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CINE VA JUCA IN FINALA? INVITATĂ IN SPANIA

Cunoaștem campioana ! A- 
cum vrem să aflăm și cine va 
fi deținătoarea Cupei. Astăzi, o 
dată cu returul semifinalelor, 
cu cele două partide din Bucu
rești. vom cunoaște finalistele. 
Anticipațiile converg către Stea
ua și Dinamo, ambele gazde, 
ambele cu loturi superioare 
ambițioșilor lor adversari. .,U” 
Cluj și mai ales Metalul Bucu
rești. Dar de cîte ori anticipa
țiile n-au fost infirmate în 
fotbal. în special în jocurile de 
cupă ? Nu mai departe decît 
acum o săptămînă. pe Ciulești, 
cind singura divizionară B scă
pată prin ,,furcile caudine’’ ale 
etapelor preliminare, a învins

O fa^i din meciul „U "Cluj — Steaua, desfășurat in prima 
manșă a semifinalelor. Iată-ipe Grețu și Dumitriu III dispu- 

tîndu-și balonul, urmăriți, îndeaproape, de Vigu.
Foto i N. DRAGOȘ

Ecouri după cel de
Congres extraordinar al U.E.F.A

Carlo
celui de al

des- 
lu- 

IV-lea

comentate în
zl a cuprins,

Săptămînă trecută JȘ-au 
tășurat la Monte " 
arările ’ ' 
Congres al Uniunii Europene 
de Fotbal Asociație. Convocat 
sub auspiciile sonore de „Con- 
greș extraordinar”, erau de an
ticipat dezbateri spectaculoa
se, în special în ceea ce pri
vește punctul din ordinea de 
zi referitor la relațiile U.E.F.A.- 
F.I.F.A., mult 
ultimul timp.

Ordinea de _ .
printre altele, trei puncte mai 
importante :

— Modificarea unor articole 
din statutul U.E.F.A.

— Situația federațiilor 
ropene în 
după Congresul F.I.F.A. 
Mexic 1970.

— Fotbalul feminin.
Primul punct a fost înscris 

pe ordinea de zi ca urmare 
a propunerii federației iugo
slave privind modificarea u- 
nor articole care prelungeau

eu- 
fotbalul mondial 

din

fi. NEAGOE ȘI P. CIMPOIEBU,
primii campioni de velodrom ai Bucureștiului

Ieri pe velodromul Dlnamo 
au început Întrecerile pentru 
desemnarea campionilor mu
nicipiului București, pe anul 
1971. In cela două probe, vi
teză juniori mari și 560 m 
start de pe loc juniori mici, 
și-au disputat întâietatea a- 
proape 60 de tineri, care au 
oferit, în genere, lupte intere
sante.

La viteză, reprezentantul 
clubului1 Dinamo, Anton Nea- 
goe și-a adjudecat titlul în- 
vingînd într-o finală palpitan
tă pe Ion Gavrilă (Steaua). Pe 
locul 3 A. Vulcu (Steaua), iar 
pe 4 M. Roșu (Dinamo) 
t -

NEAGU
Aspect din interesantele curse de viteză ale juniorilor, desfășurate ieri

Foto i DRAGOȘ

cu 1—0 liderul (astăzi echipa 
campioană !), anunțind o re
vanșă de mare luptă și ambiție. 
Desigur, dacă băieții lui Paul 
Popescu și D. Ignat ar fi reali
zat miercurea trecută încă u- 
nul-două goluri din salba de 
ocazii din final, astăzi „Secun
zii” din Pantelimon puteau in
tra în arena din șos. Ștefan 
cel Mare mai deconectați și cu 
șanse mai consistente. Acum o 
săptămînă, însă, a fost doar 
1—0 pentru Metalul. Ceea ce 
înseamnă, totuși, un avantaj. 
Și Metalul va lupta astăzi cu 
ambiție și forță pentru... ma
rea surpriză a sezonului, chiar 
dacă la ora actuală nu este

foarte mult dreptul de reale
gere a membrilor Comitetului 
executiv
U.E.F.A.
mandate — .------
ceea ce crea în mod evident 
o anumită permanență, 
regulă a

și a președintelui 
(pînă la cîte trei 
de cîte patru ani)

de 
regulă a acelorași reprezen
tanți sau grup de federații 
naționale. Reducînd drepturile 
de eligibilitate de Ia trei la 
două mandate, inclusiv pentru 
președinte, se urmărea posi
bilitatea împrospătării condu
cerii U.E.F.A. Propunerea se 
dovedea echitabilă în spiritul 
inovator de democratizare 
care caracterizează azi majo
ritatea organismelor interna
ționale.

U.E.F.A. nu se putea opune 
unor asemenea propuneri re
zonabile. De aceea a prezen
tat o contra propunere, ceva 
mai „cuminte", prin care re
alegerea membrilor comisiei 
executive se reducea la două

juniori mici, reprezentantul 
Școlii sportive nr. 3, Petre 
Cimpoleru (fiul fondistului de 
acum 35 de ' - -
Cimpoieru) a 
realizînd 39,2. 
mătoare : Șt.
3) 39,5, Gh. . ___ ..
1) 39,6, N. Tănăsescu (Dina
mo) 40,2, V. Roșu (Dinamo) 
40,4, D. Andrei (Steaua) 40,5, 
I. Lăzărescu (Șc. sportivă 3) 
40,6, R. Simion (Șc. sp. 1) 40,7, 
N. Badea (Olimpia) 40,8 și M. 
Voiculescu (Olimpia) 40,9.

Campionatele continuă astăzi, 
începînd de la ora 16,30.

ani. Constantin 
obținut victoria 
Pe locurile ur- 

Popescu (Șc, sp. 
Șchlopu (Șc. sp.

Dinamo însă 
se mai ..

„Acum, cînd sîntem 
asigur că vom 

relaxați și sîntem

certă încă participarea în joc 
a celor doi strategi — Savu 
Mircea și Georgescu.

Marea surpriză poate fi re
alizată și în caz de victorie 
a dinamoviștilor cu un singur gol 
diferență, deoarece se califică 
în finală echipa din divizia in
ferioară. Dinamo însă e de
cisă să nu se mai joace cu 
șansa sa. . 
campioni, vă 
juca mai 
convinși că vom ajunge în fi
nală” afirma luni, după în
toarcerea de la Cluj, Dumi- 
trache.

A doua semifinală, aceea din 
Dealul Spirii, pare favorabilă 
echipei Steaua, dezlănțuită în 
acest final de sezon și specia
listă în materie de Cupă. După 
egalul de la Cluj (2—2), ce șan
se mai poate oferi returul se
mifinalei universitarilor de pe 
Someș ? Dar. Anca spunea tot 
luni, la reîntîlnirea lotului na
țional. că studenții vin la Bucu
rești hotărîți să spulbere toate 
profețiile defavorabile. Mai___ ,__   Mai 
mult ca sigur că Adam și Cîm- 
peanu n-au uitat că în 1965, 
pe Republicii, au făcut turul 
de onoare cu marea cupă ri
dicată triumfător deasupra ca
petelor. Și de atîtea ori amin
tirile au renăscut mari ambiții...

Mircea M. IONESCU

Ambele partide încep la ora 
17,30 și vor fi conduse de ace
leași brigăzi care au arbitrat 
meciurile tur : C. Ghemigean, 
C. Niculescu și V. Toma (Bucu
rești) partida de pe Dinamo ; 
I. Rus (Tg. Mureș), N. Barna 
(Tîrnăveni) și St. Marian (Si
ghișoara) partida de pe sta
dionul Republicii, care va avea 
în deschidere, de la ora 16, 
finala campionatului de copii 
(născuți în 1956) al municipiu
lui București între Steaua Ș< 
Progresul.

★
că dacă și retu-

o fază din meciul România — Franța disputat

Confirmtndu-și valoarea, handbaliștii români au obținut titlul de campioni mondiali la
Paris. Ei au datoria să lupte pentru a învinge și la J.O. de la Miinchen. In fotografia noastră 

în cadrul C.M.

Reamintim
rul partidei dintre Steaua șl 
>,U” Cluj, adică dintre două 
echipe de aceeași divizie, se va 
încheia tot la egalitate, atunci 
partida se va prelungi cu două 
reprize a 15 minute. Dacă ega
litatea va continua, se va apela 
la seria celor 5 lovituri de la 
11 metri și dacă și după acest 
criteriu va persista remiza se 
vor executa penaltyuri pînă 
cînd una din echipe ia avantaj.

mandate, însă a președinte
lui să rămînă tot la trei man
date. Și încă ceva, actualii

ION BALAȘ
vicepreședinte ol F. R. Fotbal

(Continuare în pag. a 3-a)

DOUĂ RECONFORTANTE ANIVERSĂRI

Istoria oricărui sport e mar
cată de evenimente. Momen
tele mari, importante, jalo
nează mersul înainte și încu
rajează memoria.

Iată că în vipia acestei veri 
atletismul românesc celebrează 
două admirabile performanțe, 
a căror prezență în palmare- 
sele sau statisticile sportive 
mondiale onorează sportul 
nostru.

La 16 iulie se împlinesc 10 
ani de cînd recordul lumii la 
săritura în înălțime rezervată 
femeilor stă neclintit pe ta
bele. La Sofia, în 1961, Iolan
da Balaș-Soter realiza feno
menala performanță de 1,91 m 
care a uluit lumea și care a 
aminat pentru multă vreme, 
chiar și în imaginația opti
miștilor. clipa doborîrli aces
tui record. Ziariștii «trălni (șl 
acest lucru na face plăcere) 
ne-au luat-o înainte celebrînd 
momentul. cum ne-am dat 
seama, de pildă, din emisiu
nile agenției elvețiene „SPOR
TING", a colegului
Schlhln. Mal mult, în chiar 
pragul aniversării, s-a prezen-

Henri

Recent, a sosit pe a- 
dresa clubului Dinamo o 
invitație adresată echipei 
de fotbal, prin care se 
propune participarea a- 
cesteia Ia un „patrula
ter”, care urmează să se 
desfășoare în Spania, în 
prima jumătate a lunii 
august. La acest turneu 
— programat, după toate 
probabilitățile, între 7 și 
15 august — vor mai par
ticipa. alături de DINA
MO BUCUREȘTI, RAPID 
VIENA și două formații 
spaniole încă nedesem
nate.

Se așteaptă răspunsul 
clubului bucurestean.

OLIMPIC.

9 Numeroase și dificile teste au triat valorile O Nume noi In echipa națională • Recupe
rarea—o problemă deficitară • Performanțele de plnă acum se cer confirmate

Nu încape îndoială că prin
tre sporturile cuprinse în 
programul apropiatei ediții 
a J. O., handbalul se va 
bucura de multă populari- 

creștere 
sport 

țări eu- 
determi- 
sensibil

tate. Neobișnuita 
valorică a acestui 
în foarte multe 
ropene, ceea ce a . 
nat realizarea unui 
echilibru în raportul de for-

tat o candidată foarte serioa
să la atingerea culmii urcată 
de Iolanda : austriaca Ilona 
Gusenbauer, care a sărit pes
te ștacheta înălțată la 1,90 m. 
Firește că Iolanda însăși ar fi 
fericită să fie prima care o 
va felicita pe noua recordma
nă a lumii, și ea nutrește 
încă speranța ca aceasta să fie 
tot o româncă, gîndindu-se la 
progresele posibile ale Corne
liei Popescu, chiar și cu in
gratul stil flop. Deocamdată, 
însă, ceea ce rămîne sînt cei 
zece ani împliniți, frumoși ca 
orice sărbătoare.

Al doilea eveniment la care 
ne-am referit vizează sprin
tul românesc. La 24 august se 
împlinesc 25 de ani de cînd 
pe pista de zgură neagră, pri
mitivă dar rapidă, a micuțu
lui stadion de vară (dacă nu 
chiar de vilegiatură) de la 
Predeal, marele atlet Ion Moi
na stabilea cu 10,4 s pe 100 
m unul dintre recordurile 
românești cu cea mai mare 
longevitate și cu un strălucit 
ecou internațional. E poate 
mai puțin important faptul că 
recordul a stat peste 20 de 
ani pe tabelă nestingherit 
(asta privește mai curînd pe 
tinerii sprinteri români) ; ceea 
ce sîntem datori să subliniem 
este faptul că numai cu o zi 
înainte (la 23 august 1946) en
glezul Archer devenea cam
pion european alergînd distan
ta în 10,6 sec 1 Fără a mai

Noblețea actului voluntar!
nului și nevoilor lui multe ore din tim
pul lor liber, așază lucrurile pe făgașe 
bune, mulțumindu-se doar cu recom
pensa nesunătoare a faptei împlinite.

Un instructor (VOLUNTAR) de șah 
din Brașov a pregătit o secție dind ju
cători și jucătoare de nivelul campiona
tului primei divizii. La Giurgiu, mi se 
pare, un omolog al său in disciplina bo
xului și-a transformat camera de oas
peți în sală de antrenament. Activul 
obștesc al Aradului a organizat o dumi
nică sportivă sortită să ămînă rr... ara
bilă. Doi profesori stau cîte 12—14 ore 
pe marginea bazinului din Brăila învă-

• Valeriu CHIOSE

na dintre trăsăturile determinante■ ■ na dintre trasaturile determinante 
f jț ale mișcării noastre de educație 
** fizică și sport o constituie carac
terul 
rice.

In 
ramură de sport din cadrul consiliilor 
județene, municipale și orășenești, tn 
consiliile cluburilor și asociațiilor spor
tive, sau tn secțiile acestora, lucrează un 
puternic activ voluntar, oameni de cele 
mai diferite profesii și preocupări, dar 
avînd o trăsătură comună 
PASIUNEA PENTRU SPORT, 
tru destinele Iul.

Peregrinările profesionale 
mai diferite colțuri ale țării 
in fața unor persoane sau colective de 
mare entuziasm care, consacrînd stadia-

obștesc dl structurii ei organizato-

comitetele federale, tn comisiile pe

de unire : 
grija pen-

prin cele 
ne-au pus

Marți, 22 iunie, au avut loc 
convorbirile oficiale între dele
gația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, și delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Mongole, 
condusă de tovarășul Jumjaa- 
ghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri. Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu. membru al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 

stîrni, fără 
curiozitatea 

mai mult cu 
reapare în

țe mondial, va 
doar și poate, 
tuturor, cu atît 
cît handbalul 
„concernul" olimpic după o 
întrerupere de 36 de ani. 
Este de așteptat, așa dar, ca 
disputa formațiilor masculine 
să furnizeze nu numai spec
tacole sportive de calitate, ci 
și o acerbă luptă pentru în- 

ca 
nu 
nu

în

adăuga neînsemnate detalii 
acestea : pistă de zgură — 
tartan, start din gropi — 
blocstarturi, antrenamente des
tul de empirice — nu cu asis
tență științifică precum 
zilele noastre. Dacă ar fi a- 
vut toate aceste condiții — o 
spune chiar Moina — el ar fi 
fost probabil capabil să alerge 
distanța în 10,1—10,2. 
(profesorul de astăzi) 
căruia invidia îi este 
se bucură, dimpotrivă, 
cesele recente, izbucnite 
prevăzut, ale sprintului româ
nesc și consideră că avînd bă
ieți atît de rapizi e ciudat cum 
nu reușim să întocmim o șta
fetă de 4x100 m care să fugă 
distanța în mal puțin de 40 
sec.

Evenimentele de Ieri duc cu 
gîndul la cele de mîine.

Atletul 
clujean, 
străină, 
de suc- 

ne-

Victor BANCIULESCU

Ghizdavu este noul lider!
Marți seara am asistat la o 

rundă „tare", marcată de cî- 
teva partide jucate „pe viață 
și pe moarte". în frunte tre
buie așezată, fără îndoială, 
întîlnirea dintre rivalii cei 
mai tineri ai șahului româ-

Biroului
P.P.R.M., 

Consi-

Sandu loan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Ulan Bator.

Din partea mongolă au parti
cipat tovarășii Jamsaranghiin 
Sambu. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, 
Demchighiin Molomjanț, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M.. Șonomin 
Luvsan, membru al 
Politic al C.C. al 
prim-vicepreședinte al 
liului de Miniștri, Tsevegjavin 
Punțagnorov. membru al C.C. 
al P.P.R.M., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Lodon- 
ghiin Rincin. membru al C.C. al 
P.P.R.M.. ministru al afacerilor 
externe, și Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R.P. Mon
gole în Republica Socialistă 
România.

Marți după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu soția 
sa, Elena Ceaușescu, și mem
bri ai delegației române au 
fost oaspeții Combinatului in
dustrial din Ulan Bator, una 
din primele unități ale tinerei 
industrii socialiste mongole.

A lost vizitată apoi Școala 
de muzică și coregrafie situa
tă în unul din cartierele cen- 

A

tîietate în care sînt angajate 
selecționate naționale reduta
bile, cu calități tehnice și tac- 

discuție despre progresele handbalului nostru mas
culin, ai cărei reprezentanți au urcat în acești ul
timi 10 ani de trei ori pe treapta cea mai inaltă 

□ podiumului campionatului mondial, este întotdeauna mai 
suculentă în ceea ce privește realizările. Valoarea antre
norilor divizionari, ca și a celor care lucrează cu copiii 
și juniorii, seriozitatea cu care acționează permanent fe
derația, utilizarea judicioasă a condițiilor — este drept, 
nu întotdeauna satisfăcătoare — de care dispune hand
balul, luciditatea, modestia și dorința statornică de pro
gres a tuturor celor ce-și desfășoară activitatea în acest 
domeniu — determină, toate la un loc, creșteri nu întot
deauna spectaculoase, dar mereu certe.

Acum, la jumătatea drumului dintre un campionat mon
dial și o ediție a J.O. lucrurile nu diferă mult. Tn gene
ral, situația se prezintă mulțumitor, cu șanse serioase de 
a se concretiza în viitoare și notorii performanțe. Desi
gur, există și carențe. Nu de natură să ne alarmeze, însă 
totuși supărătoare și, prin aceasta, de eliminat cît mai 
grabnic. Ne referim, de pildă, la o mai consistentă creș
tere a individualizării pregătirii membrilor lotului la echi
pele lor de club, în așa fel îneît jucătorii cei mai buni 
să atingă forma maximă în preajma J.O., la o mai 
atentă supraveghere a regimului de viață și de odihnă 
a jucătorilor tineri și vîrstnici ; la o lărgire a înțelegerii 
problemelor pe care le ridică pregătirea unui lot, ca cel 
masculin de handbal, la nivelul tuturor factorilor cu sar
cini în domeniul sportului. Sînt lucruri, în fond, simple, 
ce se pot rezolva ușor. Cu condiția să ne aplecăm asu
pra lor cu sinceritate și dragoste, cu dorința de a spri- 
|ini această disciplină, care a adus atîtea mari satisfac
ții mișcării noastre sportive.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH

Ghizdavu și 
(Ghizdavu) a 
foarte energic.

Ghinda, 
abordai)

El a

nesc, 
Albul 
lupta 
sacrificat o piesă, în schim
bul căreia a prins în cap
cană dama adversă. Ghinda 
a trebuit, pînă la urmă, să

(Continuare in pag. a 2-a) 

trale ale Capitalei. Aici, oaspe
ții români 
tovarășa 
Țedenbal 
Ahmed, 
nistrului

Marți 
Elena Ceaușescu, 
tovarășele R. Indra, soția to
varășului N. Jagvaral, membru 
al Biroului Politio, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., și S. Tumen- 
demberel, vicepreședintă a Co
mitetului femeilor mongole, a 
vizitat muzeul de artă din Ulnn 
Bator.

In continuare, a fost vizitat 
muzeul Hanilor, un complex 
de pavilioane în stilul națio
nal mongol, construite din 
lemn cu picturi exterioare.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și soția 
sa, Elena Ceaușescu, au oferit 
marți seara o recepție în onoa
rea Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, a Prezidiului Ma
relui Hural Popular și a Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

erau așteptați de 
Anastasia Filatova 

și de tovarășul 
prim-adjunct al mi- 
culturii.
dimineața, tovarășa 

însoțită de

tice de temut, cum ar fi re
prezentativele R.D. Germane, 
Iugoslaviei, R.F. a Germaniei, 
Cehoslovaciei. Suediei sau 
U.R.S.S.

UN PALMARES EXCE 
LENT — OBLIGAȚII 

MARI I

Vorbind despre această 
confruntare nu se poate evi
ta aprecierea — absolut o- 
biectivă — că selecționata 
României se află, prin pris
ma rezultatelor obținute în 
ultimii ani, pe an loc de 
frunte în ierarhia mondială. 
Victoria de la ultima ediție 
a C.M. (Franța, 1970), ca și 
succesele repurtate de hand- 
baliștiî români în celelalte 
mari întreceri internaționale 
Ia care au luat parte însu
mează un excelent palmares, 
în care numărul victoriilor

Călin ANTONESCU

(Sontinuare tn pag. a 2-a) 

se despartă de regina sa, dar 
nu a căpătat .pentru această 
jertfă o compensație mate
rială suficientă. Ghizdavu a 
obținut, astfel, o victorie de 
preț care îl aduce în frun
tea clasamentului.

Florin Gheorghiu j-a pro
pus remiză lui Ribli. Acesta 
a refuzat-o și n-a făcut bine. 
Pentru că marele maestru s-a 
simțit ofensat și dator să 
joace la cîștig, ceea ce a și 
făcut de altfel.

Alături de el, un alt fa
vorit prezumtiv al turneului, 
Averbach, a atins plafonul 
celor 50 de procente. Fostul 
campion al U.R.S.S. l-a în
vins pe Sydor după o lungă 
presiune pozițională. Remize 
în partidele Buklci — Hen
nings, Pavlov — Boboțov șl 
Ciocâltea — Jansa. Ungurea- 
nu încearcă dar — credem 
noi fără șanse de reușită — 
să cîștige la Tatai.

Clasamentul : Ghizdavu &— 
3. Ciocâltea, Hennings 5’/t— 
2»/» (1), Pavlov 51/1—41/». Ho
botov 5—4, Gheorghiu 5—5 
etc.

Astăzi se joacă runda a
11-a. (V. Ch.)
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ȘCOALA RALIURILOR
Fără să putem spune că au 

ajuns la un număr satisfăcător 
fată de dezvoltarea automobi
lismului fn țara noastră, com
petițiile — și în special raliu- 
rile — sînt de la o vreme tot 
mal dese, arătind interesul 
crescind pentru sporturile me
canice. Este un fenomen fi
resc. deoarece el corespunde 
unei necesități. $i nu este vor
ba doar de satisfacerea unei 
legitime dorințe de întrecere, 
ci de realul aport pe care com
petițiile îl aduc perfecționării 
în conducere a automobiliștilor 
amatori. Nu trebuie să uităm 
nici un moment că în fiecare 
an numărul conducătorilor 
crește cu cca 20 000 și că în 
proporție de 70—80% cei ce 
conduc astăzi automobilele pro
prii au o experiență la volan 
doar de cîțiva ani și de cîteva 
zeci de mii de kilometri. Față 
de pretențiile traficului rutier, 
tot mai intens, tot mai dificil, 
această experiența rămîne in
suficientă și este destul de 
greu de găsit soluții pentru 
îmbogățirea ei. Școlile de șo- 
'feri amatori și la noi — ca 
pretutindeni, de altfel — nu 

■pot rezolva problema, iar crea
rea unor școli de perfecționa- 

■'re se tot amină fiindcă ele 
implică existenta unor poligoa
ne special construite, a unor 
autodromuri aflate încă in sta
diul de proiecte.

In aceste condiții competi
țiile rămîn singurul mijloc 
prin care automobiliștii ama
tori pot să ajungă la o cu
noaștere mai bună a vehiculu
lui pe care îl folosesc și la 
stăpînirea lui cit mai temeini-

INCEPE
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE OBSTACOLE Șl DRESAJ
Astăzi, la baza hipică din 

Calea Plevnei, vor începe 
disputele din cadrul etapei 
întîi a campionatului repu
blican de obstacole și dresaj. 
Vor participa călăreți de la 
cluburile Steaua, Dinamo, 
Centrul de călărie București, 
C.S.M. Sibiu, Petrolul Plo
iești, C.S.M. lași, A. S. Rovine 
Craiova, A.S.A. Cluj, A.S. 
Reedita Cislău. A.S, Recolta 
Mangalia și A.S. Mondial 
Lugoj.

în prima zi, de la ora 8, 
este programată proba de 
dresaj (cat. ușoară), iar de 
3a ora 17, cea de obstacole 
(cat. semiușoară).

că ; în aceste condiții raliurîle 
devin o școală necesară, cu 
rezultate care nu se pot cal
cula direct, dar fără îndoială 
vor duce la o mai mare sigu
ranță în conducere, la împu
ținarea tragediilor de pe dru
murile noastre. Știm prea bine 
că organizarea unor competiții 
pretențioase, pentru fruntașii 
acestui dificil sport, ridică o 
serie de probleme materiale 
care depășesc (cel puțin deo
camdată) posibilitățile celor 
chemați să le organizeze și 
necesită — așa cum am ară
tat — angrenarea temeinică pe 
acest făgaș, a uzinelor legate 
direct de tinăra noastră indus
trie auto. Organizarea raliuri- 
lor pentru începători este însă 
ușor de realizat Și succesul lor 
demonstrează cit de bine sînt 
primite. Cu o lună în urmă 
menționam succesul mereu 
crescind al Raliului Primăverii, 
competiție organizată de Școa
la de șoferi amatori din Bucu
rești și devenită tradițională. 
Duminică, cu prilejul Raliului 
actorilor, am asistat la un de
but mai mult decit promițător, 
care face pe organizatori să se 
gindească de pe acum la o e- 
diție de toamnă și desigur la 
transformarea întrecerii intr-o 
dublă întîlnire anuală. Exem
plele acestea ar putea fi ur
mate. Ne gîndim la un raliu 
al ziariștilor, la raliuri ale me
dicilor, inginerilor, arhitecților 
sau al altor organizații pro
fesionale, ne gîndim la raiiu- 
rile pe care ar putea să le ini
țieze Peco. Danubiana. ADAS. 
C.E.C.. întreprinderi și institu
ții legate de automobil.

Trasee alese cu grijă, pe 
măsura participanților. probe 
speciale atrăgătoare, dar și 
utile. pentru perfecționarea 
conducerii, ’ pot asigura succe
sul și de participare și specta
cular al acestor întreceri, dar 
mai ales vor asigura acea 
„școală" de care au nevoie 
tinerii noștri conducători. Pen
tru această „școală" sugerăm 
celor care vor păși la organi
zarea unor noi raliuri să in
troducă pe lingă proba spe
cială de îndeminare (devenită 
obișnuită) și alte probe cu 
efecte directe asupra pașilor 
spre măiestrie in conducere. 
Și dintre cele mai interesante 
și eficace considerăm PROBA 
DE ACCELERAȚIE (cu start 
de pe loc) pe 400 m în totul 
accesibilă începătorilor, probă 
care în alte țări a devenit 
competiție de sine stătătoare, 
de mare succes, determinind 
chiar construirea unor mașini 
speciale. Nu este nevoie să 
ajungem aici, dar putem și 
sîntem datori să facem din ra
liuri o „școală" a conducerii 
automobilului la nivelul pre
tențiilor impuse de traficul ru
tier contemporan. Este, în fond, 
o școală a vieții...

Gh. EPURAN

• Pe 28 iunie sosește tn 
țara noastră echipa feminină 
de volei a R.P.D. Coreene, 
ciștigătoarea medaliilor de 
bronz la ediția de anul tre
cut a campionatelor mondiale. 
Voleibalistele oaspete vor 
susține la Iași și P. Neamț 
mai multe partide de verifi
care cu reprezentativa Ro
mâniei.

• Meciurile de baraj pen
tru desemnarea celei de a 
doua echipe feminine care va 
promova în prima divizie 
dintre Universitatea Bucu
rești și Constructorul Bucu
rești se vor desfășura pină 
la 19 septembrie, datele fiind

ÎN FAȚA
stabilite de comun acord în
tre cele două cluburi.

• între 4 și 8 iulie, repre
zentativele masculină șl fe
minină de tineret ale Româ
niei se vor deplasa în R.D.G. 
unde vor susține cîteva me
ciuri amicale cu echipele si
milare ale țării gazdă.

• în perioada 16—18 iulie 
se va desfășura prima etapă 
din „Cupa Internațională 
F.R.V." la care vor participa 
echipele divizionare A (mas
culine și feminine), cu ex
cepția Penicilinei Iași (f) și 
Dinamo (m). întîlnirile se vor 
disputa astfel : MASCULIN : 
România tineret. Politehnica 
Galați. Viitorul Bacău, Ruda 
Hvezda Praga (la Botoșani), 
Rapid, Unirea Tricolor Brăi
la, Tractorul Brașov, J.S.K.

FSLEULUÎ
Slavia Sofia (la Brăila)) 
Steaua, Universitatea Cluj, 
Universitatea Craiova, Botev 
Vrața (la Craiova), I.E.F.S.) 
Politehnica Timișoara, Pro
gresul București. Dinamo Ti
rana (Ia Pitești) ; FEMININ I 
Dinamo, Medicina București, 
Ceahlăul P. Neamț, o echipă 
poloneză (23—25 Iulie, la P. 
Neamț). Universitatea Bucu
rești, Universitatea Timișoara, 
Sănătatea Arad, Akademik 
Sofia, (la Caransebeș), Rapid, 
Farul Constanța, I.E.F.S., Lo
komotiv Liberec (la Tîrgo- 
viște). Universitatea Cluj, 
C.P.B., C.S.M. Sibiu, Vasas 
Izo Budapesta (la Bistrița).

DOUĂ VICTORII CONVINGĂTOARE
Dintre partidele ultimelor run

de se detașează două realizări 
ale jucătorilor noștri, care merită 
să tie scoase în evidentă. După 
o lungă pasă neagră. Florin 
Gheorghiu a reușit sâ-și revină 
și a cîștlgat o excelentă partidă 
fa polonezul Sydor, în stilul ȘT 
cu precizia care constituie atri
butele unui purtător al titlului 
de mare maestru.

GHEORGHIU
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tn poziția din diagramă. Gheor
ghiu a luat conducerea jocului 
cu interesanta mutare 13...g5 ! 
După 14.C'hf5 N:f5 15.e:f5 f6 ne
grul a obținut preponderența în 
centru. A urmat 16.Cd5 C;d5 
N:d5-f- Rn8 18.DC3 Cd4 19.0(13 Dd7 
2O.g4 Db5 (Calul negru este evi
dent superior nebunului advers, 
iar în cazul schimbului damelor, 
finalul este pierdut de alb) 21. 
Del Ce24- 22.Rhl Cf4 (Pe acest 
cimp calul este inatacabil și va
lorează cit un turn, pionul sa
crificat pentru obținerea unei alt
fel de poziții fiind cu totul lipsit 
de importanță) 23.N :b7 Ta7 ! 24. 
NcG DbG 25.f3 h5 ! (începutul u- 
nui atac clasic pe coloana ,,h“) 
26.172 T117 27.Tel h:gl 28.f:gl Th4 
29.013 Rg7 3O.Nd5 TI118 31.Ncl Th3 
32.DC4 Tg3 î 33.T;f4 (Albul se 
decide să elimine calul supără
tor deoarece la 33.Ne2 ar fi ur
mat 33...c4 34. Tefl d5 ! iar ia 33. 
Tgl ciștigă Ch3 I) 33...g:f4, 34.
Tgl Db8 î 35.Tg2 Th4 3G. Dd5 Dt8 
37.N*e2 a5 ! (Jucat cu mult calm. 
Negrul se pregătește să cîștige

metodic finalul) 38.Rgl T:g2f 39. 
R:g2 Rh6 (Nu 39...Dh8 4O.Db7-+-)
40.113 Rg5 41. Nfl ThS 42.Rf2 Dg8 î 
(Cu prețul pionului clG, negrul 
forțează schimbul damelor) 43. 
D:dG Dd8 44.0 :d8 T:d8 45.d3 c4 ! 
(Foarte frumos ! Acum luarea 
cu pionul ,,d“ permite Td2-|-, iar 
după 4G.b:c4 Tb8 turnul negru 
pătrunde decisiv) 16.111'3 c3 47. 
Ne2 a4 ! (Forțează descinderea 
unei coloane pentru pătrunderea 
turnului) 48.b:a4 Td4 49.a5 Ta4 50. 
(14 T:d4 51.aG e4-j- 52.Rf2 Ta4 și 
albul a cedat.

O altă partidă care a provocat 
un viu interes în rindurile spec
tatorilor și a adus o victorie de 
prestigiu șahului nostru a fost 
aceea dintre Mircea Pavlov și 
marele maestru Iuri Averbach. 
S-a jucat o apărare sieiliană, m 
care după l.el c5 2.C13 Cc6 3.d4 
c:d4 4.C:d4 CfG 5.Cc3 dG, Pavlov, 
care juca cu albele, a ales cu
noscuta mutare a lui Sozin, G.Nc4. 
Averbach a răspuns cu 6...Nd7, 
mutare care este legată de obicei 
de ideea dezvoltării ulterioare a 
nebunului la g7. După 7.0—0, ma
rele maestru a jucat însă 7,..e6 
revenind la formația Schsvenin- 
gen. Jucătorul nostru a jucat 
In continuare foarte energic, eău- 
tînd să folosească pierderea de 
timp legată de mutarea Nd7 prin 
înaintarea rapidă a pionului Mf‘ : 
8.RIH Nc7 9.f4 0—0 10.15 I (Punctul 
eG este acum puternic atacat) 
J0...DC8 ll.f:e6 f;e« 12.CJ5 (Vezi 
diagrama. Este clar că negrul a

AVERBACH

8 IW I
iii Im ■!

L4U1A feg
3 . , .M
n na Lj n 
âSâS RâO
O &

PAVLOV

(Urmare din pag. 1)

depășește copios pe cel al în- 
frîngerilor, punînd reprezen
tativa noastră în postura de 
principală favorită a com
petiției olimpice.

Este, desigur, o poziție care 
face cinste atît sportivilor 
români, cit și antrenorilor 
care î-au pregătit. Dar, în 
același timp, este o poziție 
care obligă enorm, care nu 
poate face casă bună decît 
cu o comportare fără reproș. 
Pornind de la această reali
tate și evaluînd lucid pro
gresele realizate în ultima 
perioadă de timp de foarte 
multe reprezentative națio
nale, cei doi antrenori care 
au dirijat după C.M. pregă
tirile lotului nostru (prof. 
Nicolae Nedef — antrenor 
federal și prof. Oprea Vlase) 
au conceput preparativele 
pentru J.O. pe baze noi, ur
mărind în mod deosebit două 
idei i a) dificultatea cit mai 
ridicată a testelor; b) creș
terea rațională a numărului 
de Jucători incluși în lot — 
ambele cu scopul de a putea, 
în final, să închege o forma
ție matură, capabilă să re
ziste chiar și la cele mai 
dure șocuri competiționale.

UN SEZON ÎNCĂRCAT, 
DAR FOARTE UTIL

Pentru obișnuîțiî handbalu
lui din țara noastră sezonul

competițional din această 
iarnă s-a arătat a fi deose
bit de generos, oferindu-le 
multe și mari competiții. Nu 
ne îndoim că ei au gustat 
din plin, așezați comod în 
tribune sau în fața ecrane
lor de televiziune, aprigele 
confruntări în care au fost 
angajați cei mai buni dintre 
handbaliștii români. Numai 
că, eroii principali ai aces
tor palpitante întreceri au 
consumat, picătură Cu pică
tură, o mare cantitate de e- 
nergie, treeînd prin probele 
unui examen neobișnuit de 
dur. Intr-o succesiune aproa
pe săptămînală, mari tur
nee internaționale, competiții 
interne și internaționale au 
angajat prestigiul handbalu
lui nostru, apărat pe plan 
extern de aproximativ 40 de 
jucători. Unii dintre cei mai 
vîrstnici au pierdut cadența, 
alții au reușit să se menți
nă. Au apărut nume noi, 
care au confirmat încrederea 
ce li s-a acordat. Au existat 
ți promovări ratate. Nu vom 
intra în amănunt acum, de
oarece acțiunea continuă și 
în timpul acestei veri.

Să reținem, însă, ceea ce 
este mai important. Și anu
me : sezonul a probat în mod 
convingător că majoritatea 
membrilor lotului reprezen
tativ au o mulțumitoare ca-

...VRĂJIÎO»!
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COMERJUL Tg. MURES (medie de vîrstă sub 23 de ani)

CLASAMENTUL DIVIZIEI I 
LA SFlRȘITUL CAMPIONATULUI 

CLASAMENT

DIN NOU ÎN DIVIZIA A
D’Jptf numai un ân de 

„purgatoriu" în divizia B, 
Comerțul Tg. Mureș a reve
nit în eșalonul celor mai 
bune echipe masculine de 
baschet ale țării, în divizia

Izbutit să domine disputa di
vizionară B, impunîndu-se cu 
autoritate de-a lungul celor 18 
etape, în cursul cărora a 
pierdut doar două partide, la 
Craiova și la Mediaș.

1. Steaua 22 18 2 8 383:130 60
2. Gr. Roșie 22 17 2 3 343:103 58
3. Dinamo 22 15 2 5 291J109 54
4. Știința

Petroșani 2? 9 6 7 153:137 46
5. Univ. Tim. 22 9 5 8 187:136 45
6. Agronomia

Cluj 22 8 3 11 143:263 41
7. Farul C-ța. 22 7 4 11 167:203 40
8. Poli Iași 22 7 4 11 139:151 40
9. Rulmentul 

Bîrlad» 23 8 0 14 115:263 38
10. C.S.M.

Sibiu 22 6 4 12 92:*?45 34
11. Constr. Buc. 23 4 5 13 135:263 35
12. Rapid 22 5 1 16 148:257 3)

Gîndeso la emoția, la 
teama de a fi refuzați, cu 
care și-au adresat invita
ția sătenii din Fierbinți, 
jud. Dîmbovița. Să-l pof
tească pe Cristian Gațu, 
excelentul nostru sportiv, 
in satul lor și acesta să 
accepte 1 Au încercat to
tuși sperind că dragostea, 
pasiunea lor pentru hand
bal. mobilul chemării, ii va 
ajuta să-și îndeplinească 
dorința. Răspunsul pozitiv 
al clubului Steaua a stîrnit 
entuziasm. Și astfel recent, 
la Fierbinți au sosit Cris
tian Gațu — maestru eme
rit al sportului și colegul 
său de club, Cristian Die
ter.

Despre pregătirile gazde
lor și evenimentul înă sine 
ne-a scris profesorul de e- 
ducație fizică Petre Marin 
de la școala generală Car- 
tojani. din județ : „...s-ă
organizat o interesantă în
trecere handbalistică dota
tă cu o cupă confecționată 
special la Fieni — ,,Cupa 
Gatu” — la care au par
ticipat patru echipe (se
niori, .juniori și .junioare) 
din tot atîtea județe : Car- 
tojani-Ilfov, Blejești-Teleor- 
man. Slobozia-Argeș și 
Fierbinți-Dîmbovița. A fost 
o adevărată sărbătoare spor
tivă. Flori, entuziasm. între
ceri disputate timp de două

MINGII OE IIANOBAt
zile. După consumarea fina
lelor (seniori : Fierbinți-Ble- 
jești 15—10 ; juniori : Car- 
tojani-Blejești 9—8 ; junioa
re : Fierbinți-Blejești 5—4), 
„Cupa Gațu” — care va de
veni tradițională — a fost 
decernată de Cristian Gațu 
sportivilor din Fierbinți care 
au totalizat cel mal mare 
număr de puncte...” Ce au 
făcut invitații în cele două 
zile 7 Pe scurt au arbitrat, 
au jucat „făcînd adevărate 
vrăjitorii cu mingea" — o 
spune autorul scrisorii — au 
stat de vorbă cu iubitorii 
handbalului. Oaspeții au pri
mit cadouri făcute de copiii 
din .Fierbinți, iar aceștia la 
rindul lor au oferit foto
grafii. tricouri, mingi de 
handbal, autografe.

Categoric a fost o ser
bare sportivă, spontană, bine 
organizată, demnă de laudă. 
„Mulțumim celor doi Cristi
ani — Gațu și Dieter — 
scrie profesorul din Carto- 
iani, profesorilor organiza
tori Aurelia și Liviu Mari
nescu. care au asigurat totul 
participanților". Deci o ,,Cu
pă Gațu". iar de curînd am 
aflat și de o... „Cupă Gru
ia” tot pe aceste meleaguri. 
Putem lăsa să treacă neob
servată dragostea pentru 
handbal ce a sălășluit în 
județul Dîmbovița ?

M. Fr.

A. Cu Un lot întinerit, a 
cărui medie de vîrstă este 
sub 23 de ani (cel mai tînăr 
jucător — Bidiga — are 19 
ani, cel mai vîrstnic — Țe- 
dula — 30 de ani), formația 
antrenată de Ernest Tordai a

fost depășit tn deschidere. Pionul 
d6 este atacat șl nu poate Ii a- 
părat cu Db8. De aceea Averbach 
sc decide la un contraatac riscant) 
12...b5 ! 11 13.C:b5 C:c4 (Pio
nul e4 a fost eliminat și dacă 
ar putea realiza cl6—d5 negrul 
ar putea spera la o echilibrate 
a poziției) H.Dgl ! T:fS (Forțat, 
deoarece altfel se pierde o fi
gură) lS.DlfS Cf6 16.1)h3 Cl>4 17.
Ne2 C:c2 I8.1'bl TbS (Negrul a 
obținut un mic contrajoc pe flan
cul clamei, efemer însă) 19.Ce3 
Dc5 2O.Dg3 chs 21.D113 Cf« (O re
petare de mutări pentru a clș- 
tlga timp) 22.NC13 e5 ? (Pierde 
imediat, dar în orice caz poziția 
negrului era foarte greu de a- 
pârat. La 22...Cb4 ar fi putut 
urma, de exemplu, 23.T:f6 N:f6
24. D:h7+ Rf7 25.Ng6-f- Re7 26. 
Nh6) 23.N:h7-ț- I C:h7 24.D:d7 Dc4
25. N<12 și negrul a depășit timpul 
de gîndire, dar poziția era oricum 
pierdută.

★
Turneul intră acum in ultima 

fază. Cele cîteva runde care au 
mai rămas de jucat vor decide 
dacă Mircea Pavlov și Dumitru 
Ghizdavu (care nu a pierdut pină 
acum nici o partidă) vor reuși să 
realizeze norma de maestru in
ternațional, care este de 3 punc- 
ie. Șanse bune, dar pentru un 
obiectiv mai înalt — norma de 
mare maestru — are și victor 
Ciocâltea. Păcat că a trebuit să 
amine o partidă din cauza unei, 
amigdalite rebele, fiind astfel o- 
bligat să joace două partide in
tr-o singură zi, un efort mare 
care constituie un serios handicap 
în aceste runde decisive. Sîntem 
convinși că in acest finiș de con
curs, campionul nostru va face 
totul pentru un rezultat cit mai 
bun.

S. SAMARIAN

paritate <le rezistență față de 
intensele solicitări ale marilor 
turnee. De asemenea, s-a 
constatat o simțitoare dez
voltare a valențelor tactice 
individuale, selecționata na
țională acționînd, în diferitele 
ei formule, cu curaj și cu 
multă ingeniozitate, indife
rent de stilul de joc al ad
versarilor. Ceea ce a îngri
jorat au fost unele supără
toare (nu prin gravitatea lor, 
ci prin frecvența cu care au 
apărut), abateri de ordin dis
ciplinar. Dintre acestea vom 
nota doar una singură i ușu
rința cu care unii dintre 
membrii Iotului tratează pro
blema recuperării după efort, 
a odihnei și a sănătății in 
general. O sublinieri și de 
această dată (am măi făcut-o 
și cu alt prilej !) tocmai beri- 
tru că... greul abia începe.

NOUL VAL BATE CU 
CONVINGERE LA POR

ȚILE CONSACRĂRII 
■» ■

Nu putem încheia înainte 
de a ne opri și asupra celei 
de a doua idei de bază, care 
a stat tot timpul în centrul 
preocupărilor antrenorilor lo
tului Este vorba despre pro
movarea atentă, socotită, 
poate, puțin cam... reținută, 
a unor tineri handbal iști în 
reprezentativa țării. !n acest 
sens vom remarca, spre de
osebire de alți ani, că acum 
au apărut mult mai multe 
nume noi. Și tot spre de
osebire de trecut, de această 
dată ei au apărut în prima 
garnitură ca jucători titulari, 
fiind folosiți uneori de-a 
lungul unui întreg meci. în 
felul acesta verificarea lor 
s a făcut cu seriozitate, cu

*
PRINTRE CULOARE

>• La Oppenheim, in R. F. 
a Germaniei, în cadrul unui 
concurs internațional atle
tele noastre au înregistrat 
următoarele performanțe i 
înălțime i 1. Cornelia Po
pescu 1,76 m, 2. Anja Wolfs 
(R.F.G.) 1,74 m; 100 m: 1. 
Heide Rosendahl (R.F.G.) 
11.8, 2. Valeria Bufanu 12,0; 
greutate : 1. Olimpia Cata
ramă 14,14 m, 2. Lia Mano- 
liu 14,04 m.

lia) antrenor M. Nahorniac, 
a parcurs 10 km marș în 
47:46,0 —• record județean.

'• Tinăra ieșeancă Olga 
Ciobanu (Liceul 2), eleva an
trenorului Radu Titiniuc, a 
înregistrat trei noi recorduri 
republicane de junioare lai 
triatlon I — 2389 p, tetrat- 
lon V — 4172 p și tetratlon 
IV — 2889 p.

• Etapa municipală a ju
niorilor III și copiilor, des
fășurată pe stadionul Repu
blicii, a consemnat, între al
tele, victoriile următorilor 
atleți i JUNIORI III) băieți 
(1956—57) : 80 mi G. Curuț 
9,3, 300 m : A. loan 39,4,
600 in : A. Ioan 1:30,3, 90 mg! 
E. Alexe 13,3, 3 km marș t 
Gh. Ureanu 15:48,4, greutate; 
N. Stoica 13,25, suliță î- A. 
Stanciu 44,34, ciocan i N. 
Bîndar 51,68, lungime i T.
Chichi 6,51; fete (1957—58): 
80 m : S. Nedelea 10,3, 500 
m ! V. Bocșa 1:20,0, 300 in i 
D. Bursu 44,0, 60 mg : V*.
Ivan 11,6, disci JTurbui 
32,24 m. ;

Cunoscînd valoarea lotului, 
capacitatea antrenorului șj 
atmosfera sănătoasă existen
tă în rîndul jucătorilor, avem 
speranțe îndreptățite într-o 
comportare bună atunci e*nd 
se va relua prima divizie a 
țării.

în imagine (foto Carol 
Szasz — Tg. Mureș), echipa 
Comerțul (de la stingă la 
dreapta) ; E. Tordai (antre
nor), A. Kodaț, D. Mafic, T. 
Bidiga, T. Fodor, P, Bara. 
I. Țambrea, B. Raczkăvi, l. 
Bențe, L. Csernatoni, Șt. Nagy, 
Gh. Magoș. Din fotografie 
lipsește Robert Țedula.

C. ALBU-coresp.

’• Campionatul Capitalei 
la 20 km marș a reunit la 
start 21 de concurenți. în 
cadrul probei, C-tin Enache 
a înregistrat un nou record 
republican de juniori I cu 
1.37:19,0 iar Virgil Popa a 
obținut cea mai bună per
formanță națională a juniori
lor II cu 1.54:35,6. Campion 
al Capitalei a devenit C-tin 
Stan (Steaua) 1.33:07,0 care 
i-a întrecut pe : V. Ilie (Di
namo) 1.34:11,0. V. Such 
(Din.) 1.35:33,0, N. Kăeeanu 
(Rapid) 1.35:36,0, M. Perși- 
naru (PTT) 1.36:40,0, etc. 
(N. D. Nicolae — coresp.).

• La Cugîr, juniorul Vio
rel Bîldea (Unirea Alba Iu-

Campionatele pentru copii
TG. MUREȘ, 22 (prin telefon). 

După două zile de concurs, s-au 
încheiat întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane pen
tru copii, categoria a treia și a 
patra, . la gimnastică sp >rtivă. 
Cele mai bine pregătite s-au do
vedit a fi echipele de la Șc. spor
tivă Oradea. Flacăra Oraș Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, iar la Indi
vidual Florlca Ceaușel, Matilda 
Bercu, Teodora Ungureanu, Ma
ria Cojanu.

Iată rezultatele : cat. a 3-a, in
dividual : 1. Florlca Ceaușel (Șc. 
Sp. 2 Buc.) 37,10 p, 2. M. Bercu

(Șc. Sp. Ploiești) 36,75' p, S. fi/) 
Ciorbaru (Farul) 36,55 p ; pc e- 
chipe : Șc. Sp. Oradea 178,15 p. 
2. Farul 174,75 p, 3. Șc. Sp. Ti
mișoara 162,20 p ; cat. a 4-a. in
dividual : 1. T. Ungureanu (Șc. 
Sp. Reșița) 37,45, 2. M. Cojanu! 
(Flacăra Or. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej) 37,35. 3. M. Georgescu (Șei 
Sp. 2 Buc.) 87,05 p ; pe echipe 
2. Flacăra Or. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej) 181,40 p, 2. ȘC. Sp. ,Si-i 
biu 174,20 p, 3. Șc. Sp. 2 Buc)1' 
173,25 p. întrecerile continuă cHi 
probele pentru băipțl I ,

în vizită la Șeoala sportivă din Sibiu

Pe strada Independenței, as
cunsă in verdeața copacilor, 
o clădire micuță care nu spu
ne mare lucru. O firmă. Școa
la sportivă Sibiu, in fundul 
curții, cîteva terenuri de sport, 
glasuri de copii...

Pătrund și, n-am ce face, 
aștept ca directorul, prof. Tra
ian Todoran „să iasă de la 
oră”. Recapitulind întrebările 
ce vreau să i le pun, una mă 
obsedează : „Ce rezultate măi 
deosebite aveți ? Am dori să le 
facem cunoscute in paginile 
ziarului Sportul”. De unde să 
știu ce greu s-ar putea face 
așa ceva 7! Privirile îmi alu
necă pe cîteva cartoane mari 
înșirate pe pereți și citesc : 
„.. .Elevii școlii noastre cam
pioni R.S.R. ... Participări 
la campionate europene... 
balcanice... Maeștri ai spor
tului : Ion Ganea și Dumitru 
Popoaie (sărituri in apă), Ion 
Miclăuș (natație), Rodica Popa 
(volei), Gunther Spack (hand
bal). .. Echipe campioane re
publicane. ..“ Șj nume multe,

o deosebită înțelegere, dîn- 
.du-li-se posibilitatea de a 
demonstra integral calitățile 
cu care se prezintă la exa
menul de intrare într-una 
din cele mai prestigioase for
mații reprezentative din 
lume.

Rezultatele pot fi conside
rate satisfăcătoare. în unele 
cazuri ele nu au fost pe de
plin convingătoare și din a- 
cest motiv acțiunea va con
tinua și în această vară. To
tuși este demn de reținut 
faptul că, în prezent, hand
balul nostru masculin are o 
„gardă" 
toți în 
extrem 
bate cti 
consacrării.
nume care 
rezonanță 
cunosc în 
sport, dar 
poate, tot 
ca și ale

de tineri jucători, 
jurul a 20 de ani, 
de valoroasă și care 
convingere la

Iată și 
azi au mai 
pentru cei 
intimitate 

care 
atît 

celor

porțile 
cîteva 
puțină 
ce nu 

acest 
vor fi,mîine 

de cunoscute 
mai celebri

ECHIPA

șlefuitorilor de
tabele în tuș, pătrățele roșii, 
albastre, performanțe. Poți e- 
numera atîtea rezultate, pro
dusele realizate de o fabrică 
in decurs de zece ani ? Plnă 
la sosirea directorului, prin
cipala întrebare căzuse.

In scurtă vreme ne întîlnim. 
Tînăr, amabil, cu un zimbet 
binevoitor permanent pe chip, 
profesorul Todoran ne face 
cunoștință cu_ școala pe care 
o conduce, 
principalele date puse la dis
poziție : în școală sinț circa 
1309 elevi ‘ ’ 7 '
70 grupe aparținînd 
secții ; elevii au la 
o bază sportivă în 
(două terenuri de handbal as
faltate. patru de volei, trei 
de baschet, o mică tribună), 
o sală de gimnastică cu apara
tele necesare, o sală dc jocuri 
sportive ; încă în acest an se 
vor asfalta terenurile de bas
chet, bază sportivă va fi ilu
minată, se va amenaja o pistă 
de atletism acoperită.

O inițiativă, urmată de

Pe carnet rămîn

încadrați in peste 
celor 8 

dispoziție 
aer liber

O

handbaliștl români t Voinea, 
Dan Marin, Bota. Stockl, 
Cosma, Schobel și Ștef. Ar 
mai trebui, doar să preci
zăm că și dintre jucătorii 
mai vechi (ca activitate!) 
sînt unii nu cu mult mai în 
vîrstă decît cei amintiți, așa 
cum este cazul cu Orban, 
Chlcid și Birtolom.

★

Prezentate astfel, lucrurile 
se află pe un făgaș bun. Rea
litatea, în fond, aceasta este. 
Pentru că dacă am extinde 
analiza noastră asupra altor 
aspecte, atunci balanța ar în
clina, de asemenea, tot spre 
sensul pozitiv. Nu rămîne 
decît ca eforturile să fie în
zecite pe măsură ce se apro
pie data marii confruntări, 
iar colaborarea dintre antre
nori și jucători să îmbrace 
un caracter mai intim, de 
sprijin și încredere reciprocă.

MASCULINĂ A PLECAT IN UNGARIA Șl IUGOSLAVIA
Ieri a părăsit Capitala se

lecționata masculină de hand
bal a țării noastre, oare după 
ce va disputa la Debrețin, la 
25 și 26 iulie, o dublă 
nire cu reprezentativa 
gariei, se va deplasa pe 
ta Adriaticii, Ia Rijeka, 
țru a participa la tradiționa
lul turneu dotat cu „Trofeul 
Iugoslavia". Au făcut deplasa
rea următorii 14 jucători i 
Penu, Orban, Samungi, 
Stockl, Coasă, Voinea, Stef, 
Birtolom, Dan Marin, 
dovan, Schobel, Chicid, Cos
ma și Bota. Lotul este înso
țit de antrenorii N. Nedef și 
Oprea Vlase, dintre care

întîl- 
Un- 

coas- 
pen-

Mol-

primul ne-a declarat înaintea 
plecării i confruntările, deo
sebit de dificile, se înscriu în 
planul nostru de pregătire 
pentru J.O. In acest turneu 
prezentăm o formație nouă, 
motiv pentru care nu aștep
tăm rezultate excelente. Ceea 
ce dorim mai mult este să 
verificăm și să rodăm ele
mentele tinere, în care ne 
punem mari speranțe pentru 
Olimpiadă, Aceasta nu în
seamnă că nu țintim primul 
loc la această mare competi
ție organizată de prietenii 
noștri iugoslavi. Vom apăra 
din toate puterile prestigiul

invitație. Peste cîteva ore șefii 
de catedră se vor afla într-o 
sală alăturată. Dacă vreau 
să-i cunosc... Astfel, mă aflu 
nu . peste mult timp lingă cei 
care duc o muncă titanică — 
nu. cuvintul nu este exage
rat. — de formare, de șlefuire 
a viitorilor sportivi, a acelora 
prin mina cărora trec anual 
peste 1 300 de copii. De faot 
stau față în față cu vîrfuri 
ale cadrelor didactice sportive, 
cu antrenori reputați, cunos- 
cuți pentru munca lor în în
treaga tară, un adevărat bu
chet pe care nu-1 au multe 
școli : Norbert Hatzack (sări
turi în apă), Richard Wagner 
(atletism), Gheorghe Ludu 
(baschet), Ioan Schuster (hand
bal). Gheorghe Bodescu (volei), 
Herbert Wittenberger (natație), 
Traian Todoran (fotbal). Horst 
Stoltz (gimnastică).

Stînd de 
dintre ei. te 
că nu te-al 
zezi o masă

vorbă cu 
cuprinde 
gîndit să 
rotundă, avîndu-i 

ca invitați. Au greutăți ; „ne 
este foarte greu fără sală 
pentru handbal și baschet" ; 
„de ce se fac școli noi — nu
mai in Sibiu avem cinci și 
două licee,— fără săli de gim
nastică ?” ; „plătim anual, în 
medie 120 000 lei chirie la 
bazin. Dacă am fi făcut noi

fiecare 
regretul 
organi-

unul. îJ „mingile de volei) 
sînt proaste: grele, cu bucăți 
din piei diferite> camere proas
te” ; „la unele școli avem pai 
nouri de baschet stricate. Ni-j 
meni — cooperație sau indus-? 
trie locală — nu vrea să ni la 
repare”.

Dar cite n-am aflat 7 Trt 
Sibiu s-a introdus înotul obli-, 
gatoriu încă din clasa a 11-a, 
în trei cartiere se fac centre 
de baschet pentru inițiere și 
depistare de talente. La fel de 
interesante ni se par propune
rile : mărirea sălilor de sport 
de la Liceul „Gh. Lazăr” și 
Liceul agricol, amenajarea u- 
nei baze sportive in Valea Au
rie. într-un minunat cadru na
tural. executarea unor proiec
te de bazine simple (8/4 m sau 
12/4 m), montarea de panouri 
pentru baschet în curțile șco
lilor. la Ștranduri. ..

— Este deajuns ca școala 
sportivă să crească elemente 
și individualități pentru spor
tul de performanță sau este 
nevoie — pentru a fi bine co
tată — ca echipele și indivi
dualitățile respective să ob
țină neapărat performanțe ? 
— sînt interpelat.

N-am înțeles „tîlcul” între
bării. Indiferent din ce unghi 
privești, școala din Sibiu tot 
printre cele mai bune din tară 
rămîne. Părăsind-o, am mai 
privit o dată în urmă. Parcă 
nu mai era așa mică. Apărea 
printre copaci mare, impună
toare.

Oricum, așa este raportată 
la prestigiul pe care îl are. 
Omagiu șlefuitorilor !...

Modeste FERRARINI

Noblețea actului voluntar!
(Urmare din pag. 1)

țîndu-i să înoate pe copiii 
Dunării, fără să pretindă 
pentru aceasta bani in plus. 
Iar la Movila Miresii, un su
plinitor, îndrăgostit de atle
tism, conduce o secție DE 
PERFORMANȚA, necerind o 
normă suplimentară... Și 
exemple s-ar mai putea da.

Dar, in categoria pasiona- 
ților trebuie trecuți, la tui loc 
de frunte, oficialii și arbitrii, 
solicitați să diriguiască volu
mul in continuă creștere al 
competițiilor ce se desfășoară 
la fiecare sfîrșit de săptămină 
în fabrici, instituții, școli, in 
orașe sau municipii. Ei sînt 
de ordinul miilor, dacă nu 
chiar mai mare.

La aceste întreceri, ale în
cepătorilor, rolul arbitrului 
depășește ca însemnătate și‘ 
semnificație pe acela al unui 
simplu „judecător". El, arbi
trul, devine un inițiator în 
disciplina respectivă, un das
căl, un pedagog chemat să-i 
învețe de timpuriu pe tineri cu 
spiritul cinstei, al fair-play- 
ului, al respectului față de 
adversar. Avem nenumărate, 
exemple de oameni, foștii 
sportivi, care — părăsind a- 
rena performanței — i-au ră
mas, totuși, fideli, încadrîn- 
du-se în eșalonul cavalerilor 
fluierului. Pentru ei, arbitra'-

liandbalului românesc dMainisfil rgpreziptă, de

fapt, puntea cu stadionul st 
cu tinerețea.

Recent, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport a stabilit ca, țemporar, 
arbitrajele la campionatele și 
concursurile municipale și o- 
rășenești, precum și la cele 
ale Bucureștiului, în toate ra
murile de sport, inclusiv fot
balul, să se facă onorific. 
Este o măsură utilă, care va 
aduce economii, bani ce vor 
putea fi dirijați spre întărirea 
bazei materiale a asociațiilor 
și cluburilor. De altfel, sin- 
tem convinși că nu haremu
rile simbolice îi chemau la 
centrul terenului pe cei mai 
mulți dintre arbitri, ci. dra
gostea lor pentru sport.

Din păcate, spiritul acestei 
măsuri, echivalentă — în ul
timă instanță — cu un apel 
adresat celor ce iubesc miș
carea sportivă, nu a fost pre
tutindeni înțeles. S-au sem- 
malat absențe, neprezentări, 
care au produs perturbări în 
desfășurarea unor competiții 
și concursuri. Iată de ce, tn 
cadrul colectivelor de arbitri 
și oficiali, ar fi bine să se 
dezbată hotărîrea Consiliului 

'Național, să se facă un în
demn stăruitor către toți cei 
chemați să conducă întilni- 
rile sportive. Răspunzînd 
„prezent", ei vor face un ve- 

șritabil act de noblețe sufle
tească, j,
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REFLECȚII DUPĂ CUPLAJUL DE LA BRAȘOV

Așadar, prezumțiile 
fesorului Ardeleanu, 
trenorul reprezentativei 
(juniori — la care ne-am grăbit 
și noi să ne facem părtași — 
nu s-au adeverit: favoritele 
hîrtiei, Metalul București și 
Universitatea Cluj, au ter
minat învinse penultimul act 
al campionatului, PETROLUL 
PLOIEȘTI și ȘCOALA 
SPORTIVA SIBIU, echipe 
cu mai puține nume so
nore și cu mai puțină ex
periență, urmînd să asigure 
..deschiderea" finalei „Cupei 
României", din 4 iulie.

Deși mai anonime — Pe
trolul n-a mai participat la 
o finală de juniori de mulți 
ani,. iar Școala 
biu se prezintă 
de... debutantă 
în cauză și-au 
MERIT dreptul 
justețea victoriilor lor de du
minică fiind plasată dincolo 
de orice dubiu, chiar dacă 
juniorii ploieșteni s-au vă
zut eîștigători abia după e- 
xecutarea seriilor de lovituri 
de pedeapsă. în fața irnor 
adversari redutabili — între 
care Metalul avea de apărat 
titlul cucerit cu un an în ur
mă —, Petrolul și Școala 
sportivă Sibiu s-au dovedit 
ansambluri bine echilibrate, 
dotate cu mulți jucători ta
lentați și harnici, dispuși 
oricînd sacrificiului tactic 
cel mai incomod, echipe în 

Videvăratul înțeles al cuvîn-

pro- 
an- 
de

sportivă Si- 
cu atestat 
—. echipele 
dobîndit PE 
de finaliste,

t V • sAntrenorii echipelor promovate in divizia A se destăinuie
t. bone: „începem un nou urcuș" VICTORIOS, ANTRENORUL VLAD SE RETRAGE

conștiin- 
fotbaliștl 

Cramer

tulul, perseverente (ambele 
au fost conduse multe mi
nute cu 1—0 I) și 
cioase, posedînd 
(Istrătescu, Dobre,
— Ploiești ; Schel, Țurlea, 
Marcu — Sibiu) aflați în pra
gul unor sigure salturi valo
rice.

Calificarea Petrolului în 
finală — după atîta amar de 
ani — demonstrează că ex
perimentul tînărului antre
nor Gheorghe Dumitrescu (o 
grupă de copii preluată cu 
3—4 ani în urmă, călită în 
condiții originale , cu an
trenamente la 6 dimineața 
pe geruri care spărgeau pie
trele. ..) nu este doar 
„test" 
grăbit 
echipa 
eîțiva
CEPTIBILI OHICÎND 
PROMOVARE, ceea 
trebui să bucure realmente 
conducerea clubului, îndeob
ște sceptică și parcimonioa
să cu laudele. Cu această 
participare la finală și cu 
cele cîteva nume pe care — 
.sîntem siguri - 
pune, Gheorghe 
se dovedește nu numai 
pregătit teoretician (ceea ce 
știam i 
tician 
care 
doim, 
tatare 
iești..,

Martori la cuplajul

un 
spectaculos, cum s-au 
mulți să afirme i 
din Ploiești numără 

jucători (4—5) SUS-
DE 

ce ar

le vn im-
Duniitrescu

un

că este), ci și un prac- 
iscusit, virtute 
începusem să 

după zvonurile 
venite dinspre

de 
în- 
es-

ne
con

Plo-

de pe

stadionul „Tractorul* din 
Brașov, trebuie să recunoaș
tem că meritul cel, mai mare 
al pedagogului Dumitrescu 
este acela de a fi imprimat 
echipei o ordine rigidă, res
pectată cu sfințenie tocmai 
de jucători expansivi — emo
ționantă a fost clipa victo
riei asupra Metalului, cînd 
ploieștenii au alcătuit o ade
vărată piramidă vie a bucu
riei la picioarele antrenoru
lui ! —, superbi în entuzias
mul lor juvenil.

In ceea ce-i privește pe 
elevii sibieni, izbînda de pî
nă acum a acestora — PRI
MA UNITATE DE INVÂȚA- 
MÎNT PĂTRUNSĂ ÎNTR-O 
FINALA DE CAMPIONAT !
— cunoaște semnificații su
plimentare, întărind convin
gerea că teritoriul școlilor 
sportive (sau cu profil) re
prezintă o arie în care 
muncește

Dintr-o 
antrenor 
gostit de 
sortii Traian Tudoran — a 
colectat 15 talente autentice 
mai puțin cunoscute, 
dornice de afirmare, 
sionînd deopotrivă prin 
noșt.ințele tehnice,
— iată 
balului 
Sibiu !
comun, 
plăcere 
federației, 
cu, prezent la semifinale.

Evident, puținele 
de mai sus — care 
pot termina fără a 
un cuvînt de elogiu și celor 
două învinse, Metalul și 
Universitatea Cluj, — nu se 
aventurează să fundamenteze 
ideeă că Petrolul și 
sportivă 
perfecte, 
reflecțiile 
doar asupra faptului 
doi outsideri care iși 
disputa finala din 4 iulie au 
merite de netăgăduit în ca
lificare. o calificare pentru 
care s-a cheltuit mult en
tuziasm și s-a consumat 
multă trudă...

iAPUS DE SOARE" — dramă în 30 de acte. Scenă finală 
(eroii sînt... in pom !) Desen de ANDO

Arbitrii meciurilor ultimei etape,
27 iunie, a diviziei A
Steagul 

(Sibiu),
roșu : 
ajutat 

(Sibiu)

Dinamo —
C. NIȚE8CU 
la linie de T. Andrei 
și V. Cioc (Mediaș) ;

Politehnica — Jiul : C. 
JBĂRBULESCU, ajutat de C. 
Costicâ și M. Haimovici (toți 
din București) ;

Sport Club Bacău — Univ. 
Craiova: P. SOTIR, ajutat 
de C. Dragotescu și I. Dancu 
(toți din București) ;

Farul — Rapid : C. GHIȚĂ,

G.ajutat ile Tr. Moarcăș și 
Pop (toți din Brașov) ;

Progresul — „U“ Cluj :
ROTARU, ajutat de V. Bui- 
mistruc și V. Ciolan (toți din 
Iași) ;

C.F.R. Cluj — U.T.A. : G. 
LIMON A, ajutat de V. Dumi
trescu și C. Petrea (toți din 
București) ;

C.F.R. Timisoara — Steaua : 
I. CÎMPEANli, ajutat de E. 
Călbăjos și T. Gaboș (toți 
din Cluj).

M.

eu folos 
singură 
priceput 
meserie

se 
și pasiune, 
școală, un 
și îndră- 
— profe-

dar’ 
impre- 

cu- 
cît și prin 

un imperativ al fot- 
modern aplicat la 

— gabaritul ieșit din 
atribut remarcat cu 

de însuși președintele 
Mircea , Angeles-

Sibiu de(in 
cu jucători 

acestea

rînduri 
nu se 
aduce

Școala 
echipe 
totali: 
insistă 
că cei 

vor

Ovidiu IOANIȚOAIA

Cu greu izbutim să-1... de
pistăm pe Tiberiu Bone, an
trenorul proaspeților divizio
nari A din Țg. Mureș, și să 
„contractăm" o discuție cu 
el. în aglomerația de la ca
bina „aleșilor", după ultimul 
și cel 
meci 
tocmai 
țese...

E, în sfîrșit, liber, vesel — 
e atît de normal și frumos 
zîmbetul victoriei I — și pre
gătit să facă față, de astă 
dată, unei discuții despre... 
divizia B.

— A fost greu ?
— Cu mult mai greu decît 

arată cele trei pi’ncte dife
rență — ce ne scuteau de 
orice emoție — pe care le 
aveam înaintea ultimului 
meci cu bucureștenii.

Se simte acum pe figura 
lui Tiberiu Bone încleștarea 
atîtor momente încărcate de 
incertitudine din trudnicul 
maraton al promovării.

— După meciul cu 
greșul Brăila (pierdut 
A.S.A. cu 0—1 — n.n.) 
simțit pe băieți mai 1 
stăpini pe ei. Și — mărturi
sesc acum — mi-a fost frică. 
De altfel, dacă Metrom nu 
smulgea un punct Sportului 
studențesc...

— Speranța este însă tot
deauna 
acesta 
pentru 
ce v-a 
cest campionat ?

...Se vede bine că Titi 
Bone alege ; au fost, deci, 
multe asemenea momente.

— De fapt, să le numim 
niai bine... griji. In primul 
rînd, a trebuit să șterg ur- 
nieJe șocului retrogradării*, de i

mai lipsit de miză 
din tot campionatul, 
cu Sportul studen-

Pro- 
t de 
i-am 

puțin

legată de sentimentul 
de incertitudine.1 
că a venit vorba, 
mai fost teamă în

Si 
de 
a-

anul trecut, căci, Ia început, 
încrederea în forțele lor Ie 
era necesară ca aerul băieți
lor mei; apoi trebuiau elimi
nate suspiciunile din echipă. 
Și cum dorința de a reveni 
de unde căzusem era fermă, 
restul, adică o pregătire me
todică, asidttâ, 
te, solicitarea 
antrenamente.
sine.

— Realizați 
promovării 
oară (prima dată în 1967 — 
n.n.). Aveți, așadar, experi
ență în acest sens. Ce-i tre
buie unei echipe de divizia 
B pentru a-și realiza visul 
de ascensiune ?

— Foarte multe, dacă nu 
totul. în primul rînd, să 
șteargă diferentele dintre 
jocurile „de acasă" și cele 
<le „afară", adică să joace 
bine oriunde și „să meargă" 
numai la victorie

... 18 meciuri, cîștigate, 6 
meciuri nule. 12 puncte ob
ținute în deplasare.

— Asta nu înseamnă că nu 
trebuie să știi să și pierzi. 
Chiar și atunci cînd se în- 
timplă din cauza... arbitrilor 
ca la... Dar să nu mai răs
colesc 
apoi, 
lizat 
prima 
sîntem o echipă perfectă, 
tacul și linia mediană — 
care Hajnal. Fazekaș 
Naghi au fost pietre de 
carate — se situează la 
velul „A“-ului, dar linia 
fensivă mai trebuie mult, 
foarte mult, muncită. Divizia 
A NU I.ARTA asemenea lip 
suri. O știi» foarte bine. Așa 
că. de acum începe un nou 
urcuș, cu siguranță mai greu 
decît cel pe care de-abia l-am 
terminat.

Luciditate, foarte multă lu
ciditate descoperim la antre
norul mureșenilor. Din ea, 
jocul echipei pe care o an
trenează a împrumutat mult. 
Totuși, am căutat și o tentă 
sentimentală în dialogul nos
tru i

— Ce le urați foștilor dv. 
adversari, echipei Sportul 
studențesc ? .

— Să nu-i mai avem par
teneri in divizia B, ci în A.

— Dar dumneavoastră în
șivă 7

— V-ain răspuns două 
rinduri mai sus...

cu alte cuvin- 
maxiină la 
venit de laa

performanța 
pentru a doua

amintiri neplăcute. Și 
chiar dacă ne am rea- 
dorința revenirii 
scenă, nu inseamnă

pe 
că 
A- 
în
Și
14 

ni- 
<le-

Radu TIMOFTE

Luni, 21 iunie... A doua zi 
după încheierea socotelilor în 
„B“... Intîlnlre cu antrenorul 
Ladislau Vlad într-unul din 
birourile clubului Crișul.

Știindu-1 pe interlocutorul 
nostru un om sincer, des
chis, declanșăm dialogul cu 
el fără ocolișuri...

—' Spuneți-ne, vă rugăm, 
v-ați temut 'vreo clipă în 
privința revenirii în „A“ ?

— La început, nu. Echipa 
mergea. După șase etape acu
mulase 10 puncte, eram cu 
toții atenți la Politehnica Ti
mișoara. Cînd, deodată, au 
apărut și necazurile: Dără- 
ban și Catena au fost elimi
nați din facultate — firește, 
din vina lor —, Kun, Cassai 
și Popovici ne au părăsit pur 
și simplu.

— $i-apoi 7
— Perioada critică a fost 

depășită, datorită conducerii 
clubului și a secției, care au 
reușit, împreună, să pună lu
crurile la punct, fn scurt 
timp, echipa a redevenit o 
familie, un tot omogen su
fletește. tn diferite ocazii, 
cînd, de pildă, vreunul din 
jucători iși aniversa ziua de 
naștere, era prezentă întrea
ga echipă. Un cadou, o cît 
de mică atenție, erau prile
juri de mare bucurie pen
tru sărbătorit. Să vă 
spun că în aceste 
Crișul realiza, 
etape ale returului, .9 puncte 
din 10 posibile ?

■— în ce moment al între
cerii. apreciați că s-a decis 
soarta campionatului în seria 
dv ?

— tn etapa a Vil-a a turu
lui, cînd Crișul, în zece oa
meni, a scos 1—1 cu „Poli", 
la Timișoara. Au mai cîntă- 
rit greu și acel 0—0, cu Cor- 
vinul la Hunedoara, și victo
ria (2—1) cu C.S.M. la Sibiu. 
Si, totuși, deși echipa noastră 
realizase „desprinderea", re
turul a fost pregătit cu deo
sebită atenție. Doream să evi
tăm și cea mai mică sur
priză.

— Care au fost jucătorii 
cu cel mai bun randament 7

— In primul rînd, acest 
Sătmăreanu II, pe care l-am 
crescut 
fn care 
răsește, 
eu. Mă 
dul că, 
rești, 
vede, și ca om, și ca fotba
list, Asta-i viața. Și copiii 
pleacă de lingă părinți...

Sătmă-

mai
condiții

in ultimele 5

de la pitici. Din ziua 
a.m auzit că ne pă- 

-parcS nu mai - sînt 
consolează doar gîn- 

poate, acolo. la Bucu- 
se va realiza mai re- 
și <a viu, țit ca jvtiza- 
Asta-i viata. Și copiii

NOCTURNELE" DE PE STADIONUL 23 AUGUST
NU SE VOR MAI LĂSA MULT
Coloșii dc oțel aflați în 

jurul stadionului „23 Au
gust" din Capitală — de fapt 
susținătorii instalației elec
trice de nocturnă — au în
ceput vie luni, pe rînd. un 
spectaculos... dans aerian. Cu 
mișcări greoaie, dar 
în scrîșnet de fier 
țuri, o puternică 
„Colles" utilaj

sigure, 
și lan- 
macara 

deosebit

de ’ puternic — a început să 
ridice stâlpii. purtîndu-i prin 
aer pînă pe coronamentul 
stadionului.

Ne aflăm deci într-o nouă 
fază a lucrărilor, motiv pen
tru care am cerut amănunte 
de la ing. Mircea Ștefănescu, 
director adjunct cu probleme 
tehnice în I.E.A.B.S. : „A în
ceput — ne-a spus dînsu

AȘTEPTATE!
ridicarea tronsoanelor venite 
de la Bocșa și asamblate pe 
șantier. Azi (n.r marți) se 
ridică cel de-ai doilea. După 
ce vor Ii aduși toți patru pe 
coronament, urmează să fie 
ridicați in poziție verticală 
cu ajutorul unor trolii elec
trice pină in poziția lor fi
nală. Specialiștii <le la ,.Elee- 
tromontaj- depun toate ei'or-

1
. / Aurel PĂPĂDIE

ECOURi DUPĂ CONGRESUL U.E.F.A

Tn urma acestor rezultate, cele 
patru echipe clasate, pe locul I 
în grupe, (Gr. șc. UCECOM Ga
lati, Gr. șc. Inii. lemn. Suceava, 
Gr. șc. CENTROCOOP Constanța, 
și Șc. prot. Nicolina Iași) s-au 
calificat pentru semifinalele care 
se vor disputa joi după cum 
urmează : ojștlgătoarele seriei • 
cu IV și II cu III. învingătoarele 
in aceste partide iși vor disputa 
titlul de campioană republicană 
a școlilor profesionale pe anul 
1971, iar învinsele se vor întrece 
ipentru locurile s—4.

Pupă trei zile de întreceri, 
feri La prlnz, s-au încheiat jocu
rile preliminare din grupe. Iată 
rezultatele : Seria I : Șc. prof. 
U1VIMK Cluj — Gr. șc. Constr. 
Sibiu 3—2 (1—1), șc. prof, co
mercială Constanța — Gr. șc. ■ 
UCECOM Galați 2—4 (0—2), Gr.
șc. UCECOM Galați — Șc. prof. 
UMMR Cluj 1—0 (0—0), Gr. șc.
constr. Sibiu — Șc. prof, comer
cială Constanța 1—3 (0—1). Seria 
a II-a : Gr. șc. petrol Pitești
— Gr. șc. MIU Buc. 2—2 (0—1), 
Șc. prof. mec. agricol. Aiud — 
Gr. șc. ind. lemn. Suceava 0—3 
.(0—3). Gr. șc. ind. lemn. Su
ceava — Gr. țc. petrol Pitești 
3—2 (1—1), Gr. șc. MIU BUC.
— Șc. prof. mec. agricol. Aiud
2_2 (0—2). Seria a III-a : Gr. 
șo. energ. Galați — Gr. șc. mat. 
de constr. Tg. Jiu 2—0 (1—0),
Gr. șc. CENTROCOOP Constanța
— Gr. șc. comb. sid. Galați 1—0 
(0—0), “ * J "* 
lăți - 
(1-1). 
Jiu -
Constanța

Gr. șc. comb. sid. Ga- 
Gr. șc. energ. Galați 3—2 
Gr. șc. mat. constr. Tg.

Gr. șc. CENTROCOOP 
_______-.;a 1-1 (1-1). Seria a 
IV-a : Gr. șc. al cons. pop. Arad 
— Sc. prof. Nicolina Iași 0—2 
(0-0).

(Urmare din pag. 1)

AZI, LA PITEȘTI

F. C. ARGEȘ - PETROLUL
Azi, la Pitești, de Ia ora 

17,30, are loc partida de fot
bal dintre F.C. Argeș și Pe
trolul Ploiești, care contează 
■pentru ultima etapă — a 
XXX-a a diviziei A. Meciul 
are loc azi, deoarece F.C. Ar
geș urmează să plece într-un 
turneu în Iran.

Va arbitra o brigadă din 
Craiova, formată din O. 
Comșa (la centru), ajutat de 
A. Ene și N. Mogoroașă.

membri „en titre" să fie ex
ceptați de Ia această regulă, 
propunere care finalmente a 
și fost adoptată de Congresul 
U.E.F.A. Prin urmare s-a 
ținut ceva, nu 
tuși se poate 
făcut, un pas 
recția alegerii 
conducere ale

în ceea 
țiile 
tru

ob- 
to- 
s-a 
di- 
de

prea mult, 
aprecia că 
înainte în 

organelor 
U.E.F.A.
privește rela- 

U.E.F.A.—F.I.F.A. pen-
a căror elucidare s-a 

distribuit, la intrarea in sala 
congresului, o declarație in 
cinci puncte, situația care se 
arăta complexă și furtunoa
să. o dată cu' desemnarea ea 
vicepreședinte al F.I.F.A. a 
domnului Wiedercker preșe
dinte al U.E.F.A.. s-a calmat 
și a intrat pe un făgaș nor
mal. De altfel, președintele 

domnul Stanley Rous 
a 

cuvintul său și

re

Duminică în Capitală
Stadionul Dinamo, ora 16 : 

Dinamo — Steagul roșu (ti- 
neret-rezerve), ora 18 : Di
namo — Steagul roșu (divi
zia A) ;

Stadionul Republicii, _ora 
16 : Progresul — 
(tineret-rezerve), 
Progresul — „U“ 
zia A).

„U“ Cluj
ora 18: 

Cluj (divi-

★
Terenurile pe care se vor 

disputa meciurile din ultima 
etapă a barajului pentru pro
movarea în divizia B se vor 
stabili vineri.

F.I.F.A., 
prezent la acest congres, 
amintit în 
faptul, nu lipsit de semnifi
cație. că. dacă domnul Wia- 
dercker ar fi fost mai din 
timp vicepreședinte al F.I.F.A., 
în mod cert, o parte din pro
blemele actuale litigioase nu 
ar mai fi existat...

A urmat apoi încă o miș
care tactică, prin care Co
mitetul Executiv al 
a retras nepopulara 
punere de a asimila 
natele europene cu 
nariile campionatului 
al. Astfel au fost îndepărtate 
punctele de divergență, iar 
adoptarea prin vot consulta
tiv a unor principii care nu 
deranjează pe nimeni, a de
venit ne loc o chestiune pro
cedurală.

Rămînea deschisă pentru 
viitor o problemă deosebit de

U.E.F.A. 
sa pro- 
campio- 
prelimi- 
mondi-

delicată și abolită în multe 
federații internaționale, așa 
numitul vot proporțional, care 
urmărește să asigure, unor fe
derații europene o poziție de- 
ferențială _ în 
selor 
teza 
care 
voltat 
de cluburi afiliate 
cători legitimați), să 
tul la mai multe voturi decît 
federațiile cu mai puține clu- 
lțuri șt jucători. Firește că o 
asemenea tendință este foar
te vulnerabilă. De altfel, re
zolvarea ei a rămas in sus
pensie, pe agenda Comitetu
lui executiv al U.E.F.A.

In ceea ce privește fotba- 
feminin, discuția a fost 

nu lipsită, uneori, 
De pilda delegatul 
înfierat faptul că 
pătruns și în fot- 

a acuzat u-

F.I.F.A. 
potrivit 
fotbalul

ca (număr

cadrul congre-
Este vorba de 

căreia
este

. țările în 
mai dez- 

mai mare 
și de ju- 
aibă drep-

rile Olimpice. Hotărîrea Con
gresului s-a limitat în a re
comanda ca orice acțiune in
ternațională la fotbal feminin 
să se organizeze numai 
intermediul U.E.F.A., 
fiind un 
galizarea 
petițiilor 
ceea ce 
fotbalului 
natele interne, 
atributul 
nale care 
respunzător 
tradițiile 
teriale

Cu

lul 
aprinsă și 
de comic.
Elveției a 
racolajul a 
balul feminin și 
nele cluburi italiene de a fi 
atras in mrejele lor jucătoare 
din Elveția. Pe de altă parte, 
delegatul austriac a arătat 
că propagarea fotbalului fe
minin la pe alocuri aspectul 
unui nou ..bussines" citind un 
ziar vienez care, zile întregi 
a publicat un anunț în ter
menii următori : „Angajăm
jucătoare de fotbal între 20— 
30 ani. bine retribuite...”

Din cuvîntul diverșilor vor
bitori a rezultat faptul că in 
majoritatea țărilor 
feminin nu este 
ind deocamdată 
unor inițiative 
de altă parte, 
tării fotbalului 
este nici respinsă 
încurajată în mod 
Comisia medicală 
avut însă grijă să 
controlul sexului... ca la Jocu-

fotbalul 
legalizat, fi

la latitudinea 
de club. Pe 
ideea dezvol- 

feminin nu 
dar nici 
deosebit.

F.I.F.A. a 
propună

prin 
acesta 

prim pas pentru le- 
întilnlrilor și com- 
internaționale. In 
privește activitatea 
feminin în campio- 

acesta rămîne 
federațiilor națio- 
o vor rezolva co- 

cu orientarea, 
și posibilitățile ma- 

ale fiecărei federații, 
prilejul 

U.E.F.A. de * 
atit 
Gh.
roul F.
in comisia de 
campionatului 
avut contacte extrem de utile 
cu 
ilor 
țările balcanice 
federații 
viitoare.
ției elene, 
pus, organizarea 
în cursul iernii 
Atena, pentru _ 
ționale A ale ~ 
clei. Greciei și 
și-au dat în 
ziunea.

De asemenea am discutat 
probleme de calendar interna
țional cu delegați ai fede
rațiilor engleze, franceze, ma
ghiare. olandeze, belgiene 
italiene, propuneri care 
mează să fie definitivate 
viitorul apropiat.

în final un cuvînt de 
preciere pentru eforturile 
derației franceze și autorită
ților din Monaco care au asi
gurat condiții corespunzătoare 
organizării acestui congres.

Iunie pentru a termina în 
timp lucrările".

Deci, totul se desfășoară 
după planul dinainte stabilit, 
bunăvoință există din partea 
tuturor, specialiștii Ministe
rului Energiei Electrice, ai 
trusturilor, întreprinderilor și 
institutelor Electromontaj, 
Energoconstrucții, I.D.E.B., 
I.S.P.E., I.N.O.E.R.C. și 
I.E.A.B.S. veghează mersul 
lucrărilor, așa că spectatorilor 
nu le mai rămîne decît să fie 
optimiști.
In fotografie : imagine de pe 
șantier, se ridică un tronson.

Foto: S. BAKSI

Congresului 
la Monte Carlo 

subsemnatul cit șl tov. 
Popescu, membru în bi- 

R. Fotbal și membru 
organizare a 

european am
reprezentanți ai federați- 
din țările socialiste, din 

și ai altor 
privind colaborarea 
Președintele federa- 

, dr. Dedes, a pro- 
unui turneu 
viitoare, la 

echipele na- 
Bulgariei. Tuc- 
României, care 
principiu ade-

Șt 
uc- 

în
a- 

fe-

reanu ?...
*
— Lucaci și Bule, 

din apărarea imediată, Neșu, 
în majoritatea partidelor, și 
Șchiopu care, deși nou venit, 
a intrat foarte repede in gra
țiile publicului

— Nu-mi spuneți nimic de 
Naghi Alexandru, de Suciu, 
de „vulpoii" echipei 7

— Ajungeam și la ei, n-a- 
veți grijă, dar la un capitol 
aparte. Și anume, la acela al 
jucătorilor de la (frișul cu 
reale aptitudini pentru jocul 
de fotbal. dar, în același 
timp, șl foarte . comozi. Jucă
tori care, călăuziți de o men
talitate greșită, nu înțeleg să 
dea totul la antrenament. Iar 
chiulul în pregătire se răz
bună. fatalmente. în timpul 
partidelor. Această categorie 
a fotbaliștilor talentați, dar 
care iși drămuiesc eforturile 
la antrenamente, mai include, 
din păcate, la noi, și pe Ba
logh. și pe Arnoțchi și, în 
ultima vreme, și Daraban, 
Este și acesta unul dintre mo
tivele care m-au determinat 
să cer, de curînd, înlocuirea 
mea.

ambii

— Celelalte motive ?
— Sînt bolnav, am nevoie 

de o perioadă de liniște, ți-a-, 
poi, cum spuneam, simt ca 
pentru o onorabilă reprezen
tare în divizia A nu sînt su-. 
ficiente jumătățile de măsură. 
Să nu mi-o ia nimeni în 
nume de rău. nu-i vorba de og 
dezertare. Ca .secund" aș ac-* 
cepta să. lucrez, în continua-! 
re, la Crișul, sau ca antrenor, 
la copii. De unde am în
ceput..."

G. NICOLAESCU

FOILETON

Mă fac prezicător!
Toată viața am făcut 

haz pe socoteala celor cu 
minte puțină, care se a- 
pucau să-și afle „trecutul, 
prezentul sau viitorul", în 
ceștile de cafea neagră,, 
în ghiocuri, în cărțile de 
tabinet sau pur și simplu 
fn spusele 
de ocazie, 
acuzam la fel de tare 
victime, ca și pe șarlata
nii care profitau de cre
dulitatea lor.

Dar, iată cum se schim
bă omul ! Dc unde, pînă 
acum, i-aș fi luat de guler 
pe toți „prezicătorii" ăștia, 
astăzi încerc un mare re
gret • acela de a nu ■ mă 
fi făcut și eu... prezicător. 
Măcar în materie de fot
bal ! Fiindcă am observat, 
de 13 o vreme, că la o se
rie de meciuri de toate 
soiurile, A, B și C (de 
juniori, nu mai vorbesc!!) 
pronosticurile mele s-au 
împlinit întocmai, de ai Fi 
zis că echipele sînt înțe
lese cu mine și eu cu ele. 
Juca, de pildă, o echipă 
fruntașă cit una codașă. O 
voee lăuntrică îmi spuneai 
„bate codașa!". 
șa bătea. La 
cele mai grele.
„Pronosportul" 
să pui „1 x2“, 
luat în gînd solist pe ..X”, 
și nu s-a întîmplat să dau 
greș.

Este adevărat că aceste 
însușiri tainice le-am des
coperit spre finalul cam
pionatelor, Dacă m-aș fi 
făcut prezicător la înce-

prezicătorilor
Aproape că le 

pe

Și coda- 
meciuril.» 
tinde ' și 

te sfătuia 
eu ■ l-am

putui lor, aș fi murit — 
poate — de foame. Pe-a- 
tunci, puneam „1* și ie
șea „2". Puneau? „2“ și 
ieșea ..1'. Ca să nu mai 
vorbesc de „X”-urile care 
îmi închideau toate bule
tinele „Pronosport”. Tn 
retur, însă, aș fi fost ca
pabil să ghicesc 13 din 13. 
Și dacă nu joc la ..Prono
sport", este fiindcă nu-mi 
stă în caracter să profit 
de aceste daruri dc profet 
si să iau banii oamenilor.

■ Dar le-aș fi dat consultă
rii. la prețuri convenabile. 
Păcat, zău că m-am tre
zit Xitît de tîrziu, cînd 
„C -ul și „B"-ul s-au ter
minat, iar din

rămasn-a mai 
tapă.

P.S. O

Jack

1

divizia A 
decît o e-

BERARIU

scrisoare primită 
în ultimul moment, de la 
un cititor, N. Vasile, do
miciliat în Brașov, strada 
Elgin nr. 88. a avut darul 
să mă indispună. De unde 
credeam că sînt singurul 
prezicător veritabil, 
că și necunoscutul 
corespondent îmi 
teste despre suita dc pro
nosticuri ne care le-a dat 
în ultimul timp în cercul 
său de prieteni, si care 
s-au realizat 100% ! Și. 
probabil că numărul pre- 

' zicătorilor, la fel de valo
roși. la fel de siguri, este 
mult mai mare. Nu e 
chip dom’le să mănînci 
o pîine 1

Azi, la Oradea

iată 
meu 

amin-

Etapa adoua a barajului pentru divizia B
Federația română de fotbal 
stabilit ca meciurile etapei 
II-a a barajului pentru pro- 

din 
se

a
a
movarea în divizia B, 
grupa de la Oradea, să

dispute azi, de la ora 17,30. 
Iată partidele : Independența 
Sibiu — Chimia Făgăraș și 
Vulturii Textila Lugoj — A- 
rieșul Turda.

AMĂNUNTE IN LEGĂTURĂ CU CÎȘTIGĂTORII
Dt LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 22 IUNIE 1971
• Depunerea biletelor câș

tigătoare se face pînă sîm- 
bătă 26 iunie a.c., la ora 
13,00. în orașele de reședință 
județeană, iar în celelalte lo
calități pină vineri 25 iunie 
1971, la ora 13,00.

• Omologarea biletelor cîș- 
tigătoare se face în Ziuă de 
joi, 1 iulie 1971.

• Cîștigătorii autoturisme
lor vor fi înștiințați în scris 
asupra datei cînd se pot pre
zenta pentru ridicarea auto
turismelor cîștigate.

excursiilor• Cîștigătorii 
vor fi anunțați în scris asu
pra datei cind vor avea loc 
excursiile și asupra formali
tăților ce le au de îndeplinit.

LOTO PRONOSPORT

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA 
DIN 22 IUNIE

I :

CIȘTIGURILE
CONCURSULUI NR. 25 

DIN 20 IUNIE

A II-A :

EXTRAGEREA
9 34 51 54

EXTRAGEREA
56 33 42 85 35 55

EXTRAGEREA a III-a:
33 15 67 47 8S 26 79 8

EXTRAGEREA A IV-a :
46 27 84 76 36 54 9 1

Fond de premii : 2.024.602 lei
Plata premiilor va începe 

în Capitală de la 5 iulie pînă 
la 5 august ; în țară de la 7 
iulie pînă la 5 august 1971 
inclusiv.

CATEGORIA I :
(12 rezultate) 14,75 variante 
a 6.118 lei ;

CATEGORIA a 
(11 rezultate) 
a 467 lei ;

II-a :
232 variante

CATEGORIA a 
(10 rezultate) 
riante a 75 lei.

IlI-a :
2.160,35 va-

Rubrică redactată dc LOTO- 
PRONOSPORT



TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON

Debut sub
turul I a fost eliminat, apoi, de GovenNăstase învingător tn

semnul surprizelor
Echipajul românesc format din Dimionov și 

canoe 2 pe 10 000 m in

Poloișlii de la Dinamo 
au terminat pe locul II 
turneul de la Zagreb

Nichitov termină pe primul loc proba de 
„Regata Praga".

Foto : C.T.K. — PRAGA

La caiac-canoe juniorii români se afirmă

Medalii de aur la Bochum (7) și Asenovgrad (5)
La Bochum, în cadrul ți

nui concurs internațional de 
caiac-canoe rezervat junio
rilor și la care au participat 
sportivi din Belgia, Austria, 
România, Ungaria și R. F. a

Germaniei, reprezentanții ță
rii noastre au cucerit nu mai 
puțin de 7 
Este vorba 
(K 1 500), 
(C 1 500),

medalii de aur. 
de Vasile Diba
Vasile Serghei
V. Petrencu —

MODIFICAREA REGULII OFSAIDULUI
In studiul lui international board

LONDRA, 22 (Agerpres). — 
International Board, orga
nismul care se ocupă cu sta
bilirea regulilor jocului de 
fotbal, s-a întrunit la Swan
sea pentru a studia recenta 
propunere cu privire la mo
dificarea regulii ofsaidului. 
Forul respectiv și-a dat a- 
cordul în sensul că noua re
gulă să fie aplicată cu titlu 
experimental, arbitrul ne- 
sancționînd această abatere 
decît dacă jucătorul se află 
dincolo de linia de 16 m în 
careul de pedeapsă advers. 
Experimentul va fi făcut în 
cadrul „Cupei Watney“, care 
se organizează înaintea înce
perii campionatului englez. 
Secretarul federației engleze 
de fotbal, Denis Fellows, a

declarat că modificarea re
gulii ofsaidului va face jocul 
mai atrăgător și' mai ofensiv.

Pe de altă parte, Interna
tional Board a trimis federa
ției internaționale, pentru a 
fi examinată din nou, pro
punerea privind sancționarea 
jucătorilor care nu se pla
sează la distanță de 10 m în 
timpul executării unei lovi
turi libere. Federația interna
țională a propus ca în acest 
caz căpitanul echipei vinova
te să fie avertizat, iar în caz 
de recidivă jucătorul vinovat 
să fie eliminat de pe teren.

I. Cîșlăgaru (C 2 500), M. 
Ivanov — N. Nicolae (K 2 
500 f), V. Serghei (C 1 6000), 
I. Cișlăgaru — V. Petrencu 
(C 2 6000) și I. Simion — V. 
Diba (K 2 6000).

La același concurs, M. Iva
nov a ocupat locul 2 în pro
ba de K 1 500 f.

Rezultatele tinerilor noștri 
sportivi au lăsat o frumoasă 
impresie în rîndul specialiș
tilor prezenți la Bochum.

★
Tot la juniori, în întîlnirea 

Bulgaria — România, desfă
șurată la Asenqygrad, repre
zentanții țării noastre au ob
ținut 5 medalii de aur :

K 1 500 F : Fedosia Nichi- 
forov ; K 2 — 500 F : F. Ni- 
chiforov — 
— 500 F : 
Buhaev — 
Nichiforov ;
P.
K
B.
M

M. Cozma ; K 4 
D. Timofte — A. 
M. Cozma — F.

C 2 — 500 : 
A. Bucioc ; 
Z. Susoi — 
Macamol —

B 1 
G.

general a fost

65 înscrieri

în C.M. de fotbal
ZURICH, 22 (Agerpres). — 

Cu zece zile înainte de în
chiderea înscrierilor, 65 de 
țări și-au confirmat partici
parea la campionatul mon
dial de fotbal, al cărui tur
neu final va avea loc în anul 
1974 în R. F. a Germaniei. 
Ultimele înscrieri au fost 
primite din Mauritania, Ni
geria, Senegal, Tanzania, 
R.A.U., Zambia, Cehoslova
cia, Turcia, Țara Galilor, Ja
ponia și R'.P.D. Coreeană.

rio de Janeiro, 22 (A- 
gerpres). — Confederația 
sud-americană de fotbal, 
întrunită în plen, la Buenos 
Aires, a hotărît să prezinte 
candidatura lui Joao Have- 
lange (Brazilia), la președin
ția Federației internaționale 
de fotbal (F.I.F.A.)

Borzov

sec
pe 100 m

1 KIEV, 22 
Cu prilejul 
atletism ale Spartachiadei 
vară a R.S.S. Ucrainene, care 
se desfășoară la Kiev, sprin
terul Valeri Borzov a egalat 
recordul european la 100 m 
cu timpul de 10,0. Următorii 
clasați Zockin și Lukas au 
realizat 10,3.

(Agerpres). 
întrecerilor da 

de

Marcov
4 — 500
Uzun — 
Matei.

Punctajul 
favorabil juniorilor români, 
care au cîștigat cu 56—32.

LONDRA, 22 (Agerpres). — 
Trei mari surprize au mar
cat prima zi a 
ternațional de 
Wimbledon. Au 
din primul tur 
simplu bărbați 
Tony Roche, 
Cliff Drysdale .
Andres Gimeno. Finalist în 
anul 1968, Roche s-a înclinat 
în fața portoricanului Charles 
Passarell, care a cîștigat par
tida în 4 seturi : 9—7, 4—6, 
8—6, 9—8. Americanul Gor
man l-a învins cu 2—6, 6—8,
6— 3, 6—3, 7—5 pe Drysdale, 
iar Gimeno (semifinalist î- 
anul 1970) a pierdut la ‘ " 
rul jucător britanic 
Paish cu 3—6. 6—1, 
4—6.

în cadrul turului I, 
Năstase a terminat învingător 
(dar cu emoții) în fața aus
tralianului Keldie după ce 
partida fusese întreruptă din 
cauza întunericului la 2—2 și-
7— 7 în ultimul set. Scor:
1— 6. 6—1, 6—3, 4—6, 10—8. 
Cehoslovacul Kodes — cîști- 
gătorul turneului de la Ro
land Garros — a 
nat de olandezul 
6—3. 6—3, 6—3.

Alte rezultate: Metreveli 
— Mukerjea 6—2, 6—4, 6—4 ; 
Richey — Creaiy 6—3, 9—7,
2— 6, 6—3 ; Laver — Howe 
6—2, 6—0, 6—1 ; Stolle — 
Warwick 6—4, 3—6, 9—7, 
4—6, 6—3 ; Franulovici —- 
Gulyas 6—2, 6—4, 6—8, 6—2 ; 
Stillwell — Barklay 8—6, 
6—0, 1—6. 7—5 ; Dent — Lail 
6—4, 4—6, 6—4, 7—5 ; Gon
zales — Orantes 6—3, 6—4, 
6—8, 4—6, 6—2 ; Sedgman —

turneului in- 
tenis de la 
fost eliminați 
al probei de 

australianul 
sud-africanul 

și spaniolul

6-1 ;
6—0, 

Spear 
Koch —

în 
tînă- 
John 
4-6,

Ilie

fost elimi- 
Okker cu

In campionatele europene de haltere de la Sofia

ALE SPORTIVILOR ROMANI, IA CATEGORIA PANA
SOFIA, 22 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
în ziua a treia a campio

natelor europene, cu toate că 
halterofilii noștri nu au avut 
satisfacția ocupării unor locuri 
fruntașe, au obținut în schimb 
unele rezultate bune la ca
tegoria pană. Tinărul Emeric 
Covaci, mezinul acestor cam
pionate continentale, a deve
nit recordman european de 
juniori la stilul „aruncat" cu 
o performanță remarcabilă — 
138 kg (vechiul record 137,5 kg 
Teresian U.R.S.S.). Emeric Co
vaci este născut la Oradea la 
4 noiembrie 1951 și practică 
halterele doar de 4 ani. A 
fost descoperit de antreno
rul Dumitru Bejan și face par
te din clubul Rapid Oradea. 
Vîrsta. și talentul, perseverența 
și seriozitatea îi vor deschide 
fără îndoială calea spre per
formanțe și mai mari. A doua 
satisfacție ne-a produs-o Vasile 
Bădescu, care a realizat un va
loros record național la împins 
(120 . kg) și un record personal 
la totalul celor trei procedee : 
360 kg (la numai 2,5 kg de re
cordul național). El a ratat 140 
kg la „aruncat" și totodată un 
nou record național care ar fi 
devenit 365 kg.

Astfel, cu întrecerile la ca
tegoria pană, se încheie și par
ticiparea sportivilor români la 
aceste campionate. Regretăm a- 
cest fapt, pentru că, în ciuda 
unor locuri modeste pe care 
le-ar fi ocupat reprezentanții 
tării noastre, ei s-ar fi eviden
țiat prin talentul și tinerețea 
lor, avînd și prilejul să învețe 
de la cei mai puternici oa
meni ai continentului.

nostru 
Emeric 
realizat 
aruncat 
- obți-

• COVACI A DE
VENIT RECORD
MAN EUROPEAN 
DE JUNIORII • 
BĂDESCU, AUTO
RUL UNUI RE
CORD NAȚIONAL
• POLONEZUL 
WOSNOWSKI, 
NOUL CAMPION 
AL CATEGORIEI

Tinărul 
halterofil 
Covaci a 
la stilul 
138 kg ■ 
nînd un nou re
cord european la 
cat. pană-juniori.
Foto : B.T.A. —

SOFIA
Revenind ia disputele de la 

categoria pană, trebuie să re
marcăm lupta extrem de echi
librată care a supus unui efort 
deosebit (mai mult de patru 
ore) pe cei 14 halterofili care au 
luat startul. Pină în ultimele 
clipe, lupta a fost încordată, 
chiar dramatică, și desfășurată 
la un nivel deosebit de ridicat. 
Deținătorul titlului. Mladen 
Kucev, deși avantajat de „te
renul propriu” și de... arbitri, 
a ocupat doar locul patru ! Noul

PRIMELE ÎNSCRIERI LA TURNEUL
DE LUPTE AL ROMÂNIEI

Tn sala Sporturilor din Con
stanța vor avea loc săptămîna 
viitoare întrecerile Turneului 
internațional de lupte greco- 
romane șl libere al României. 
Pînă Ieri la federația noastră de 
specialitate au sosit înscrierile 
nominale din partea Bulga
riei. Danemarcei, R. D. Ger
mane, Greciei și Norvegiei. 
In telegrama din Berlin se 
menționează 
bere R. D. 
reprezentată 
goriile. Iată 
comunicată : 
Mobius (clasat 
la campionatele europene din 
1970), cat. 52 ’ " ,_
(V C.E 1970). 
Mehlborn, cat. 
man (VI C.E. 
H. Schroder, 
Nitzschke (II __
82 kg H. Stottmeister (I C.E. 
1970). — - - ■
(VI
G. 
cat. 
(IU

că la lupte 11-
Germană 
la toate 
de altfel echipa 
cat. 48

pe

fiva 
cate-

kg J. 
locul II

kg w: Bock
cat. 57 kg A. 
62 kg M. Jir- 

1969), cat. 68 kg 
cat. 74 kg W. 
C.E. 1969), cat.

campion este polonezul Wos- 
nowski, cu 397,5 kg, la numai 
2.5 kg de recordul mondial • de
ținut de japonezul Myake ; la 
„aruncat” el a reușit 155 kg, 
cu 2 kg mai mult decît recor
dul lumii al sovieticului Șanid- 
ze. dar depășind greutatea ca
tegoriei. recordul său mondial 
nu va putea fi omologat. Jan 
Wosnbwskj face parte din ge
nerația tînără de halterofili — 
are doar 24 de ani — practică 
halterele de 8 ani si este mem
bru al clubului W.K.S. din Byd- 
gosez.

Rezultatele întrecerilor la ca
tegoria PANA : total : 1. Jan 
Wosnowski (Polonia) 397,5 kg, 
2. Dimitri Șanidzc (U.R.S.S.) 
395 kg, 3. Ianos Benedek (Un
garia) 390 kg. 4. Mladen Kucev 
(Bulgaria) 385 kg, 5. Nurian 
Nurikian (Bulgaria) 380 kg, 6. 
Karl Pittner (Austria) 380 kg... 
9. Vasile Bădescu (România) 
360 kg (120—105—135), 10. E- 
merio Covaci (România) 340 kg 
(100—102.5—137,5) ; medaliat» pe 
stiluri : ÎMPINS : 1. Kucev 130 
kg, 2. Sznaritsky (Polonia) 125 
kg. 3. Șanidze 122.5 kg... 8. Bă
descu 120 kg... 13. Covaci 100 kg; 
SMULS : 1. Wosnowskl 122,5 kg, 
2. Sanidze 120 kg, 3. Benedek 
120 kg... 9. Bădescu 105 kg, 10. 
Covaci 102,5 kg ; ARUNCAT : 
1. Wosnowski 155 kg, 2. Șa
nidze 152 kg. 3. Kucev 150 kg... 
8. Covaci 138 kg... 10. Bădescu 
135 kg.

Clasament pe națiuni după 
trei categorii : 1. POLONIA 20 
p. 2. Ungaria 16 p. 3. U.R.S.S. 
10 p, 4. Bulgaria 9 p, 5. Ro
mânia 4 p, 6. Suedia.

Ion OCHSENFELD

Kukal 3—6, 6—3, 6—2, 
Alexander' 
6—2, 6—2 ; 
7—5, 6—2, 
Szoke 7—5,

în cursul 
marți au început întîlnirile 
din turul II în care Năstase 
a avut ca adversar pe fran
cezul Goven. Jucătorul 
mân a opus o oarecare 
zistență în primele două 
turi cedîndu-1 mai ușor 
cel de al treilea : 4—6, 4—6, 
2—6. Alte rezultate din tu
rul II : Stolle (Australia) — 
Koch (Brazilia) 6—3, 6—4,
6—4 ; Rosewall (Australia) —

— Bowrey 
Masters —
6—2 ;
6—2. 6—2.
după amiezii de

ro- 
re- 
se- 
pe

Carmichael (Australia) 9—7, 
2—6, 6—4, 3—6, 6—2 ; David
son (Australia) — McMillan 
(R.S.A.) 9-7, 3-6, 6-1, 6-4; 
Graebner (S.U.A.) — Franu- 
lovici (Iugoslavia) 6—3, 6—1, 
6—1.

în proba de simplu femei 
s-au înregistrat, tn general, 
rezultate normale : R. M. 
Casals (S.U.A.) — R. Darmon 
(Franța) 6—0, 6—0 ; M. Court 
(Australia) — Robinson (Aus
tralia) 6—0, 6—0 ; K. Mel
ville (Australia) — H. Gour- 
lay (Australia) 6—3, 6—2 ; 
Goolagong (Australia) — 
Hansen (S.U.A.) G—0, 6—2.

ZAGREB, 22 (prin telex).— 
în cea de a treia zi a tur
neului de polo din localitate, 
formația Mladost a întrecut 
pe Dinamo București cu 6—5 
(1—0, 2—2, 2—2, 1—1). Au 
înscris Lopatny 2, Matosici 
3, Frankovici pentru gazde, 
respectiv Popa, Kroner, Frîn- 
cu 2, Rus. In celălalt meci al 
ultimei zile, echipa Medve- 
sciak a obținut o victorie la 
scor asupra formației Pri- 
morje cu 8—2 (2—1, 2—1,
2—0, 2—0).

Clasamentul final se pre-' 
zintă 
greb 
rești 
2 p;

astfel : 1. Mladost Za-
6 p ; 2. Dinamo Bucu- 
4 p ; 3. Medvesciak

4. Primorje 0 p.

Australianul Tony ROche 
căzut — la propriu și la 
gurat — în primul tur 
competiției de la Wimbledon, 
fiind învins de portoricanul 
Charles Passarell In patru 

seturi.
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Asaltul zidului sunetului

Automobiliștil americani Gary 
Gabelich și Craig Breedlove, 
care au realizat pînă în pre
zent cele mai mari viteze a- 
tinse cu un vehicul pe pămint, 
au anunțat că vor face o în
cercare 
netului 
toamna 
lacului 
statul Utah.

Data întrecerii, care se va 
desfășura pe parcursuri para
lele. a fost fixată pentru ziua 
de 4 septembrie 1972.

de a depăși zidul su- 
cu autovehicule, în 
anului viitor pe pista 
sărat Bonneville din

După congresul federației internaționale

în regulamentul de scrimă au apărut 
două prevederi de sancționare:

In cazul scoaterii măștii înainte de darea deciziei
Desfășurat la Monte Carlo, 

în această perioadă în care 
lumea scrimei este preocupată 
de pregătirile pentru apropia
tele campionate mondiale (Vie- 
na : 5—16 iulie) cel de-al 52-lea 
congres ăl Federației inter
naționale de scrimă (F.I.E.) a 
dezbătut o serie de probleme 
importante și în multe din ele 
a și adoptat hotărîrile pe care 
le-a considerat necesare. Fe
derația română de specialitate 
a fost reprezentată la acest 
congres de președintele său, 
tov. Vasile Ionescu (care este 
totodată membru în comitetul 
executiv al F.I.E.) șl de prof. 
Dan Apostol (membru în bi
roul F.R.S. șl în Comisia per-

fede- 
decis 
aces-

VEDETA SĂPTĂMlNII

JANOS KAJDI
■-* născut în 1940 

la Budapesta și a 
început aă practice 
boxul în anul 1955 
sub Îndrumarea an
trenorului 
Deține două 
de campion 
nlori șl 8 Ia
evolulnd la trei ca
tegorii de greutate 
țsemiușoară, ușoa
ră șl semlmljlocle). 
tn anii 1963 șl 1971 
a cucerit centura de 
scampion al Euro
pei. In prezent, este 
elevul celebrului 
antrenor Laszlo 
Papp șl activează la 
clubul Honved 
Budapesta.

Adler, 
titluri 

da ju- 
șenlori,

etnd a 
prima 

- -- ____ de ju
niori a Ungariei, Debutul in
ternațional al Iul Janoș Kajdi, 
care avea să devină unul 
dintre cel mal populari boxeri 
al țării sale (bineînțeles, după 
Laszlo Papp) a coincis cu o 
victorie. Intr-adevăr, Kajdi 
l-a învins la puncte pe boxe
rul nostru. Ion Dinu, la Con
stanța, cu prilejul tnttlnirli de 
juniori România — Ungaria. 
Antrenorul Adler, de la clu
bul Honved — Budapesta, a 
intuit In tinărul pugilist un 
real talent șl a început să se 
ocupe insistent de el. Kajdi a 
fost sportivul care a dovedit, 
tncă de la primele sale apari
ții intre corzi, că are calități 
excepționale pentru scrima cu 
pumnii. Și-a început cariera 
tn limitele categoriei seml- 
ușoară, dar cu timpul, a tre
cut la categoria ușoară, pen
tru ca tn prezent, el să evo
lueze eu succes la categoria 
semlmljlocle.

Atu-ul principal al pugillstu- 
lul maghiar este viteza de 
execuție deosebită. mobilita
tea și forța loviturilor. Cu ast
fel de „arme" Kajdi a reușit 
să-și facă o carte de vizită

Abia împlinise 19 ani 
fost selecționat, pentru 
oară, In reprezentativa

invidiată pe continentul euro
pean. tn 1963, la Moscova, e’. 
cucerește prima medalie 
aur la C.E., dar In 1967, 
întrecerile de la Roma 
stopat tn cursa pentru titlu de 
polonezul Kulej, 
vinge la puncte 
de la europenele 
rești (1969), tnsi 
succes, In ciuda 
ani, la

el 
de 
la 

este

care îl tn- 
Absentează 

de la Bucu- 
partlclpă cu 
celor 31 de 

__ , campionatele de la 
Madrid, reușind pentru a doua 
oară (condus de la colț, de 
data aceasta de Laszlo Papp) 
să intre tn posesia centurii 
de campion european la ca
tegoria semimijlocie. Turneele 
olimpice i-au fost, însă, mal 
puțin favorabile lui Kajdi. In 
1964. la Tokio, el pierde tn 
sferturi de finală tn fața so
vieticului Barannikov, iar 
patru ani mai tirzlu, la Ciu
dad de Mexico, este eliminat 
chiar din primul meci (la 
puncte) de același Kulej, 
care-l depășise și la C.E. de 
la Roma.

Cu toate acestea palmaresul 
său rămîne impresionant pen
tru un pugilist amator : a sus
ținut aproape 450 de inttlniri 
din care 418 le-a terminat în 
fericita postură de învingător.

cat. 90 kg P. Doring
J.O. 1968). cat. 100 kg 
Bachmann (V C.E. 1970),
+ 100 kg P. Germcr

.... CE. 1970 și C.M. 1970).
Din lotul Bulgariei rețin a- 

tenția Petar Krumov, campio
nul mondial din 1969 și locul 
II anul trecut la cat. 82 kg,
de la greco-romane și Veliko 
Todorov campionul european 
din 1969 la cat. 62 kg lupte 
libere Ceilalți luptători bul
gari care vor participa la tur
neul de la Constanta : greco- 
romane î N. Petrov (cat. 57 
kg). K. Dimitrov (cat. 74 kg) 
și V Stoncev (cat. 90 kg) ț 
libere : A. Ratmov (cat. 68 
kg). B. Proikov (cat. 74 kg), 
I. Vasilev (cat. 82 kg) și K- 
Kostov (cat. 100 kg).

Cel mai bun luptător din

Talentatul 
puncte pe 
tan a fost

laluptător Marian Ciutan (stingă) l-a învins net 
A. Machu (Cehoslovacia) intr-un meci recent. Ciu- 
selecționat pentru confruntările de la Constanța. 
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lotul Norvegiei este semigreul 
Hem Ture care a cucerit 
medalia de argint la euro
penele din 1969 și a fost pre
zent printre protagoniști, la 
ultimele mari competiții In
ternaționale. Ceilalți luptători 
norvegieni : O. Davidson și 
O. Olsen (cat, 62 kg), H. Bar- 
Ile (cat. 82 kg) și H. Dverby 
(cat 90.......................
romane 
prezent! 
moas (cat.
vas (cat. n.8/, * 
(cat. 57 kg). O. Galaktopoulos

kg) — toți la greco- 
Din Grecia vor fi 

la Constanța A. De- 
48 kg), S. Koso- 

52 kg), Y Miyakl»

(cat. 74 kg) — la greco-ro
mane. K. Hatzioannidis (cat. 
57 kg) șl T. Kontsoupakis 
(cat. 68 kg) — la libere. Din
tre aceștia Galaktqpoulos s-a 
clasat pe locul IV la euro
penele de anul trecut. în 
sfîrșit. Danemarca a anunțat 
următorii luptători : O. Soron- 
sen (cat. 52 kg), B. Tofț și 
J. Krogsgard (cat. 57 kg). T. 
Weirum și 8. Skrydstrup (am
bii la cat. 68 kg), J. Peder
sen (cat. 82 kg.). Weirum șl 
Pedersen au ocupat -locul V 
la C.E. din 1969 șl 1970.

Disputat ia Martelange, pe dis
tanța de 250 kilometri, campio
natul ciclist de fond al Belgiei 
a fost cîștlgat de Herman Van 
Springel ‘ -----
a sosit 
timp ce 
locul 5.

în 6h 52:40. J. Spruyt 
al doilea, la 
Eddy Merckx 
la 3:10.

1:50, In 
a ocupat

In campionatul național 
del, învingător a ieșit 
tui ciclist Joop Zoetamelk, cro
nometrat ne distanța de 190 km 
cu timpul.................... ... ............
Prinsen 
4 sec.

al Olan- 
cunoscu-

de 4h 49:04. Wlm
a ocupat locul doi la
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Turneul 
<le «ah

lntcrnaHonal masculin 
de la Natanya (Israel)

»-» încheiat cu victoria marilor 
maeștri Bruno Parma șl Lubo- 
mtr Kavalek, clasați Ia egalitate 
cu cîte 10 puncte flecare. I-au 
urmat In clasament : Reshevsky 
— 0,5 puncte, Benkfl — C punc
te, Browne — 8,5 puncte, Krald- 
man — 8 puncte, Blelman, Da- 
mianovlcl — 7,5 puncte etc.

Concursul Internațional automo- 
blllstio (formula 2), desfășurat 
in două manșe pe circuitul da 
la Monza, a fost cîștlgat de 

sportivul austriac Dleter Quester. 
învingătorul, care a concurat pa 

---------- ----- -- BMW", a 
lh 03:15,70, 
orară de

218,141 km. Pe locul secund’ s-a 
clasat Derek Beli (Anglia) pe 
„March 712- — lh 03:16,52, ur
mat de Peter Westbury (Anglia) 
pe „Br. oham" " -- -------
John Cannon 
„March 712” —

Prima manșă a concursului a 
revenit japonezului 
zawa pe 
doua a
Quester,

- lh 03:16,70 6) 
(Canada) 

lh 03 :18.
p«

„Lotus", iar 
fost clștlgată

Tetsu Tku- 
cea de-a 

de Dleter

argentinian
sosit la Palermo în ve-

Renrique

o mașină 
parcurs 230 km 
realizînd o

, March 
tn 

medie

Boxerul 
Jana a 
derea meciului pe care II va sus
ține cu Italianul Bruno Arcarl, 
deținătorul titlului mondial la 
categoria super-ușoarâ. In caz

manentă a F.I.E. pentru hare
murile de voturi).

Iată ce ne-a relatat prof. 
D. Apostol cu privire la lu
crările congresului F.I.S.

Comitetul executiv al 
rației internaționale a 
să recomande congresului
tui for să ia în discuție în 
anul 1972 noua formulă privind 
disputarea probelor individua
le în campionatele mondiale 
precizînd că „Comitetul execu
tiv este partizanul formulei 
pe grupe mici”. Totodată s-a 
recomandat federațiilor de re
sort din România, Ungaria și 
Austria să-și revadă propune
rile cu privire la această nouă 
formulă.

Dacă problema grupelor a 
rămas încă în suspensie, în 
alte două cazuri s-a și decis 
modificarea articolelor de re
gulament în sensul hotărîrilor 
adoptate. Este vorba despre 
articolul 640 care prevede sanc
ționarea trăgătorului în cazul 
în care folosește brațul ne
înarmat Ia floretă (s-a și pre
văzut 
asesori 
tualele 
în art.
vederea de a se sancționa tră
gătorul care scoate masca înain
te ca președintele de juriu să 
dea decizia. Această culpă se 
pedepsește cu anularea tușei 
sau cu reducerea numărului de 
tuse realizate de cel vinovat.

în ceea ce privește promo
varea scrimei s-a convenit să 
se recomande tuturor federa
țiilor organizarea în scop pro
pagandistic a unor campiona
te naționale pe echipe mixte 
(ca în Italia) formate din cile 
doi trăgători la fiecare armă.

La capitolul viitoarelor com
petiții de mare amploare sînt 
de reținut următoarele : un 
turneu preolimpic ce va fi 
organizat la Miinchen în zilele 
de 7 și 8 august cu invitarea pri
milor șase clasați la C.M. de 
la Viena ; campionatele mon
diale din 1973. organizate la 
Gâteborg de la 10 la 24 iulie 
și campionatele mondiale de 
tineret din același an a căror 
organizare a fost acordată fe
derației argentiniene,

Sebastian BONIFACIU

să se desemneze doi 
care vor urmări even- 
abateri). De asemenea 
641 bis s-a inclus pre-

0 amazoană pe locul I 
al C.E. de dresaj i 

L. Linsenhoff (pe ?,Piaff“)
MtîNCHEN, 22 (Agerpres).’ 

— Proba individuală din ca
drul campionatelor europene 
de dresaj de la Wolfsburg 
(R. F. a Germaniei) a fost 
cîștigată de sportiva vest- 
germană Liselott Linsenhoff, 
care a concurat pe calul 
„Piaff". Pe locul secund s-a 
clasat vest-germanul Josef 
Neckermann pe „Van Eick", 
iar locul trei a fost ocupat 
de campionul olimpic de la 
Ciudad de Mexico, sovieticul 
Ivan Kizimov pe „Ikhor".

de victorie, Jana (în palmaresul 
său figurează 46 de meciuri riș- 
" *" 11 va provoca pe

său Nicolino
potrivit versiunii 

campionul acestei

tlgate din 55) 
compatriotul 
Locche, care, 
wba, este 
categorii.

Iu concursul de atletism desfă
șurat la Paris, Metz (Franța) a 
cîștlgat proba de 100 m în 10,3. 
Nallet a terminat învingător jn 

_ m garduri cu 49.9,
ocupat primul loc 

săritură In înălțime 
de 2,12 m. Proba 
100 m a revenit

cursa de 400 
iar Elliott a 
in proba de 
cu rezultatul 
feminină de ... _  _ ______
lui Telllez, cronometrată în 11.5.
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