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Cea de a 53-a ediție a 
campionatului diviziei A 
la fotbal își joacă astăzi 
ultimul act. Iată o sec
vență de la un meci 
(Rapid — C.F.R. Cluj) 
disputat pe stadionul 

Republicii

PRAGA, 26 (prin telex, de nu care a înregistrat un nou 
Ja corespondentul nostru). succes și în proba de 200 m,

treia ei victorie în acest 
meci, O bună comportare a

f Confirming fQirna bun^ 
demonstrată ta prima zi u

zistență din partea Eliaabe- 
tei Baclu.

La încheierea Celor 13 
probe ale meciului1 se cuvi* 
ne să consemnăm c~ -----’
cele ău obținut 9 victorii, 
iar gazdele doar

Iată rezultatele 
te în probele zilei a doua a 
competiției : 200 m : 1. Bu- 
fanu (R) 23,8, 2. Seifertova 
(C) 24,1, 3. Birnbaumova (C) 
24,1, 4. Goth (R) 24,4; 1500 
m : 1. Jehlickova (C) 4:28,6, 
2. Baciu (R) 4 :29,4, 3. Lincă 
(R) 4:30,2, 4. Pospisilova (C) 
4:35,8 ; greutate : 1. Cioltan 
(R) 16,21 m, 2. Fibingerova
(C) 16,14 m, 3. C. Ionescu
(R) 15,63 m, 4. Srbova (C)
14,36 m ; lungime : 1. Visco- 
poleanu (R) 6,32 m, 2. Ny- 
grynova (C) 6,20 m, 3. Bre- 
zikova (C) 6,20 m, 4. Vintilă 
(R)6,09 m ; 4x400 m s 1. Ce
hoslovacia 3:42,4 — nou re
cord. Echipa României a a- 
bandonat cursa din cauza 
accidentării Eleonorei Mono- 
ranu, primul său schimb.

POPPER

că român-

ASTĂZI-ULTIMUL „ACT

țz

4.
înregistra-

V

PE PRIMA SCENA FOTBALISTICA
Sfîrșît de stagiune fotbalistică — astăzi, pe prima scenă 

a țârii.
Campioana fiind cunoscută, în persoana echipei Dinamo, 

încă din etapa trecută, i-a rămas acestui ultim „act" să pro
voace deznodămîntul în zona „lanternei".

Așadar, Progresul sau C.F.R. Cluj ? — aceasta-i întrebarea...
Feroviarilor clujeni — care joacă acasă cu U.T.A. — le este 

suficient un singur punct, în timp ce sarcina formației bucureș- 
tene este mai dificilă : ea are nevoie de ambele puncte ’In 
partida directă cu „U", precum și de victoria... U.T.A.-ei, 
în .....................

--- ----- - . . ' și
partida indirectă cu... C.F.R. Cluj.
In rest, celelalte meciuri de „miză" ale etapei sînt în strînsă 

legătură cu „Cupa U.E.F.A.". Acestea sînt: Farul — RAPID, 
C.F.R. Cluj — U.T. ARAD; Dinamo — STEAGUL ROȘU, SC. 
Bacău — UNIVERSITATEA CRAIOVA.

Patru pretendente (Steaua va juca, oricum, în Cupa cupe
lor ) își dispută, deci, dreptul de participare la această com
petiție europeană. Dintre ele, cele mai mari șanse le au, sa 
pare, Rapid și U.T.A.

Dar iată programul complet al etapei:
Progresul — „U" Cluj (stadionul Republicii, de la ora 
Dinamo — Steagul roșu (stadionul Dinamo, de la ora 
Politehnica lași — Jiul
S.C. Bacău — Universitatea Craiova
Farul — Rapid
C.F.R. Cluj —■ U.T.A. (meciul va fi condus de o brigadă , 

ieșteană — Em. Vlaiculescu, M. Moraru, M. Marinciu desem
nată în locul brigăzii delegate inițial)

C.F.R. Timișoara — Steaua
Meciul F.C. Argeș — Petrolul (2—0) s-a desfășurat miercuri#
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INCEPÎND DE AZI LA TINERETULUI

•| Ileana Silai a înregistrat vineri excepționalul record de
■ t 2:01,6

concursului, atletele românce
au încheiat
pută lor cu 
realizînd o 
ciabilă : 73—57 p.

Indiscutabil, vedeta
cerilor a fost Valeria

victorioase dis- 
cele cehoslovace, 
diferență apre-

între- 
Bufa-

pe 800 m.
avut șl tînăra aruncătoare 
de greutate Valentina Ciol- 
tan, care a obținut victoria 
cu un rezultat de peste 16 
metri. Recordmana lumii la 
1500 m, Jaroslava Jehlickova 
a întîmpinat o serioasă re-

Campionatele republicane de călărie (etapa I)
....... . ........... * ‘ ....

STEAUA ÎNVINGĂTOARE
ÎN PROBA PE ECHIPE

Ieri 
hipică 
cerile 
lor republicane de călărie, dre
saj și obstacole.

Cu deosebit interes a fost 
așteptată proba de obstacole 
pe echipe. S-au prezentat la 
start 8 reprezentative ale clu
burilor Petrolul. Steaua. Dina
mo, C.S.M, Sibiu, A.S. Recolta 
Mangalia, C.C.B., A.S. Rovine 
Craiova și C.S.M. Iași.

După ce toți concurenții au 
terminat parcursul, pe primele 
două locuri — la egalitate de 
puncte — s-au aflat călăreții 
de la Steaua și A.S. Recolta 
Mangalia.. Pentru departaja
rea lor a fost necesar un 
baraj. Sportivii de la Steaua 
au evoluat mai bine, reușind 
să-și întreacă adversarii. Ori
cum, performanța călăreților 
de la Mangalia este mai muit 
decît meritorie. CLASAMENT : 
1. STEAUA (A. Costea cu 
Albinița, A. Donescu cu Huși, 
V. Tudor cu Sonor, D. Velea 
cu Năsfuraș) — 4 p.p., 2. A.S. 
Recolta Mangalia (Gh. Teohari

au continuat, la baza 
din calea Plevnei, între- 
din cadrul campionate-

cucu Satrap, Viorel Onofref 
Jupiter, Vasile Bîndu cu Ezei) 
4 - - ■p.p.„ 3. Petrolul 8 p.p.

,,BIS“ APLAUDAT 
AL PLOIEȘTEANULUI 

GH. NICOLAE

Cele două probe rezervate 
juniorilor — dresaj, catego
ria semiușoară și obstacole — 
s-au încheiat cu un dublu 
succes al ploieșteanului 
Gheorghe Nicolae. La dre
saj, cei 10 concurenți înscriși 
au avut din nou evoluții pro
mițătoare, ceea ce demon
strează preocuparea sporită a 
antrenorilor 
rea tinerilor 
ceastă probă 
tației.

Lupta s-a

pentru instrui- 
lor elevi în a- 
de bază a echi-

dat între repre-
Emanuel

Aurelian BREBEANU
FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Intîlnlrea de la 
prilejuit atletelor 
nu numai o frumoasă victo
rie internațională, ci și po
sibilitatea de a realiza cî- 
teva performanțe 
remarcabile care 
printre cele mai 
lume. Ne bucură 
zultate pentru că 
dese largile posibilități 
atletelor din țara noastră, în 
fața cărora se află numeroa
se alte competiții de anver
gură și în primul rînd cam
pionatele europene de la 
Helsinki.

Praga a 
românce

Dispute spectaculoase

cu totul 
se înscriu 
bune din 

aceste re- 
ele dove- 

ale

!J
CUPA DUNĂRII"
Astăzi pe terenul de la 

stadionul Tineretului vor în
cepe jocurile din cadrul unei 
interesante competiții de 
handbal rezervată echipelor 
de junioare. Este vorba de 
„Cupa Dunării". întrecere 
organizată de Școala sporti
vă nr. 2 din Capitală, una 
din unitățile în care activita
tea cu juniorii și junioarele

REZERVATĂ TINERELOR HANDBALISTE
în handbal este dintre cele 
mai bogate. La această edi
ție inaugurală a „Cupei Du
nării" iau parte 5 selecțio
nate de orașe de peste hota
re și reprezentativa orașului 
București. Competiția începe 
astăzi și va dura pînă marți 
după amiază, în primele două 
zile (duminică și luni) fiind 
programate cîte două etape

pe zi, deoarece jocurile se 
dispută pe durata a două 
reprize de cîte 20 de minute

Iată și programul de azi 
de pe stadionul Tineretului: 
ETAPA I, de la ora 8,30: 
București—Bratislava, Sofia— 
Praga, Wiebaden—Zagreb ; 
ETAPA a II-a. de la ora 17 : 
Praga—Bratislava, Sofia—
Wiebaden. București—Zagreb.

LA SNAGOV. MATINEU NAUTIC, PE PATRU CULOARE

întrecerile din cadrul Regatei 
Snagov au început, ieri, pe cla
sica pistă de concurs din fața 
Bazei vechi. La startul primei 
zile a acestei tradiționale compe
tiții nautice s-au prezentat schi- 
fiști din R.S.S. Ucraineană, echi
paje ale cluburilor Dlnamo, 
Steaua, C.N.U., Rapid șl Voința 
Arad. S-a debutat cu proba de 
4+1 rame, cursă în care canoto
rii de la clubul Steaua s-au im
pus, obținînd victoria. Plecarea 
în proba de schif dublu, fără cir- 
maci. a fost puternică, favorit 
in această dispută fiind echipa
jul Tudor — stratan (Steaua). Ău 
cîștlgat, în final, canotorii de la 
Clubul Nautic Universitar — Ră
dulescu. Iliescu _ imbatabili pe 
ultimii 500 m al cursei, o între
cere strînsă, aplaudată de cei 
prezențl, au oferit sportivii de pe 
simplu, în special Alexandru A- 
posteanu (Steaua) șl Gheorghe 
Fritz (Dlnamo). Cu o alunecare 
mal bună, Aposteanu a obținut 
o victorie meritată (7:47,8) Pe 
locurile următoare : Gh. Fritz 
7 :51,6 șl A. PoUsciuk (R.S.S. 
Ucraineană) 8 :05,5.

giml de barcă, înaintea sportivi
lor ucraineni, clasați pe locul se
cund. Tot un echipaj dinamovist 
va ciștiga șl proba de schif 4 f.c. 
liste vorba de barca compusă din 
E Tușa, ~ '
zescu și I.
cu 6 : 47,8.

D. Ivanov, D. Gurmu- 
Oanță, cronometrată

ultimele două probe

A.

Așteptată cu Interes, proba de 
schif 2+1, to care evoluează și 
echipajul nostru campion mon
dial, este urmărită îndeaproape 
de către întreaga asistentă. Și în 
această cursă echipajul de aur 
— Stefan Tudor, Petre Ceapura + 
Gheorghe Gheorghiu — se deta
șează net de urmăritori, trecînd 
linia de sosire cu aproape 6 lun-

In sfîrșlt, __ . _ ___  _
ale acestei reuniuni: schif 2 vîsle, 
in care Hoff și Silasy (Dinamo) 
își adjudecă victoria șl 8-j-l, cursă 
cîștigată detașat de echipajul con
dus de experimentatul stroc di
namovist — A. Chirlacopschi.

Rezultate : 4+1 rame : 1. Steaua 
(Naumenco, Agh. G. Ivanov, Ge
orgescu + Gh. Ovidiu) 6:48,8, 
2. Dlnamo 6:58,5, 3. R.S.S Ucrai
neană 7 :00,7 ; schif 2 f.c. : 1.
C. N.U. (Rădulescu, Iliescu) 7 :35,5,
2. Steaua (Tudor, Stratan) 7 :43,4,
3. R.S.S. Ucraineană (Ovselnko, 
Tlșevskl) 7 :48,8 ; simplu : 1. A. 
Aposteanu (Steaua) 7 :47,8, 2. Gh. 
Fritz (Dinamo) 7 :51,6, 3 A. Po- 
liscluk (R.S.S. Ucraineană) 8 :05,5 ; 
schif 2+1 : 1. Dlnamo (Șt. Tu
dor, p. Ceapura + Gh. Gheor
ghiu) 7 : 43,5. 2. R.S.S. Ucraineană

. 8 : 00,5, 3. Steaua 8 : 04,5 ; 4 f.c. : 
1 Dinamo (E. Tușa, D. Ivanov,
D. Gurmuzescu, I. Oanță) 6 :47,8.
2. R.S.S. Ucraineană 6 :56,3, 3. 
C.N.U. 7 :02,3 ; 2 vîsle : 1. Dinamo 
7 :10,6, 2. R.S.S Ucraineană
7 :14,6, 3. Voința Arad 7 :45,7 ; 
8+1 : 1. Dinamo 6 :08,8, 2. Steaua 
S:l»,7, 3. C.N.U. 6:25,8.

Ovidiu) 6:48,8,
schif 2 f.c. : 1

V. TOFAN

PENTRU A SE MENȚINE IN CIRCUITUL VALORILOR NAȚIONALE SPORTIVE

BRAȘOVUL CAUTA SOLUȚII.
CE BINE AR FI SA LE fiASEASCA!

rașovul a avut întot- 
i o contribuție 

Substanțială In alcătui- 
reprezentativelor româ- 
la diferite sporturi, atît

Brașovul 
îdeauna en kc+ov

• Stadionul Municipal—un bun al nimănui? • Veniți la Brașov să inotați...
--------------------------------------------------------- « - ... 

Echipajul dmamovtst E. Tușa, D, Ivanov, D. Gur-
muzescu, I. Oanță — ciștigătorul cursei de schif 4 f.c.

Fotoi THEO MACARSGHI

ale
juniori
cadrul campiona-Ieri, în 

telor de velodrom, am asis
tat în proba de urmărire pe 
echipe, 10 ture (4 000 m) 
pentru juniori mari, la o fi
nală care ne-a răsplătit din 
plin. Deși rămasă în trei 
oameni (A. Neagoe, M. Roșu, 
M. Romașcan) din primele 
ture (Enciu se pierduse), 
formația tiinamovistă a con
dus totuși, o bună parte ce- 
dînd in extremis cvartetului 
„stelist" (M. Ferfelea, I. Ga- 
vrilă, Gh. Tudor, Gh. Pîrvu- 
lescu). Timpul realizat de e- 
chipa Steaua? 4:56,5 — Di
namo: 4:57,0. Pe locurile 
următoare Șc. sportivă nr. 1 
și Olimpia.

Și la juniori mici, în pro
ba de urmărire individuală 
(5 ture — 2 000 m) duelurile 
strînse au evidențiat cîteva 
elemente cu frumoase cali
tăți. A devenit campion Dan 
Andrei (Steaua) —- timp
2:43,5 — care l-a întrecut 
categoric în finală pe Petre 
Cimpoieru (Șc. sp. 3). urmat 
de Șt. Popescu (Șc. sp. 3). 
Gh. Șchiopu (Șc. sp. 1), V. 
Roșu (Dinamo), N. Tănăses- 
cu (Dinamo), I.’ 
(Șc. sp. 3).

Lăzărescu

Em. I. 1

în prima zi a campionatelor balcanice de gimnastică

DUBLU SUCCES
AL REPREZENTATIVELOR NOASTRE

Petre Mihaiuc și Elena Ceampelea

campioni la individual compus!

rea 
nești 
prin calitatea instruirii și va
loarea sportivilor, cît și prin 
varietatea și multitudinea con
dițiilor materiale create spor
tului de masă șl de perfor
manță. Dacă ta ceea ce pri
vește situația bazelor sportive 
în aer liber, situația actuală 
este bună, orașul de la poa
lele Tîmpei se află într-o oa
recare întîrzicre în compa
rație cu alte municipii și ora
șe mari, ta ceea ce privește 
crearea unor baze sportive a- 
coperite, care să asigure o 
continuitate de pregătire și în 
competiții de-a lungul sezo
nului rece. Aici trebuie cău
tată explicația principală a 
„căderii" unor echipe și spor
turi din Brașqțjj țvole*, ^as-

intr-un bazin devenit depozit de materiale • Secția de motocros de la Zărnești.

se antrenează făcind naveta pentru aprobări la Consiliul popular
I

chet, handbal, sărituri de la 
trambulină, hochei), adică 
tocmai acolo unde altădată 
Brașovul a avut nuclee de 
performanță, amatori entu
ziaști și rezultate notorii. De
sigur, organele responsabile 
locale — și în primul rînd 
cele sportive — sesizînd mu
tațiile valorice intervenite în 
ierarhia multor sporturi pe 
plan național, modificări de
rivate, în primul rînd, prin 
apariția unor baze acoperite 
la Timișoara, Ploiești, Brăila,

Blaj, Iași, Constanța, Galați 
— au analizat situația și au 
luat măsuri în sensul dorit, 
preconizînd și obținînd con
strucția unor baze acoperite 
de care ducea în primul rînd 
lipsă Brașovul. Construcția 
lor — după cum este lesne de 
înțeles — nu poate fi instan
tanee, după cum nici conse
cințele nu se vor semnala de 
a doua zi. Apariția este eșalo
nată în timp, dar importantă 
rămîne convinsei t a privind 
necesitatea acestor dotări care

vor îmbogăți patrimoniul 
dilitar, sportiv și turistic 
orașului, sporindu-i reputația 
de care se bucură.

★
Rîndurile de mai Jos, în

cearcă să sugereze și cîteva 
soluții organizatorice pentru 
optimizarea momentană a u-

e- 
al

Mihoi BIRA

(Continuare in pag. a 3 a)

BELGRAD, 26 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

(
Ieri după-amiază, la Pala

tul sporturilor din Noul Bel
grad, în prezența unei nume
roase asistențe, care a con
firmat dragostea și interesul 
deosebit pe care publicul bel- 
grădean îl manifestă față de 
gimnastică, a debutat cea de 
a treia ediție a campionate
lor balcanice. Așa cum anun
țasem dinainte, prima zi de 
concurs a fost destinată în
trecerii pe echipe, care a o- 
ferit o adevărată demonstra
ție de precizie, virtuozitate și 
eleganță în mișcare.

Spre satisfacția noastră, 
ambele reprezentative ale 
României, evoluînd la adevă
rata lor valoare, au obținut 
victorii categorice, atît în cla
samentul pe echipe cît și la 
individual compus, dovedind, 
încă o dată, că merită supre
mația în țările din ~ 
supremație pe care 
încă de la prima ediție a 
acestor campionate.

La feminin, echipa noastră, 
alcătuită din Elena Ceampe
lea, Alina Goreac, Ileana Co
mun, Ana Grigoraș, Felicia 
Dor nea și Rodica Apăteanu, 
a dominat toate celelalte 
formații, prezentîndu-se însă 
cu mult mai bine decît la 
ultimele concursuri dinaintea 
Balcaniadei, fără ratări sau 
greșeli care să aducă depunc- 
tări mari. Fără îndoială că 
vedeta echipei noastre, și a 
campionatelor, a fost Elena 
Ceampelea, care a ocupat

primul loc la individual com
pus, (cu 38,15 p), smulgînd 
ropote de aplauze la scenă 
deschisă pentru maniera pre
cisă. dezinvoltă, în care a lu
crat. Nici celelalte gimnaste 
ale noastre nu au fost mai 
prejos.

întrecerea băieților, unde 
gimnaștii noștri nu aveau pri
ma șansă la titlul pe echipe, 
a răsturnat, însă, calculele 
hîrtiei căci Mihaiuc, Pău- 
nescu, Gheorghiu, Qprescu, 
Coșariu și Dan Grecu s-au 
întrecut pe ei înșiși, și, o 
dată cu aceasta, i-au depășit 
și pe favoriți (gimnaștii iu
goslavi), cucerind nesperat

via 180,55 p, 3. Bulgaria
178,85 p; individual compus:
1. Elena Ceampelea 38,15,

Balcani, 
o dețin

ELENA CEAMPELEA

PETRE MIHA1U3

primul loc!! CLASAMENTE! 
FEMTNINi pe echipe: 1. Ro
mânia 187,25 p, 2> lugosla-

Alina Goreac 37,55, 3.Natalia 
Slepița (Iug.) 37,40; 4—6. Fe
licia Dor nea, Ileana Goman 

și Ana Grigoraș 37,10. MASCU
LIN, pe echipe i 1. Ro
mânia 273,75 p, 2. Iu
goslavia 271,00 p. 3. Bul
garia 270,85 p; INDIVIDUAL 
COMPUSi 1. Petre Mihaiuc 
56,10 p, 2. Raicio Hristov 
(Bulgaria) 55,90 p, 3. Janez 
Brodnik (Iugoslavia) 55,70 o, 
4. Gh. Păunescu 55,20 p, 5. 
Ștefan Roiev (Bulgaria) 5.4,65 
p, 6. Milko Vratic (Iugosla
via) 54,60 p.

Constantin MACOVEJ
f*.
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SUEDEZII Șl RUGBY-UL FOTOGRAFII ARTISTICE
CU SUBIECT SPORTIV 

PREMIATE

1 suedeze de rugby

CEI TREI

în aceste zile. Suedia are 
o aniversare sportivă. Dar nu 
este v.orba de hochei pe 
gheață, de schi, de fotbal sau 
de un alt sport, în care a- 
ceastă țară nordică și-a cîș- 
tigat galoane în arena inter
națională. Este sărbătorit... 
rugby-ul, un sport care părea' 
șă nu-i intereseze prea mult 
pe suedezi, despre existența 
cărpia, pe aceste meleaguri, 
șe auzise foarte puțin.

Dar, iată că un oaspete 
suedez al litoralului nostru, 
Jan BjOrk, ne-a pus la dis
poziție. Q serie.de date intere
sante în legătură cu rugby-ul 
suedez, care împlinește 40 de 
ani de existență. întâmplarea 
făcuse să ne întâlnim chiar 
cu președintele Federației 
suedeze de rugby. Deși a ți
nut să precizeze că este un 
vilegiaturist anonim, aflat în 
vacanță, dl. Jan Bjdrk ne-a 
oferit cîteva date despre 
rugby-ul suedez, despre ani
versarea sa.

— Actul de naștere avea 
să fie semnat în vara Iul 
1931, o dată cu primul meci 
de rugby ce s-a disputat în 
Suedia, eroii lui fiind echipe
le a două crucișătoare engle
ze. Acest sport bărbătesc a 
plăcut și, încet, încet, a înce
put să facă prozeliți. In mo
mentul de față, în Suedia e- 
wistă numeroase formații de 
rugby, afiliate și neafiliate 
la federație. Din rîndul pri
melor, au fost alcătuite două 
eșaloane valorice, care își 
dispută cu ardoare întîieta-

tea, la meciurile lor asistînd 
mii de spectatori. Se poate 
vorbi și de o activitate in
ternațională, evident, deo
camdată, fără mari pretenții. 
La Varșovia, rugbyștii polo
nezi ne-au 
Olanda, de 
întrecut cu 
35—3. Dar, 
s-au înregistrat în urmă 
doi ani. De-atunci, am pro
gresat mult. Pe danezi i-am> 
învins cu 11—0. Și poate că 
am fi în stare să obținem re
zultate onorabile și în fața 
altor formații, exceptînd cele 
de pe insulele britanice, 
Franța și România. Ceea ce 
nu înseamnă că n-am vrea 
să jucăm cu ele. N-am avea 
decît de învățat. Oricum, 
sperăm să-i avem cît de cu
rînd ca oaspeți, în Suedia, 
pe sportivii unei echipe de 
rugby din. România.

învins cu 38—3. 
asemenea, ne-a 

un scor mare: 
aceste rezultate 

cu

Vasile PENESCU

Concomitent cu întrecerile 
de pe stadioane, a avut loc și 
o întrecere între... fotografi, 
inițiată de Secția de propa
gandă a C.N.E.F.S. și de re
vista „Sport”, pentru cele mai 
reușite Imagini cu subiect spor
tiv.

Premiul I al acestui concurs 
de fotografii artistice a fost 
acordat lui ION MIHĂICA - 
București — pentru fotogra
fiile : Dirijorul, Picături de 
ploaie, încă un gram de ener
gie, Concert la patru miini, 
Stil, Pe fond negru, Maria 
Alexandru (portret). Discipolul 
diavolului. ROMEO ONODI - 
București a obținut premiul II 
cu fotografia Se mai întîm- 
Plă, iar AUREL DULA-Petro- 
șani — a primit premiul III, 
pentru imaginea Lupta pentru 
puncte.

Au fost acordate mențiuni 
lui Ion Matei (Sinaia), Ale
xandru Stanică, Paul Romo- 
Șan șl Teodor Roibu (toți din 
ȘucureștD.

Vechiul port dunărean, 
Brăila, devine tot mai cu
noscut ca un permanent iz
vor de talente pentru boxul 
de performanță. O succintă 
trecere în revistă a activității 
pugilistice brăilene, din ul
timii 20 de ani, ne pune în 
față un lung șir de nume 
cunoscute de iubitorii spor
tului cu mănuși din România. 
Mirpea Dobrescu, Ion Zlăta
ru, Constantin Dobrescu, Ilie 
Dragnea, Șerbu Neacșu, Ion 
Peicin, Ion Covaci, Antoniu 
Vasile. Calistrat Cuțov, Paul 
Dobrescu, Aurel Mihai și, de 
curînd, Simion Cuțov sînt bo
xeri proveniți din Brăila, 
care au contribuit, de-a lun
gul anilor, la creșterea pres
tigiului boxului românesc în 
arena internațională.

In săli micuțe, modeste, 
deseori dotate cu materiale 
și aparatură insuficiente au 
crescut an de an pugiliști 
valoroși. Rivalitatea sportivă 
dintre pugiliștii brăileni și

Za puncte !

cei gălățeni — care durează 
de zeci de ani — a contri
buit la progresul acestei dis
cipline sportive în cele două 
porturi dunărene, boxul ur- 
cînd aici trepte greu de a- 
tins. Cu cinci ani în urmă, 
lotul național de juniori se 
confunda cu selecționata si
milară a regiunii Galați. Și, 
juniorii au crescut!

La campionatele europene 
de box, recent încheiate la 
Madrid, patru boxeri români 
s-au calificat în finale. Este 
semnificativ faptul că dintre 
acești patru finaliști, trei s-au 
inițiat în tainele boxului la 
Brăila, Aurel Mihai, Antoniu 
Vasile și Calistrat Cuțov, iar 
cel de-al patrulea, Alee Năs- 
tac este... gălățean. Deci, tot 
de pe aceste meleaguri...

Iată, pe scurt, drumul par
curs de cei trei pugiliști din 
Brăila.

AUREL MIHAI i S-a năs
cut la 28 ianuarie 1947. A 
început să practice boxul la 
Voința Brăila (antrenor Ion 
Zlătaru), în anul 1964. Pri
mul titlu de campion națio
nal l-a cucerit în anul 1967, 
odată cu înființarea catego
riei semimuscă. A reeditat 
performanța și în anii 1069, 
’70 și ’71. Este legitimat la 
clubul sportiv Farul " 
stanța.

ANTONIU VASILE 1 
născut la Brăila, la 27 
gust 1942. A început să prac
tice boxul la Brăila, în a- 
nul 1959. Evoluția performan
țelor sale a fost publicată

A. VASILS.A. MIHAI 0. euyov.

Con-

S-a
au-

vineri, laIn ziarul nostru de 
rubrica „Prim plan”. A sus
ținut, 257 de meciuri, pier- 
zînd numai 33.

CALISTRAT CUȚOV i S-a 
născut la 10 octombrie 1948, 
în comuna Smîrdanul Nou — 
Brăila. A pus pentru prima 
oară mănușile în mîini în 
anul 1964, la P.A.L. Brăila, 
sub îndrumarea lui Gheorghe 
Bobinaru. Campion național 
de juniori în 1965. Din anul 
1967 este legitimat la clubul 
Dinamo și este pregătit de 
C. Dumitrescu. Campion na
țional de seniori la catego
ria semiușoară în anii 1968 
și 69. în 1970 a devenit cam
pion la categoria ușoară. Pe 
plan internațional a realizat 
următoarele succese : medalia 
de bronz la J.O. din Mexic, 
campion european în 1969, 
medalia de argint în 1971. A 
susținut 137 de meciuri din 
care a pierdut 22.

Performanța pugiliștilor din 
Brăila — unică Iri istoria 
boxului românesc — ne-a in
spirat aceste rînduri ce se 
vor un stimulent pentru ti
nerii din Brăila (ca și din 
alte orașe), care au îmbră
țișat „arta nobilă".

Mihai TRANCA

Relntllnire (pe gazon) cu foștii
jucători al Petrolului

După meciurile susținuta In 
compania arbitrilor divizionari 
din Capitală (în primul med. 
3—1 pentru gazetari, șl 3—3. 
la revanșă), o selecționată a 
ziariștilor sportivi a întîlnlt, 
cu cîteva zile in urmă la Plo
iești, echipa foștilor jucători 
al Petrolului, din anii cînd 
echipa petrollstă a cjștlgat ti
tlurile de campioană a țării. 
Deși anii au trecut, Pahonțu, 
Marinescu, Neacșu 
Marcel au arătat 
calitățile care l-au 
noscuțl. In acest 
toria a revenit -
lor cu 3—1 (0—1). Iată formația 
(acum de olds-boy) Petrolul 
Maroșl — Pahonțu (Drăgules- 
cu), Fronea, N. Marinescu, 
Topșa (Cristache), I. Neacșu, 
Marin Marcel (Pahonțu), Kin- 
ceanu, Bădulescu, Babone, 
George Marin (AL» CO.

sau Marin 
multe din 
făcut cu- 

mecl vlc- 
petrollștl-

JOE FRAZIER

DE 12 ORI K. 0.

invingător
Desen de M. OPROIU STADIONUL VĂZUT DE...

european al or- l 
__ rock „The Knbc- 
avind ca dirijor și

LA PĂDURE...
Șeful de S.G.L. i

ocupat duminica 1
spațiu

•— Sitarii au venit și s-au 
dus de multcocoșii de munte 
și-au încheiat nunțile Și, pini 
la prepelițe, mai este o veș
nicie... Cam așa se plingea ă- 
micul meu N. I., tînăr profe
sor și vlnător începător.

— Ce faci poimâine, dumini
că ? îl întreb.

— Ce să fac... Stau acasă 
și-i încurc soției treburile..-

— Vrei să ieșim cu puștile, 
pentru cîteva ore ? Merge și 
Nicu...

— Vreau. Dar ce să facem 
cu ele. Si tragem la fluturi 1

— Lasă asta, 
cu alice de 
brăcăminte

lacom, că-i des- 
pidure.J l-am ta-
face provizii, pen- 

a in-

dimineața, 
făcuse ochi, și cu

la-fi cartușe 
doj-jumate și im- 
ușoară...

cind

— Nu trageeee 1!!
Desen de S. NOVAG

[y'f. y«. y <. y< y< y< y t y <. y t.

Duminică 
soarele abia . . .
încă uji prieten, ieșisem binișor 
din oraș. Era răcoare. Dinspre 
pădurea spre care grăbeam a- 
dia jilavă o boare ce purta 
miros amar de frunză- Amicul 
mau inspira lung și lacom a- 
erul proaspăt pe care apoi 
parcă nu kdtr mai icos 
plămlni.

— Nu fi 
tul aer în 
chinat eu.

— El își _ _ .
tru orice eventualitate., 
terveniț Nicu.

— Ei, dacă inspiri adine și 
lung aer curat, așa cum fac 
eu, numa, de 15 ori în fiecare 
dimineață, iți prelungești via
ța cu cel putim 10 
răspuns prgje_sorul, 
seriozitatea.

Dar am 
Și n-a mai 
cut un plan ____

— Eu merg pe drumeagul 
ăsta, tu pe celălalt, iar pro-

(4'f. y«. y<. y<. y< y< yt j't y< y< '*<. yc yt o* y<. y<. o, o 
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fesorul pe cel care se vede 
colo... Sînt paralele și străbat 
pădurea de la un capăt la al
tul, î-am instruit eu.' Tragem 
numai la ciori grive și la co
țofene. Știți aare-s ciorile gri
ve ? Cele care au doar coada 
și aripile negre. Încolo simt 
gri, de parcă ar fi imbricate 
intr-un sarafan. Speriate, au 
să zboare de la unul la altul. 
La coțofene trageți mult îna
inte. In zbor lansat ele prind 
peste 70 km/h.

Și am pornit... Nu după 
multă vreme, aud două focuri 
trase grăbit. Scăpată, zic, și 
nu greșesc: „stimulată" de 
focurile profesorului, coțofana 
a mai provocat două focuri la 
Nicu — tot alături și îmi ve- 
nea săgeată din stingă. Am 
împușcat-o cu un foc- Pe a 
doua insă le-am „trimis-o" 
eu lor. Trăseseră mult in urma 
ei...

După un ceas și ceva făceam, 
în celălalt capăt al pădurii, un 
binemeritat pppai și ne ex-

plicam reciproc cauzele obiec
tive datoritfi cărora am tras 
focuri în vint. Apoi am pornit 
iar înapoi pe alt itinerar. Și 
lucrurile s-au desfășurat la fel. 
Spre prînz aveam fiecare car
tușiera goală iar din pădure 
lipseau 23 de coțofene și ciori 
grive.

— Am făcut lucru bun... se 
bucură profesorul. Încă p zi 
ca asta Și ne-am îndeplinit 
sarcina dg combatere a dă
unătorilor vînatului pe care o 
avem pe anul ăsta... Am scă
pat pădurea de atitea hoațe de 
cuiburi. Astea prăpădesc acum 
puii păsărilor cîntătoare, ale 
prepelițelor, potîrnichilor și 
fazanilor, adaug eu.

— Și pe urnă aerul curat, 
mișcarea, buchetul de flori de 
pădure pe care ai să-l duci 
soției...

La despărțire, n-am stabilit 
■ nimic pentru duminica urmă
toare. Se înțelegea de la sine: 
la pădure

Ilie CARCIUI

UN matematician : 
tunghi privit pătrat 
veste I

drep- 
de ne

UN meteorolog i 
pierdere de timp...

O telefonistă: 
sau 1—4—3—3 1

cîteodată,
probabil 1
1—4—2—4

ani, mi-a 
cu toată

ta pădureajuns
continuat. Âm fă- 
de bătaie.

Că Badea, Kallo sau Tănaso ? 
Pot s-o arunce — acum pe... 
șase ! / Iu orice caz, Rapldu-1 tare, ■ — ----- -evj- ——
dare 
pe l

VASILE HAVIA, BRAȘOV, 
mulțumesc pentru Ilustrata 
salutările pe care mi le trimiteți 
de pe litoral. îmi pare rău că, 
din cauza fotbalului, nu vă tih
nește concediul I Vă frămlntă 
drama echipei Metro.n, aruncată 
In divizia C prin victoriile (dv. 
Spuneți: neașteptate; eu aș spu. 
ne, dimpotrivă: așteptate !) ob
ținute, în deplasare, de știința 
Bacău in fața lui C.F.R. Pașcani, 
și Politehnica Galați, la Brăila, 
in meciul cu Progresul. Și ne 
întrebați, cu tîlc, care au fost 
rezultatele din tur, pe teren 
propriu, ale Științei Bacău șl 
Politehnicii Galați, în jocurile 
respective. lată-le: Știința Ba
cău — C.F.R. Pașcani 1—1, Po
litehnica Galați — Progresul 
0—0. Dar cel în cauză ne pot 
servi o replică necruțătoare: cri
ticăm mereu echipele că nu 
știu să cîștige în deplasare, și 
atunci cind ȘTIU, ne supărăm ?

GH. SALAJAN șl N. NIEDER- 
KORM ARAD. 1) Traseul este 
minunat ca peisaj, iar ruta e 
asfaltată. 2) Nu mă îndoiesc că 
doi tineri ambițioși și, mal ales, 
bine clădiți (conform parame-

N.

RECENZII

0 caile de medicină pentru
cercetători și practicieni *>

V

bio

UN poet: parcul întîlniri- 
lor neamoroase !

UN bijutier: Inel de.„ be
ton 1

DICȚIONAR
BARA — una oara gtă de lemn 

bază alDOCTOR — Omul de 
echipei, In deplasare.

GOLURI — Un fel de 
tare nu sînt criticate niciodată.

HUIDUIELI — Aplauze In sens 
Invers.

sUpsuri"

NOROC — Ajutor de porter.
RATARE — Efectul defectelor
SCOR — Cea mal Scurtă croni

că de med.
G Dem. NEGREA

Radu POP

Turneul 
chestrei de 
"koiits 'f — - —
interpret principal pe Joe Fra-, 
zier, s-a încheiat dezastruos. 
Cele 12 reprezentații progra
mate în Germania Federală și 
Italia s-au soldat cp 12... knock- 
auturi artistice, însoțite de 
respectivul cortegiu de huidu
ieli, fluierături și proteste^ 
asistența cerînd banii înapoi, 
irecînd pesta riscul că ei se 
aflau în buzunarele ma"
re lui pes te campionii de box I

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

IUNIE

looaJ

l Nu intra In... retrogra- 
/ De asta sigur o să sca- 
Căci nu mai sînt alte etape 1

Explorarea fiziologică și 
medicală a căpătat o anvergură 
uriașă și — legat de ea — s-a 
dezvoltat vertiginos igiena 
vieții. Căile de acces ale bolii 
sînt tot mai mult barate de 
investigație și profilaxie.

în acest context general de 
orientare se înscrie și una 
dintre ramurile cele mai tinere 
ale medicinii, cea care și-a 
propus drept obiect de studiu 
individul cel mai sănătos 
in aparență, sportivul.

Dovada ne-o face amplul 
volum apărut sub îngrijirea 
editurii „Stadion" — „Elemente 
de investigație în medicina 
sportivă" — o monografie care 
adună între coperțile sale ro
dul cercetărilor laborioase ale 
specialiștilor români și sinte
za unei uriașe bibliografii mon
diale.

Sub coordonarea dr. I, Dră- 
gan, directorul Centrului de 
medicină sportivă, un colectiv 
erudit și harnic a oferit ti
parului o lucrare care își fă
cuse simțită de mult absența. 
Cartea prezintă tot ceea ce 
este modern, de ultimă oră, în

domeniul cercetării 
sportive. Sînt arătate . _ _
metodele de investigație și teh
nicile de explorare a tuturor 
sistemelor, aparatelor și orga
nelor corpului omenesc. Și cu 
toate că ele se referă la tipul 
uman sportiv, cadrul lucrării 
depășește această arie, deve
nind — prin complexitatea ei 
— adaptabilă unei sfere mult 
mai largi și utilă — în acest 
fel — oricărui medic care se 
interesează de problema inves
tigației. De altfel, sondajul de 
librărie, ca și numeroasele ce
reri, adresate personal auto
rilor cărții, ne-a demonstrat 
acest fapt și anume că „Ele
mentele de investigație în me
dicina^ sportivă" au interesat 
în măsură egală pe fiziologl, 
cardiologi, hepatologi, endo
crinology neuro-psihiatri, prin 
uriașul volum informațional pe 
care îl oferă și care este abso
lut necesar atît cercetătorului 
cit și clinicianului.

La elaborarea lucrării au 
colaborat : dr. R. Barbu, dr. 
D. D. Beloiu, prof. dr. V. Cio- 
banu, prof. dr. A. Demeter,

medico- 
pe larg

• „ȘCOALA DE 
GIMNASTICĂ".

„Subsemnatul, cu 
onoare înștiințez pe toți dom
nii părinți de familii, direc
tori de pensionate, instruc
tori etc., că am înființat a- 
cum o școală de gimnastică 
pentru copii de ambele sexe. 
Prețul pentru un școlar — 
un galben pe lună".

Anunțul de mai sus, apă
rut în numărul din 1 iunie 
1871 al ziarului „Românul", 
era semnat de G. Moceanu, 
părintele gimnasticii româ
nești.

• ÎNDEMN TURISTIC. 
«Acum cînd căldurile au în
ceput și fiecare, mai ales cei 
de o sănătate delicată, caută 
a-și regenera sîngele și for
țele prin schimbarea de aer 
și temperatură, credem a ne 
îndeplini o datorie atrăgînd 
atenția publicului
frumoaselor pozițiuni și sa
lubrului aer ce au munții 
noștri. Multe sint localitățile 
în acești munți pitorești unde 
cineva poate afla un refugiu 
în timpul verii spre a respi
ra aerul balsamic 
sănătatea".

Cititori de azi, 
demnul apărut 
„Presa"

1871

asupra

Am

atractiv", cuprinzind 
altele „jocuri gim- 
dansurj naționale e-

rîat și 
printre 
nastice, 
xecutate de Moceanu și ele> 
vii săi (și concursuri de) po
pice cu premii".

„Universul" din 15/27 iunia 
1896.

dr. A. Dorizzo. dr. I. Drăgan, 
dr. Carmen Dumitru dr. ~ 
Fotiade, biochimist Gh. 
ralambie, prof. dr. A. 
conf. dr. V. Neștianu, 
Papadopol, dr.
dr. T. Pop, dr. 
Seiceanu, dr. A. 
Ștefănescu, conf.
eu, psiholog Fl. ______ , __
N. R, Zamfirescu, dr. M. Ză- 
laru.

B. 
Ha- 

Iliescu, 
dr. S. 
Petruț, 
Venera 
dr. V. 

Stroes- 
Vlădescu, dr.

Edith 
Ileana 
Szogy, 
dr. V.

Valerio CHIOSE
* „Elemente de investigație 

în medicina sportivă” ; Edi
tura „Stadion’’; 364 pagini, 16 
lei.

și a-și cura

urmați în- 
în ziarul 

din 10 Iunie 1871 !...

• SERBARE 
7896 CÎMPENEASCĂ.

„Mîine seară, 
sîmbătă, va avea Ioc în Par
cul Bragadiru, o mare ser
bare cîmpenească în folosul 
policlinicii din str. Armeneas
că. Programul este foarte va-

rare, nl-1 indicații 
siiftces acest tra-

Vatra Dor-
trilor fizici, pe 
vor absolvi cil 
seu: Arad — Cluj 
nei — Piatra Neamț — Galați — 
Constanța — București — Craio
va — Lugoj — Arad. Dacă aveți 
biciclete de oraș, se pot ryja 
zilnic 60—7U knt, iar pe sernicurse. 
in jurul a 100 km. Evitați, pe: 
cît posibil, lichidele în alimenta
ție și nu vă soăldați în ' '
tapa rece,, după " 
tralndicată). Vă 
așteptăm vești

CONSTANTIN
PLOIEȘTI. Faimosul 9-0 al Pe
trolului, asupra U.T.A.-ei, a fost, 
realizat la 7 octombrie 1956, pe 
stadionul „23 August" din Capi
tală. La arădeni au jucat atunci,, 
piintre alții, Petschovschl, Far- 
mati, Serfbzd etc. Șl totuși I

V. MATEESCU, BUCUREȘTI. 
Am reținut din comentariul dv.. 
rimai < 
pid: Ii 
speranța / Ca să cîștige 'a Con
stanța / Și să se-așeze ._ _
Ioc doi ț Deși o știe ca și noi

ALOMAN, BUCUREȘTI, 
apreciat poezia dv. intitulată 
„Tamango". Ea va vedea, deci, 
lumina tiparului. Cind 7 Asta de
pinde de.. . Tamango, de ar
gumentele pe care le va aduce 
el intr-un viitor meci al națio
nalei, în favoarea poeziei dv. 
Prilejul cel mai apropiat la Hel
sinki, Jn partida cu Finlanda.

EUGEN COSMA, BAIA MARE. 
Nu slnteți primul — și probabil 
nici ultimul I — care ne cereți 
să vă arătăm drumul ce dtice 
spre microfonul postului de ra
dio, spre rolul de crainic spor
tiv. Scrisorile cu un asemenea 
conținut trebuie îndreptate spre 
destinația lor firească: Radiodi
fuziunea. Și vor primi, desigur, 
un răspuns, chiar dacă nu etxistă 
și acolo un... Ion Poștașu. lOri- 
cum, este bine să știți două' lu
cruri (dv șl alții): 1. Numferul 
celor care visează să destină 
crainici sportivi a ajuns de or
dinul miilor. 2. Treaba nu este 
atît de simplă, cum 11 se pare 
unora. Nu este de-ajuns să vor
bești repede. Dacă aceasta ar 
il fost singura condiție, de mult 
le-aș fl luat locul Iul Ion Ghl- 
țtilescu și celorlalți 1

CRAIOVA. Vă gîndeațl la . ... .. . . ... . rQ_ 
lu-

r'url. 
efo-t. este con- 
urătn succes și. 
de pe traseu 1 

PĂTRAȘCU,.

C.S.
o poezie dedicată Federației 
mâne de fotbal, dar priviți 
crurile In felul următor t

„A scrie poezie, nu poți intot- 
’deauna.

Poți scrie cind apare, de după 
dealuri, luna".

In seara cînd v-ațl așezat la 
scris, probabil că n-a apărut. 
Ghinionul dv șl norocul nostru l

lluikalih N, CLAUD IU

strofa privitoare la Ra- 
i mai rămîne — acum

pe-um

• POLISPORTI
VE. „Revista au
tomobilă" anunță

în nr, 6/1921 că „duminică 
19 și luni 20 iunie au avut 
loc două mari concursuri de 
atletism la care au luat parte 
atleții din Ardeal și Banat, 
precum și 2 mari meciuri de 
box intre amatori bucureșteni 
bine cunoscuți. Duminică 19 
iunie la orele 4 d.a. a avut 
loc un mare meci" de fotbal 
„intre cele mal tari echipe": 
Chinezul — Brașovia: 3—1.

„Viața sportivă" ne oferă 
în nr. 9—10/1921, amănunte 
în plus despre această întâl
nire : „O mulțime de specta
tori curioși de a vedea un 
meci" atit de important, 
„umplea terenul cu mult îna
inte de începerea jocului". 
Jucătorii care s-au remarcat 
nu-i pot spune necunoscîn- 
du-le numele (n.n. : ?!?...)

• URMĂRILE 
RĂZBOIULUI :

„România, țara
fără stadioane ! Avem nevoie 
de un stadion la București. 
Reconstrucția A.N.E.F.-ului o 
necesitate !“.

(„Sportul pQpular" din 18 
Iunie 1946).

Documentar de 
Dorin ȘTEFLEA

1921

1946
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de
*ca

Eirj'JBIBI

jucat 
bune.

ca- 
gln-

In pilc”. 
' ' unul 

în-

doț ani, ca în 
Eu am refuzat, 
tare prima ple-

„loz 
cu gestul 
prea mare

echipă la 
Germană, am 

așa, pentru• Marin Voinea își pregă* 
tește retragerea • Ce a 
fost noroc și ce a £ost 
muncă într-o carie ră Sără 
egal... ® „Eu am reSuzat 
să mă întorc la Progresul. 
Mă duruse prea tare 

prima plecare^...

vremurlle 
mă duruse prea 
care...

Din nou tăcere, o tăcere 
re-ml prinde bine, ca să „ . 
dese întrebarea următoare, o în
trebare ce-ml stă de mult pe 
buze :

— Marin Voinea, aș vrea să 
aud din gura dumitale: al test 
un norocos sau un ghinionist 7

— Ce să răspund 71
— Știu eu, ce vrei..,
Rîde. Apoi:
— El bine, am avut noroc.. ’ 

Dacă celălalt Voinea, Florlcă, nu 
s-ar fi operat de apendicită toc
mai atunci, n-aș fi jucat proba
bil niciodată în echipa naționa
lă. ..

poate altceva, laNici nu știu cum am ajuns, cliutînd
intern al Bucureștinlui. Juca „Granitul”, și „optarul” 

L-am urmărit cîleva ciipț bune, apoi m-am 
de altădată al Progresului și al echipei națio nale, „omul 
mai neașteptate cariere din fotbalul românesc, realizînd în 
traseu Granitul — Progresul

unul 
ei mi 
dumirit : Marin Voinea, jucătorul 
de ia 

răstimp 
echipa națio nală — Granitul.

din meciurile campionatului 
s-a părut o figură cunoscută.

Madrid", una dintre cele 
de cîțiva ani increditibilul

La S6 de ani. Volnea-Cărămi- 
dă — „așa-mi zic cunoscuțli, de 
ce să mă supăr, dacă echipa 
asta a fost ciudva a fabricii de 
cărămidă 71“ — nu se iasă, mal 
Joacă, și nu joacă rău, e golge- 
ter.

In rest, în viața de dincolo de 
gazon, Marin Voinea, dispecerul 
atelierului mecanic de la „Gra
nitul", e 
respectat, ...
ua MIM *1 » tetă.

un om cuminte șl 
părinte a doi copil,

• ■

II întreb cum îșl explică ascen
siunea sa aproape miraculoasă 
— in 1961 la Granitul, în 1962 
în „națională" —, apoi căderea 
lui bruscă, poate nedreaptă...

— Cum fim ajuns la Progresul 
știu: prin ambiția de a face 
ceva, de a nu rămîne mal pre
jos decît celelalte glorii sportiva 
ale Pantelimonulul, decît Dlnu- 
lescu, decît lonlță. . . Toată via
ța ml-a plăcut să trudesc, să 
Ubutew prin nune, u-ata Ungu-

șit pe nimeni . niciodată.
— Cum iți explici 

deosebită pe care 
Teașeă, pe vremea 
cat de trei ori in 
nală 7

Ridică din umeri 
tut. pare trist.

— Nimeni nu ml-a 
ciodată vreo simpatie 
comun. Nici Teașeă,

simpatia 
ți-a arătat-o 
căruia ai ju- 
echipa națio-

61 pare abâ-

arătat ni- 
ieșită din 

, nici altci
neva. Am jucat bine cu Marocul, 
dud Ml UM9H 4o.uA goluri.

m-am
acel 2—3 cu' R.D. 
plătit destul, zău, 
0—6 de la Madrid I

— Te-a durut mult infringerea 
de la Madrid 7

Mă privește în ochi, mă pri
vește cu resemnare, eu înțelep
ciunea celui ce știe mult mai 
multe decît spune :

— Acolo, după meci, în drum 
spre vestiare, am simțit că nu 
voi mal juca niciodată in „națio
nală". ..
... O fată cu 

Voinea refuză 
om care n-are 
credere în noroc.

— Cum a fost cu plecarea 
la Progresul 7

— Iubeam echipa aceasta,_
ochii din cap, o iubeam, că acolo 
mă lansasem... Intr-o zi du
pă antrenament, in ’64 era, îna
intea meciului cu Craiova, Ozon, 
care abia venise antrenor, ne-a 
spus mie, lui Oaidă, lui Mîndru 
și lui Mafteuță: „voi 
miercuri dimineață mal 
me“. Pentru ce ? — am 
într-o doară. ____  __ _______
întinerim lotul". Oaidă a început 
să plingă, iar eu arn rămas pi
ronit cu ochii pe Ozon, omul 
care-ml dăduse pasele de gol 
în meciul cu Marocul, jucător 
care-șl încheiase cariera la o 
vîrstă mult tnal înaintată decît 
a noastră...

— Ce s-a Intlmplat mal depar
te 7

— Ce
ab«a*t toapol.

venițl 
devre- 

întrebat 
„Pentru dezlegări...

să se tntîmple 7 Ne-au
OaldA i-a oui

si

Dlscutăm de multe minute. Am 
parcurs anul de la Slderurgls- 
tul, șederea la Metalul, am re
venit la Progresul șl acum sîn- 
tem din nou la „Granitul", la 
grupa de copil pe care o pre
gătește, la meciurile de azi. . .

— Cit al să mai joci 7 — il 
întreb pe neașteptate.

Cade pe gîndurl:
— Am să mă las cît mal tîr- 

zlu cu putință. Am să joc ori
unde, pe orice teren, 
fel de echipament. .. 
făcut ceva în fotbal, mai 
sau 
tot 
din 
tru 
mă

cu orice 
Dacă am 

nțult 
mal puțin decît alții, atunci 
ceea ce am făcut a fost 
dragoste pentru minge, pen- 

tribune, pentru gol. De aceea 
despart atît de greu de ele...

Ovidiu 1OAN1JOAIA

serie.de
4o.uA
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UN EXAMEN RATAT 
Șl ClTEVA FIRAVE SPERANȚE

BALCANIADA
• ••

de 46 km. Ca orice 
acesta s-a spulberat...

Primul test public al ru
tierilor noștri a eșuat. Pe 
teren propriu, în compania 
unui adversar de valoare 
(team-ui Ungariei), în con
diții atmosferice satisfăcă
toare — băieții lui Nicolae 
Voicu n-au reușit să cores
pundă exigențelor și, ceea 
ce este mai grav, nu ne-au 
dat niei speranțe pentru 
viitor. Astfel cade, ab initio, 
unul dintre cele mai impor
tante obiective ale anului: 
realizarea baremului în pro
ba de 100 km contratimp pe 
echipe și, deci, intrarea pe 
orbita olimpică.

Analiza lucidă a situației 
(lipsa unei pregătiri specia
lizate, dificultăți în alcătui
rea formației — dezertarea 
lui N. David — precum și 
o oarecare lipsă generală de 
interes și prevedere) nu ne 
permitea să anticipăm un 
rezultat favorabil în „Pre
miul olimpic" disputat vi
neri după amiază pe șoseaua 
Olteniței. Dar, aidoma tutu
ror celor ce iubesc ciclismul 
(prezenți in corpore la în
treceri), am sperat într-o 
minime, am crezut că „ma
gul" a pregătit ceva în se
cret, că rutierii lui vor 
scoate din traista fermecată 
resursele pe care hu le bă
nuiam și vor acoperi distan
ța de 80 km cu o medie

orară 
vis, și

Cauzele eșecului se află — 
asa. cum afirmam în post- 
cronica întrecerilor de Ia 
Cluj și în avancronica „Pre
miului olimpic" — în pasivi
tatea cu care biroul federal 
și colegiul de antrenori au 
privit pregătirea unei forma
ții pentru deosebit de difi
cila probă olimpică. Este, 
desigur, un punct pozitiv să 
trimiți cît mai multe echipe la - -
(la 
tat 
cru 
na 
pal. Chiar și oameni 
activează în sportul 
dale, 
tangență 
generai, 
gătire în 
fizice și 
laș. G. 
șa.), au 
torilor i 
unui lucru evident 
oricine are un minimum de 
cunoștințe în ciclism : pen
tru intrarea în echipa olim
pică a României, formația 
de 100 km contratimp trebuie 
să parcurgă un program de 
pregătire de minimum doi 
ani, să renunțe la evoluția 
în marile competiții pe eta
pe și să-și axeze programul 
competițional pe întreceri de 
2—3 etape. Bunele sfaturi

întrecerile peste hotare 
timpul potrivit am salu- 
inițiativa), dar acest lu- 
nu trebuie făcut 
realizării țelului

in dau- 
princi- 

care nu 
cu pe- 

dar au avut cîndva 
cu el și posedă, țn 
o, apreciabilă pre- 

i domeniul educației 
sportului (Ion Ba- 
Barani, A. Vrabie 
atras atenția fac- 

responsabili asupra 
pentru

fost primite. S-a creatn-au
o conspirație a tăcerii, as- 
cunzîndu-se sub expansiunea 
competițională lipsa dorinței 
de a se porni la o treabă 
grea, dar deosebit de utilă.

Mai sînt 19 zile pînă la 
Balcaniada de la Sofia. 
Cursa de 100 km de acolo 
reprezintă și ea un examen 
decisiv. După cum s-a putut 
vedea din evoluția de vineri, 
multe retușuri nu se mai 
pot face. Se mai poate îm
bunătăți pregătirea, dar și 
aceasta în proporții reduse, 
impuse de timpul scurt. în 
cronica întrecerii propuneam
— pe baza evoluției neaștep
tat de bună a echipei na
ționale de juniori — o re
maniere a formației. Adică 
să se meargă Pe scheletul 
team-ului juniorilor, adău- 
gîndu-se cîteva elemente tot 
tinere (Cr. Camer, I. Cosma 
etc.). Cu această formație 
tînără, capabilă și decisă la 
mari eforturi să se încerce
— în ceasul al 12-lea (dacă 
nu cumva orologiul ciclismu
lui nostru este mult rămas 
în urmă...) — o tentativă de 
obținere a normei olimpice. 
Pentru că trebuie să spunem 
lucrurilor pe nume : dacă se 
pierde și acest „tren olimpic" 
este greu de crezut că spor
tul nostru eu pedale va mai 
putea progresa (în sectoarele 
sale vitale) în anii care ur
mează.

Hristache NAUM

ȘI CUPA ROMÂNIEI;
evoluție sub așteptări a sportivilor

noștri la orientare turistică
SLANICUL MOLDOVEI. 26 

(prin telefon). împrejurimile 
pitoreștii stațiuni de ia poa
lele munților Nemirei au găz
duit vineri și sîmbătă între
cerile de orientare turistică din 
cadrul primei ediții a “ 
caniadei și din cadrul 
României (ediția Vl-a).

Primul, concurs a fost 
trecere individuală în care con
curentele au avut de parcurs 
6150 m (360 m dif. de nivel), 
iar concurenții 10 240 m (650 m 
dif. de nivel !) în timp ce Cupa 
România a constat dintr-o șta
fetă (cu 3 concurenți) pe tra
see de 11 400 m și 500 m. dif. 
nivel (f) și 15 900 m cu 930 m 
dif. nivel (m).

Dintre sportivii români, sin
gura comportare corespunzătoa
re a avut-o Paula Chiurlea 
(locul I în Balcaniadă și locul 

în Cupa României). Ceilalți 
părut insuficient pregătiți 

au descifrat greu reperele 
pe hărți. Rezultatele tehni- _ . . 1 

2.

Bal- 
Cupei
o în-

Un exemplu ce se cere urmat

..

ergem

Revelafia întrecerilor de vineri: echipa de juniori a Româ
niei sosind — vijelios — in proba de contratimp pe echipe.

Foto : Dragoș NEAGU

Lacul 
ora 9,30 > 

regatei 
Snagov.

La
de la

Republicii.
Progresul — 

(tineret-re- 
18 : Progre- 
Cluj (divi-

Polilehni-

CALARIE : Baza hi
pică din calea Plevnei, 
de la ora 8,30 : între
ceri de obstacole în ca
drul campionatului re
publican.

CANOTAJ: 
S- gov, de la 
ziua a doua a 
internaționale

CAIAC-CANOE : 
cui Herăstrău, 
ora 7,30 : concurs dotat 
cu „Cupa clubului spor
tiv școlar".

FOTBAL: Stadionul 
Dinamo, ora 16 : Dina
mo — Steagul roșu (ti- 
neret-rezerve), ora 18 : 
Dinamo — Steagul roșu 
(divizia A) ;

Stadionul 
ora 16 : 
„U" Cluj 
zerve), ora
sul — „U“ 
zia A) ;

Stadionul
ca. ora 9,30 : Delta Tul-
cea — Metalul Plopeni 
(baraj B) ;

Stadionul Giulestl. 
ora 9,30 i Chimia Rm. 
Vîlcea — Chimia Su
ceava (baraj B).

MOTO : Stadionul
Metalul (capătul tram
vaiului 14, Pantelimon), 
de la ora 10 : concurs 
de dirt-track (viteză pe 
pistă de zgură) contînd 
pentru etapa a II-a a 
campionatului republi
can.

NATAȚIE : Ștrandul 
Tineretului, 
10 : „Cupa 
pentru copii 
C și D).

TIR : Poligonul Tu
nari, de la ora 9 : „Cupa 
municipiului București", 
proba de pistol viteză 
manșa a II-a și armă 
standard 3X20 focuri, 
senioare și juniori.

STADIONUL TINE
RETULUI, ora 16,30 : 
serbarea de închidere 
a anului școlar 1970— 
1971 (demonstrații spor
tive, premierea elevilor 
campioni și recordmani, 
jocuri internaționale de 
handbal, volei, baschet).

de la ora 
de vară" 
(cat. A, B,

II 
au 
și 
de ___  ________ .
ce. BALCANIADĂ. Feminin : 
Paula Chiurlea (România) : 
Georgeta Lită (id.) ; 3. Olga 
C iobanova (Bulgaria). Mascu
lin : 1. V. Velikov (Bulg.) ;
2. I. Iliev (Bulg.) : 3. O. Lexen 
(România). Echipe : 1. Bulga
ria 760:15 : 2. România 799:58. 
CUPA ROMÂNIEI. Feminin :
1. Szarolta Monspart (Ungaria);
2. Paula Chiurlea (Rom.) ; 3. 
Marta Ksillik (Ung.). Mascu
lin : 1. Z. Boros (Ung.) ; 2. 
V. Velikov (Bulg.) ; 3. I. Iliev 
(Bulg.). Clasament general ; 1. 
Bulgaria ; 2. Ungaria ; 3. Ro
mânia I ; 4. România II > 5- 
România-tineret.

Tn returul de campionat pe care II în
cheiem astăzi — pe lingă evoluțiile slabe 
și fluctuațiile amăgitoare ale multor for
mații — am avut și o bucurie Care creș
tea de la meci la meci, generînd entu
ziasmul nu numai al unor suporteri, dar 
si al tuturor celor care iubim cu fervoare 
fotbalul : excelenta comportare a echipei 
Steaua. Avusese în toamnă un start de 
loc satisfăcător. Am putea spune chiar 
îngrijorător. Explicația ? „Echipa a primit 
o bruscă și prea masivă infuzie de tine
rele, iar noii veniți, dețji foarte talentați, 
nu s-au putut încadra încă în jocul for
mației". Așa cel puțin ni se 
ciuri pierdute nu numai 
în deplasare, ci chiar și 
acasă, scoruri egale obți
nute cu mare dificultate 
dovedeau că Steaua își 
găsea cu greu cadența, 
ațunci, la început de cam
pionat. Acțiunile de atac nu 
apărarea arăla o prea mare fragilitate. 
Conducerea tehnică a echipei se zbatea 
— fără rezultat — să omogenizeze jocul, 
să realizeze consistenta blocului defensiv, 
să confere un plus de eficacitate înain
tării. Formulele de echipă se schimbau 
de la o etapă Io alta, dar jucătorii cres
cuți în pepinierele proprii de la Ghencea 
și Centrul 23 August nu se rodau încă, 
dîndu-ne evoluții de-a dreptul alergice.

Cînd, iată, în retur, dezmințind parcă 
scepticismul fabulistului, la Steaua se în- 
tîmplă, totuși, o minune : pe teren apare 
o echipă cu totul alta decît cea din tur, 
deși avea aceiași jucători. Cei care ac
ționau haotic în toamnă, „merg" acum 
ca niște rotițe admirabil îmbinate în an
grenajul jocului colectiv. Atacul capătă 
un deosebit aplomb, acțiunile dovedesc 
tot mai multă luciditate și eficiență, go
luri de mari maeștri curg în plasa adver
sarelor. Apărarea a ajuns să se sudeze

spunea... Me

se legau, iar

perfect, să fie tot moi fermă, tot mai greu 
de trecut. Recuperînd cu abilitate balonul, 
ea îl transmite cu precizie și tărie, „la 
întîlnire", unor vîrfuri de atac care 
abia așteaptă să realizeze caruselul, prin 
„un-doi“-uri și transversale, prin lansarea 
aripilor, prin centrări și „pase înapoi" în 
careu, acolo u.ide vin și fundașii laterali, 
ca și mijlocașii recent profilați pe acest 
post.

Și Steaua a început să joace aidoma 
surorii sale mai mari, care a premers-o 
în „deceniul de aur* — vechea, glorioasa 
C.C.A. Adică așa cum jucau, cu cîtiva ani 
în urmă. Constantin, Bone, Onisie, Za- 

voda I și II, Alexandrescu, 
Cacoveanu, Victor Dumi
trescu, Peniță Moldoveanu, 
Ion Voinescu ș.a. ...

Unul din jucătorii 
tei pleiade venise 
timp ca secund al 

norului principal. Firul generațiilor

aces- 
între 

antre- 
, _,, . ____ , fusese

din nou înnodat. Și în echipă, liantul din
tre contingentul mai vechi — Haidu, Ne
grea, Sătmăreanu, Hălmăgeanu — a fost 
făcut cu cei din leatul nou — Tălaru, 
lordănescu, Marcu, Aelenei — prin vîrsta 
mijlocie a lui Vigu, Pantea, Ciugarin, Cris- 
fache, Dumitriu III. De la zi la zi, echipa 
si-a făurit un joc modern, în viteză, ca 
fruct al unei idei tactice clare, al miș
cării permanente în teren, al circulației 
derutante a mingii. Strategul de ieri din 
teren a devenit azi strateg pe banca an
trenorilor. Să mai întrebăm : al cui e metrenorilor. Să mai întrebăm : al 
ritul ? Credem că e de prisos. .

Dar, nu ne putem opri să ne expri
măm o singură, mare dorință : întocmai 
colegei lor Steaua, și alte echipe din eșa
lonul prim al fotbalului nostru ar trebui 
să efectueze acest dublu altoi, ieșit din 
experiența prețioasă a unor foști jucători 
și energia proaspătă a „noului vai“.

VIRGIL ECONOMII

ZILE CU SOARE $1... UMBRE
LA COMPLEXUL STUDENRSC „TEI"

Se dau ultimele examene 
ale sesiunii studențești din 
iunie. Se încheie conturile 
a încă unui an de studii 
sau... șe șmînă — în cazu
rile mai puțin fericite — 
pentru la toamnă. Oricum, o 
binemeritată vacanță va în
cepe peste numai cțteva zile. 
De aceea ne-am propus ca

— avînd în vedere locul 
central pe care-1 ocupă Baza 
sportivă universitară de la 
lacul Tei în planurile de va
canță ale studențimii bucu- 
reștene — să simțim „pe 
viu", la fața locului, prepa
rativele ce se fac. Peste 
tot, muncă intensă; „se 
tunde" gazonul stadionu-

ECHIPA
FEMININA

TURNEUL ECHIPEI

CERVENA HVEZDA
DISPUTĂ NUMEROASE JOCURI INTERNAȚIONALE

Selecționata feminină de 
handbal a țârii noastre va 
pleca miine de la Timișoara 
spre Belgrad, de unde își va 
continua drumul spre Tuzla, 
oraș care va găzdui jocurile 
grupei B a „Trofeului Iu
goslavia", una dintre cele mai 
mari competiții continentale. 
La această întrecere iau par
te în GRUPA 
R.D. Germană,

A X-A EDIȚIE

BRATISLAVA

B : România. 
Ungaria și

A
au

Iugoslavia B, iar în GRUPA 
A : Iugoslavia A. U.R.S.S., 
Polonia și Cehoslovacia. E- 
chipa noastră va fi alcătuită 
din următoarele jucătoare : 
Climovschi, Buzaș (portari), 
Metzenrath, Sos, Miklos, Du
mitru, Arghir, Băicoianu, 
Ibadula, Magyari, Oancea, 
Schramko, Popa și Tranda
fir.

După cum

„CUPEI ȘCOLII SPORTIVE"
La Petroșani 

curile din cadrul 
ționale competiții, organizată 
de Șc. sportivă din localitate. 
Este vorba de cea de a X-a 
ediție a „Cupei Școlii sporti
ve" la care iau parte for
mațiile : Lokomotive Gera 
(R.D. Germană). Szilady 
Aron (Ungaria), Textila Se
beș, Șc. sportivă Tg. Jiu, Jiul

„SPERAM
ne declară

ne declara an-

DIN PETROȘANI
început jo- 
unei tradi-

firește, Șc. spor-Petroșani și, 
tivă din Petroșani, iată re
zultatele primei zile de în
treceri ; Șe. sportivă Petro
șani — Jiul Petroșani 7—17, 
Textila Sebeș — Lokomoti
ve Gera 11—14, Szilady 
Aron — Șc. sportivă Tg. Jiu 
20—6. ♦

ȘT. BĂLOI — coresp.

trenorul federal Gabriel Zu- 
grăvescu, „Trofeul Iugosla
via" va constitui pentru echi
pa română un prim și im
portant test, dat fiind faptul 
că ea și-a obținut calificarea 
abia la începutul lunii mai. 
Cu alte cuvinte, o dată cu 
participarea la această im
portantă confruntare, echipa 
română își începe campania 
pentru C. M.

în acest sens vom sublinia 
că după încheierea partide
lor din cadrul „Trofeului Iu
goslavia", handbalistele noas
tre iau parte la un alt turneu, 
ce va avea loc în orașul Za
greb în zilele de 6 și 7 iulie. 
Apoi, ele vor susține între 9 
și 20 iulie mai multe jocuri 
pe coasta Adriaticii, fiind 
prezente și la competiția or
ganizată la școala antrenori
lor iugoslavi, 
cursurile în 
neară Trogir.

ce își va ține 
localitatea bal-

zileAflată de mai multe 
în țara noastră, echipa mas
culină Cervena Hvezda din 
Bratislava și-a continuat 
turneul evoluînd în Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej și la 
Buhuși. Iată scurte relatări 
de la corespondenții noștri 
despre aceste partide.

Trotușul Gh. Gheorghiu 
Dej — Cervena Hvezda 8—12 
(6—8). Un joc frumos, viu 
disputat,' cu multe faze 
spectaculoase. Oaspeții, be
neficiind de o mai mare 
experiență competițională au 
obținut o meritată victorie. 
Au condus corect : D Pu
rică și V. Erhan — ambii 
din Ploiești.

GH.

lui, se repară și se vopsesc
— după o lungă hibernare — 
ambarcațiunile universale și 
de performanță, se 
terenurile de volei, 
handbal, iar tenisul 
atît de agreat de 
mai are la îndemînă încă un 
teren. în plus, între copaci, 
aproape de malul lacului, a 
mai apărut o terasă — aco
perită „ă la Osaka" —, 
nou ring de dans.

Și totuși, cîteva lucruri um
bresc această „față" plină de 
promisiuni 
Le-am aflat 
complexului, 
Ștefănescu :

— Din 1963 au fost des
ființate, normal — fiind de
teriorate — o serie de du
șuri care n-au mai fost re
montate nici pînă în ziua de 
azi. Or, la cei 8—900 000 de 
vizitatori pe an (5—6 000 pe 
zi) cele existente sînt total 
insuficiente ; sala de poptee
— acum 2—3 ani cu mare 
priză la public — necesită 
reamenajări; trebuie «on

GRUNZU —coresp.

Bacău — Cervena
15—15 (8—6). Parti-

CA VOM STA
prof. M. Pintea,

eșecuri în în-După cîteva 
cercarea lor de a răzbate în 
divizia A, handbalistii de la 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej 
își văd. în sfîrșit, visul îm
plinit. Echipa lor, deși lipsită 
de individualități remarcabi
le, a cîștigat în valoare dato
rită jocului colectiv, a unei 
omogenități deosebite. Și to
tuși, vom întîlni și aici cî
teva „puncte forte" căci, por
nind de la precautul, dar sub
tilul conducător de joc care 
este Tiberiu Kuhn, continuînd 
cu excelentul realizator și 
căpitan de echipă Mihai Scar- 
lat și pînă la foarte calmul 
portar Eduard Toth — care 
a primit cele mai puține go
luri dintre toți portarii divi
ziei B — handbaliștii de la 
Trotușul manifestă în majo
ritate și o foarte bună teh
nică individuală.

Antrenorul Pintea, veșnic 
calm și surîzător, ne spunea 
în urmă cu cîteva zile i 
„Lupta pentru intrarea în di
vizia A a fosț dramatică, dar 
băieții mei au știut să treacă

Brașovul caută
(Urmare din pag. 1)

nor condiții deja existente, 
soluții care ar impulsiona ac
tivitatea sportivă de masă și 
de performanță.

1
din 
rii

A trecut mai bine de 
un an de cînd stadio
nul Municipal — unul 

marile stadioane ale ță- 
— în care ș-au investit

importante fonduri materiale 
și de energie umană și-a des
chis porțile competițiilor ofi
ciale. Dar-., din păcate — 
s-au disputat ' pe el numai 
patru meciuri oficiale. El tre
buie să aparțină cuiva- care 
să-i asigure o întreținere co
respunzătoare, printr-un nu
măr de angajați, 
de salariu, cu un 
utilaje anexe etc. 
scurtă perioadă 
A.B.S. Brașov, el 
dat (15 octombrie 1970) clu
bului Steagul roșu, care mai 
are 
nul
în
lui,

cu un fond 
inventar și 
După ce o 
a aprținut 
a fost pre-

propria sa bază, stadio- 
Tineretului. Neinteresat 

păstrarea și întreținerea 
Steagul roșu n-a progra-

mat competiții și nici nu i-a 
putut asigura (din lipsa unui 
ștat de salarii) întreținerea 
corespunzătoare. Mai mult: 
pentru a putea crea stadionu
lui oarecari venituri proprii 
necesare salarizării persona
lului, se pare că Steagul roșu 
a contractat terenul într-un 
regim de exploatare (exclusiv 
pentru antrenamentele echi
pelor Politehnica și Brașo- 
via) nerațională care l-a fă
cut impracticabil, impunîn- 
du-se și importante reparații. 
Dacă adăugăm că înșiși con
structorii (T.R.C.L- Brașov și 
Teleconstrucția București) nu 
și-au încheiat nici la ora pre
zentului obligațiile, rămînînd 
debitori în anumite lucrări și 
aparate, ne facem o idee a- 
proximativă, tristă, despre o 
splendidă bază care se de
gradează prin nefolosință și 
neîntreținere. Oare n-ar fi 
mai bine să aparțină direct 
de Consiliul popular Brașov, 
care să-i asigure prin între
prinderea comunală subordo
nată și întreținerea și folo
sința publică și rentabilă co
respunzătoare ? Sau n-ar pu-

IN DIVIZIA A MAI
antrenorul handbaliștilor de Ia

peste toate greutățile și iată 
că eforturile lor sînt acum 
încununate cu laurii victoriei. 
Condițiile excelente 
beneficiem, pasiunea

de care 
și dra-

MULT DE UN AN!“
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej

gostea jucătorilor, sînt argu
mente ce ne îndreptățesc să 
sperăm că nu am intrat în 
prima divizie numai pentru 
un an

S.C.
Hvezda
da a avut loc la Buhuși și 
a oferit celor prezenți o in
teresantă dispută. Handba
liștii din Bacău au dominat 
în prima repriză, pe care au 
și terminat-o în avantaj. 
După pauză, oaspeții, mai 
eficienți, au reușit să egale
ze și să mențină apoi acest 
scor pînă la sfîrșit.

I. VIERU — coresp.

de la stîn- 
la dreapta : 

Viorel Silea

Sus, 
ga 
ar.
(medicul echipei), 
antrenorul Mihai 
Pintea,
Kuhn, 
Ghioc, 
Scarlat, 
Cucu 
diță.
Berbecaru, 
xandru Blaș, de
nied David, Lau- 
rian Stoica (an
trenor secund); 
jos: Sorin De- 
mușcă, Eduard 
Toth, Nicolae 
Purdel și Marin 

Badea.

Tiberiu 
Silvestru 

Mihai 
Remus 

Gh. Bă- 
Grigore 

Ale-

soluții
tea trece ca bază sportivă a 
Centrului universitar Brașov, 
în vecinătatea căruia se află 
cămine studențești pentru 
5 000 de locuri ? Oricum, ar 
primi o destinație mai rațio
nală și mai apropiată de 
considerentele care au creat 
această frumoasă realizare.

2 Cu cîteva decenii îh 
urmă, Brașovul a avut 
— chiar în mijlocul o- 

— o piscină acoperită 
generații succesive de 
și liceeni au deprins 
înotului și s-au călit

rașului 
în care 
școlari 
tainele 
fizic. Bazinul a fost desființat 
— fără a fi demolat — și con
strucția s-a transformat în
tr-un depozit de materiale și 
produse comerciale. Consiliul 
popular, răspunzînd unor ne
cesități evidente și unor soli
citări locale s-a decis- cu 
cîtva timp în urmă, să-1 re
dea destinației inițiale, de ba
zin de înot, restul clădirii 
putînd servi și ca sediu al 
Școlii sportive Brașov. Dar, 
au apărut... probleme, amî- 
nări, tergiversări. Clădirea aș
teaptă (răbdătoare) soluțio
nările. Organele sportive, e-

zită sa Insiste, de teama 
această soluție minimală și 
momentană să nu pună sub 
semnul îndoielii sau să amîne 
necesitatea unui bazin aco
perit normal ca dimensiuni 
și modern. Consiliul popular 
face evaluări asupra costuri
lor reparațiilor la 
bazin, 
peste 
fost
din impas, deși toată lumea 
așteaptă cu nerăbdare rezol
varea. Chiar și ambele ba
zine și-ar găsi o deplină fo
losință. dar pînă la crearea 
celui nou, vechiul bazin rea- 
menajat ar fi o restituire de 
drept și așteptată, ce se cuvi
ne tineretului și 
brașovean, 
trebuie să

vechiul
Dilema preocupă de 
un an, fără să fi 

găsită soluția ieșirii

sportului
Deciziile nu mai 
întîrzie...

3 După destule 
organizatorice

tușează 
baschet, 
de cîmp 
studenți

un

a bazei Tei. 
de la directorul 

tovarășul Ion
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destule dificultăți 
: și admi

nistrative, pe lîngă u- 
„6 Martie" din Zăr- 

i (fabrică de biciclete 
motorete) s-a înființat 

care a și 
să facă reclamă 

afirme excelentele mo- 
românești MOBRA. 

este și firesc, această 
specializată în curse de 

pen-

zina 
nești 
Și 1 
o secție moto, 
început 
și să 
torete 
Cum 
secție 
motocros are nevoie 
tru antrenamente și eventual

struită o alee pictonală de 
la singurul pasaj legal de 
trecere peste jsalea ferată 
pînă la ștrand. Noi am al
cătuit un proiect pentru în
lăturarea acestor dificultăți, 
l-am înaintat Comitetului 
executiv al U.A.S.R.. însă el 
nu a găsit ecoul dorit. în 
plus, asociațiile sportive din 
multe institute de învățămînt 
superior interesate (Institu
tul de construcții, de exem
plu) ar putea să-și con
struiască. fiecare, cite un te
ren de tenis. Nu de alta, dar 
solicitările sînt excesive, iar 
amplasamente 
spus, de-abia 
najări) există 
bazei noastre, 
ar putea avea 
ceste lucruri.

Subscriem acestor părerii 
Ar putea fi evitată astfel 
penibila „echilibristică" (su
prafețe transformate pe rînd 
în terenuri de volei, de bas
chet sau tenis, de exemplu) 
la care trebuie să recurgă 
conducerea complexului. Și, 
am adăuga noi : nu numai 
randamentul terenurilor ar 
crește, dar și munca, fondu
rile investite pînă acum, su
tele de mii de ore de mun
că patriotică efectuate aici 
de studenți ar fi onorate.’

Radu TIMOFTE

(care, altfel 
așteaptă ame- 
în perimetrul 
Deci. U.G.SR. 
în vedere a-

Dan luga 
(Dinamo) conduce

pentru concursuri de o
pistă pe dealurile dimpreju- 
rul Tohanului și Zărneștiului. 
Dar cu toate intervențiile u- 
zinei, ale C.J.E.F.S. Brașov și 
ale secției sportive propriu- 
zise. la Consiliul popular Zăr- 
nești nu se găsește înțelegerea 
necesară acordării unui loc 
pentru traseul de motocros, 
deși nu e vorba de terenuri 
arabile, de culturi sau de 
grădini. Este cel puțin ciuda
tă optica îngustă a unor to
varăși de la Consiliul popular 
Zărnești care nu văd în a- 
ceastă inițiativă admirabilă 
o șansă de afirmare, de in
tegrare într-un circuit sportiv 
de performanță pentru orașul 
pe care-1 administrează. Sem
nalarea noastră încearcă să i 
convingă și să-i decidă pen
tru o măsură favorabilă tu
turor.

♦
Brașovul s-a dovedit întot- 

dea una receptiv și dinamic în 
rezolvarea multiplelor proble
me pe care le are în față. 
Tocmai in credința că și cele 
sportive vor întîlni același 
mod de tratare din partea 
forurilor în drept, am dorit 
să le înfățișăm public, aștep 
tînd nerăbdători ziua în care 
să anunțăm soluționările in
tervenite.

La invitația clubului spor
tiv C.K.D. din Praga, o dele
gație a atleților Școlii spor
tive din Bacău a participat 
la un concurs internațional 
desfășurat pe stadionul Ho- 
nitka din capitala Cehoslova
ciei. La concurs au luat parte 
atleți de la cluburile Bohe
mians, Dukla, Brandys, toate 
din Praga precum și sportivi 
din R.D. Germană și Cuba.

Tinerii atleți băcăuani au 
avut o comportare meritorie 
reușind să se claseze pe pri
mul loc în 6 probe. Astfel în 
întrecerea atletelor eleva 
Greta Măgirescu a trecut, pri
ma linia de sosire în proba 
de 100 m cu un rezultat de 
12,3 secunde. La 400 metri, 
o altă reprezentantă a Școlii 
sportive din Bacău, Valentina 
Bordea a încheiat proba în 
60 de secunde, în timp ce 
Niculina Grigorescu a par
curs proba de 800 m în 2:21,7 
iar sulițașa Mihaela Cojariu 
a aruncat 40,20 m.

In cazul băieților, cele mai 
bune rezultate le-au realizat 
Liviu Petrilă la 1500 metri — 
4:03,0 și Mircea Muia pe 5 
km marș — 24:32,6.

Rezultatele înregistrate de 
elevii băcăuani sînt cu atît 
mai valoroase cu cît întrece
rile de la Praga au avut loc 
pe o vreme improprie, cu 
ploaie și vînt, factori care au 
influențat buna desfășurare 
a concursului.

In cea de a doua zl a „Cupei 
municipiului București" punctul 
de atracție a fost pistolul viteză 
unde cei mai buni țintași s-au 
Întrecut în manșa I. în această 
primă jumătate a concursului cei 
mal buni au fost dinamoviștii 
Dan luga și Marcel Roșea, care 
după 20 de focuri (la 8 și 6 se
cunde) se aflau la egalitate cu 
maximum de punctaj. Seriile 
scurte, cele de 4 secunde, au fost 
„atacate" cu precizie de cei doi 
pistolari : luga a pierdut un 
punct lg ultimul foc, iar Roșea 
două, deci rezultatul lor : 299 p 
și. respecți298 p.
Pe locurile 3 și 4 : 

elubului Steaua. I. 
?i dinamovlștul A. ____
cu cîte 293 p. Apoi urmează trei 
pistolari cu cîte 29? p — T. Trio- 
șa (Dinamo). Al. Ghered (Steaua) 
și R. Vidrașcu (Dinamo).

La maratonul tirului, proba de 
armă liberă calibru redus 3 x 40 
focuri, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : 40 f. poz. culcat : 
1. Am. 
n, 2. 
3. p. 
poz. în 
374 
371 
369 p : 
J0 f. poz.

Juniorul
Corneliu 
Tudorică

Alsnnyi (C.S.M. Club 395 
N. Rotaru (Metalub 395 p, 
Sandor (Steaua) 394 : 40 f.

picioare : 1. P. Șandor
2. M. Ferecatu (Dinamo) 

I. Olărescu (I E F.S.)
40 f. poz. genunchi : 1. 

genunchi : 1. I. O’ă- 
rescu 389 p. 2 Gh. Sicorschl Di
namo) 388 p 3. Șt. Caban (Dina
mo). 387 p : 3 x 40 f. : i. p. Sandor 

374) 2.
M. Fe

p.
P. 3

ll 52 p (la poz. picioare 
I. Olărescu 1152 n (369). 3. 
recatu 1148 p (T.r.)
TRĂGĂTOARELE DE LA 

AU EVOLUAT LA LEIPZIG
O selecționată feminină a 

r.E.F.S. a participat la un triun
ghiular de tir la Leipzig (R.D G ) 
alături de Dynamo Berlin' și for
mația locală G.S.T. La proba de 
armă standard 3x20 f. echipa 
formată din Ana Goreti (568 p 
locul II). Edda Baia (560 p) șl 
Magda Borcea (550 p) â stabilit 
un nou record național : 1678 p 
(v.r. 1677 p). La 60 f. culcat ve
ronica Stroe s-a clasat pe locul II 
cu 591 p, iar Ana Goreti pe III 
cu 590 p.

I.E.F.S.

(Urmare din pag. 1)

zentanții clubului Petrolul 
Ploiești, Gh. Nicolae cu Ca
valer și Sorin Bădulescu cu 
Rubin. Specialist la obsta
cole, Gheorghe Nicolae și-a 
arătat cu acest prilej și vir
tuțile de „dresor", cucerind 
primul loc. Iată clasamentul: 
1. GHEORGHE NICOLAE 
(Petrolul Ploiești) cu Cava
ler 326 p, 2. Sorin Bădulescu 
(Petrolul) cu Rubin 314 p. 3. 
Gioconda Pînzaru (C.S.M. 
Iași) cu Lăcătuș 309 p, 4. 
Victor Costache (Steaua) cu 
Vrej 305 p, 5. (ex aequo) 
Dana Chirnoagă (C.C B.) cu 
Dacu și Ion Voicu (A. S 
Mondial Lugoj) cu Diadema 
300 p.

La obstacole, la care a" 
participat juniorii sub 16 ani 
favorit era fără îndoială tot

petrolistul Gheorghe Nicolae 
cu Bicaz (unul dintre cuplu
rile cele mai reușite), care a 
confirmat valoarea sa con
stant bună, întreeîndu-și spec
taculos adversarii și fiind a- 
plaudat la scenă deschidă. 
Remarcabilă ni s-a părut de 
asemenea, comportarea clu
jeanului Victor Conțin cu Ti
tan și a dinamovistului Ni
colae Vlad cu Banchet. Tre
buie să subliniem totodată 
buna comportare a tuturor 
concurenților (din 37 de par
ticipant!, 21 au terminat par
cursul cu 0 puncte penaliza-

Ghcor- 
54.2. 2.

Cluj)
Nicolae

4. V.

re). CLASAMENT: 1. 
ghe Nicolae cu Bicaz 
Victor Conțin !ASA. 
cu Tițan 54,8. 3.
Vlad cu Banchet 56.0,
Conțiu cu Făurel 59.0. 5. Mo
nica Ringheann (Dinamo) cu 
Valchir 59 3.
der (C.S.M.
59,7.

Azi, do 
mele probe.

6 [Jantz Schnei- 
Sibiu) cu Saray



Aseară, in sat a Floreasca, Havana — București 12
D. Mateescu și 1. Duță (am
bii da la Viitorul) învingă
tor la puncte, Mateescu,

Prima partidă oficială a 
pus față în față, în cadrul

Nu s-au «tins bine ecou
rile Campionatelor europene 
și amatorilor de box din Ca
pitală 11 s-a oferit prilejul 
revederii cu unii dintre cei

Ad. Moraru (dreapta) oprește un nou atac al cubane
zului Torizo, pe care l-a învins într-o manieră spectacu
loasă. Fotoi M. FELIX
mai reputați pugillști ro
mâni. Sîmbătă seara, în sa
la Floreasca din Capitală a 
evut loc întâlnirea dintre o 
selecționată a cluburilor 
bucureștene și echipa orașului 

Este adevărat că, 
orei de începere 

serialul T.V. „Inco
ruptibilii" a făcut pe mulți 
iubitori al nobilei arte să 
stea în fotolii în fața tele
vizoarelor, astfel că la 
de începere a galei în 
bunele sălii Floreasca 
fost prezenți doar cîteva 
te de spectatori. Poate 
în potcoava de la Dinamo 
sau Republicii numărul lor 
ar fi fost mai mare. Așa, în
să... Gala a fost inaugurată 
de întâlnirea amicală dintre

Havana, 
datorită 
(20,45),

ora 
tri- 
au 

su- 
că

categoriei muscă pe Șt. Bo
boc (Buc.) și Douglas Rodri- 
guez (Havana). Debutînd la 
această categorie. bucu
reșteanul a opus o rezisten
ță onorabilă cubanezului, 
care, prin croșee plasate cu 
ambele brațe l-a pus pe Bo
boc în situații destul de 
grele. învingător la puncte, 
Rodriguez.

„Cocoșul" Ad. Moraru 
(Buc.) l-a întâmpinat pe 
Marsial Torizo (Havana) cu 
croșee de dreapta foarte e- 
ficace care l-au Incomodat 
vizibil pe redutabilul cuba
nez. Avînd aproape 
manență inițiativa, 
a obținut o meritată 
la puncte.

„Pana" Isidoro

(Havana) l-a pus de două 
ori k.d, în prima repriză pe 
Gh. Iile (Buc.). în rundul 
doi bucureșteanul a încercat 
să schimba aspectul luptei, 
dar cubanezul nu a greșit 
nimic. Ultimele trei minute, 
surprinzător, au aparținut 
lui Ilie care a găsit resurse 
să-l trimită la podea pe cu
banez. Dar, învingător la 
puncte, Alvarez.

La „semiușoară** C. Stanef 
(Buc.) șj Arnaldo Martinez 
(Havana) au oferit un meci 
Indîrjit în care românul nu 
a găsit lovitura decisivă, Iar 
oaspetele a lovit mai mult, 
mai precis și 
învingător la

Mai tehnic, 
(actul dur cu 
mimijlociul Gh. Ene (Buc.) 
l-a învins la puncte pe Da
niel Ferrer (Havana). Boxînd 
la o categorie superioară, 
V. Zilberman (Buc.) a fost 
întrecut la puncte de Emilio 
Coreea (Havana).

Cu un magistral croșeu de 
dreapta, expediat în primul 
minut al meciului 
grei, cubanezul 
Carrillo l-a învins 
pe P.

La
(Buc.) a suportat 
cism loviturile expediate de 
Jose Luis Cabrera (Hava
na), iar atunci tind a răs
puns adversarului său, a fă
cut-o neconvingător. Decizia 
a fost acordată lui Cabrera.

Următoarea evoluție a bo
xerilor cubanezi va avea loc 
marți, la Constanța.

Turneul de tenis de la Wimbledon

Marii favoriți își spun cuvîntul

în per- 
Moraru 
victorie

Alvarez

TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH
Calmul penultimei runde 

a turneului internațional de 
șah a fost unul aparent în 
ciuda faptului că a fost de
cisă o singură partidă (Flo
rin Gheorghiu l-a executat 
într-un mod exemplar pe 
Mihai Ghinda), s-a jucat în- 
dîrjit, partenerii s-au sus
pectat reciproc, dar n-au cu
tezat să încerce lovitura. Și 
astfel. Hennings i-a propus 
remiză lui Ghizdavu (știind 
că acesta nu urmărește nimic 
mai mult decît cele 8 punc
te aie notei de maestru in
ternațional, pe care le va 
realiza), Jansa lui Tatal (cei 
doi au analizat apoi poziția 
pînă la stingerea luminilor

în sală). Bukici lui Ciocâltea 
(cînd campionul nostru epui
zase realmente posibilitățile 
de atac), Garcia lui Sydor, 

în partidele întrerupte, Ri- 
bli are un ușor avantaj la 
Boboțov și încearcă — am
bițios cum este — să-l 
tifice, iar Averbach un 
în plus la Ungureanu.

CLASAMENTUL.: 
nings 8'78, Boboțov și 
câltea 7>/j (1), Ghizd'avu 7*/s, 
Gheorghiu și Jansa 7, Aver
bach 6V2 (2), Pavlov și Gar
cia 6’7t etc.

Astăzi, de la ora 9 se joa
că partidele întrerupte ; du- 
pă-amiază, ultima rundă.

fruc- 
pion

Hen- 
Cio-

ARTIME (golgeterul Uruguayului):

„A FI EFICACE ÎNSEAMNĂ A AVEA CURAJ
SĂ PĂTRUNZI IN CAREUL ADVERS"

a fost declarat 
puncte.
evitînd con- 

adversarul. se-

Cîmpeanu
„grea", D.

de semi-
Gilberto 

prin K.O. 
(Buc.).

Zelinca 
cu stoi-

Paul iOVAN

Etapa optimilor de finală a 
întrerupt, se pare, seria sur
prizelor în turneul de tenis 
de la Wimbledon ; cei doi 
mari favoriți, australienii Rod 
Laver și John Newcombe, 
precum și americanii Richey 
și Gorman au obținut victorii 
destul de clare.

Pe terenul central, în pre
zența a 12 000 de spectatori. 
Laver s-a impus printr-un 
ritm superior și mingi trimise 
în unghiuri imposibile în fata 
olandezului Tom Okker, ge 
care l-a învins cu 7—5, 6—1, 
2—6, 7—5, Newqombe. în par
tida cu sovieticul Metreveli, 
a cunoscut unele momente di
ficile în primul și al treilea 
set dar a cîștigat în cele din 
urmă cu 9—8. 6—3, 4—6, 6—3. 
Richey l-a eliminat cu 3—0 
pe americanul Borowiak ca și 
Gorman pe tînărul australian 
Ross Case.

Iată șl primele rezultate din 
proba de dublu mixt : Keldie 
(Australia), Shaw (Anglia)- 
soții Moore (Australia) 6—3, 
6—3 : Davidson (Australia), 
King (S.U.A.) — Elliot. Hansen 
(S.U.A.) 6—3, 6—4 ; soții Drys
dale (R.S.A.) 
Matsuda 
6-4 ; T. 
Heldman
Kroșina (U.R.S.S.) 7-5 6—4 ;

Hewitt (R.S.A.), Goolangong 
(Australia)—Matthews, James 
(Anglia) 6—2, 8—1.

în cursul după amiezii de 
sîmbătă au fost cunoscuți și 
ceilalți patru jucători califi
cați în sferturile de finală în 
care — exceptîndu-1 pe neo
zeelandezul Parun — toți 
competitorii sînt australieni 
și americani.

în ultimele partide din 
„optimi" s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Smith 
(S.U.A.)—Emerson (Australia) 
2—6, 6—1, 6—3, 9—7 ; Dibley 
(Australia)—Loyo Mayo (Me
xic) 6—3, 8—6, 6—3 ; Parun 
(Noua Zeelandă) — Riessen 
(S.U.A.) 9—8. 6—3, 3—6, 6—3; 
Rosewall (Australia) — Stolle 
(Australia) 
6—4.

6—4, 7—5, 7—9,

De vorbă cu PEKKA KARE - 
vicepreședintele Comitetului Olimpic Finlandez

Kamiwazumi, 
(Japonia) 6—3, 5—7, 
Ulrich (Danemarca), 
(S. U. A.)—Bogomolov,

de dublu — băr- 
III), cuplul Năs- 

a dispus de 
(Chile) cu 

7_5. 7—5, 6—3; Leschly,
Moore—Barclay, Contet 7—5, 
8—9, 6—1, 7—9, 6—3 ; Metr.o 

veli Case—Lall, Mukerjea
8_9. 6—3, 6—4, 6—3.

In proba 
bați (turul 
tase—Tiriac 
Cornejo—Fillol

Ploaie de recorduri mondiale la C.E. de haltere
David Riegert (U.R.S.S.)-campîonul la ,,semigrea» decis la cîntar!

Este cunoscut faptul că de-a 
lungul deceniilor, sportivii 
finlandezi și-au cucerit o una
nimă stimă și simpatie pe 
toate meridianele globului. 
Numeroși 
„țării celor 
au devenit 
în sportul mondial I Nurmi, 
Kolehmainen, Ritola, Hakku- 
linen, Saalminen, Jărwinen ca 
și încă mulți alții.

Și astăzi, sportivii finlan
dezi se bucură de numeroase 
aprecieri pe plan internațio
nal, în special la schi, atle
tism, haltere, hochei, lupte și 
patinaj.

Despre preocupările și ac
tualitățile sportului finlandez 
am avut prilejul 
zilele trecute, la 
personalitate 
PEKKA RARE, 
dintele Comitetului Olimpic 
din Finlanda și președintele 
federației de haltere din a- 
ceastă țară. Jurist cunoscut 
la Helsinki, pînă nu de mult 
sportiv activ, Pekka 
ne-a răspuns 
bilitate la o 
bări.

reprezentanți ai
1 000 de lacuri** 
figuri legendare

să discutăm 
Sofia, cu o 
marcantă : 
vicepreșe-

Rare
cu multă ama- 
serie de între-

SOFIA, 26 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru).
Spectatorii prezenți la între
cerile categoriei semigrea au 
avut toate motivele să fie 
mulțumiți, atît de pe urma 
disputei pentru titlul euro
pean, cit și pentru faptul că 
au fost martorii stabilirii 
mai multor recorduri mondi
ale. Eroii acestor performanțe 
au fost juniorul bulgar Ata- 
nas Șopov și recordmanul Da
vid Riegert (U.R.S.S.). îm- 
pingînd greutatea de 172,5 
kg, Șop&v a ameliorat

îm-

__  : pro
priul său record mondial de 

a 
reușit 195 kg (v.r. 191 kg), 
iar la total a realizat — 512,5 
kg, cu 20 kilograme peste ve
chiul record mondial de ju
niori. Toate aceste perfor
manțe constituie și noi re
corduri bulgare la seniori.

în lupta strînsă cu suede
zul Bo Johansson, halterofilul 
sovietic Riegert a îmbunătă
țit propriul său record mon
dial Ia „aruncat" ; 205 kg
(v.r. 203,5 kg).

Iată acum, pe scurt, pasio
nanta dispută pentru titlu. La

juniori. La „aruncat" el

,,ADIOS“»
Conducerea clubului Real 

Madrid a anunțat oficial re
tragerea din activitate a ce
lebrului jucător Francesco 
„Paco" Gento, care a jucat 
sub culorile echipei amintite 
timp de 18 stagiuni. El a fost 
apreciat ca unul din cei mai 
buni jucători europeni în pos
tul de extremă stîngă. Ulti
mul său meci oficial cu e- 
chipa Real Madrid l-a dis
putat anul acesta în finala 
„Cupei cupelor", împotriva 
formației Chelsea.

Fostul jucător rămîne mai 
departe în cadrele clubului 
madrilen, urmînd a i se în
credința funcții administra
tive.

prima încercare, campionul 
mondial, Bettembourg (Sue
dia), a împins 190 kg, luînd 
un apreciabil avans față de 
compatriotul său Bo Jo
hansson (182,5 kg) și sovieti
cul Riegert (172,5 kg). La 
„smuls", Bettembourg reali
zează doar 140 kg., în timp 
ce Johansson și Riegert reu
șesc respectiv 155 și 160 kg. 
Astfel, după „împins" și 
„smuls" Johansson totalizează 
337,5 kg, iar Riegert — 332,5 
kg. Acestuia din urmă (fiind 
însă mai ușor la cîntarul ofi
cial) îi era suficient să ridice 
la „aruncat" doar cu cinci ki
lograme mai mult decît spor
tivul suedez pentru a cuceri 
titlul, lucru pe care l-a și 
reușit de altfel, Johansson a 
consumat cele trei încercări 
obținînd 190, 195 și 200 kg. 
Riegert a ratat prima încer
care la 195 kg, a reușit însă 
la următoarea, și pentru a 
deveni campion european la 
total, a cerut ridicarea greu
tății la 205 kg. încercarea a 
fost reușită. Astfel, Riegert a 
stabilit un nou record mon
dial și a cucerit totodată me

daliile de aur la „aruncat" șl 
la „total".

Din cei 20 de concurenți, 
numai 12 au terminat com
petiția 1

Rezultate tehnice i Catego
ria semigrea (total) i 1. David 
Riegert (U.R.S.S.) 537,5 kg,
2. Bo
537.5, 3. Atanas Șopov (Bul
garia) ‘ ‘ ‘
bourg 
Pierre van Leberghe 
490, 6. Karl Arnold
487.5. MEDALIAȚI,
1. Bettembourg 190, 2. Johan
sson 182,5, 3. Ri.gert 172,5. 
Smuls .• 1. Riegert 160, 2. Jo
hansson 155, 3. S. Kordika 
(Polonia) 145. Aruncat: 1.
Riegert 205, 2. Johansson
200, 3. Șopov 195.

Clasament pe țări i 1—2 
Polonia și Ungaria — 33 p,
3. U.R.S.S. — 31 p, 4. Bulga
ria 18 p, 5. Suedia 11 p, 6. 
Italia 5 p etc.

Johansson (Suedia)

512,5, 4. Hans 
(Suedia) 510,

Bettem-
5. Jean 
(Belgia) 
(R.D.G.) 
împins:

Toma HRISTOV

SUCCESE ROMÂNEȘTI

1UBNEUL DE LUPTE LIBERE

tt U ISUfflll
GENTO!■ie

ISTANBUL^ 26 (Agerpres). — 
La Istanbul a început un concurs 
de lupte libere la oare participă 
sportivi din Bulgaria, România, 
Grecia, Polonia, U.R.S.S, si Turcia.

In primul tur al categoriei 
62 kg, românul Petre Coman l-a 
învins prin tuș pe grecul Kon- 
stantinos. La Cat. 48 kg, Ion 
Arapu a cîștigat la puncte în- 
tîlnirea cu Avds (Grecia), iar 
Vasile Iorga (cat. 82 kg) a dis
pus la puncte . de polonezul 
Wiplovczyk. La cat. grea Ștefan 
Stîngu a pierdut la puncte în 
fața campionului sovietic Kltov.

KCONCURSUL DE ÎNOT 
DE LA SANTA CLARA

— Care 
preocupările 
ale sportului 
dv. ?

sînt in prezent, 
principale 
din țara

— Guvernul nostru acordă 
deosebită importanță dez-o 

voltării sportului. Este și fi
resc, pentru că însuși pre
ședintele țării noastre, Urho 
Kekkonen, a fost 
sportiv în tinerețe.

în ultimii ani au 
struite numeroase 
sport și alte baze 
care sînt puse la ___  .
maselor. în felul acesta, orice 
cetățean, indiferent de vîrstă 
sau de sex are posibilitatea 
să practice sportul preferat. 
Dacă în trecut puteam vorbi 
doar de unii mari perfor
meri, astăzi sportul finlan
dez și-a mărit raza de ac
țiune l pe lîngă sportivi de 
valoare mondială avem și o 
bază mare de masă. Vă voi 
da un singur exemplu din 
schi: în timpul iernii, se or
ganizează mai multe între
ceri de fond denumite „Pir- 
ka“ și „Tahko" la care par
ticipă întotdeauna peste 1 000 
de concurenți.

un mare

fost con- 
săli de 
sportive, 

dispoziția

— Din anuare și statis
tici reiese că raportul 
dintre numărul populației 
cu cel al sportivilor si
tuează Finlanda drept una 
din țările în care educa
ția fizică ocupă un Ioc 
de frunte în ierarhia mon
dială. Ce ne 
despre acest

puteți spune 
lucru 1

Cîștigînd ediția din acest 
an a cupei „Libertadores", 
echipa National din Monte
video îi va interesa mai mult 
pe iubitorii de fotbal din 
Europa deoarece, în urma a 
cestui succes, campioana Uru
guayului va întîlni în Cupa 
intercontinentală formația o- 
landeză Ajax. Dar nu atît 
despre echipă în totalitatea 
ei vrem să vorbim aief citi
torilor noștri, ti despre per
sonalitatea sa cea mai mar
cantă, un excelent „om de 
gol", faimosul centru înain
taș argentinian, Luis Artime, 
care după ce a cules aplauze 
în țara sa și în Brazilia, unde 
a fost cel mai eficace ata
cant după Pelă, joacă cu 
mult succes în formația Na
tional. De altfel. în meciul 
care a făcut să încline ba
lanța victoriei spre 11-le din 
Montevideo în cupa Liberta
dores, — cea de-a treia par
tidă cu Estudiantes, dispu
tată la Lima — Artime a în 
scris unul din cele două go
luri ale echipei sale. Cu a 
ceșta, el a ajuns la 104 goluri 
înscrise de cînd joacă în Uru
guay și la cota de 385 din

gol-cariera sa. El a fost și 
geterul ultimelor două ediții 
ale campionatului de fotbal 
al Uruguayului. El joacă la 
National din anul 1969, cînd 
a venit prin transfer de la 
echipa braziliană Pal mei ras 
din Sao Paulo.

întrebat care este secretul 
eficacității sale, Artime a 
răspuns î „Totul este să știi 
să intri în careul adversaru
lui. Ca să faci asta, îți tre
buie curaj. Chiar mult curaj, 
pentru că există apărători în 
stare să te omoare...".

De cînd are Artime acest 
curaj ? De cînd joacă fotbal, 
adică de 12 ani. (s. b.).

PENTRU PRIMA

OARĂ LA C. M.
pînă acum mai 

jucătorii săi de
Cunoscute 

mult prin 
rugby, Insulele Fidji se im
pun acum și prin pasiunea 
pentru fotbal. Intr-atît, incit 
s-a înscris la campionatul 
mondial din 1974, urmînd să 
dispute preliminarii în zona 
în care vor fi repartizate ță
rile din Confederația Oceani
ei. Este prima participare a 
acestor insule la campionatul 
mondial.

Cariera lui constituie un 
record de participare. Deși 
s-a retras la 37 ani, el a 
susținut în formația Real
ului 761 partide de campio
nat, mareînd 253 goluri. A 
îmbrăcat de 44 de ori tri
coul naționalei spaniole, a 
jucat de 88 de ori în Cupa 
campionilor europeni și a 
sărbătorit de 6 ori cucerirea 
ei și o dată pe cea a Cupei 
intercontinentale.

Retragerea lui închide de
finitiv în amintire imaginea 
marelui Real, în rîndurile 
căruia a jucat din 1953, ve
nind din Santander, orașul 
său natal.

LOS ANGELES, 26 (Agerpres). 
— Intre 9 șl 11 iulie va avea 
loc la Santa Clara un mare 
concurs de natație. Pentru prima 
oarâ în țstoria acestei compe
tiții vor participa șl înotători din 
U.R.S.S., printre care, Nicolai 
Pankin șl Galina Stepanova. 
La întreceri, participă înotători 
din Australia, Japonia, Franța, 
Suedia șl R. F. a Germaniei.

— într-adevăr, 
ticarea sportului _ ____
necesitate. închipuiți-vă 
iarna finlandeză durează pes
te 6 luni! Cel mai eficient 
mijloc de deplasare în tim
pul iernii sînt deci schiurile 
și patinele. Copiii noștri merg 
la școală pe schiuri sau pa- 
tinînd. Iată de ce, în Fin
landa, aproape fiecare fami- 

, lie este alcătuită din sportivi.
Campionul mondial și olim
pic de haltere Kaarlo Kan- 
gasniemi are 6 frați și toți 
sînt halterofili de performan
ță. Dar cîte familii de atleți, 
luptători și de schiori nu 
sînt în tara noastră..."

la noi prac- 
a devenit o 

că

Pe pistele de atletism

„DOMNUL PENALTY'*
Aceasta este porecla cu

noscutului arbitru interna
tional olandez Lou van 
Ravens. Ea i-a fost atri
buită de statisticienii olan
dezi pasionați care, urmă- 
rindu-i activitatea îndelun
gată, au constatat că Ra
vens a acordat în 143 de 
meciuri nu mai puțin de 
42 de lovituri de la 11 m. 
Pe listă, locul următor este 
ocupat de Van Gewertem 
cu 31 penaltyuri acordate 
în 100 de partide.

Van Ravens își vede pe
riclitată însă... porecla de 
un arbitru de categorie in
ferioară, Van der Kroft, 
care în 62 de tocuri a dic
tat 31 de lovituri de la 
11 m !...

JUCĂTORUL BRITANIC

• capul este al lui Ron Davies (gale- 
zul de la Southampton) — specialist în 
jocul cu capul ;

brațele lui Gordon Banks (unul din 
mai buni portari din lume) ;

• gamba este a lui Tommy Smith (Li
verpool) ;

• șoldul este al lui George Best (Man
chester United) ;

Săptămînalul englez „SHOOT" a avut 
ideea să „monteze" un fotbalist britanic 
ideal, reprezentat de acest „portret-ro- 
bot“, în care :

• laba piciorului este a lui Charlie 
Cooke, finul dribler al lui Chelsea

și spiritul de sportivitate al lui Bobby 
Charlton.

LEIPZIG, 26 (Agerpres). — 
în prima zi a campionatelor 
de atletism ale R.D. Germa
ne, Manfred From a realizat 
cea mai bună performanță 
europeană a sezonului pe 800 
m cu 1:46,2. în concursul fe
minin pe aceeași distanță Gun- 
hilde Hoffmeister a fost cro
nometrată în 2:02,3. La 100 m 
(f) Renatte Stecher a obți
nut 11,2. Aruncarea ciocanului 
a revenit lui Jochen Sachse 
cu 72,76 m.

IDEAL

NEW YORK, 26 (Agerpres). 
— Doi atleți de culoare s-au 
evidențiat în prima zi a cam
pionatelor S.U.A., care se des
fășoară la Eugene (Oregon). 
Rod Milbum a stabilit cea 
mai bună performanță mon-

dială 
13,0,
(cu vînt favorabil 2,9 m/sec) a 
parcurs finala pe 100 yarzi în 
9,0. Un rezultat bun s-a în
registrat și la săritura în înăl
țime, în care victoria a re
venit lui Reynaldo Brown cu 
2,21 m, urmat de Pat Matz- 
dorf — 2,18 m și Tim Meik- 
kila — 2,16 m, Amie Robin
son și-a adjudecat victoria la 
săritura în lungime cu 8,20 m. 
La aruncarea ciocanului, pri
mul loc a fost ocupat de 
George Frenn cu 70,13 m.

Alte rezultate : disc : Tim 
Vollmer — 63,50 m ; trei
mile : Steve Prefontaine — 
12:58,6 ; 440 yarzi (semifinale) 5 
John Smith — 45,9.

în proba de 120 y g ; 
iar Delano Meriwether

m ;

BON BAVI FI /1TWImriaci 
JOHNNY GHEB

‘ TteMMrf 
SSROOM BANKS

-

HMdMtrf 
DAVE MACKAY

Ttekiprf
GE0R8E BE1T

TOM SMITH —
TtafMtrf

CHARLIE COOKE -i r
AoĂ tta el

BO-B Y CHARITON

O

CICLIȘTII ROMANI 
ÎN TURUL

AU LUAT UN START BUN 
TURCIEI

• creierul este al lui Jonny Giles 
(conducătorul de joc de la Leeds Urii-

pieptul este al lui Dave Mc Kay 
(Swindon), supranumit „omul de fier" ;

Turul delist al Turciei, la star
tul căruia s-au prezentat 70 
alergători din mal multe 
printre care șl România, a 
ceput sîmbătă cu o cursă pe

de 
țări 
în- 

clr-

ÎNOTĂTOARELE 
OLANDEZE ÎN FORMĂ!

cult în Ankara (în Jurul mauso
leului lui Ataturk) măsurlnd 
50 km.

Etapa de debut a revenit rutie
rului român C. Ciocan în timpul 
de 1:57,58. Pe locurile următoare 
s-au clasat Kukkubyrș (Turcia) 
și Al. Sofronle (România), ambii 
în același timp cu primul sosit. 
Etapa a n-a se va disputa pe 
distanța Ankara—Konya (140 km).

într-un concurs de natațle des
fășurat la Utrecht (Olanda), spor
tiva olandeză Linda de Boer a 
stabilit un nou record european 
în proba de 1 500 m liber cu 
timpul de 18:03,0. Vechiul record 
era de 18:11,6 șl aparținea itallen- 
cel Novella Caligarls. Altă înotă
toare olandeză. Hansle Bunscno- 
ten a parcurs 800 m Uber în 9:29.5 
(la patru zecimi de secundă de 
recordul european).

Finlandezul Kinnu-
nen, recordmanul mondial la 
aruncarea suliței, un candi
dat la o medalie olimpică.

— Finlanda este una 
din țările care au partici

pat la toate edițiile Jocu
rilor Olimpice de iarnă 
și de vară. Ce ne puteți 
spune despre participarea 
sportivilor dv. la J.O. de 
Ia Sapporo și Miinchen 7.

— Cu excepția schiului al
pin, la J.O. de iarnă vom fi 
prezenți la .toate disciplinele. 
Vom deplasa la Sapporo cir
ca 60 de sportivi, In care 
șansele noastre, în special la 
schi-nordic sînt apreciabile. 
„Bătrînul" Măntyranta, tinerii 
Laurila și Myjeto candidează 
cu siguranță la medalii.

La J.O. de vară vom pre
zenta o delegație de 70 de 
sportivi i atleți, halterofili, 
boxeri, luptători și canotori. 
Sînt convins că, grație spri
jinului de care ne bucurăm 
din partea statului nostru, 
sportivii finlandezi vor fi bine 
pregătiți la 
pice.

Jocurile Olim-

Interviu
Ion

realizat de
OCHSENFELD

TELEX
Consiliul mondial al boxului pro
fesionist,- întrunit la Ciudad de 
Mexico, a hotârît sâ retragă 
englezului Ken Buchanan titlul 
mondial la categoria ușoară pentru 
faptul de a fi refuzat sâ-șl pună 
centura în joc în fața spaniolului 
Pedro Carrasco. Acesta din urmă 
îl va întîlni în decurs de 45 de 
zile pe americanul Mando Ra
mos. în ceea ce privește cate
goria pană, japonezul Kuniakl 
Shlbata va trebui să-și pună ti
tlul în joc în termen de trei 
luni jn fața mexicanului Clemente 
Sanchez.

B
Campionatul masculin de baschet 
al Bulgariei a fost cîștigat în 

' formația Levski 
care în meciul

acest an de
Spartak Sofia, ___ _  _____
decisiv a întrecut echipa Akade- 
mik Sofia. Baschetballștll de la 
Levski Spartak vor reprezenta 
Bulgaria în viitoarea ediție a 
„Cupei campionilor europeni".

Bl
In localitatea franceză Le Touquet 
s-a disputat Intîlnirea amicală de 
volei dintre reprezentativele mascu
line ale Franței șl R. F. a Germaniei. 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu 3—1 (17—15, 15—12, 13—15,
15—7). In meciul dintre selec
ționatele secunde ale celor două 
țări victoria a revenit voleiba
liștilor francezi cu 2—1 (15—10, 
14—16, 15—6).

La Tunis s-a desfășurat meciul 
de șah dintre selecționatele mas
culine ale Tunisiei și Spaniei. 
Victoria a revenit oaspeților cu 
5'/>-2'/, p.

■
Boxerul francez de cat. semimlj- 
locie Marcel Cerdan jr. și-a în
scris în palmares a 14-a victorie 
prin k. o. In meciul disputat la 
Montpellier, el l-a scos din luptă 
în repriza a 8-a pe italianul 
Luigi Plras. Aceasta a fost cea 
de-a 52-a victorie a lui 
Cerdan din cele 54 de 
susținute.

Marcel 
partide

O selecționat* engleză de : 
aflată în turneu în Noua 
landă, _ L__ L. ____
selecționată a țârii 
care a Invlns-o cu 9—3 (3—3).

rugby, 
____i Zee- 

a întîlnlt la Dunedin o 
gazdă pa

3 RECORDURI ATLETICE 
LA PRAGA

PRAGA, 26 (prin telex) — La 
capătul unei tupte extraordinare 
atlețil din echipa Italiei au reu
șit să obțină, la limită, victoria 
asupra celor din reprezentativa 
Cehoslovaciei : 107—105 p. In ziua 
a doua au fost înregistrate trei 
noi recorduri naționale : italianul 
Arese la 800 m 1:47,1, cehoslovacii 
Karsyk ta 400 mg 50,6 s $1 Mora
vec 2,19 m la înălțime.

PROLOGUL TURULUI FRANȚEI — CÎȘTIGAT DE 
ECHIPA LUI MERCKX

Prologul la noua ediție a Turului ciclist al Franței s-a desfășurat 
sîmbătă după amiază la Mulhouse, pe un traseu de 11 km, sub for
ma unei curse contra-cronometru pe echipe.

Pe primul loc s-a clasat echipa Moltenl (din care face, parte bel
gianul Eddy Merckx) care a realizat o medie orară de 50,556 km ! 
Locul II a fost ocupat de echipa Ferretl avîndu-1 ca protagonist pe 
suedezul Gdsta Petterson, tn urma acestor rezultate, echipa lui 
Merckx — care a purtat și astăzi tricoul galben In calitate de ciștl- 
gător al ediției precedente a turului — pornește tn noua întrecere cu 
o bonificație de 20 sec. Petterson șl coechipierii iul șl-au asigurat o 
lonificație de 15 secunde.
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