
reînvie tradiția generoasă cu 
care a făcut epocă Sportul 
studențesc".

Au fost multe alte momen
te emoționante, duioase chiar, 
am văzut ochi — tineri sau 
bătrîni — în lacrimi. Pe 
scurt, o întîlnire de neuitat, 
pe care este greu s-o descrii. 
A existat șl o undă de tris
tețe, nemărturisită. Se preco
nizase ca în această festivi
tate să fie sărbătorită și., in
trarea echipei de fotbal Spor
tul studențesc în divizia A.

Modesto FERRARINI

Concursul 
două lan- 
aeroportul

acte spor- 
Forul de 
sportului 

trebui să 
mai întîi 
necesară, 
mult, ar

SPORTUL ÎN AJUTORUL PROFESIUNII
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Sfera... David... Albu. Jucători care și-au înscris numele în cartea de 
nesc. Iată-i, după 30 de ani, din nou împreună, legați de <

'! aur a fotbalului romă- 
aceeași pasiune pentru fotbal 

Fotoi B. VASILH
— ...Aaa. Desigur, aveam ad

versari foarte tehnici și talentațl, 
se destălnuie Albu. Face o pauză 
apoi oftează : „Cel puțin cind tre
buia să jucăm cu Ripensia sau 
Rapid, aveam coșmaruri o săptă- 
mînă înainte de meci. Bindea 
era o nălucă...

— Și obișnuia să... sicile omul. 
Intervine Sfera. Pe Ghiță II a- 
mețea uneori cu vorba... Pină 
i-am spus să-și bage vată-n u- 
rechi !

— Aveam încredere In „becii" 
mei, se aude vocea lui David, 
Jucau In .scară", „Badea" ataca

portar. Noi nu l-am spus-o nici
odată. Dar avea de toate : talent, 
„priză", curaj, detentă... Cind ie
șea să respingă cu pumnii, primii 
ne feream noi, căci Mircea nu 
mai deosebea adversarul de 
coechipier... atît era de hotărlt.., 
Un singur lucru îl încurca. Nu 
vedea prea bine pe timp noros, 
de la distanță. Dar... cel doi xlm- 
besc din nou, nimeni n-a știut 
secretul acesta. Noi l-am păstrat 
bine de tot I Altfel, toți înain
tașii s-ar fi repezit să tragă NU
MAI DE LA DISTANȚA".

„11 Dlo" reapare din camera ală

Insă, de flacăra atîtor amintiri 
comune, el retrălau acum anii 
glorioși al arenei din . Splai, iar 
de pe buzele lor parcă era gata 
să țîșnească același cuvînt... sMti- 
ne, fix la patru, antrenament..} 
Duminică jucăm cu Ripensla, bă
ieți !».** ;

George MIHALACHE (

MINGEA

Mircea David, Lazăr Sfera ;i Gheorghe Albu, la ceasul amintirilor..;

iar „Ghiță- « dubla. Ca 
de ei sa oprea la mine... 
plasă, că, deh, se mai in
ii din astea la casa omu-

omul, 
trecea 
sau In 
limpid 
lut...

„Cel______ ,_____ . __ __
vote, o vreme... Apoi trăsăturile 
Iul Sfera se înăspresc brusc i 
rîdem acum, dar vă amintiți cum 
am plîns atunci, după a patra 
partidă cu Rapid, în 1940 7

— Am luat campionatul de pa
tru ori, oftează Albu, dar în șapte 
ani nu s-a lipit niciodată „cupa" 
de noi...

— In 1940 ne-am luptat de pa
tru ori cu Rapidul, doar, doar o 
să l-o „smulgem", intervine Mir
cea David, in primul joc 2—2, 
după prelungiri, in al doilea joc, 
tot 2—2, apoi, 4—4 și in sfîrșit... 
2—1 pentru ceferiști... Am pltns 
de necaz ! Simțeam că sintem 
spre sfîrșltul carierei șl nu ne-am 
împlinit visul...

Mircea David e chemat Ia un 
telefon, în camera alăturată. Foș
tii săi cerberi privesc după el, 
apoi, complici, se apleacă spre 
mine : „Mircea a fost un mare

trel mușchetari*', rid In

turată: sDuminicii sint delegația 
sBarajul" ae la Oradea. Or să fia 
niște meciuri „tari" de tot.»" For
mulez o ultimă Întrebare...

— .Echipa mea preferată r Stea
ua I", răspunde Gh. Albu.

— Dinamo fi Steaua. Apoi Sfe
ra adaugă : am o slăbiciune deo
sebită pentru Dumitrache, lordă- 
nescu fl Tătaru. Șl o mărturi
sire : nu ml l-aș fl dorit adversari 
cind jucam. Sint foarte 
tustrei 1“

— Prefer U.T.A. pentru 
plina șl constanța el. Am văzut 
în Voinescu imaginea tinereții 
mele și mal cred ÎNCĂ în recu
perarea totală a lui Comun. După 
acest răspuns, Mircea David își 
consultă o clipă .................
avem un fotbal 
mare dăruire a 
va face din el 
bun...

...S-au ridicai ...
pornit pe coridorul redacției țl- 
nîndu-se de braț... 0, să nu-ml 
spuneți c-au trecut anii, că „cel 
trei mușchetari" nu mal au sprin
teneala de altădată. însuflețiți,

șlreți,

disci-

colegii șl adaugă: 
bun... dar o mal 
jucătorilor noștri 
un fotbal ft mal

apoi tustrei țl-au

VĂZUTĂ DE.,;
Un poet: O jună, pe 

care 
p!nă

Un
Ion,
•feric.

Un avocat: Nevino
vata care ajunge la 
bară.

O soție i Văduvie du
minicală.

Un brutar: Plinea 
fotbalistului.

Un medic : Boală fă
ră leac a multor oa
meni sănătoși.

Un cosmetician : Cea 
mai admirată piele.

Un chimist: Aer în... 
aer.

Un fizician : Magne
tul care ne atrage săp- 
tămînaL

tlnerii o oonduc 
la poartă.
cosmonaut: Ba- 

cîteodată strato-

Radu POP

TRONUL ȘAHULUI
IN FATA NOILOR PRETENDENTI

• Taimanov a încercat să ridice o halteră prea grea
• Nici o șansă Iul Larsen! • Petrosian rrea. In primul 
rind, să nu piardă • Un meci Spasski-Fischer-asta

așteaptă lumea șahului

Un Interviu In exclusi

vitate cu IURI AVERBACH

despre șansele candi

date la titlul suprem

*— Cu cine, credeți, cft-1 va 
fi mal greu să Joace lui Fis
cher, cu Korcinol sau Petro-; 
sian 7

— Toată lumea țahlstă cre
de că pentru Fischer adver
sarul cel mai de temut ar fi 
Korclnoi. Eu socotesc invers: 
Petrosian. Dar aceste meciuri 
scurte, de 10—12 partide sint 
neconcludente, au caracterul 
unor partide fotbalistice de 
„cupă”.

— In sfîrșit, dacă se va a-

Competiția sportivă vine a- 
desea în sprijinul ' activității 
profesionale nu numai prin a- 
portul indirect, al pregătirii 
fizice generale, ci adesea di
rect prin însușirea unei mă
iestrii tehnice cu aplicații în 
profesiune. De aceea nu ne-a 
surprins faptul că la con
cursul, aflat la a II-a ediție, 
pentru titlul de „Cel mai bun 
agent de circulație” 
sportivă a avut i 
cinste. Intr-adevăr 
finalei la care s-au 
ocupanții primelor 
întrecerile județene, 
ocazia să urmărim o . 
tă competiție profesională. Ea 
a constat dintr-o probă de sla
lom cu motocicleta sau mașina, 
prin care cei mai buni agenți 
de circulație au demonstrat 
virtuozitate în conducerea au
tovehiculelor aflate în dotarea 
lor. Desigur întrecerea spor
tivă a fost doar una din pro
bele la care au fost supuși agen
ții de circulație, ei trebuind 
să dovedească și temeinica 
cunoaștere a legislației ruti
ere. a mecanicii și geografiei 
rutiere. în final. învingător 
a ieșit plut. Stan Burcea

X ___

(I.M.M.B.), pe locul secund 
clasindu-se la egalitate, serg. 
maj. Dumitru Cîreiumaru. serg.

maj. Gh. Răschitor șl plut. 
Dumitru Oîogeanu (toți de la 
I.M.M.B.)

i

’ întrecerea 
un loc de 

cu ocazia 
prezentat 

locuri în 
am avut 
pasionan-

■ *

• 'X

*

-

Slalomul agenților de circulație motocicliști a dovedit cit 
mult contează în această profesiune pregătirea sportivă, 

altfel el a fost o veritabilă competiție
I

de 
De

Cunoscîndu-1 numai din fo
tografii, unde stătea aple
cat deasupra tablei de 
joc, il credeam pe marele ma

estru IURI AVERBACH, fostul 
campion al U.R.S.S., un om 
scund și slab. Cu atît mai mult 
întîlnirea prilejuită de acest 
al XI-lea turneu internațional 
de șah al României a consti
tuit o surpriză. Avem în față 
un bărbat de 1 metru 90, un 
atlet, cu fața tînără, fără nici 
un fir de păr alb și nu ne 
vine să credem că pe umerii 
lui puternici sînt așezați 49 de 
ani. împliniți la 8 februarie, 
înțelegîndu-ne. parcă, nedu
merirea, Averbach adaugă :

— Am o fată de 25 de ani, 
măritată ; mă pregătesc pen
tru rolul de bunic...

Prezența acestui ilustru 
reprezentant al Șahului so
vietic la turneul nostru in
ternațional reprezintă un e- 
veniment cu totul remarcabil. 
Și cum subiectul la ordinea 
zilei îl constituie meciurile 
candidaților la titlu, nu-1 pu
tem ocoli și ajungem în mod 
inevitabil la el.

— Cum explicați înfrîngerea 
catastrofală, cu 6—0, suferită 
de Taimanov în fața lui Fis
cher. Ia Vancouver 7

— Scorul acesta — răspun
de Averbach — este și (pro
babil) va rămîne unic in is
toria șahului. Cred că Taima
nov s-a supraapreciat în acest 
meci și l-a subapreciat pe 
Fischer. Vedeți, Mark a fost.

în toată cariera sa șahistă, un 
răsfățat al Fortunei. A tras, 
apoape totdeauna, așii. Lucru
rile reușindu-i foarte ușor, el 
n-a muncit niciodată cit trebuie. 
Contra lui Fischer, acest ju
cător de excepții, Taimanov a 
crezut că poate cîștiga mizind 
totul pe o carte, complicînd 
permanent, jucînd pe muche 
de cuțit. E drept, Gheller l-a 
bătut astfel pe american in ci- 
teva partide. Dar, Taimanov 
a scăpat din vedere amănun
tul că nu este... Gheller.

— Cum vedeți în continua
re disputa pentru desemnarea 
adversarului lui Spasski ?

— Larsen, dacă va evolua 
la valoarea arătată in jocul 
cu Uhtmann, n-are nici o șan
să în fața americanului. Nor
mal, Fischer trebuie să cișlige 
acest meci.

— Dar între Korcinol șl Pe
trosian 7

— O, aici e mai greu. Se 
Intilnesc doi jucători cu sti
luri diametral opuse. Petrosi
an și-a impus drept crez tac
tica de a limita, in primul 
rind, posibilitățile ofensive ale 
adversarului. Dacă partenerul 
său nu vrea nimic, atunci 
partida e remiză.

— Dar Korcinol va dori să 
cîștige...

— ...Tocmai pe aceasta mizea
ză Tigran. El va sta in tran
șee aștcptînd baionetele lui 
Viktor. Ce se va intimpla a- 
colo, greu de spus. Cu atît 
mai mult pentru mine care 
mă număr printre secundanții 
lui Petrosian.

GHIOCEL CONSTANTINESCU. 
PLOIEȘTI. Forțați de spațiu, am 
reținut numai ultimele două stro
fe din cronica rimată „Interfe
rențe radiofonice", inspirată de 
numele unor jucători, de prezen

N. KARMAZIU, PIATRA 
NEAMȚ. După cum văd, la 64 
de ani, problemele fotbalului vă 
pasionează la fel de mult ca în 
urmă cu 20—30 de ani. Ori fotbalul 
rămîne veșnic tinăr, ori dv. 1 După

ța acestora Intr-o transmisiune 
sportivă : „Un fault dur, joc În
trerupt ! Șl lată / Ciolan lși pi
păie, la glezne, osu... /, Papuc 
rămîne numai cu o„. gbeată. }

Dar îl îmbărbătează... Speriosu. / 
Și pentru că se lasă asfințitul /, 
înalță Popa-n cer o luminare / ; 
Arbitrul, iată, fluieră sfîrșitul, / 
Căci mingea nu mai vrea să se 
coboare 1“

M. SAINER, PLOIEȘTI. Din 
„Rapsodiile fotbalistice", am re
ținut strofa privitoare la Uni
versitatea Craiova : „Iar studen
ții din Bănie / Vrind s-arate 1 că 
sînt zmei / Sub... Papuc vor ca 
să ție / Pe Bancari și... locul 3 1“

ION APOSTOL, BUCUREȘTI. 1. 
Poate că anul acesta, ajungind 
în finala „Cupei Davls". cu re
prezentativa S.U.A., echipa noas
tră ar avea perspectiva de a 
realiza două victorii prin Năstase 
șl o a treia, la dublu. O ase
menea performanță nu este. însă, 
atît de simplă cum apare ea pe... 
hîrtie. Dv. vedeți totul in roz. 
Probabil că sintețl loarte tinăr ! 
2. In ediția 1965—1966, cind a 
cucerit titlul de. campioană, Pe
trolul a învins Steaua, atît la 

Ploiești, cit și la București. Cu 
același scor : 1—0.

ce ați suferit pentru tratamentul la 
care a fost supusă echipa dv, fa
vorită, Politehnica Iași, de către 
arbitri. In meciurile cu Steaua și 
Progresul, vă alăturați celor care 
șl-au exprimat părerea că parti
dele al căror rezultat este viciat 
de arbitraj ar trebui să se re- 
joace. Intr-un răspuns dat săp- 
tămlna trecută unor cititori, noi 
am arătat că o asemenea măsu
ră riscă să provoace șl mal mul
te perturbări în campionat, dectt 
cele pe care le fac astăzi toți

arbitrii la un loc ! Dar propune
rea dv este însoțită și de o clau
ză specială : „La reluare, în 
poarta echipei favorizate să fie 
pus să apere șansele acelei echi
pe arbitrul care a viciat rezul
tatul, indiferent dacă în activi
tatea sa sportivă a fost sau nu 
portar, ea să se învețe minte". 
Nu îndrăznesc să comentez în 
nid un fel ideea dv. Ați băgat 
frica șl în mine 1

ȘTEFAN FĂCĂLEȚ, NĂVO
DARI. Este foarte bine că nu 
dați crezare unor asemenea po
vești cu maimuțe ucise pe cînd 
făceau pe portarii și cu fotbaliști 
cu piciorul drept sigilat, din cau
za șutului extraordinar de pu
ternic (717).

VALERICA ONEL, CO.’ IUNA 
SAENI. „Dacă Dinamo va ciș- 
tiga atît campionatul, cit și „Cu
pa", va putea lua parte la C.C.E. 
și la „Cupa Cupelor" 7“ Nu. în 
Cupa cupelor ar juca finalista 
„Cupei României". Ce v-a Ins
pirat această întrebare 7 Rezul
tatul meciului cu Universitatea 
Craiova sau cel din fața Meta
lului 7...

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. A- 
vețl perfectă dreptate 1 întrece
rea pe terenul de sport este o 
întrecere dreaptă și loială, In 
care flecare lșl apără șansa sa, 
mare sau mică. A spune. In ase-

menea condlțiunl, dă „șl-a (ri
diculizat adversarul" înseamnă a 
contraveni principiilor fair-play-u- i 
lui. I

LIVIU PĂCURAR, ORADEA, 
Crișul a retrogradat. în ediția . 
1969—1970, după ce avusese, la I 
un moment dat. un 1—0 salva- | 
tor, în ultimul meci, cu Steaua, 
la București. Dar 'șutul lui Vlgu - 
avea să fie fatal orădenllor : 1—1 I 
și... retrogradarea.

ANA HaGIESCU, GIURGIU, * 
Cassius Clay a cucerit titlul de . 
campion olimpic (la categoria I 

semigrea) în 1960, la Roma. Ad- |

junge la un meci Spasski- 
Fischer, ce deznodămînt îi 
prevedeți 7

— Lumea șahului îl așteap
tă cu nerăbdare, și pe bună 
dreptate. Ar fi pentru prima 
oară in istoria acestui joc, 
cind coroana supremă și-o 
dispută doi mari maeștri allați 
la apogeul carierei lor. Piuă 
acum, nu s-a întîmplat astfel. 
Eu cred că ascensiunea unui 
jucător se face cel mult pină 
la 40 de ani. La ora meciului 
lor prezumtiv, Spasski ar 
avea 35 de ani, iar Fischer 29. 
Virsta in șah nu influențează 
atît asupra condiției fizice 
(liotvinik și Kcres și-au men
ținut-o complet nealterată pină 
după 50 de ani), cit, mai ales, 
asupra concepției de joc. Ceea 
ce este hotăritor.

— V-am cerut, totuși, un 
pronostic...

— Spasski este campion 
mondial, Fischer șalangcr; 
Spasskț — cred eu — este mai 
inteligent, Fischer — in schimb 
— mai tenace ; Spasski nu va 
adopta in nici un caz tactica 
primitivă a lui Taimanov ci, 
cunoseind patima lui Fischer 
de a juca numai la ciștig, ar 
putea exploata acest punct de 
vedere al adversarului său, 
care este șl o calitate dar și 
un defect, în același timp.

Cu ce rezultat s-ar putea 
încheia un asemenea meci e- 
pocal ? Dacă vă pricepeți să 
ghiciți in... cafea, uitați-vă in 
această ceașcă, a încheiat A- 
verbach. lăsîndu-ne amintirea 
unui interlocutor de mare spi
rit și vervă.

Valeriu CHIOSE

versarul său în final a fost ve
chea noastră cunoștință : polone
zul, Pletrzlkowsky.

Ilustrații i N. CLAUDIU

TRICOURI 
PENTRU

CAMPIONI

CONFECȚI
ONĂM

Nu vă mai invitați atît} hotărîți o dată care vine să-i 
iau măsura III

Desen de S. NOVAC
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SCRIMA, „CĂLCIIUL LUI ACHILE

TABELA INTERNAȚIONALĂ DE PUNCTAJ A DECIS:

17,12 m LA TRIPLUSALT, CEL MAI VALOROS DINTRE RECORDURILE ROMÂNIEI

AL PENTATLONIȘTILOR NOȘTRI
t Participarea echipei de pen
tatlon modem a țării noastre 
îa cîteva concursuri interna
ționale de mare anvergură, 
comportarea sportivilor ro
mâni în compania unor ași ai 
pentatlonului ’ modern euro
pean, ne permit cîteva obser
vații asupra nivelului de pre
gătire atins de cei de la care 
așteptăm ca anul viitor să ne 
aducă satisfacția unor rezul
tate bune la principalele com
petiții în care vor fi angre^ 
nați.

Primul obiectiv care a tre
buit rezolvat în întrecerile 
desfășurate în . Franța, 
U.R.S.S., R. P. Ungară și Bul
garia a fost acela de a se în
lătura rămînerea în urmă 
constatată în unele probe, la 
finele 
preocupat, 
stabilizarea 
om valoros 
pei, astfel

anului trecut. Ne-am 
de asemenea, de 
unui al treilea 
în cadrul echi- 
ca selecționata 

noastră să poată aborda cu

încredere și cu mai multe 
șanse orice întrecere interna
țională. Deși atenția noastră 
s-a îndreptat spre probele fi
zice, ca bază de plecare pen
tru realizarea unei bune pre
gătiri de concurs, și spre 
scrimă, competițiile din acest 
an au arătat că scrima ră- 
mîne încă o probă deficitară, 
impunîndu-se a fi îmbunătă
țite cu precădere elementele 
tehnice de atac, precizia și 
finalizarea. La această probă 
apar uneori și deficiențe tac
tice, ceea ce a făcut ca în 
cîteva concursuri punctajele 
obținute de cei mai buni oa
meni ai echipei nosatre să nu 
fie prea ridicate.

La celelalte probe, rezulta
tele obținute de pentatloniștii 
români în acest sezon pot fi 
considerate satisfăcătoare, 
după cum o arată și tabe
lul de mai jos, reprezentînd 
cele mai bune performanțe 
din cele patru concursuri :

Chiar dacă tabela interna
țională de punctaj nu mai e 
ce-ar trebui să fie, chiar 
dacă rezultatele ultimilor ani 
au bulversat, pur și simplu, 
punctajele anumitor probe, 
totuși, de fiecare dată cînd 
este înregistrat. un nou re
cord, ne place s-o răsfoim și 
să aflăm valoarea în puncte 
a acestei noi performanțe. 
Așa am procedat și în cazul 
recentului record de 17,12 m, 
la triplusalt, al lui Carol 
Corbu.

el va îmbunătăți șl acest re
cord, avînd toate posibilită
țile să lupte cu succes pentru 
întîietatea mondială a probei 
(recordul lumii aparține din 
1968, cu 17,39 m, săritorului 
sovietic Viktor Saneev, egalul 
lui Corbu la C.E. de sală de 
la Sofia).

La ora actuală Corbu, ca 
și rrtulți alți atleți, trăiește 
exact situația... jacătorilor 
de tenis, puși să evolueze pe 
terenuri de structuri și duri
tăți diferite (zgură, bitum,

tuturor de a ob-

1 Călărie Scrimă Tir înot Cros
Cosmes cu 1 045 832 i oee 1 008 1 039
Spirlea 995 784 934 1 032 1 048
Covaci 9G0 632 864 1 198 1 099

Ceilalți sportivi care au seriozitatea în pregătire dove-
participat la cîteva concursuri» 
C. Zamfir și Al. Naghi, mai 
au cîte o probă sau două 
slabe, iar I. Bănet nu s-a re
făcut încă, pe deplin după 
accidentul suferit in iarnă. El 
ere încă mult de lucru pentru 
a realiza o formă corespunză
toare. Considerăm de aseme
nea, că trebuie să facem totul 
pentru ca un sportiv talen
tat de talia lui Covaci, care a 
obținut victorii în proba de 
natațle în concursuri de va
loare ridicată, să poată obține 
performanțe bune în toate 
probele pentatlonului, îndeo
sebi la călărie și scrimă, că
rora și el trebuie să le acor
de o mult mai mare atenție.

Tinerețea echipei noastre,

dită de toți 
lui, dorința 
ține performanțe cît mai ri
dicate în marile concursuri, 
ca și sprijinul pe care-1 avem 
din partea dr. Fr. Proinov, 
președintele secției de penta
tlon modern a clubului Olim
pia, sînt tot atîtea premise 
că viitoarele întreceri în care 
vor fi angrenați sportivii noș
tri, îndeosebi turneul interna
țional ce va fi găzduit la fi
nele lunii de capitala noastră 
vor marca așteptatul progres 
al echipei de pentatlon mo
dern a României.

Gheorghe TOMIUC
antrenor coordonator al lotu
lui de pentatlon modern

t

ACTORI IN RALIU Șl PE STADION
r Cu pași încă timizi, spor
tul automobilistic cucerește 
noi adepți. De data aceasta 
el i-a tentat pe actori, care 
— pentru început — parti
cipă la un raliu pe traseul 
București — Urziceni — Plo
iești — București. Media o- 
rară și cei aproape 200 de 
kilometri al traseului proba
bil nu vor constitui proble
me pentru echipajele care 
vor lua startul astăzi la ora

ergem
TIR. Poligonul Tunari, 

de la ora 9, 
ua“ (pușcă cu aer 
primat, armă liberă ca
libru mare și 
bni mare).

„Cupa Stea- 
com-

pistol cali-

Con-
7,30,

Arena 
de la ora

Constructorul-

POPICE.
structorul, 
Rapid —
Sangerhausen (R.D.G.) la 
băieți; arena Giulești, de 
la ora 8 i Rapid — San
gerhausen la 
niri amicale.

fete. întîl-

Stadionul
9.30 : Delta 

Chimia Sucea-

FOTBAL.
Giulești, ora 
Tulcea 
va (baraj pentru divizia 
B); ora 15 : Rapid — S.C. 
B;<ău (tineret-rezerve) ; 
ora 16.45: Rapid —
Obbwein-Austria (old- 
boys) ; ora 18 : Rapid — 
S.C. Bacău (div. A); sta
dionul Republicii, ora 
16.15 : Steaua — C.F.R. 
Cluj (tineret-rezerve), ora 
18 : Steaua — C.F.R.
Cluj (div. A); stadionul 
Politehnica, ora 9,30: 
Chimia Rm. Vîicea — 
Metalul Plopeni (baraj 
pentru div. B), ora 17.30 i 
Sportul sudențesc — 
A.S.A. Tg. Mureș (div. 
B).

AUTOMOBILISM. Tea
trul Municipal (Grădina 
Icoanei), ora 8, plecarea 
în „Raliul actorilor" ; so
sirea în jurul orei 12, pe 
stadionul Dinamo (aici va 
începe, de la ora 
manifestație 
complexă a 
Capitală).

FOTBAL
•Stadionul Dinamo, 
10,30, Confecția — 
modei.

10. o 
sportivă 

actorilor din

FEMININ.
ora 

Arta

RUGBY. Stadionul 
Ghencea, ora 9, Steaua — 
Farul Constanța (div. A).

8 din fața teatrului Munici
pal de la Grădina Icoanei. 
După ora 12, pe stadionul Di
namo (unde va avea loc so
sirea) vom putea urmări însă 
o probă complexă de înde- 
mînare (slalom, garare, etc.) 
care ne va arăta pe cei mai 
dibaci artiști... ai volanului. 
Vor fi actorii dramatici, de 
comedie sau cîntăreții de 
muzică ușoară ? Este greu de 
dat un pronostic. Să sperăm 
că va fi actorul dv. preferat. 
Vă putem spune însă că 
printre participanți se află 
Florin Piersic, Elena Dacian, 
Ion Dichiseanu, Miliaela Mi
hai, Ștefan Bănică (omul 
care a „văzut" moartea), An
da Caropoi, Coste! 
cu etc. etc.

Pentru a putea 
condițiuni bune 
automobilistică a
vă recomandăm să luați loc 
din timp în tribunele stadio
nului Dinamo. De altfel aici 
va avea loc, începînd de Ia 
ora 10, o adevărată manifes
tație sportivă complexă. Iar 
dacă la întrecerea de carturi 
vom vedea numai pionieri, 
în meciurile de fotbal se vor 
înfrunta tot actorii i la ora 
10,30 două echipe feminine, 
iar la ora 11 selecționatele 
teatrelor dramatice și tea
trelor de comedie.

In perspectivă deci un 
spectacol pasionant cu multe 
vedete...

Bărbules-

urmări în 
întrecerea 

actorilor

Potrivit tabelei lntemațîo-' 
nale — 17,12 m valorează 
1082 p fiind cel mai bine co
tat dintre toate recordurile 
noastre naționale și superior 
multora dintre 
mondiale și 
tru 1082 p se 
performanțe i 
s, 200 m —
— 44,5 s, 800 
m — 3:32,4, 5000 m — 13:22,2, 
10 000 m — 28:05,8, 110 mg
— 13,1 s, 400 mg — 48,5 s,
3 000 m obst — 8:21,4, lungi
me — 8,32 m, înălțime — 2,27 
m, prăjină — 5,13 m (I?),
greutate — 20,31 m, disc — 
62,58 m, ciocan — 71,93 m,
suliță — 88,95 m. In ceea 
ce privește prăjina, trebuie 
avut în vedere amănuntul că 
atunci cînd a fost întocmită 
tabela, se sărea cu prăjina 
de metal și nu cu una „ca
tapult", ca astăzi 1

Cu 17,12 m Carol Corba 
își înscrie numele în rîn- 
dul celor mai valoroși sări
tori ai lumii, performanța sa 
fiind superioară obiectivului
— considerat destul de în
drăzneț la ora respectivă — 
pe care atletul și antrenorul 
său prof. Raruch Elias și 
l-au propus pentru actualul 
sezon de concursuri. Apre
ciind cum se cuvine seriozi
tatea acestui atlet, modestia 
și sîrguința sa exemplare, 
marea-i putere de muncă, a- 
preciem că nu va trebui să aș
teptăm multă vreme pînă ce

recordurile 
europene. Fen
cer următoarele 
100 ni — 10,0 
20,1 s, 400 m 
m — 43,4, 1500

tartan-rekortan, elbitex etc.), 
ceea ce influențează nu nu
mai pregătirea ci și partici
parea în concursuri. La Tori
no, de pildă, tartanul foarte 
elastic a influențat direct 
asupra structurii alergării 
și a celor trei pași. Din acest 
motiv, Corbu, care are 
elan pus la punct pînă 
detaliu de centimetri (21 
pași — 41 m) a trebuit 
și-o lungească cu 0.80 m, 
mănunt tehnic decisiv, 
nul de control, așezat 
m. (8 pași), a consemnat 
titatea elanului și, fapt 
tiv, o viteză sporită; 1,3 s față 
de 1,9 s cît 
obișnuit.

Excelentul
Corbu se datorește 
de orice pregătirii 
de serioase pe care 
fășurat-o. Din septembrie 1970 
și pînă la „europenele" de 
sală de la Sofia, din luna 
martie, el a renunțat în mod 
deliberat la orice deplasări, 
supunîndu-se unui antrena
ment de maximă duritate. 
Rezultatele s-au văzut și mai 
ales, sîntem convinși, se vor 
vedea I

Carol Corbu și antrenorul 
său cunosc bine direcțiile 
către care va trebui să acțio
neze pentru îmbunătățirea 
performanțelor. Este vorba,

face el,

rezultat

un 
la 
de 
să 
a-

Se in
ia 19 
exac- 
pozi-

în mod

al lui 
înainte 
extrem 
a des-

Azi dimineață este progra
mat ultimul concurs de schi 
al sezonului. Organizat de 
comisia de schi a C.J.E.F.S.

LICEUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

ANUNȚĂ
CRAIOVA

Prahova, el va avea loc, ca 
și cel de săptămina trecută, 
pe Valea Albă. La startul 
întrecerii vor fi prezenți cei 
mai buni schiori seniori și 
juniori.

Concursul — un slalom 
special în două manșe — va 
începe la ora 10.

PENTRU ZILELE DE 26 IUNIE Șl 3 IULIE

CONCURS DE ADMITERE
LA SPECIALITĂȚILE: - ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

- CADASTRU
Pe perioada școlarizării, elevii primesc pregătirea teoretică si 

practică de specialitate, precum și cunoștințe de cultură generală la 
nivelul liceelor de cultură generală.

Pe toată durata școlarizării, Jn funcție de situația la Învățătură, 
purtare și situația materială a părinților, elevii primesc bursă de stat.

După promovarea ultimului an de studii, elevii susțin examenul 
de bacalaureat.

Celor care promovează acest examen 11 se acordă diploma de ba
calaureat cu Indicația specialității obținute.

La terminarea liceului, absolvenții sînt încadrați în producție. 
Absolvenții cu diploma de bacalaureat au dreptul să-și continue stu
diile în învățămîntul superior.

Admiterea se face pe bază de concurs, tn ordinea mediilor șl 
tn limita locurilor planificate.

La concurs se pot prezenta absolvenți al clasei a VIII-a, care nu 
depășesc vîrsta de 17 ani împliniți între 1 Ianuarie șl 31 decembrie a.c. 

înscrierile la concursul de admitere se fac zilnic pînă în preziua 
examenului, pe baza unei cereri însoțite de următoarele acte :

— certificat de naștere (copie șl original)
— adeverință de promovare a clasei a VIII-a
— certificat medical
— analiza sîngelul și 
Concursul constă din
— matematică (scris
— limba șj literatura ______ __  ____ __ ______ ___ ___
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul liceului,

str. Brestei nr. 97 sau tel. 11428.

rezultatul examenului pulmonar, 
următoarele probe :

și oral)
română sau fizica 0a alegere) scris șl oral.

IA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ

LOTO
DIN 22 IUNIE 1971

PUTEȚI CiȘTIGA

IN NUMĂR NELIMITAT

între altele de dezvoltarea, 
în continuare, a calităților, 
de eliminarea cîtorva mici 
greșeli de erdin tehnic, de 
mal multă forță pentru pi
ciorul stîng. Menținîndu-și 
starea generală de sănătate 
și perseverînd pe drumul pe 
care merge, Carol Corbu se 
va putea număra, în august, 
printre favoriții la medalia 
de aur a campionatelor eu
ropene de la Helsinki. De 
altfel, chiar în această săp- 
tămînă el va lua un prim 
contact cu pista stadionului 
olimpic din capitala Finlan
dei, cu prilejul meciului 
masculin Finlanda — Româ
nia, programat marți și 
miercuri pe terenul viitoare
lor „europene*. Lui 
lalți atleți români, 
succes la noul lor

capătă — oricît am rg- 
— decît la o anumită

pledăm pentru bărbi și 
matusalemică 
doar pentru 

de

la arbi- 
competen- 

experiență. 
școlar, de 
obișnuirea

Romeo

și celor- 
le dorim 
examen.

VILARA

Arbitrii sînt chemați să asi
gure respectul regulamentelor, 
așa cum sînt ele paragrafate, 
în codurile sportive. O ase
menea misiune cere îndeobște 
calități pe care doar expe
riența le poate împrumuta 
unui candidat ia titlul de ar
bitru. înțelepciunea, cumpăta
rea. discernămîntul sînt cvasl- 
oblîgatorii în tolba eu haruri 
a bunului arbitru. Iar acestea 
nu se 
greta 
vîrstă.

Nu 
etate 
tri, ci
ța garantată 
Știm că în mediul 
pildă, se încearcă 
elevilor dotați cu rigorile ar
bitrajului. experimentul avînd 
multiple scopuri : crearea ți
nui climat mai familiar între
cerilor dintre copii, ronduse 
de copii ; pregătirea din vre
me a unor cadre viitoare de 
oficiali sportivi ; sporirea sim
țului de răspundere la adoles
cenți ; făurirea unei ambianțe 
de independență stimulatoare 
în activitatea sportivă școlară 
etc. Toate aceistea sînt bune 
și de înțeles.

Am vrea, însă, să fim con
vinși că nimeni nu și-a închi
puit că prin asemenea experi
mente se va rezolva în diver
se domenii sportive penuria 
de arbitri ! Sînt discipline (șl

Implicit federații) care negli
jează de multă vreme instrui
rea, școlarizarea, examinarea; 
promovarea unui corp de ar
bitri mereu reîmprospătat, 
gata să facă față oricăror eve
nimente importante, ceea ce 
în sport înseamnă competiții 
Internaționale de anvergură. 
S-ar putea ca aceleași fede
rații să fi crezut că au des
coperit un mijloc Ingenios 
și eficace de a face economii.' 

Pentru a nu mai pluti în 
spații vagi, să precizăm că un 
prilej recent a stîrnit rlndurile 
de față. La ultiniul turneu in
ternational de scrimă de Ia 
București, care a reunit. în 
sala Floreasca. o bună parte 
a elitei mondiale, am văzut 
cronometrînd asalturile Si fi
nind foile de arbitraj copii de 
9 pînă la 14 ani ! Din vina 
unui astfel de „arbitru” (cul
pa fiind desigur în primul 
rînd a celor care l-au numit); 
Ileana Drîmbă s-a văzut eli
minată din concurs.

Tn aceste condiții. întreba
rea noastră se justifică: unde 
ne sînt arbitrii ? De ce ape
lează unele federații la im
provizații puerile, creînd o fal
să impresie pe plan inter
național asupra capacității 
noastre organizatorice, altfel de 
bună reputație în lumea spor
tivă ? Iată întrebări ce merită 
răspunsuri.

Victor BANCtULESCU

Acel „ceva" sau poate „altceva"

dintre ele un

Tn acest final dramatic de campionat, 
tn care lupta disperată pentru evitarea 
retrogradării dusă de unele echipe este 
dublată de disputa dîrză, prelungită, din
tre două formații fruntașe — Dinamo si 
Rapid — se înmulțesc interviurile insi
dioase, la care antrenorii răspund mono
silabic, iar jucătorii, urmăriți parcă de 
acel „fatum* antic, spun : „ceva, ceva 
trebuie să fie la mijloc". Curios lucru, obo
seala este invocată drept argument toc
mai de primele eroine ale campionatului, 
în timp ce codașele se dovedesc destul 
de odihnite, chiar dacă una se află pe 
locul 16 (cu soarta pecetluită din toamnă), 
sau alta încearcă cu efor
turi uriașe să se salveze de 
pe primejdioasa poziție a 
15-a... în acest sens, dispu
tele purtate de C.F.R. Ti
mișoara și Progresul Bucu
rești sînt mai exemplifica
toare. decît cele ale aspi
rantelor la cununa de campioană.

Este, de aceea, extrem de interesant să 
analizăm misteriosul „ceva", pe care un 
jucător lucid (nu numai prin nume) îl con
sideră factor determinant al căderii echi
pei sale dinamoviste, echipă oi căror com
ponent! sînt cunoscut! și pe „înaltele po
dișuri" din Mexic, ca și de torsidele din 
Brazilia, unde, prin turneul de astă-iarnă, 
au cucerit simpatia publicului și elogiile 
presei sud-americane.

Dar, acel „ceva" — sau poate „altceva* î 
— stă și la baza sinuoaselor rezultate ob
ținute îr» ultimele secvențe ale campiona
tului de echipa lui Raducanu. Aici este 
mai mult decît probabil că fluctuantul co
eficient de seriozitate al apărătorului por
ții rapid.iste influențează, de la excepțio
nal pînă la prăpăstios, evoluția echipei 
de lingă Podul Grant.

Nu este exclus însă ca scăderile de for
mă ale ambelor echipe fruntașe să se

datoreze nu numai oboselii (mai ales că 
prestațiile giulejtenilor tn Brazilia au fost 
echivalente mai mult cu joaca dectt cu 
jocul), ci și ca urmare a dispersării efor
turilor fiecăruia dintre componenfii lor. 
Aerele de vedetism ale unora, ambițiile 
de a ieși tn prim-plan și de a tnscrie go
luri de unul singur ale altora, minează 
tot . mai mult coeziunea și spiritul de 
echipă, afirmate cu brio pînă mai acum 
cîtva timp de „idolii* din șoseaua Stefan 
cel Mare și din Giulești. Observăm că la 
ambele formații a dispărut liantul sufle
tesc, care făcea din jucătorii fiecăreia 

singur bloc, acționînd la 
unison, vibrind de dorința 
afirmării colective, conto
pind elanurile și sentimen
tele într-o acțiune unică de 
voință și de .energie.

Se vede bine că în meca
nismul fin, care trebuie să 
„meargă" cu precizia cea

sornicului, a intrat firicelul de nisip al disen
siunilor, al lipsei de disciplină și al aba
terilor de la regimul de viață _ sportivă, 
toate generatoare de comportări inegale 
sau consecvent slabe. Infuzia de încredere 
ce o încearcă de pe tușă pentru echipa 
sa, cel mai vîrstnic dintre Nunweilieri 

, ca și trîmbițele fanaticilor supor- 
in Giulești vor suna, sperăm, deștep

tarea, vor declanșa potențialul real al 
acestor echipe, așa cum cere nu numai 
locul de onoare din campionatul intern, 
dar și prestigiul fotbalului românesc, care 
trebuie să fie reprezentat în competițiile 
continentale și chiar intercontinentale și 
de formații puternice de club, cu auten
tice valori și talente individuale, bine su
date tn jocul colectiv.

VIRGIL ECONOMU

HIPODROM LA RUȘEȚU
Printre obiectivele relevate de 

planul de sistematizare pentru 
urbanizarea comunei Rușețu fi
gurează și amenajarea unui hi
podrom.

Firește că, pentru foarte multi 
cititori, o asemenea știre poate 
să stîrnească nedumerire. Eve
nimentul nu este însă de loc 
întîmplător, localitatea Rușețu 
avînd o puternică tradiție în 
mișcarea hipică românească. Ea 
poate fl socotită chiar leagănul 
crescătoriei de trăpași din Mun
tenia. deoarece încă din 1918 
a fost întemeiată aici prima 
crescătorie etatizată a cailor de 
trap, după ce ființase și an
terior ca „domeniu" profilat 
tot pe creșterea cailor de 
rasă.

în decursul celor peste cinci 
decenii de existență, crescăto
ria de la Rușețu a izbutit să 
producă o serie de elemente 
de necontestată valoare, cum 
au fost : Gruia, Fulg, Moț. Suc
ces, Straja. Luptător. Oribil, Ti
tirez, Talion și Talaz.

de
13

Faptul că în ultimii 24 
ani produși! săi au cîștigat 
ediții ale derbyului de trap 
dintre care 7 consecutive — 
și pasiunea manifestată 
membrii crescătoriei, c__
transmit meseria de îngrijitori 
de trăpași din tată-n fiu, cum 
sînt familiile : R. Popescu, VI- 
șan, Dumitrașcu sau Videnie, 
constituie alte elemente nota
bile din istoria acestei unități 
hipice de elită. Cu contribuția 
adusă de medicii veterinari Gh. 
Tănase, Teodor Suciu și Gh. 
Nicolae, cu sprijinul antrenori
lor Ciobănel șl Toporaș, care, 
deși pensionari, prestează zil
nic un ceas-două de muncă în- 
drumînd cadrele tinere — cres
cătoria de la Rușețu poate spe
ra să obțină și în viitor rezul-

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘCOLII DE SPECIALIZARE
POST-LICEALA DE ANTRENORI

Secretariatul Școlii de specializare postliceală de antrenori atrage 
atenția elevilor anului I șl n al secției fără frecvență că sesiunea de 
examene — semestrul n — are loc la București intre 4—8 iulie a.c.

Corespunzător planului de invățămint, in săptămina premergătoare 
sesiunii (28—30 iunie șl 1—3 Iulie) vor fi organizate lecții recapitula
tive la următoarele obiecte : anatomie, fiziologie, teorie, blomecanlcă, 
Igienă șl specializare (anul I); organizarea educației fizice, psihologie, 
masaful cu aplicații in sport șl specializare (anul II). Tot în perioada 
de mai sus vor fl programate corigențele șl amîriările din prima se
siune (anatomie, fiziologie, pedagogie — anul I ; socialism, fiziologie, 
teorie, cine foto — anul II).

Examenele prevăzute pentru această sesiune, (anul I: fiziologie, 
teorie, biomecanica, igienă și specializare ; anul II : organizarea edu
cației fizice șl sportului, psihologie, masajul cu aplicații în 
specializare), vor fi programate succesiv șl pe grupe de elevi 
de 4, 5, 6, 7 șl 8 Iulie a.c.

Admiterea elevilor la fiecare din aceste examene este 
nată de prezentarea lucrării de control la obiectul respectiv
fiziologie, teorie, biomecanica șl specializare ; anul II : specializare).

Menționăm că elevii restanțieri șl cei amînați vor prezenta șl lu
crările care trebuiau trimise în prima sesiune de examene (anul I : 
anatomie șl fiziologie ; anul n : fiziologie șl teorie).

sport, și 
în zilele

condițio- 
(anuJ I 5

ca 
de 

care-și

tate de frunte pentru califica
rea trăpașilor noștri.

Hipodromul, avînd o circum
ferință de circa 1 000 metri și 
lățimea pistei de aproape 20 
de metri, nu va fi afectat pro
belor de calificare, ci numai 
celor demonstrative. El va ser
vi și pentru inițierea mînjilor 
în cariera de performantă. De 
altfel, hipodromul este ampla
sat ca o centură exterioară a 
unei baze sportive, care va cu
prinde o pistă de atletism si 
un teren de fotbal. încadrat la 
două laturi cu cîte un teren 
de volei și baschet.

Lucrările întregului complex 
sportiv sînt prevăzute să în
ceapă chiar în acest an.

Niddy DUMITRESCU

(Urmare 
din pag. 1)

cute. Temerarii au fost, în 
fond, niște „necunoscuți". 
Teodor Drăgan, Ion Cernea 
și „vulpoiul" Ștefan Suciu fi 
fost cei care au creat istoria 
celei mai frumoase etape. 
Pînă Ia urmă, brașoveanul 
i-a pierdut pe drum pe ti
nerii și neexperimentații săi 
colegi de acțiune. Dacă n-am 
avea încă proaspete în min
te imaginile de la Usti nad 
Labem și București, cînd a- 
cest dotat, dar nesăbuit aler
gător, se prăbușea secerat de 
efectul necruțător al ..pilu
lei miraculoase", ar trebui să 
facem din el un erou, pentru . 
că sîmbătă a fost. într-ade 
văr. fantastic. Tn finalul n 
nei etape atît de grefe, el a 
dominat ca un titan lupta- 
cu grupul „tricoului galben" 
a găsit în mușchi nebănuite 
surse pentru a izbîndi, pen
tru a urca în ierarhia gene
rală a cursei de pe locul 25 
tocmai pe locul secund. A 
fost o probă de bărbăție,

admirăm. Șl 
cu o oare- 

este pentru 
peste cîteva

pentru care îl 
dacă aplaudăm 
care reținere 
faptul că abia 
zile vom afla rezultatele con
trolului antidoping...

Oricum, etapa de sîmbătă 
a însemnat o mare reușită, 
un spectacol 
cursă de un

Iată acum 
etapei Cluj 
Cluj (131 km): 
(Dezrobirea Brașov) 
2. J. Sekcinski (Start Varșo
via) 3h25:13 3. S. Gazda
(Start Varșovia). 4. A Suciu 
(Dezrobirea Brașov), 5. , V. 
Burlacii (Steaua), 6. T. Dră
gan (Voința București), 7. 
Alex. Sofronie (Dinamo). 8. 
V. Miu 'Olimpia), 9. I. Cer
nea (Steaua). 10, M. Hriso- 
veni (C.S. Brăila) — toți a- 
eelași timp. Tn clasamentul 
general după patru etane. 
conduce -Alex. Sofronie, ur
mat la 35 sec. de Șt. Suciu 
și la 1:13,0 de T. Drăgan. 
Duminică (n.r. astăzi) se 
dispută ultima etapă. în cir
cuit pe străzile centrale ale 
Clujului (60 km).

fascinant, o 
rar dramatism, 
și clasamentul

• Zalău —
1. Șt. Suciu 

3h24:15,

EXCURSII IN GRECIA CU AVIONUL, 
AUTOTURISME, BAU

Cu variante de 15 lei puteți participa la toate tragerile cu 
șanse mari de ciștig

azi și mîc:e ultimele zile
PENTRU PROCURAREA BILETELOR



Trimisul nostru special la'C.E. de haltere, ION OCHSENFELD, transmite:

154 DE CONCURENȚI DIN
23 DE ȚÂRI AȘTEAPTĂ STARTUL

i • SOFIA, 1(9 (prin telefon)
Cu 24 de‘ ore înaintea pri

mului start al celei de-a 30-a 
ediții a Qampionâtelor euro
pene, toți .cei 154 de concu- 
renți din 2c de țări așteaptă 
în hotelul „Diana" (unde sînt 
găzduiți), cu calmul și liniș
tea specifica halterofililor, 
începutul întrecerilor. Cei de 
la categoriile mici au totuși 
o grijă, aceea a slăbirii, în 
timp ce „greii" — care vor 
intra în concurs abia săptă- 
mîna viitoare — se antrenea
ză intens în sălile excelent 

'Utilate și se destind în pis
cina hotelului.

în preziua începerii cam
pionatelor a avut loc o con
ferință de presă, la care au 
participat cei 150 de ziariști 
acreditați, crainici ai postu
rilor de televiziune, operatori 
de film, bulgari sau veniți 
din întreg continentul. Cu a- 
cest prilej, s-au făcut cunos
cute cîteva hotărîri interesan
te luate în cadrul congresu
lui Federației europene de 
haltere. Cea mai importantă 
se referă la controlul anti
doping, care se- va face în 
mod obligatoriu primitor trei 
clasați, iar celorlalți concu- 
renți prin sondaj. A fost

dată, de asemenea, publicită
ții lista stimulentelor interzi
se ca și cea a unor produse 
admise, considerate nedăună
toare sănătății. Toate aceste 
hotărîri sînt în conformitate 
cil dispozițiile în vigoare ale 
a.i.o.

O IMPORTANTE HOTA- 
RÎRI LUATE LA CON
GRESUL FEDERAȚIEI EU
ROPENE • NUMĂR 
RECORD DE PARTICI
PANT! LA CATEGORI
ILE MIJLOCIE SISUPER- 
GREA ® SE VOR CLA
SA SPORTIVII ROMÂNI 
PRINTRE PRIMII SASE?

Congresul a stabilit locul 
de desfășurare a viitoarelor 
ediții ale campionatelor euro
pene. După cea din 1972, 
care va avea loc la Constan
ța, următoarele se vor desfă
șura în 1973 (Madrid), în 1974 
(Italia), în 1975 (U.R.S.S.), iar 
în 1976 (R.D.G.)

★
Cercetînd listele de parti

cipant, pe categorii, remar
căm numărul extrem de mare 
de concurenți la categoriile

super-grea (23 sportivi — fi
ind așteptat cu mult interes 
duelul celor doi coloși ai 
„Clubului 600“, Alekseev și 
Reding) și mijlocie, unde 
și-au anunțat participarea 25 
de sportivi. Ca urmare a nu
mărului mare de concurenți, 
participanții au fost împăr- 
țiți — cu excepția celor de 
la categoriile muscă și cocoș 
— în două grupe valorice : 
la fiecare categorie de greu
tate vor avea loc întreceri de 
categoria A (rezervate celor 
cu performanțe mai slabe) și 
categoria B (adresate celor 
cu performanțe mai bune).

Urmărind lista de înscrieri 
la categoriile în care vor lua 
startul halterofilii români, 
observăm că la „muscă", atît 
Zoro Fiat cît și Ion Hortopan 
se pot clasa între primii șase 
(din cei 10 concurenți), ca și 
tînărul — 
„cocoș". Misiunea lui Vasile 
Bădescu (pană) este însă mult 
mai dificilă, întrucît are ad
versari redutabili.

Vom vedea, deci, în curînd, 
care vor fi primii medaliați 
din suita celor 36 și cine va 
urca primul pe treapta cea 
mai de sus a podiumului din 
cocheta sală „Universiada" !

Emerich Covaci la

(Urmare din pag. 1)

A. VASILE, ÎNVINS 
DE ARBITRI

CAT. SEMIUȘOARA. Ne vine 
greu să consemnăm înfrîngerea 
campionului nostru în aceas
tă finală. După o evoluție ex
celentă, la capătul a trei re
prize de luptă în care superio
ritatea românului a fost evi
dentă pentru toți cei 15 000 de 
spectatori, 4 din cei 5 arbitri 
judecători i-au declinat meri
tele boxerului român la titlul 
de campion al continentului. 
Și astfel, ca urmare a unei de
cizii eronate, A. Vasile nu-și 
poate vedea răsplătită munca 
sa îndelungată de pregătire 
exemplară, răsplată pe care o 
merita cu prisosință. El a în- 
tîlnit în polonezul Szczepanski 
un bun tehnician, cu alonje, 
dar care nu și-a putut impune 
superioritatea în fața repre
zentantului nostru. Incepînd cu 
repriza a doua, românul s-a 
impus clar, prin lovituri în 
serii scurte, ultimele secunde 
ale meciului găsindu-1 pe po
lonez în vădită dificultate, 
dar... 4—1 pentru Szczepanski!

Szczepanski (Polonia) b.p. A. 
Vasile (România).

CUTOV PIERDE 
SURPRINZĂTOR

CAT. UȘOARA. Păstrînd pro
porțiile, meciul Cuțov (Româ
nia) — Beyer (R.D.G.) l-am

putea compara cu partida Clay- 
Frazier. De la primul pînă Ia 
ultimul sunet de gong, Beyer 
nu a făcut decît o singură dată 
pasul înapoi (în ultima re
priză), în restul timpului ata- 
cînd în permanență, dar lo
vind fără variație, mai mult 
în gol. Reprezentantul 
a fost surprins de un 
nea stil de luptă și el

nostru 
aseme- 
a găsit

Lotul sportivilor 
mâni sosește astă seară, 
pe aeroportul interna
țional Otopeni, în jurul 
orei 18.

ro-

destul de tîrziu antidotul 
cestei 
ritm :
contre, . ,....... „ 
revenit, dar tardiv. Juriul ’l-a 
indicat învingător pe Beyer 
cu 5—0, doi din cei cinci ju
decători, preferîndu-1, la ega
litate, pe boxerul din R.D.G.

Beyer (R.D.G.) b.p. Cuțov 
(România).

tactici. Cu ruperi 
și lovituri variate, 

, Cuțov părea că

a- 
de 
în 

și-a

DUPĂ 8 ANI, KAJDI 
DIN NOU CAMPION 

EUROPEAN
SEMIMIJLOCIE. La 

unui meci echilibrat, 
deseori superioritatea 

de partea lui Wolke

Meci internațional

CAT. 
sfîrșitul 
în care 
a fost ._ _____ ....
(R.D.G.), pentru un finiș mai 
bun în ultima repriză trei din
tre cei cinci arbitri l-au pre
ferat învingător pe Kajdi, dar 
învinsul său se poate considera 
nedreptățit.

Kajdi (Ungaria) b.p. Wolke 
(R.D.G.).

de handbal, la Brașov
BRAȘOV, 19 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru, 
C. Gruia). Echipa cehoslovacă 
de handbal T. J. Cernovo 
Hvezda, din Bratislava, și-a 
început turneul în țara noas
tră, întîlnind în localitate di
vizionara A Dinamo Brașov. 
La capătul unu meci intere
sant, gazdele au învins cu 
17—13 (7—7).

TREGUBOV Sl-A PASTRAT 
TITLUL

CAT. MIJLOCIE MICA. După 
două reprize, era foarte greu 
de stabilit un învingător în 
meciul Belici (Iugoslavia) — 
Tregubov (U.R.S.S.), situația 
fiind egală. In ultimul rund, 
Tregubov a lovit mult la sto
mac,- Belici se resimte, este 
numărat de arbitrul Han 
(R.F.G.) și pugilistul sovietio 
obține verdictul cu 5—0.

Tregubov (U.R.S.S.) b.p. Be
lici (Iugoslavia).

ION TRIPSA A ClSTIGAT
J 7

PISTOLUL VITEZĂ
V V

în „Cupa Steaua" s-a dispu
tat ieri, pe poligonul Domnești, 
printre altele, proba de . pistol 
viteză (manșa a doua), care, 
așa cum era de așteptat în 
urma rezultatelor de vineri 
după primele 30 de focuri, a 
revenit cunoscutului țintaș di- 
namovist Ion Tripșa cu 591 p 
(298. 293). Pe locurile urmă
toare s-au clasat : M. Roșea 
(Dinamo) 587 p și Al. Ghe- 
red (Steaua) 585 p. La 
1.
2. 
3. G.

La

NICI NASTAC N-A 
REUȘIT SA CTȘTIGE

CAT. MIJLOCIE. Puțin fl 
lipsit ca Năstac, cel pe careA

Turneul de baschel
de la Budapesta
BUDAPESTA. 19 (A- 

gerpres). — In penulti
ma etapă a turneului 
de baschet al armate
lor prietene care se des
fășoară la Budapesta 
s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : URSS
— Polonia 102—85 
(52—42); Ungaria — 
R.P.D. Coreeană 106—89 
(54—37); Cehoslovacia
— România 92—80
(43—41).

re-
la

BRANDENBURG, 19 (prin 
telefon).
k

La startul primei zile a 
galei internaționale de
Brandenburg s-au aliniat schi- 
fiști din 11 țări : U.R.S.S., Po
lonia, România, Cehoslovacia, 
Cuba, Finlanda. Bulgaria, Ita
lia, Belgia, Ungaria și R. D. 
Germană. întrecerile au debu
tat cu evoluțiile eliminatorii, 
desfășurate pe un timp frigu
ros. sub un cer continuu aco
perit de nori. în această se
lecție de elită, canotorii ro
mâni au avut o comportare

să se ca- 
probe.
de după-

foarte bună, reușind 
lifice în mai multe

Reuniunea nautică 
amiază, consacrată finalelor, a 
adunat în tribuna frumoasei 
baze nautice de la Branden
burg un public numeros, dor
nic să urmărească — pe cele 
6 culoare ale pistei — unele 
dintre cele mai bune echipaje 
din Europa. A fost aplaudată 
la scenă deschisă „barca” de 
4+1 rame (Doina Bălașa, Ma- 
rioara Sîngeorzan, Elena Ne- 
cula, Teodora Untaru+Rodica 
Iordache) care. într-o valoro- 
să companie, a reușit să trea-

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE

că crima linia de sosire 
(3:39,5), înaintea schifistelor 
din R. D. Germană (3:40,47). 
O frumoasă victorie au obținut 
și schifistele Ioana Tudoran, 
Mitana Botez, Elisabeta Lazăr, 
Doina Bardaș+Aneta Sieburg, 
învingătoare în proba de 4+1 
vîsle. Alte rezulțatej 4+1 rame
— băieți :
6:41,6, 2.
6:45,6... 5.
2+1 rame — băieți:
Germană 7:24,9, 
mană II _ 7:29,5, 
7:32,9,
— fete : 
3:21,3,

calculele hîrtiei nu-1 indicau 
printre favoriți, să realizeze 
cea mai bună performanță din
tre sportivii români prezenți 
la Madrid. El a luptat cu un 
curaj și o voință demnă de 
toată lauda de la primul pînă 
la ultimul minut al partidei. 
Realizarea performanței maxi
me a atîrnat, cum șe spune, 
de un fir de păr. Unul dintre 
cei trei judecători care l-au 
preferat pe boxerul sovietic 
l-a indicat învingător pe Iuo- 
țiavicius la egalitate de punc
te. Nu-i mai puțin adevărat 
că arbitrul Wolf (R.D.G.) 
protejat 
sovietic 
vădită 
du-1 o 
două sau trei ori cit o cerea 
situația din ring. în schimb, 
în reprizele unu și trei direc
torul de luptă l-a numărat 
pe Năstac atunci cînd nici pe 
departe nu era cazul.

Iuoțiavicius (U.R.S.S.) 
Năstac (România).

l-a 
evident pe pugilistul 

în unele momente de 
dificultate. numărîn- 
singură dată față de

b.p.

O MEDALIE DE AUR 
PENTRU IUGOSLAVIA

CAT. SEMIGREA. în parti
da Parlov (iugoslavia) — 
Sachse (R.D.G.), primul cu o 
forță și o precizie mai mare, 
a punctat deseori, în specia] 
cu croșee de stingă, care l-au 
incomodat vizibil pe adversa
rul său. Decizia judecătorilor : 
5—0.

Parlov (Iugloslavia) 
Sachse (R.D G.).

UN ÎNVINGĂTOR 
INDISCUTABIL

b.p.

CAT. GREA. Hussing (R.F.G.) 
n-a reușit să treacă de Cernî- 
șev (U.R.S.S.). Meciul dintre 
coloșii ringului a debutat cu 
o scurtă tatonare. La mijlocul 
primei reprize, Cernîșev a pla
sat o directă de dreapta și ad
versarul său este k.d. Apoi, în 
continuare, boxerul sovietic lo
vește din toate pozițiile și îi 
convinge pe cei cinci judecă
tori să-î acorde victoria cu 
5—0.

Cernîșev (U.R.S.S.) b.p. Hus
sing (R.F. a Germaniei).

Botez.
3.

Jugoplastika din Split, noua campioană a IugoslavieiLotul echipei de baschet

_  Elisabeta Lazăr)1 
România II (Crista 

Garoafa Cantemir) 
Bulgaria 3:44,5.

Matt, David 
și Reinhard 
în prezent, schiorii

1

Jugoplastika are planuri mari
Titlul de campioană a Iugo

slaviei la baschet masculin a 
revenit, în acest an, formației 
Jugoplastika din Split. Este 
pentru prima oară cînd numele 
său apare pe lista campioni
lor țării, dar aceasta nu con
stituie o surpriză, pentru că e- 
chipa din Split are în rindurile 
sale trei componenți ai „na
ționalei” : Skansi, Solman și 
Ranko Tvrdik. Ea mai benefi
ciază și de aportul altor jucă
tori valoroși ca Graso. Prug, 
Peterka și Lavro Tvrdik.

Avînd intenția să cucerească 
viitoarea ediție a „Cupei cam
pionilor europeni", Jugoplastika 
duce tratative pentru a-și con-

solida formația cu celebrul Co- 
sic (aflat la studii în S.U.A.) 
și cu „veteranul”, dar neobosi
tul. Gerda (de la Zadar).

Coșgeterul echipei este Sol- 
man cu 495 p, rezultat care îl 
situează pe locul IV în clasa
mentul campionatului. Ca efica
citate, echipa se află pe locul 
III cu 1 895 p (după Lokomo
tiv Zagreb — 1 925 p și Steaua 
Roșie — 1 930 p).

Antrenorul principal al lui 
Jugoplastika este Branko Rado
vici, unul din1 marii jucători pe 
care i-a avut echipa Steaua 
Roșie Belgrad.

victoria echipei Institutului teh
nic . ,.N. Bauman” din Moscova, 
care și-a reînnoit succesul și 
în anul 1968. Următoarea cam
pioană a fost formația Aca
demiei, militare de aviație „Iuri 
Gagarin”, care a întrecut în 
finală, după un meci extrem 
de disputat, echipa Fiii din 
Moscova.

Fiecare tinăr — un înotător

SMITH - NEWCOMBE
ÎN FINALĂ LA LONDRA

Semifinalele turneului de 
tenis de la Londra s-au ju
cat pe teren acoperit din 
cauza ploii. Simplu bărbați: 
Smith (SUA) — Gorman 
(SUA) 7—5, 9—8 ; Newcombe 
(Australia) — Davidson (Aus
tralia) 6—4, 6—4 : simplu fe
mei: King (SUA) — Wade 
(Anglia) 6—3, 9—8; Court
(Australia ) — Casals (SUA) 
6—4. 6—3.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH

Pavlov îl învinge pe Averbach!
sa, turneul in- 
șah al Româ-

1. R. D. Germană 
R. D. Germană II 

România 6:48,1 ;
1. R. D.

2. R. D. Ger-
II 7:29,5, 3. Polonia
4. România 7:35,1 ; 8+1 

1. R. D. Germană
2. România (Doina Bă-; 

lașa, Marioara Sîngeorzan, Teo
dora Untaru. Lucia Floroiu,’

Lucia Kresz, Elena Necula, 
.Maria Toperțer. Georgeta Bu- 
nariu+Rodica Iordache) 3:21.8,’ 
3. R. D. Germană II 3:26,9 ; 
2 vîsle — fete : 1. R. D. Ger
mană 3:36,4. 2. România (Mi- 
tana 
3:39,7, 
Kloos.
3:41,9.

Schiorii austrieci
se pregătesc 

pentru Sapporo

Zwil- 
Trit-

VIENA, l! (Agerpres). — 
Echipa de schi a Austriei 
ți-a început pregătirile în ve
derea Jocurilor Olimpice de 
la Sapporo. Lotul condus 
de profesorul HOppichler 
cuprinde printre alții pe 
Karl Schranz, Karl Sprdy, 
Alfred 
ling 
scher.
austrieci participă Ia un sta
giu de pregătire fizică în lo
calitatea Obertraun. La 2 iu
lie, ei vor pleca în Chile, 
unde se vor antrena și vor 
lua startul într-o serie de 
concursuri alături de schiori 
din Italia, Franța, Elveția și 
R. F. a Germaniei.

Vacanța de vară a tineretului 
școlar din Bulgaria se desfă
șoară sub semnul unei ample 
acțiuni avînd ca scop învățarea 
înotului. Potrivit unei hotărîri 
a Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, în 
următorii 5—6 ani întreg tine
retul din această țară va trebui 
să știe să înoate.

Pentru această vară s-a pre
văzut ca un număr de 80 000 
tineri și tinere să fie învățați 
să înoate. Totodată, se vor for
ma 1200 cadre de instructori 
de specialitate.

Acțiunea. începută încă din 
anul trecut, are pînă acum la 
activ peste 55 000 noi cunoscă
tori ai acestui sport util și 
plăcut. In cursul verii trecute 
s-au organizat și concursuri 
populare, care au atras la star
tul întrecerilor, organizate în 
diferite regiuni ale țării, peste 
300 000 participant!.

S-au luat măsuri pentru a- 
limentarea cu apă caldă a 65 
de bazine, unde activitatea va 
putea continua și în anotimpul 
rece. Campionul mondial

Pe circuitul de la Zandvoort 
unde are loc astăzi cursa au
tomobilistică (formula I),.Ma
rele premiu al Olandei" con
țină pentru campionatul 
mondial, mașina lui Mario 
Andretti a derapat la antre 
namentul de vineri. Pilotul e 
teafăr dar mașina inutiliza

bilă

Rugbyștii sovietici in întrecere
Anul acesta se dispută în U- 

nlunea Sovietică a 5-a ediție 
a campionatului unional de 
rugby. întrecerea a și ajuns 
în stadiul desfășurării turneu
lui final, la care participă cele 
mai bune opt echipe calificate 
în fazele anterioare. Printre 
cele opt formații se află, pen
tru prima oară, și Dinamo Tbi
lisi.

Amintim că ediția din 1966 a 
campionatului s-a încheiat cu

de tenis de masă
învins din noucom- 

ne- 
recu-

prin care a destrămat 
plet poziția defensivă a 
grului. Averbach 
noscut 
25-a.

Foarte 
ează în
Dumitru
a 8-a el 
tidă de

La jumătatea 
ternațional de 
niei consemnează o surpriză de 
proporții : aseară, Mircea Pa
vlov l-a învins pe marele ma
estru Iuri Averbach, fostul 
campion al Uniunii Sovietice 1

Șahistul român a abordat 
această partidă, foarte impor
tantă pentru el, fără trac și 
timiditate. Avînd albele, Pa
vlov a luat de la început ini
țiativa, a cîștigat o calitate in 
schimbul unui pion, iar apoi 
l-a surprins pe 
său adversar cu o 
genioasă combinație

s-a 
mutareaînvins la NEW YORK, 19 (Agerpres) 

La New 
un nou 
masă la 
serie de 
Victoria 
surprinzător sportivului ma
ghiar Tibor Klampar, 
l-a învins în finală cu 21—7, 
12—21, 21—19 pe deținătorul 
titlului mondial, suedezul 
Stellan Bengtsson.

Pe echipe, primul Ioc a fost 
ocupat de formația Suediei, 
învingătoare în finală cu 3—0 
în fața selecționatei Japoniei. 
Rezultatele finalei i Bengtsson
— Hasegawa 21—8, 21—10; 
Johansson — Nishi 21—17, 
21—13 ; Bengtsson, Johansson
— Hasegawa, Nishi 21—15, 
17—21, 21—8.

întrecerile celor mai buni 
atleți juniori bucureșteni s-a 
încheiat cu noi recorduri ale 
juniorilor II : Marian Voicu 
(CSS) 4,63 m la prăjină (după 
ce sărise și 4,54 m), Gh. Ghipu 
(Metalul) 2:28.5 la 1000 m și 
Gh. Sfichi (Constr.) 39.9 la 
300 m garduri ; la fete, Eca- 
terina Gal (Dinamo) a stabilit 
recordul la 1000 m cu 3:05.4.

C. M. Murcșanu

evolu- 
tînărul 
runda

York s-a desfășurat 
concurs de tenis de 
care au participat o 
jucători de valoare, 
a revenit In modTelefoto : A.P.-AGERPRES

sigur pe el 
continuare 

Ghizdavu. In 
a cîștigat o bună par- 

atac la Ungureanu,
anunțîndu-se — alături de Pa
vlov — pretendent la un loc 
fruntaș și la o notă de maes
tru internațional.

Ribli l-a încurcat pe Talai 
în jocul de mijloc. Italianul 
a intrat în criză de timp 
dar, oricum, poziția sa era 
compromisă, chiar dacă dă
dea ceasul înapoi.

In fața liderului, Ciocîltea. 
Ghinda s-a apărat cu multă 
inventivitate și. într-o poziție 
inferioară strategic a 
manevra salvatoare 
miză, prin repetare 
țări.

Rezultatul de egalitate a 
fost consemnat, practic fără 
luptă, în partidele Garcia- 
Boboțov și Buklci-Jansa. Flo
rin Gheorghiu are avantaj 
decisiv în întrerupta cu Szy- 
dor.

Clasemntul : Ciocîltea 5—2, 
Pavlov 5—3, Ghizdavu 4*/2—2*/j, 
Hennings 4—2 (1),
4—3 (1), Bohoțov 4—3, 
și Ungureanu 3V2—4%

Astăzi
Luni, de 
partidele 
miază —

care
juniori:

576 P.
559 p, 
550 p.
- f 

femei, primul loc a revenit re
prezentantei clubului Olimpia, 
Ana Goreti, cu 551 p, iar pe 
locurile următoare, la diferen
țe apreciabile, s-au situat : 
Ioana Soare (I.E.F.S.) 540 p
și Edda Baia (I.E.F.S.) 537 p. 
La juniori : 1. * •
(Steaua) 557 p, 
siliu (Dinamo) 
Ilovici (Activul 

La proba de ’ 
din șanț (200 I 
desfășoară pe 
nari, după 100 
samentul arată 
Ionesnu (Steaua) 89 t, 2. 
Rudescu (Olimpia) 83 t. 3. A. 
Marinescu (Școlarul) 82 t.

I.
I.

Ccrneliu (Steaua)
Stancu (Steaua) 
Calotă (I.E.F.S.) 

armă standard 3 x 20

I. Codrcanu 
2. Marina Va- 
549 p, 3. L. 
Brașov) 539 p. 

talere aruncate 
buc.), care se 
poligonul Tu- 
de talere cla- 
astfel : 1. A.

‘ V.

i
Concurențl puțini șl cifre mo

deste (în general) in ultimele re
uniuni ale campionatelor Capita
lei la înot Și aceasta după a- 
proape două luni de pregătiri în 
condiții atmosferice dintre cele 
mai bune. Majoritatea sportivilor 
fruntași acuză oboseală în urma 
eforturilor mari depuse la antre
namente, la care se adaugă șl 
cele (firești) ale elevilor la sfîr
șitul cursurilor școlare. Rămîne 
de văzut în ce măsură vor reuși 
aceștia în săptămînile următoare 
să intre în ritmul normal, apro- 
plindu-se, prin rezultate de forma 
manifestată în sezonul de iarnă.

Cea mai interesantă dintre pro
bele urmărite a fost din nou cea 
a brasistelor pe distanța de 100 
m. De data aceasta, Liliana Bur
lacu, cu excelentul el start, s-a 
detașat de la primii metri de 
Anca Georgescu, rezlstînd cu

puternicul 
foarte in- 

tactică, PE PISTELE DE ATLETISM

Noi recorduri republicane la haltere
CLUJ, 19 (prin telefon de 

la corespondentul nostru P. 
Radvani). In cadrul concursu
lui de haltere desfășurat în
tre echipele C.S.M. Cluj și 
C.S.M. Sibiu (întîlnire cîști- 
gată de gazde cu 6—3) spor
tivii clujeni au realizat 6 
noi recorduri republicane de

seniori și juniori. Cele mai 
valoroase sînt recordurile 
realizate la seniori de Spiri
don Herghelegiu, care la ca- 
teg. 110 kg a obținut 165 kg 
la împins (v.r. 162,5 kg) și 
470 kg la total (v.r. 465 kg). 
Celelalte recorduri au fost 
realizate de Francisc Pap (ca- 
teg. 4-100 kg, juniori I), care 
la stilul aruncat a obținut 
137,5 kg, și de Vasile Daniel 
(juniori II), care la categ. 60 
kg a obținut la împins 100 
kg, la aruncat 125 kg și la 
total 315 kg.

de 
de

găsit 
re- 

mu-

Garcia 
Bukici 

etc. 
odihnă.

joacă
este zi de 
la ora 9 se 

întrerupete : după a- 
runda 9-a (V. Ch.).

pe a doua lungime puter- 
atac declanșat de record- 
țăril. Gronometrele 1 lor : 
pentru Burlacu șl 1:22,6 
Georgescu. Mal merită a 

performanțele Iul 
— 100 m spate)

HELSINKI, 19 (Agerpres). 
Cu prilejul unui concurs atle
tic desfășurat la Helsinki, 
sportivul maghiar Nemeth a 
cîștigat proba de aruncarea 
suliței cu performanța de 
81,68 m. Cursa de 3000 m ob
stacole a revenit finlandezu
lui Paeivaerinta în 8:39,4, iar 
proba de 10 000 m s-a înche
iat cu victoria vest-germanu- 
lui Norpoth — 14:00,2.

Alte rezultate : disc i Fejer 
(Ungaria) — 62,98 m; Înăl
țime : Pesonen (Finlanda) — 
2,12 m.

rea 
ța 
francez). Alte rezultatei greu
tate i Salb 20,41 m ; lungime 
Moore 7,87 m; decatlon Hupp 
7456 puncte; 120 y garduri 
Milburn 13,6.

ciocanului cu performan- 
de 69,44 m (nou record

TELEX • TELEX • TELEX
★

campionatelor In- 
universitare de 
S.U.A. (competi-

In cadrul 
ternaționale 
atletism ale 
ția se desfășoară la Seattle) 
francezul Jacques Accambray 
a cîștigat proba de arunca-

La Atena, Intr-un meci pentru 
campionatul european de fotbal, 
selecționata Greciei a Învins cu 
scorul de 2—0 (0—0) echipa Mal
tei. Golurile au fost marcate de 
Davrulis și Aidinlu.

succes 
ni cuiul 
mana 
1:22,3, 
pentru 
fi subliniate 
Gh. Lupu (64,6 
timișoreanului C. Rollc, venit lâ 
București pentru a 
In condiții optime.

Rezultate tehnice : 
(f) : L. Radu 5:22,5 ; 
(f) : C. Vljeu 5:57,5 ; 
(b) : Copcealău 5:20,2 
(b) 7 .
bras (f) : 
Georgescu 1:22,6 ; 100 m
(f) : Cr. Balaban 1:15,5 ; 
spate (b) : Gh. Lupu 64,6 
delfin: " “ ------ “
ber (f) 
liber (b) 
delfin (f)

se
400
400
400

antrena
m liber 
m mlxt 
m mlxt 

___  ... . . . 100 m bras 
Șopterear.u 1:14,0 ; 100 m

L. Burlacu 1:22,3, A.
1:22,6 ; 100 m spate

‘ ‘ ‘ 100 m
; 200 m 

C. Rolle 2:25,1 ; 200 m 11- 
: A. ștemer 2:30,0 ; 200 m 

Slavic 2:06,0 ; 200 m 
C. Vtjeu 2:46,6 ; 200 m 

mixt (b) Copcealău 2:30,5 ; 200 m 
mlxt (f) .: e. Cristescu 2:50,9.

POLOIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI LA MAGDEBURG
MAGDEBURG 19 (prin te

lefon). Echipa națională de 
polo a României și-a luat o 
frumoasă revanșă în fața se
lecționatei R.S.S. Ucrainene, 
de care a fost învinsă in 
urmă cu 4 săptămîni (5—6 la 
Kiev), cîștigînd clar prima 
partidă din cadrul turneului 
internațional, susținută în 
noua piscină a clubului Dy
namo din localitate.

Jucătorii români au atacat 
continuu, forțînd echipa ad
versă la o apărare disperată.

Ei au condus în permanență 
(3—0, 4—1 și 6—1), obținînd 
victoria la scorul de 7—4 
(3—0, 1—1, 2—1, 1—2). Spre 
deosebire de alte meciuri din 
acest sezon, poloiștii români 
s-au apărat cu mai multă a- 
tenție și au concretizat ma
joritatea acțiunilor în care 
s-au aflat în superioritate nu
merică. O bună impresie au 
lăsat Lazăr, Zamfirescu Cu- 
lineac, Rusu și Mihăilescu. 
Cele 7 goluri ale reprezenta
tivei noastre au fost realiza-

te de! Lazăr 3, Zamfirescu, 
Mihăilescu, C. Rusu și Culi- 
neac. A arbitrat foarte bine 
Bauwens (Belgia).

în oea de a doua partidă, 
echipa R. D. Germane a în
trecut-o pe cea a Cubei cu 
7—5 (2—1, 2—1, 1—1, 2—2). 
Formația României va Intîlni 
în meciul următor reprezen
tativa Cubei. Cu acest prilej, 
Alexandru Szabo va susține 
cel de al 200-lea meci inter
național.

Boxerul spaniol Jose Hernandez 
și-a păstrat titlul de campion eu
ropean la categoria super-welter, 
învingîndu-1 la puncte in 15 re
prize pe Italianul Domenico li
beria

In aceeași gală s-a disputat Și 
un meci de 10 reprize intre spa
niolul Pedro Carrasco, campion 
european la categoria super-ușoa- 
ră șl francezul Daniel Pesenti. 
Victoria a revenit pugillstulul 
spaniol, prin K.O. tehnic în ul
timul rund.

Proba de dresaj din cadrul con
cursului de călărie de la Wolfs- 
bur (R. F. a Germaniei) a revenit 
concurentului vest-german Harry 
Boldt. învingătorul, care a con
curat pe calul „niuslon", a tota
lizat 1 241 puncte, fiind urmat de 
compatriotul său 
„Dior“ — 1234 p și 
sen (Danemarca) 
— 1201 p.

Becher pe 
de Ulla Peter- 
pe „Chigweel"

disputat Jntîl-La Budapesta s-a __ ___
nirea amicală de volei dintre se
lecționatele feminine ale Ungariei 
și R.P.D. Coreene. La capătul 
unul meci echilibrat, voleibalistele 
din R.P.D. Coreeană au terminat 
învingătoare cu scorul de 3—2 
(12—15, 15—6, 15—4. 11—15, 15—10).

Al 35-lea Tur delist al Elveției 
s-a încheiat cu victoria belgianu
lui George Pintens, urmat la 42 
sec. de elvețianul Pfennlnger șl 
la 56 sec. de italianul Colombo. 
Ultima etapă (a 10-a) disputată 
la Olten (contracronometru indi
vidual) ‘ ’
nlnger

□
Prima , _____ ____
Corsicel s-a încheiat 1* Bastla cu 
victoria rutierului francez Alaln 
Santy, urmat de Matelozzo — la 
3:28, Poulidor — la 3:56, Almar — 
la 4:28 etc.

a fost dștigată ae Pfen- 
(24,600 km In 32:53).

ediție a Turului ciclist al

La Belgrad s-a desfășurat Intll- 
nirea de natație dintre clubul lo
cal Partizan șl echipa orașului 
Padova. înotătorii Iugoslavi au 
obținut victoria cu 141,5—110,5 
puncte. în primul meci, disputat 
recent la Padova, sportivii ita
lieni au cîștigat cu scorul de 
126—119 puncte.

Iată cîteva rezultate : 200 m li
ber (f) : M. Segrt (Belgrad) — 
2:10,4; 100 m liber : Kovacevici 
(Belgrad) — 55,9; 200 m spate (f): 
Callgaris (Padova) — 2:39,2; 200 
m fluture (b) : Pavllcevid (Bel
grad) — 2:23,8; 200 m mixt (I) I 
Lilla (Padova) — 2:46,2.
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