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RUGBYȘTII DE LA ANGOULEME 
JOACĂ MîiNE IN capitală

Așa cum am mal anunțat, astăzi după-amiază este 
așteptată să sosească In Capitală cunoscuta echipă 

franceză de rugby, R. C. Angoulâme, La invitația fo
rului nostru de specialitate, redutabilul XV francez 
va susține un turneu de două meciuri. Primul va 
avea loc miercuri, în București, pe stadionul Dinamo, 
cînd R. C. Angouldme va juca în compania unei pu
ternice selecționate divizionare din rîndul căreia nu- 
vor lipsi internaționalii Șerban, Demian, Rășcanu, 
Dragomirescu, Nica, Durbac ș.a. Apoi, vineri seara 
rugbvștii francezi vor evolua pe litoral, la Constanța, 
avînd drept adversară formația divizionară A. Farul.4 PAGINI 30 BANI Marți 29 iunie 1971ANUL XXVI — Nr. 1305 (6739)

Tineretul sportiv al țării noastre își manifestă 
adeziunea și atașamentul fierbinte 

față de luminoasa politică a partidului

j 20 DE ANI DE SPORT ÎN COOPERATIVELE MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN ROMÂNIA
l______________________________________________________________________________ _| Tinerii de Ia Voința constituie un eșalon valoros pentru sportul de masă și de performanță 

Dialog cu tovarășul OCTAVIAN TUHAI, șeful Oficiului pentru Educație Fizică și Sport din UCECOM

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT
Un eveniment cu largi ecouri și repercusiuni 

pozitive în viața internaționala
Laolaltă cu toți cetățenii țării noastre, 

sportivii, antrenorii și activiștii sportivi au 
urmărit cu un viu interes și cu sentimente 
de profundă satisfacție desfășurarea, timp 
de peste trei săptămîni, a vizitei oficiale 
de prietenie întreprinsă de delegația de 
partid și guvernamentală a Republicii So
cialiste Remania, condusă de Dumneavoas
tră, în Republica Populară Chineză, Repu
blica Populară Democrată Coreeană, Re
publica Democrată Vietnam și Republica 
Populară Mongolă.

Entuziasmul vibrant cu care delegația 
română a fost intîmpinată pretutindeni în 
țările vizitate, întilnirile cu oamenii mun
cii, cu conducătorii din aceste țări, precum 
și cu conducătorii poporului cambodgian, 
rezultatele convorbirilor purtate, cuprinse 
în documentele comune adoptate, au făcut 
din această vizită un adevărat eveniment 
istoric, cu largi ecouri și repercusiuni po
zitive în viața politică internațională.

Ne exprimăm deplina, adeziune Ia inai-

rate de delegație, personal de Dumneavoas
tră, stimate tovarășe Ceaușescu, conducător 
iubit al poporului român.

Sintem deplin încredințați că vizita re
cent încheiată corespunde intereselor pa
triei noastre, că ea reprezintă o contribu
ție prețioasă la dezvoltarea prieteniei și co
laborării multilaterale dintre poporul ro
mân și poppareie țărilor socialiste, Ia cau
za generală a întăririi unității statelor so
cialiste, consolidării forțelor antiimperialis- 
te, asigurării păcii și progresului in lume.

Sportivii și toți lucrătorii din mișcarea 
sportivă sînt mîndri de politica înțeleaptă, 
internă și internațională, a P.C.R., al cărei 
inițiator și făuritor recunoscut sînteți Dum
neavoastră, iubite tovarășe secretar general.

Exprimîndu-ne deplina aprobare pentru 
rezultatele vizitei, ne reafirmăm încă o da
ta adeziunea totală față de această politi
că a partidului și statului nostru, care co
respunde intereselor vitale ale poporului 
român, cauzei socialismului și păcii.

UN ÎNFLĂCĂRAT 
MESAJ DE PACE 

Șl PRIETENIE
Este un fapt cunoscut de 

toată lumea că partidul și gu
vernul tării noastre dezvoltă 
cu consecventă relații cu toa
te țările socialiste, acordind 
în același timp importanta cu
venită eforturilor în direcția 
dezvoltării relațiilor cu toate 
statele, indiferent de sistemul 
lor social-politic, considerînd 
că aceasta este o contribuție 
de preț la promovarea ideilor 
de pace și progres in lumi.

împreună cu tovarășii mei 
de muncă, cu colegii de sport, 
am discutat mult despre des
fășurarea si roadele acestei 
vizite istorice, remareînd fap
tul că ele au adus o contri
buție valoroasă în lupta ță
rilor socialiste pentru promo
varea coexistenței pașnice, a 
păcii și progresului, in lupta 
împotriva imperialismului.

Alături de toți oamenii mun
cii din tara noastră, aș vrea 
să-mi exprim stima și res
pectul profund fată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. con
ducătorul delegației, care nu 
și-a precupețit capacitatea și 
forțele pentru a exprima în 
modul cel mai fidel înțelep
ciunea politicii externe a par
tidului și statului nostru.

RADU DEMIAN 
maestru emerit al sportului

La începutul lunii iulie, asociațiile și cluburile Voința vor 
sărbători 20 de ani de existență. Este un moment important 
în viața acestor unități sportive din filiera cooperativelor 
meșteșugărești, un prilej binevenit de bilanț pe care l-am 
făcut în compania tovarășului Octavian Tuhai, șeful Oficiu
lui pentru Educație Fizică și Sport din UCECOM.

în conținut, mai entuziastă, 
caracterizată prin organiza
rea de concursuri pe plan 
local, acțiuni turistice de 
masă, participare la crosuri,

Tiberiu STAMA

ta apreciere pe care Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a dat-o activității desfășu-

CONSILIUL NATIONAL PENTRU 
EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

PREZENȚĂ ACTIVĂ A ROMÂNIEI
Cu adîncă emoție și legiti

mă mîndrie, ca orice cetățean 
ăl patriei noastre socialiste, 
am urmărit zi de zi, prin in
termediul presei și al ima
ginilor de televiziune. Istorica 
vizită a delegației de partid 
și guvernamentale', condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în țările socialiste din Asia.

M-au impresionat în mod 
deosebit căldura prietenească 
și bucuria fără margini cu 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți membri 
ai delegației au fost primiți 
pretutindeni în țările vizitate, 
ca semn al stimei și prețuirii 
manifestate fată, de Partiditl

REZULTATE FRUCTUOASE
ALE UNEI VIZITE ISTORICE

Vizita pe care delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a efectuat-o 
în patru țări socialiste ale A- 
siei constituie un eveniment 
epocal, unul din acele acte 
politice care se înscriu cu li
teră de aur in cronica unui 
popor care se manifestă cu res
ponsabilitate in arena interna- 
națională.

Rezultatele fructuoase ale a- 
cestei vizite istorice sînt nu 
numai în interesul poporului 
nostru ci și in interesul tutu
ror țărilor socialiste frățești, 
întilnirile de Ia Pekin, Phenian, 
Hanoi și Ulan Bator, convor
birile Cu șeful statului cam
bodgian și. la reîntoarcere, cu 
conducătorii sovietici contribuie

nu numai la strîngerea relați
ilor de prietenie ale României 
cu aceste state frățești, ci re
prezintă totodată o contribu
ție de preț la cauza generală 
a socialismului, la refacerea 
și consolidarea unității țâri
lor socialiste. Experiența do
vedește că numai acționind 
unite, punînd pe prim plan 
ceea ce le este comun, țările 
socialiste pot duce la victorie 
măreața lor cauză.

Subscriu cu mîndrie, din lot 
sufletul la înalta apreciere 
dată de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. acestui impor
tant eveniment.

LADISLAU SZOCS 
secretar general al Federației 

române de popice

Comunist Român și de România 
socialistă. De altfel și noi, spor
tivii dinamoviști, în călătoriile 
noastre pe diferite meridiane 
ale lumii ne-am putut da sea
ma de respectul și aprecierea 
de care se bucură România, 
politi'a ei activă de pace Și 
colaborare între națiuni.

Este un. fapt incontestabil 
că această vizită recent în
cheiată — strălucită reafir
mare a prezenței active a tă
rii noastre în viața internațio
nală — se înscrie ca o acțiu
ne de cea mai mare importan
ță în cadrul eforturilor pentru 
întărirea prieteniei și colabo
rării multilaterale frățești din
tre partidele și popoarele noas
tre. pentru întărirea unității 
țărilor socialiste, pentru trium
ful cauzei păcii și socialismu
lui.

Ca purtător de cuvînt al 
sportivilor, tehnicienilor și ac
tiviștilor clubului Dinamo imi 
exprim totala adeziune Ia înal
ta apreciere și deplina apro
bare pe care Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a dat-o 
întregii activități desfășurate 
în cursul vizitei de delegația 
română, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal.

VALERIU BUZEA
președintele clubului Dinamo 

București

UN PROFUND 
SENTIMENT 

DE SATISFACȚIE
Parcă mai mult ca oricind 

am stat în aceste zile aproape 
de aparatul de radio sau de 
televizor, urmărind — ca toti 
colegii și prietenii mei — eta
pele vizitei pe care delegația 
noastră de partid și guverna
mentală, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a făcut-o 
în țările socialiste din Asia.

Sentimentul care m-a domi
nat a fost unul de satisfacție, 
deopotrivă în fata stimei și 
prețuirii arătate de gazde con
ducerii delegației noastre și, 
prin ele, întregului popor ro
mân. cît mai ales în fața în
țelepciunii și justeței politicii 
externe a partidului și statu
lui nostru.

întreaga vizită a constituit 
o nouă și elocventă dovadă a 
creșterii prestigiului tării noas
tre pe plan internațional. No- 
tînd cu mîndrie și recunoștin
ță efortul continuu întreprins 
de partidul și guvernul țării 
noastre pentru depășirea di
vergențelor și întărirea unită
ții țărilor socialiste, tin să-mi 
manifest pe această cale de
plina adeziune față de poli
tica înțeleaptă promovată de 
partidul nostru, în frunte cu 
secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

GH. CONSTANTIN
maestru emerit al sportului,

ROMÂNIA ARE ACUMTREI ARUNCĂTOARE DE DISC (Cataramă,Menis și Mano lin) PESTE 60 DE METRI
în palmaresul întîlnirilor 

dintre reprezentativele atle
tice feminine ale României 
și Cehoslovaciei figurează 8 
meciuri, ultimele două reve
nind formației noastre la di
ferențe de punctaj aprecia
bile : 73—62 p în 1969, la 
Poiana Brașov și 73—57 p, 
recent, la Praga. în ciuda 
acestor victorii clare, bilan
țul general al întîlnirilor ro- 
mâno-cehoslovace continuă să 
fie favorabil adversarelor :

Cehoslovacia 8 4 1 3 468—450 
România 8 3 1 4 450—468

Dintre zecile de atlete care 
•-au perindat în selecționa
tele celor două țări, de-a 
lungul celor 15 ani care au 
trecut de la prima ediție a 
acestui meci, singura care s-a 
menținut în actualitate a fost 
Lia Manoliu, participantă la 
fiecare ediție a întîlnirii. La 
Neapole, în iunie 1956, ea s-a 
clasat a doua la aruncarea 
discului, dar rezultatul său 
(46,70 m) a constituit un nou 
record republican. După 15 
ani, la Praga. Lia realizează 
din nou cea mai bună per
formanță, numai că de data 
aceasta, rezultatul său nu mai 
constituie îr. ă și un nou re
cord național, deși el a mă
surat nu mai puțin de 60,10 
metri 1

Lăsînd la o parte sincera 
noastră admirație pentru a- 
ceastă atletă, unică în lume, 
care pur și simplu desfide 
legile cunoscute ale fiziologiei 
sportive, realizînd performan

țe mereu mai bune Ia o 
vîrstă la care cele mai multe 
dintre sportive trăiesc din 
amintiri, se cuvine să subli
niem faptul că, astăzi, a 
arunca 60,10 m nu-i mai 
aduce autoarei un record, ci 
abia locul ... trei în ierarhia

națională! Sînt extrem de 
puține acele țări — între, 
aceste cazuri de excepție, ală
turi de R.D.G. și U.R.S.S. —

Romeo VILARA

(Continuare în vag. a 2-a)

LIA MANOLIU

— La această oră a e- 
vocărilor, v-am ruga să 
vă referiți la cîteva as
pecte legate de începu
turi...

— Primele asociații spor
tive avînd ca membri sala- 
riați din cooperativele meș
teșugărești au luat ființă in 
primăvara anului 1951. Da
tele statistice atestă existen
ta a 40 de asemenea unități 
care însumau aproape 15 000 
de sportivi și sportive. In 20 
de ani, numărul asociațiilor 
sportive Voința a crescut la 
176, avînd un efectiv de 
peste 130 000 de membri. în
ceputurile sînt legate, desi
gur, de preocupările de a 
crea o bază materială acestor
nuclee de sănătate, de con
solidarea lor organizatorică 
și în general de populariza
rea exercițiului fizic in ria
dul muncitorilor meșteșu
gari. Roadele eforturilor 
noastre s-au materializat re
pede : în 1953 Voința pri
mea steagul de fruntașă pe 

■ țară. Acest moment de săr
bătoare pentru noi a însem
nat un puternic imbold că-

(Continuare fn too a 2 al
tre o activitate sportivă și 
mai susținută, mai bogată

Cornelia Moldoveana - Petrușcă, componentă a echipei de po
pice Voința București este una dintre cele mai reprezenta
tive sportive din domeniul cooperației meșteșugărești, lat-o, 
la sosirea de la Bolzano, unde — intreeîndu-se pe sine — a 

cucerit titlul de campioană a lumii!...

MULTIPLELE Șl GRĂITOARELE FEȚE ALE
CAMPIONATULUI DIVIZIEI „A“ DE FOTBAL
Campionatul diviziei A la fotbal a luat sfîrșit. Tribunele au 

rămas singure, tăcute. Jucătorii (cu excepția celor de la 
Dinamo și Steaua — prezenți în finala Cupei), au intrat 

în vacantă, după marile încleștări de forțe și de voințe de pe 
gazon. Dar, comentariile în jurul campionatului vor dura multă 
vreme, probabil pînă la începerea celui viitor.

Vom avea și noi prilejul să ne spunem cuvîntul în legătură 
cu variatele aspecte ale marii întreceri care a luat sfîrșit du
minică. Pînă atunci, să lăsăm să vorbească cifrele de bilanț, 
care sintetizează tot ceea ce s-a întimplat în cele 30 de etape 
ale acestui pasionant campionat.

A SCĂZUT NUMĂRUL
GOLURILOR

în cel de al 53-lea campio
nat al diviziei A, care s-a 
încheiat duminică, s au mar
cat 596 de goluri (cu o me
die de 19,86 goluri de etapă 
și o medie de 2,47 goluri de 
partidă): în ultima etapă s-au 
marcat 35 de goluri, care 
reprezintă recordul campio
natului.

Față de campionatul trecut, 
eficacitatea a scăzut : de ia 
651 Ia 596 de goluri.

Situația golurilor pe com
partimente se prezintă ast-

fel : 28 de apărători au 
marcat 48 de goluri. 39 de 
mijlocași au înscis 88 de 
goluri, iar 93 de atacanți au 
marcat 445 de goluri. Deci, 
pe lista golgeterilor figu
rează 160 de jucători i 
U.T.A., Steagul roșu și 
S.C. Bacău, fiecare cu cîte 
12 jucători ; Rapid, Steaua, 
Petrolul și C.F.R. Cluj — II; 
Dinamo, Progresul și F.C. 
Argeș, — 10; Politehnica,
Farul și „U" Cluj — 9;
Univ. Craiova și Jiul — 8. 
iar C.F.R. Timișoara — 7. 
Vă prezentăm jucătorii care 
au reușit să înscrie fiecare 
cîte trei goluri într-o par-

Vineri, sîmbătă și duminică

„CUPA ZIARULUI SPORTUL"- 
INTRECERE INTERNAȚIONALĂ FE VELODROM

La sfîrșitul acestei săptă
mîni este programtă — pe 
velodromul Dinamo din Ca
pitală — competiția interna
țională dotată cu „Cupa zia
rului SPORTUL'. Vineri, 
sîmbătă și duminică — pe 
ovalul de beton din parcul 
sportiv din șos. Ștefan cel 
Mare vor evolua speranțele 
pistei noastre, precum și va
loroși concurenți din Bulga
ria, Ungaria ți Cehoslovacia, 
întrecerile programează pro
be olimpice și de spectacol, 
ele constituind un important 
test al pistarzilor noștri. în 
compania redutabililor oas
peți, ei trebuie să demonstre
ze progresele pe care le-au 
realizat, să obțină perfor
manțe care să-i introducă tn 
circuitul valorilor internațio
nale.

Programul competiției este 
următorul i

Vineri: VITEZA (sistem e- 
liminatoriu), URMĂRIRE IN
DIVIDUALĂ, ELIMINARE 
(la două ture);

Sîmbătă: 1 000 M CU
START DE PE LOC, CURSA 
ITALIANA, CURSA AMERI
CANĂ (100 tun, sprint la 5 
ture);

Duminică : VITEZA (sistem 
turneu), URMĂRIRE PE E- 
CHIPE, CURSA CU ADIȚIU- 
NE DE PUNCTE (100 de 
ture, sprint la 3 ture).

Vineri și sîmbătă reuniu
nile încep la ora 16, iar <lu-

minică la ora 9. Antrenorii 
lotului național — Iulian Go- 
ciman, Mircea Mihăilescu și 
Constantin Voicu — vor pre
zenta în „Cupa ziarului 
SPORTUL" următorul team i 
ST. LAIBNER, M. IONIȚĂ, 
FL. NEGOESCU, P. DOLO
FAN, G. NEGOESCU. P. 
SOARE, C. GONȚEA, M. FER- 
FELEA și M. VIRGIL.

Firește, ne interesează în

primul rînd evoluția tricolo
rilor în probele olimpice și 
de campionat mondial i ur
mărire individuală și urmă
rire pe echipe, 1000 m cu 
start de pe loc — probe în 
care cronometrele sînt eta
lonul cel mai elocvent.

Așadar, în perspectivă o 
competiție deosebit de inte
resantă, cu participanți de 
marcă și întreceri dîrze.

tidă; Tătaru (de două ori), 
Broșovschi, Iordănescu, Du- 
mitrache, Marica și Moldo- 
veanu.

Adrian VASILESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Pescarii sportivi români 
- locul II in 

„Cupa Prieteniei**
La Zilina, în Cehoslovacia, 

a avut loc cea de a VH-a 
ediție a concursului interna
țional de pescuit staționar, 
„Cupa prieteniei", la care 
au participat pescari sportivi 
din șapte țâri — Bulgaria, 
R.D. Germană, Polonia, Ro
mânia. Ungaria. U.R.SS. și 
Cehoslovacia. Deși vremea 
a fost .nefavorabilă în ulti
ma parte a concursului (în 
perioada de 3 ore afectată, 
a plouat torențial aproape o 
oră) primii clasați au obți
nut rezultate bune, captu- 
rînd o cantitate mare de 
pește. Printre protagoniști 
s-au aflat si cîțiva concu- 
renți români. Echipa noas
tră, formată din M. Sloenes- 
cu (locul 2 în clasamentul 
individual cu 7062 p), Gli. 
Timoleon (3 — 5574 p), V. 
Fleșeriu (8 — 5211 p) G. 
Balogh (15 — 3763 p) și' Gh. 
Dumitrescu (30 — 2545 p) 
s-a comportat bine, cuce
rind locul secund al compe
tiției. Pe aceeași poziție’ s-a 
situat și M. Stoenescu, ur
mat de colegul său. Gh. Ti
moleon.

Iată rezultatele — indivi
dual : 1. J. Balazs (Ungaria) 
8228 p, 2. M. Stoenescu (Ro
mânia) 7062 p, 3. Gh. Timo
leon (R) 5574 p. Clasamen
tul pe națiuni : 1. Ungaria 
8 p, 2. România 11 p, 3. R.D. 
Germană 14 p.

„LUPTĂTORil ROMÂNI 
SÎNT BUNI TEHNICIENI*'

și a...
La Jocurile Olimpice de la 

Ciudad de Mexico, luptătorii 
din R.F. a Germaniei au fost 
prezenți la toate categoriile, 
atit la greco-romane cît și la 
libere. Dintre ei, Wilfred Die
trick a cucerit medalia de 
bronz la categoria grea (libere), 
iar Rolf Lacour (cat. 52 kg) 
și Klaus Rost (cat. 70 kg) s-au 
clasat pi intre primii șase, la 
greco-romane. La următoarele 
mari competiții — campionate 
mondiale și europene — luptă
torii vest-germani au făcut pro
grese vizibile. Este suficient, 
credem, să menționăm că ia 
„mondialele" de greco-romane

Ce ne spune antrenorul HEINZ OSTERMANN
(R.F.G.) inaintea Turneului de la Constanța 

Olimpiadei de la Miinchen
din 1969 cinci dintre ei s-au 
clasat între primii șase, iar la 
„europenele" de anul trecut 
(tot la greco-romane) luptăto
rii din R.F. a Germaniei și-au 
îmbunătățit pozițiile, Roland 
Bock (cat. grea) cucerind titlul 
continental.

De bună seamă, la Olimpia
da de la Mdnchen, luptătorii 
țării gazdă vor emite, îndreptă
țit, pretenții mai mari. Pină 
atunci însă vor mai fi cîteva 
competiții importante, printte 
care și turneul internațional °1 
României. Am profitat de 
faptul că la Turneul de la 
Constanța a sosit și antrenorul

federal al R.F. a Germaniei, 
Heinz Ostermann, care a avut 
amabilitatea să ne răspundă la 
cîteva întrebări.

— în ultimii ani, intilnl- 
rile dintre luptătorii dv și 
cei români au devenit tra
diționale. Ce apreciați Ia 
spui (ivii noștri ?

— într-adevăr, am vizitat 
România pentru a suta oară — 
spune glumind tînărul antre
nor — și poate o sâ mai vin 
de 100 de ori dacă voi avea 
prilejul. Aceasta pentru că 
luptătorii români sînt buni teh
nicieni și elevii mei au multe 
de învăța* de la ei. De altfel,

Cosfin CHIRIAC

(Continuare tn pag. a 4-a)
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PE CINE FELICITĂM..
Nu trece zi ca să nu aflăm 

noi rezultate de valoare și 
recorduri, noi izbînzi ale 
sportivilor noștri. Ne bucură 
orice victorie, orice rezultat 
deosebit și ne mîndrim cu 
valoarea mereu în creștere 
a sportivilor noștri.

Apreciem, în mod firesc, 
rezultatele unor performeri 
de prim rang internațional, 
posibilitățile lor, talentul, 
voința lor, tenacitatea și sîr- 
guința lor de a cuceri vic
torii pentru culorile tării.

Apreciem, de asemenea, și 
este natural să procedăm 
astfel, succesele sportivilor, 
leglndu-le, strîns de cele ale 
dascălilor lor, de cele ale a- 
cestora uneori anonimi — 
care sînt antrenorii. Pentru 
că realmente, acești „oameni 
din umbră“ creează prin 
simbioza pe care o realizează 
cu atleții, un tot indisolubil 
și împărtășesc împreună 
bucuriile și necazurile, vic
toriile și înfrîngerile. Un an
trenor nu cunoaște bucuria 
victoriei totale, el nu se 
ureă pe podiumul de premie
re laolaltă cu atletul și pe 
undeva este, poate, nedreptă
țit. Specialiștii care plămă- 
deșe campioni au merite e- 
gale cu ale sportivilor, căci 
ei le îndrumă pașii pe căile 
cele mai sigure spre afirmare. 
Celebritatea multor sportivi

poartă amprenta antrenorilor 
lor.

Dar nu despre cei care rea
lizează marile succese dorim 
să vdrbim în aceste rînduri. 
Despre ei, In general, se 
scrie și se vorbește. Dorim 
să facem cunosput pe acela 
care descoperă... campionul, 
pe acela care vede primul 
potențele. de viitor, pe acele 
care îi îndrumă pașii și care 
obține PRIMA PERFORMAN
TĂ, căci știm că la fel de 
greu este să descoperi mari 
valori, și tot atît de greu 
să le duci sus de toț în vîr- 
ful piramidei.

Astfel, trebuie să ne adu’ 
cem aminte și să acordăm 
toate onorurile nu numai ce
lor care îi ajută pe sportivi 
să realizeze mari succese in
ternaționale, ci și celor care 
i-au dus la primele succese, 
cei care le-au descoperit fru
musețile și binefacerile spor
tului, bucuria mișcării, sa
tisfacția primei performanțe.

Sîntem, desigur, bucurași 
de rezultatele Argentinei 
Menis, de pildă, de colabo
rarea ei cu antrenorul Ion 
Benga, dar nu , putem uita 
contribuția majoră a profe
sorului craiovean Ion Rin- 
deriu. Carol Corbu datorea
ză lui Baruch Elias multe din 
actualele sale succese, dar și 
lui Ion Vorovenci, care a

fost primul său antrenor, 
conducîndu-1 pe poarta per
formanței, la Pitești. Tot Ba
ruch dirijează astăzi drumul 
spre înălțimi tot mai mari 
ale Corneliei Popescu. Dar 
nu poate fi uitată Elisabeta 
.Stănescu, care i-a fost prima 
îndrumătoare în ale perfor
manței. Sau Mariana Goth 
— antrenoare Claudia Si- 
mionescu — primul antrenor 
Tiberiu Drăgan, Viorica Vis- 
copoleanu în pregătire la Ion 
Șofer, evidențiată prin stă
ruințele prof. Maria Gro- 
tescu.

Exemplele ar putea con
tinua cu alțl atleți, cu mulțl 
alți sportivi, ajunși persona
lități în concernul internațio
nal datorită poate și celor pe 
care, uneori, îi uităm, PRI
MUL antrenor sau profesor.

Nicolae MARAȘESCUnatației
ÎNTRECERI

DIVIZIA 8 — ÎNCĂ DEPARTE DE CEEA CE AR TREBUI SĂ FIE I

RALIUL ROMÂNIEI SE VA ÎNCHEIA CU UN

CIRCUIT DE VITEZĂ ÎN BUCUREȘTI
Două nopți și o zi vor sta 

la volan piloții care se vor 
întrece, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, în Raliul României. 
Intr-adevăr, ei vor începe 
traseul de 2 287 km. vineri 
seara din București, urmînd 
eă revină în Capitală dumi- 

! etică la ora 9. în acest timp, 
ei vor disputa cele 12 probe 
speciale (în lungime totală 
de 170 km.) anunțate de noi 
odată cu traseul ce urmea
ză să fie parcurs. Dar cu a- 
ceste încercări — fără îndo
ială pe măsura unui campio
nat național — nu s-a în
cheiat raliul. La București, 
echipajele care vor trece 
cu bine peste ceea ce pu
tem numi „greul" întrecerii, 
urmează să dispute a 13-a 
și ultima probă specială. Ba 
va consta într-un circuit de 
viteză care se va disputa 
duminică, începînd de la ora 
10 pe aleile din incinta Ex
poziției realizărilor economici 
naționale, din Piața Scînteii.

■ Credem că această veste 
va bucura în mod deosebit 
pe iubitorii sportului auto 
care așteaptă de multă vre
me ocazia de a vedea o 
întrecere pe circuit, pentru 
care în tot orașul nu s-a 
putut găsi pînă acum un 
traseu (cel de pe strada 
Cimpinei folosit a rip) trecut 
era departe de a corespunde 
unei întreceri a automobiliș- 
tîlor). Pentru reușita ei spe
răm că și organizatorii vor fi 
la înălțime și vor renunța 
la unele artificii, bănuite 
spectaculoase (plecare gen Le 
Mans care nu se mai prac
tică nici pe renumitul cir
cuit francez), aplicînd regu
lile clasice ale întrecerilor 
de viteză și acordîndu-le 
concurențelor un număr su
ficient cje ture pentru a 
arăta cu adevărat ce pot. 
Pîbă acum nu putem decît 
să subliniem și să lăudăm 
pe organizatori pentru pre
miile substanțiale asigurate 
concurenților atit în clasa
mentul general, cît și în cel 
pe clase, ca și pentru pre
miile pentru începători (te
levizor, magnetofon, radio 
etc.) care vor face ca star
turile să fie destul de 
populate.

în încheiere, rețineți orele 
și locul în care veți putea 
să-i vedeți pe concurenți l

Plecarea consacraților: vi
neri începînd de la ora 20 
din parcajul hotelului Inter- 
continental-București.

Plecarea începătorilor : din 
Cîmpulung-Muscel, simbătă 
începînd de la ora 17,30.

Sosirea din Raliul Româ
niei (consacrați și începători) I 
duminică începînd de la ora 
9 în Piața Scînteîi.

Circuitul de viteză al 
consacraților: întră orele 
10-12,30 în aleile Expoziției 
realizărilor economiei națio
nale.

INTERNAȚIONALE
e Joi va pleca în Iugo

slavia, la Kragujevaț, un lot 
de înotători alcătuit din Cris
tina Balaban, Anca Georges
cu, A. Șoptereanu, I. Miclăuș 
și E. Hempel (antrenor: San
da Grințesc.u), pentru a par
ticipa, în zilele de 3 și, 4 
iulie, la un concurs interna
țional.

• Echipa națională de polo 
se va deplasa miercuri la 
Bratislava, unde va lua parte, 
alături de reprezentativele 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Un
gariei, Bulgariei, Austriei și 
R.D.G. la turneul dotat cu 
„Cupa Dunării".

• Răspunzînd invitației a- 
sociației sportive Anilină din 
Lodz, echipa de polo Indus
tria linii Timișoara a susți
nut trei meciuri, în compa
nia formației gazdă, încheia
te cu următoarele rezultate i 
Industria linii — Anilină 
8—5, 3—6 și 8—8. în cursul 
lunii august, poloiștii polo
nezi vor evolua la Timișoara.

Cele 28 de echipe care acri 
tivează în cele trei serii ale 
diviziei B la rugby și-au de
semnat reprezentantele în 
prima categorie t Gloria și 
Sportul studențesc. Deci, dis
puta dintre provincie și Bucu
rești a dat și anul acesta cîș- 
tig de cauză formațiilor din 
Capitală. Alături de ele tre
buie să remarcăm însă evo
luția meritorie a rugbyștilor 
de la Minerul-Gura Humoru
lui. în special, cît și de la 
Chimica-Tîrnăveni. De fapt 
aceste două formații, ca de 
altfel și proaspetele promo
vate în divizia A, și-au domi
nat cu autoritate adversarele 
aflîndu-se în permanență în 
fruntea plutoanelor. Ele s-au 
făcut remarcate prințr-un joc 
bine organizat, tehnic, avînd 
loturi cu jucători mai do
tați. în rîndul echipelor 
cu o comportare satisfă
cătoare menționăm pe Pro- 
presul-București, Constructo- 
rtd-Suceava, Precizia-Săceie și 
Electroputere-Craiova.

Totuși, despre participan
tei JLa. campionatul diviziei B 
nu se pot spune prea multe 
lucruri buhe. Categoria se
cundă a rugbyului nostru nu 
reprezintă încă treapta va
lorică așteptată. Și aceasfa 
din mai multe • motive. Co
loanele ziarului nostru au fă
cut cunoscute la timpul potri
vit abaterile de la disciplină 
ale unor rugbyști din această 
categorie. Adesea unele întâl
niri s-ap desfășurat într-o at
mosferă de iritare, de nespor- 
tivitate. Busculadele și lovi
rile intenționate au fost de 
■multe ori armele cu care s-a 
încercat obținerea, neapărat, 
a unor rezultate favorabile.

Nemulțumește, de asemenea,

ION STAICU"
în noua sală de sport din Si

naia au avut loo duminică, în
trecerile competiției de lupte 
greco-romane „Memorialul Ion 
Staicu*. La această a IlI-a edi
ție au participat 3 echipe de la 
asociația Carpațl Sinaia si Petro
lul Ploiești. IntCnlrile au fost 
viu disputate șl urmărite cu 
mult interes de spectatorii pre- 
zenți în tribune. Cupa la cate
goria 57 kg, categorie la care • 
luptat regretatul Ion Stalcu, .a 
revenit de astă dată lui V. Mol- 
ceăriu, de Ia Carpațl Sinaia. Pe 
echipe primul loc a fost cucerit- 
tot de gazde. Arbitrajele au fost 
conduse excelent de Hie Gheor- 
ghe (București).

faptul că unele echipe (S.N. 
Oltenița, Arhitectura, Olim
pia, Chimia, Ancora—Galați, 
A.S.M.—Tecuci, Minerul—1M- 
penî, $tiînța-Petroșani. Meta- 
lul-Tr. Severin) nu s-au pre
zentat din diverse motive la 
partidele programate. Procen
tajul este de-a dreptul îngri
jorător i 35’/o din formații au 
forfaitat o dată sau de mai 
multe ori. Completăm tabloul, 
adăugind situației, și așa des
tul de nemulțumitoare, alte 
elemente negative I conduce
rile unor cluburi sau asocia
ții sportive au hotărît ...des
ființarea echipelor (Unirea 
TricolOr-Brăila și U.M. Timi
șoara, de pildă). Semnalăm a- 
ceastă situație nu fără pre’ 
cedent (cazul echipei din 
Medgidia — desființată și 
dispărută), deoarece apreciem 
că atît federația de speciali
tate cît și organele sportive 
locale n-ar trebui să rămînă 
impasibile în fața unor ase
menea fenomene îngrijoră
toare.

Un alt aspect, legat de evo
luția divizionarelor B este a- 
ceia referitor la latura spec
taculară a disputelor cît și la 
tehnica jucătorilor. Evident, 
nivelul, tehnic scăzut al unor 
jucători — care nu cunosc 
decît foarte puțin din gama 
procedeelor tehnico-tactice ne
cesare — dezinteresul, ca să 
nu spunem nepriceperea, din 
partea unor antrenori în a- 
plicarea ideilor rugbyului mo
dern, nu pot duce în final la 
partide de calitate. Se im
pune. in această direcție, a 
mai mare infuzie de tineret, 
depistat în special din școli, 
crearea unor pepiniere pro
prii și, mai ales, înlocuirea 
acelor elemente, depășite ca 
vîrstă și plafonate, care mai 
activează in această categorie. 
Așa se explică și faptul 
că divizia B n-a reu
șit să fie încă — așa 
cum ar fi de dorit — o treap
tă de lansare a unor valori 
spre prima divizie a țării.

Este necesar, credem, ca 
tn perioada vacanței clubu
rile să-și intensifice munca 
de valorificare a potențialu

lui de pare dispun tn așa fel 
îneît, în noul an competițio- 
nal, divizia B să se apropie 
mai mult, din punct de ve
dere calitativ, de ceea ce ar 
trebui să fie. IPe această li
nie, considerăm judicioase 
propunerile comisiei de com
petiții ca în anul 1971/72 să 
retrogradeze din prima divi
zie doar ultima clasată și să 
promoveze fără baraj, pri
mele trei echipe, din fiecare 
serie (urmînd ca în viitor jșă 
retrogradeze cîte 3 formații). 
Prin aceasta apreciem că va 
dispare inechitatea actuală 
care obligă pe cîștigătoarea 
unei serii din provincie să-și 
dispute șansele de intrare în 
categoria A cu a doua cla
sată din seria bucureșteană.

Modesto FERRARINI 
Emanuel FANTANEANU

- t'r

CLASAMENTELE DIVIZIEI B
SERIA I

1. Gloria 22 20 1
2. Sportul 22 17 4
3. Progresul 22 16 1
4. Vulcan . 22 15 2
5. Petrochimistul

Pitești 22 11
6. S. N Oltenița

2»

1 466: 57 63
1 451:149 60
5 281:127 55
5 400:115 54

8 191:1683

39*4 11 159:3057
47

g. T.-Petrolist » «r- rr
Ploiești 22 7 2 13 99:296 38

S. Aenmâiitlca 22 (T 4 '12 144!268 33
9. Arhitectura 22 5 4 12 116:241 35*

10. A.S.E. 22 5 2 15 110:285 33
11. Dunărea

Giurgiu 22 4 2 16 96:261 32
12. Olimpia 22 2 3 17 94:432 30«

SERIA A II-A

5. Agronomia

ft. Minerul G. 
Humorului 14 11 2 1 161: 50 38

6. Constructorul
Sv. 14 9 2 3 127: 72 34

S. Farul 14 7 2 5 86: 71 30
4. Constr. Bd. 14 5 2 7 68:137 26

•) Echipele însemnate cu • nu 
S-au prezentat la meciuri.

lași 14 4 4 6 77: 78 26
f. Chjmla 

Năvodari 14 4 2 8 88: 84 23*
*7. Ancora Gl. 14 4 2 8 62:110 23*
i. A.S.M. 

Tecuci 14 2 2 10 34:111 17*
SERIA L III-A

1. Chimica
TlrnăvenJ 16 13 3 1 218: 61 44

tt. Precizia
Săeele 16 12 1 3 171: 88 41

3. Electroputere
41Cv. 16 :12 1 6 170: 75

4* C.F.B. BV. 16 9 16 173:145 35
5. Minerul 

Lupeni 16 • 07 08: 58 31*
6* Pollt. CJ. 16 6 2 9 118:128 28
7. Volnfa Tm 16 5 1 10 135:168 27
a. Știința 

Petroșani 11 1 3 12 83:158 20*
t. Metalul 

Tr. Sv. 16 0 3 13 40:311 17*

ESTIVAL
'• Terenul clubului Crișul 

Oradea a găzduit, timp de 
trei zile, „Cupa Bihorul", 
competiție organizată de 
C.J.E.F.S., prin comisia jude
țeană de specialitate,' în cin
stea aniversării a 10'âhi de 
la introducerea minibasche- 
tului în țara noastră. Clasa
mente finale i fete: 1. Șc. 
sp. Oradea (antrenor Toma 
Velciov), 2. Șc. sp. Brașov, 
3. Șc. sp. Sibiu, 4. Crîșul, 5. 
Șc. sp. Gheorghieni, 6. Șc. 
sp. M.ediaș, 7. Metalul Sa- 
lonta; băieți : 1. Șc. sp. Ti- 
mișoara (antrenor Mihai 
Bachner), 2. Șc. sp. I Oradea, 
3. Șc. sp. Tg. Mureș, 4. Șc. 
sp. II Oradea, 5. Șc. sp. Su
ceava, 6. Șc. sp. Mediaș. Con
comitent a avut loc și con
cursul de aruncări la coș do
tat cu „Coșul de aur“. Cele 
mai multe coșuri (din 30 de 
aruncări) au fost.înscrise de t 
N. Boje (Șp. șp. Oradea) 26, 
G. Balint (Șc. sp. Tg. Mureș), 
S. Mara (Șc. sp. Mediaș), V. 
Zgribaru (Șc. sp. Timișoara) 
cîte 25 Ia băieți și de Corne-, 
lia Omuț (Metalul Salonta) 
26, Paula Lupuian. (Șc. sp. 
Brașov) 24 și Adriana Rusnac 
23 Ia fete. (I. GHlȘA-corcsp).

® F.I.B.A. l-a desemnat pe 
arbitrul G. Chiraleu să con
ducă meciurile campiopatu- 
lui european al cadețilog' 
(14—16 ani) care va avea loe 
în Italia, la Gorizia, între' 
10—17 iulie.

® Iată finalistele'- Criteriu
lui național al juniorilor mici 
(născuți în 1954 și mai mici) 
care își vor disputa turneele 
finale între 1—5 iulie i băieți 
(la Botoșani): Șc. sp. Boto
șani, Șc. sp. Arad, Șc. sp. 
Constanța, Șc. sp. Pitești, Di
namo București, Mc. 'nr. 35 
București; fete 0a Cluj): Șc, 
sp. Cluj, Șc. sp. Brașov, Șc,: 
sp. Satu Mare, Șc. sp. Sibiu. 
Lie. hr. 35 București, Șc. sp, 
nr. 2 București.

SE ÎNTREC PENTRU
Cele opt terenuri de tenis, 

frumos amenajate, din cadrul 
complexului sportiv de la 
Ghencea găzduiesc în aceste 
zile întrecerile contînd pen
tru campionatul republican 
al copiilor. Cei aproape 200 
de concurenți (fete și băieți) 
își (vor disputa întîietatea la 
trei categorii de vîrstă ! 8—10 
ani, 11—12 și 13—14. Meciu
rile, care se vor desfășura 
timp de o săptămînă, vor

DupI campionatele republicane de dresaj jî obstacole

PERSISTĂ ÎNCĂ DEFICIENTE ÎN PREGĂTIREA TEHNICA

Marian Cosmescu in timpul probei de călărie

start rn

CONCURSUL INTERNATIONAL
După ce au participat,,. în 

deplasare, la o serie de în
treceri internaționale de am
ploare, . p.șpțatloniștii români 
au posibilitatea stl-se înfrtra’- 
te acum, pe teren propriu, 
cu sportivi din țări cu o re
cunoscută valoare în acest 
sport. începînd de miercuri 
se va desfășura un mare con
curs internațional de pen- 
tatlon modern, la care vor 
participa echipe din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, S.U.A., 
U.R.S.S. și, bineînțeles. Ro
mânia (cu două echipe).

Sportivii români s-au pre
gătit cu asiduitate pentru 
acest concurs încercînd să 
remedieze deficiențele semna
late cu prilejul îniîlnirilor 
precedente, pentru a confir
ma că rezultatele meritorii 
obținute pînă acum pot fi și 
mai mult îmbunătățite.

Federația de specialitate a 
stabilit programul completi 
miercuri (ora 9, la baza hi
pică din Calea Plevnei) — 
călărie; joi (ora 9,30, la baza 
hipică) — călărie; vineri

(ora 9, la sala Floreasca) — 
scrimă; simbătă (ora 9, la 
Poligonul Tunari) — tir (ora

Foto : Romeo ONODI

17, la bazinul Tineretului) — 
înot, duminică ora 11. co
muna Călugăreni) — cros.

Amatorii sportului călare au 
avut posibilitatea să urmă
rească. timp de cinci zile, e- 
voluțiile reprezentanților a 9 
cluburi în cadrul primei eta
pe a campionatelor republi
cane de dresaj și obstacole, 

întrecerile, desfășurate pa 
baza hipică din calea Plevnei 
(subliniem cu această ocazie 
foarte buna organizare), au 
constituit o verificare a sta
diului de pregătire din perioa
da actuală a călăreților și cai
lor la dresaj și obstacole, un 
prilej de perfecționare a ca
lităților și de acumulare a u- 
nei experiențe de concurs la 
probe la care caii au obținut 
nu de mult caii ficare a.

Trebuie să precizăm de la 
început; că nu se , poate rea
liza un cuplu reușit, decît 
numai dacă dispui de sportivi 
foarte bine pregătiți. Existența 
unui decalaj între pregătirea 
călărețului șl a calului nu 
poate aduce rezultate satisfă
cătoare. In această privință 
putem spune că. în majorita
tea lor, atît călăreții, cît și 
caii s-au prezentat în condiții 
mulțumitoare, deși mai este 
încă nevoie de multe retușuri.

La proba de dresaj rezerva
tă juniorilor (cu caracter de 
calificare la obstacole pentru 
unii dintre concurenți) s-a

înregistrat un ușor progres, 
dar insuficient încă pentru 
cerințele probelor de obstacole, 
a căror dificultate este în creș
tere atit pe plan intern, cit, 
mai ales, pe cel internațional. 
Dresajul — șl specialiștii sînt 
de acord — are o influență po
zitivă asupra concepției că
lăreților în ceea ce privește 
abordarea concursurilor de ob
stacole, rtăpîjiire# dresajului 
In elementele, lui esențială fiind 
absolut necesară pentru con
ducerea calului pe un parcurs 
de obstacole. Anallzînd com
portarea juniorilor, vom evi
denția buna evoluție a celor 
de la Petrolul (Gheorghe Ni
colae și Sorin Bădulescu care 
au ocupat,, in ordine, primele 
două loculi), C.S.M. Sibiu, 
Steaua, care au beneficiat in
să. și de cai mai bine pregă- 

ȚitT. ' 1
Dacă la seniori (categoria 

Ușoară) a crescut atît numărul 
concurenților. cît și valoarea 
cailor prezentați (dintre care 
o parte — Artist, Baba Novac, 
Adonis — pot fi luați în con
siderare și pentru o categorie 
de dificultate sporită), la pro
bele de categorie internațio
nală situația este încă pre
cară. Numărul sportivilor este 
mic — el se reduce la aceiași 
cunoscuți călăreți : Iosif Mol-

TREI ARUNCĂTOARE DE DISC
PESTE 60 DE METRI

(Urmare din pag. 1 )

CEI MAI MICI SPORTIVI

TITLURILE DE CAMPIONI
avea darul să desemneze pe 
campionii țării la toate cele 
cinci probe individuale: 
simplu fete, simplu băieți, 
dublu fete, dublu băieți și 
dublu mixt.

Dorința de afirmare a mi
cilor tenismeni ca și faptul 
că ei s-au pregătit cu mult 
sîrg pentru această competiție 
importantă ne îndreptățește 
să așteptăm partide specta
culoase și interesante.

se află și România — în care 
există TREI ARUNCĂTOARE 
DE DISC CU REZULTATE 
DE PESTE 60 METRI !

Situația reflectă, pe de o 
parte, calitățile deosebite ale 
celor trei aruncătoare, posibi
litățile pe care le au, cît și 
faptul că ele nu sînt antre
nate doar de un șipgur, om, 
ci de trei : Emil Drăgan din 
Cîmpulung Muscel, ion Benga 
și, respectiv, Dan Serafim 
din București. Este o dovadă, 
indiscutabilă, și a priceperii 
acestor tehnicieni.

Cu aceste rezultate este ab
solut sigur că țara noastră 
va putea fi reprezentată de 
toate cele trei aruncătoare 
Ia campionatele europene din 
august, de Ia Helsinki și — 
de ce nu ? — la Jocurile 
Olimpice din 1972, de la

Miinchen. în orice caz, pînă 
la această oră, norma de 
participare la C.E. fixată de 
forul atletic continental, a 
fost întrecută cu peste 5 
metri iar cea a F.R.A. cu 
peste 3 metri, ceea ce le con
feră Olimpiei Cataramă (60,50 
m). Argentinei Menis (60,12 
m). și Liei Manoliu (60,10 m) 
dreptul de a evolua pe sta
dionul Olimpic din capitala 
Finlandei.

Ileana Silai a ținut cu tot 
dinadinsul' să facă uitat „ac
cidentul" de la recentul meci 
cu R. F. a Germaniei, în 
cadrul căruia a fost descali
ficată' pentru două starturi 
greșite. La Praga, fără o 
concurență deosebită, a luat 
cursa pe cont propriu și a 
încheiat-o după 2:01,6, rezul
tat excepțional care vine să 
probeze încă o dată marile-i 
calități și resurse. Cu acest 
nou record, eleva antrenoru-

lui clujean Gheorghe Biro 
și-a depus din nou candida
tura la o medalie a „europe
nelor".

Reconfortant șirul de suc
cese al Valeriei Bufanu, în
tre care rezultatul de 13,0 s
---- ------------------——

DISC — 1971

i 62,90 m Fania Melnik 
(U.R.S.S.) 
Tamara Dani
lova (U.R.S.S.) 
Olimpia Cata
ramă (România) 
Karin Illgen 
(R.D. Germană)

60.12 m Argentina Me
nis (România)

60.12 m Anni Mickler 
(R.D. Germană)

60,10 m Lia Manoliu 
(România)

pe 100 mg, la o zecime de 
propriul record ; îl conside
răm ca o garanție pentru un 
nou salt de calitate a perfor
manțelor sale, pentru compor
tări bune și în competițiile 
internaționale de anvergură.

Cornelia Popescu a mai a-

dăugat un centimetru celei 
mai bune performanțe perso
nale la săritura în înălțime, 
cu 1.86 m fiind acum doar 
Ia cîteva degete de recordul 
mondial al marii noastre 
Iolanda Balaș-Soter. Victoria 
sa la Praga a fost obținută 
în fața unei săritoare ca 
Milena Hflbnerova, care nu 
este alta decît campioana o- 
limpică din Mexic și cea eu
ropeană de la Atena I

In sfîi-șit. se cuvine să 
subliniem și performanțele 
celor două tinere aruncătoare 
de greutate, Valentina Cioltan 
și Carmen Ionescu, ambele 
cu noi recorduri personale, 
care demonstrează creșteri 
impresionante față de anul 
trecut.

în general, evoluția atlete
lor noastre la meciul de la 
Praga a fost la înălțimea aș
teptărilor. Urmează acum, 
chiar la sfîrșitul săptămînii, 
wn nou examen și mai difi
cil. ia Budapesta, în compa
nia redutabilei formații a 
Ungariei. Sperăm ca pe Nep- 
stadion fetele, dar și băieții 
să se comporte cît mai binel

nar. Dumitru Velica, Nicolae 
Mihalcea. Adolf FrȘlieh, Vlad 
Postelnicu, Eugen Cptan —, 
iar o parte din caii' prezentați 
(Prislop, Soliman, Jueu, nu 
credem că au perspective pe 
plan internațional (dar pot fi 
folosiți cu succes peritru. for-j 
marea călăreților tineri); Un
eai care promite In mod deo-i 
sebit este Triumf, condus de 
N. Mihalcea.

Se impune,' Ia dresaj, nif 
humai pentru călăreții din lot,’ 
dar și pentru cei cu perspecti-ț 
ve de cooptare (S. Băduiescuj 
A. Frolich, Daniela Molnar,! 
E. Cotan, V. Postelnicu) să; 
fie dotatl cu cal avînd cali-J 
tăți reale pentru dresaj,’1 ast-| 
fel ca, după 6 mUncă de' 4—5 
ani, să poată obține ■ succes®' 
notabile. - -,

Lah obstacole; juniorii au 
dat. în general, satisfacție, deși 
era prima lor Ieșire din acest 
an. De notat faptul că cei 
mai mulți dintre membrii lo
tului național au împlinit abirt’ 
acum 16 ani ‘(Gh. Nicolae, V.i 
Conțiu. N. Vlad, Gioconda Pin-’ 
zaru, Gh. Popescu), oferind 
antrenorilor posibilitatea ca 
pînă la trecerea lor la seniorat 
să se poată continua munca de 
perfecționare.

La seniori, rezultatele ob
ținute nu satisfac în întregi
me. pentru că ele nu 'reflectă 
exact valoarea cailor. Amin
team mai înainte de cuplul 
perfect. Dar s-au putut obser
va. chiar la călăreți confir
mați. deficiențe în pregătirea 
tehnică : poziția în care se ga
lopează între obstacole, modul 
cum este adus calul pentru 
abordarea obstacolului (impul
sia, viteza, echilibrul), acordul 
in timp pe toate fazele sări
turii. de la bătaie la aterizare.’ 
Se fac încă mișcări inutile, 
care împiedică efectuarea unei 
sărituri bune.

Dintre caii tineri, care au 
apărut abia anul acesta fn 
concurs, i-am remarcat pe 
Sena. Baiazid, Barosan. Ar
gint, Emil, în timp ce la res
tul cailor nu am asistat la 
vreo schimbare a raportului 
de forțe, Sonor, Huși, Albini- 
ța, Sără|el, Spumos, contirmin- 
du-și calitățile. ' '

Sperăm că la etapa a doua 
vom avea prilejul să consem
năm evoluții mult îmbunătă
țite ale tuturo» concurenților; 
mai ales că unii dintre el au 
de făcut față și unor întreceri 
internaționale.Tinerii de ia Voința constituie un eșalon valoros

(Urmare din pag. 1)

fa campionatele pe asocia
ție, așa-numitele Voințiade, 
întreceri devenite tradițio
nale și care s-au bucurat 
frecvent de o largă partici
pare. Dovadă, anul trecut, 
au luat parte la întreceri 
mai bine de 75 la sută din
tre membrii asociațiilor spor
tive, salariați ai cooperative
lor meșteșugărești, dar și 
membrii familiilor lor, uce
nici, elevi ai școlilor profe
sionale UCECOM.

— Ne amintim bine! 
sportivii de la Voința 
s-au afirmat, paralel, și 
în activitatea sportivă de 
performanță. De cînd, îii 
mod practic, datează pri
mele succese ?

— In anul 1953, sportivii 
noștri cuceresc primele ti
tluri de campioni ai țării la 
alpinism. Ei vor fi prezenți, 
treptat, în nu mai puțin de 
31 discipline sportive și vor 
obține rezultate meritorii 
mai ales ’ la box, tenis de 
masă, popice, hochei pe ghea
ță, polo, canotaj academic, 
baschet, bob și orientare tu
ristică. tn 1970, un număr 
de 73 de sportivi de la

Voința au îmbrăcat tricourile 
de campioni naționali. In 
prezent, un număr de 86 de 
echipe activează in compe
tiții incluse în calendarul 
intern, 46 dintre acestea in 
campionate divizionare, iar 
19 dintre ele in divizia A.

— Poate ne amintiți 
și cîteva exemple...

— La popice. Voința Bucu
rești e o multiplă campioa
nă ' națională, Voința Tg. 
Mureș este campioană a ță
rii — și la băieți și la fete 
— pe anul 1970/71, in timp 
ce Voința Cluj (fete) a fost 
ocupanta locului 2 la aceeași 
disciplină. La handbal, 
Voința Odorhet (f) activează 
de mai mulți ani în prima 
divizie, la fel ca și Voința 
[Tg. Mureș la modelism, 
Voința Deva la navomode- 
lism. Voința Cluj . la polo, 
Voința București, Voința 
Arad și Voința Timișoara la 
canotaj academic (f). Remar
cabil este și succesul junio
rilor de la judo, al echipei 
Voința Sibiu, campioană a 
țării, anul trecut.

— Cu ce bilanț se pre
zintă Voința pe firul u- 
nor competiții internațio
nale 7

— Și la acest capitol sînt 
de menționat cîteva realizări 
importante. Din anul 1956, 
cînd au fost contractate pri
mele întreceri internaționale, 
au fost perfectate și susți
nute nu mai puțin de 382 
de întreceri, fie în țară, fie 
peste hotare, cu sportivi din 
Bulgaria, Ungaria, Polonia, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Austria, R.D. Germană, Ita
lia și din alte țări, se înțe
lege înainte de toate cu re
prezentanți ai unor organi
zații cooperatiste, meșteșu
gărești. De notat că într-un 
număr de 234 de asemenea 
întîlniri sportivii de la 
Voința și-au apropiat victo
riile, fapt ce a contribuit la 
creșterea prestigiului sportu
lui românesc. De notat, de 
asemenea, că o serie de spor
tivi din asociațiile noastre 
au reprezentat culorile țării 
în diferite competiții: Cor
nelia Moldoveana - Petrușca, 
Crista Szocs și Margareta 

Szemany la C.M, de popice, 
Mitana Botez, Doina Brădaș, 
Viorica Llncariu, Maria Hu- 
blea și Ecaterina Traricio- 
veanu la C.E. de canotaj a- 
cademic, Eleonora Mihalca

este campioană balcanică și 
medaliată la G.E. (1968) și 
C.M. (1969) de tenis de masă. 
Aurel Popa a obținut me
dalii la C.M. de modelism, 
Octavia Simon, Hanelore 
Spiridon (baschet), Ștefan 
Takacs, Ion Ferenczi, Dezi- 
deriu Varga și frații Szabo 
(hochei), Simion Ariton și 
Constantin Grigore (ciclism), 
iată alți sportivi de la 
Voința care s-au distins in 
competiții internaționale.

— Vă refereați, la în
ceput, la baza materială. 
Care este „zestrea" aso
ciațiilor și cluburilor 
Voința 7 Răspunde cerin
țelor activității sportive 
de masă și de perfor
manță 7

— In 1951, la înființare, 
asociațiile noastre sportive 
nu dispuneau decît de cî
teva terenuri simple. Astăzi 
ele au la dispoziție 67 de te-r 
renuri. 8 baze sportive com
plexe, două stadioane, 26 a- 
rene de popice, 10 săli de 
box și tenis de masă, 4 baze 
nautice, numeroase ateliere 
de confecționat și reparat 
material sportiv. Aș dori să 
subliniez aportul ce l-au a- 
dus în direcția asigurării a- 
cestei puternice baze mate
riale pentru sport uniunile 
cooperativelor meșteșugărești 
din București, Brașov, Cluj, 
Tg. Mureș, Harghita, Bihor,

Suceava, Arad ji Timișoara. 
Țin să relev, totodată, mun
ca rodnică desfășurată In 
cluburile Voința din Bucu
rești, Tg. Mureș, Gluj și Bra
șov ți în asociațiile Voința 
din Arad, Constanța, Odor- 
heiul Secuiesc, Brăila. Sibiu, 
Rădăuți, Buzău, Ploiești, în 
cooperativele Igiena. Casa de 
Mode, Avîntul îmbrăcămin
tei, Electrobobinajul, Tehno- 
metalica din București, co
operativele Precizia și Artex 
din Arad, Oltul din Miercu
rea Ciuc ș.a.

In încheierea dialogului a- 
cordat, tovarășul Octavian 
Tuhai a ținut să mulțumeas
că și pe această cale pentru 
sprijinul acordat de partid 
dezvoltării activității spor
tive în rîndul muncitorilor 
din cooperația meșteșugă
rească, de către C.N.E.F.S.
și alte organe șt organizații 
eu atribuții în domeniul edu
cației fizice și sportului. 
Succesele obținute pînă tn 
prezent obligă la realizarea 
altora, In viitor, la îmbună
tățirea stilului de muncă al 
antrenorilor și activiștilor
sportivi, la îmbogățirea și
perfecționarea cunoștințelor 
profesionale, la continuarea
tradiției statornicite în dome
niul activităților sportiv-re- 
creative și implicit la ridi
carea nivelului activității de 
performanță, ..

F. EMANUEL

PUNCT FINAL IN TURNEUL INTERNAȚIONAL1
Luni dimineață a fost re

luată singura partidă între
ruptă din ultima rundă a 
turneului internațional de 
șah. Ciocâltea a valorificat în 
finalul de piese ușoare cu 
Pavlov poziția dominantă a 
calului său, obținînd victoria, 
în felul acesta, campionul 
nostru acumulează 81/» p, îm-

părțind locurile 3—4 cu 
boțov. Pavlov, cu 6lZ» p, se 
clasează pe locurile 10—12, 
la egalitate cu Ungureanu și 
Ribli.

Aseară, pe teraSa restau
rantului Lido, a avut loc fes
tivitatea de închidere a tur
neului și împărțirea premii-; 
lor.

A apărut numărul 6 al revistei 
„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT-
DIN SUMARUL ACESTUI NUMĂR MENȚIONAM :

• „Cu academicianul Arthur Kreindler despre : seden-’
țarism — dușman al omului de pretutindeni", de V. 
Fir oi u ; - -

• „Elogiul mișcărilor spontane" „înotul copilăriei", de 
prof. Virgil Roșală ;

• „Cîteva premise psihologice ale predării educației fi
zice la copiii <le vîrstă școlară mică (6—10 ani)“, de* 
lector Ion Drăgan ;

• „Coordonate noi în activitatea sportivă și turistică 
de mase", de prof. Septimiu Todea ;

• „Educația fizică în concepția pedagogică a Iui Ion 
Slavici", de prof. Tiberiu Corneșanu.

Aeest interesant număr se găsește de vinzăre la tdațe 
chioșcurile și centrele de difuzare a prcs.ci.

Nu uitați! Procurați-vă imediat ultimul număr al revistei' 
.EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT».
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CAMPIONATULUI DIVIZIEI „A“ DE FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

CAMPIONII SE DESTAINUIE
ECHIPA EFICACITĂȚII

• ••

au
V irgoviștt.
■ micii fotbaliști o vor

primit 
citei a zile vor lua parte la întrecerile dotate cu 
păstra cu grijă în albumele

Duminică. înaintea ultimului meci, campionii 
care peste

lor.

flori din partea concetățenilor 
„Cupa Cornel Dinu".

1
Aa făcut
Fotografii

am fost* .Sîmbătă dimineața 
oaspeții proaspeților campioni. 
I-am găsit la Săftica, acolo 
unde, și-au pregătit ultimul 
rrteci de ‘ campionat. în liniștea 
camerelor răcoroase, sau a ale
ilor Încărcate de verdeață, In 
sala clubului, lingă o masă de 
șah, sau în preajma terenului de 
tenis, am încercat să aflăm ca 
ginduri animă pa noii cam
pioni. să refacem... dialogînd, 
drumul ce a dus in virful pi
ramidei. Nu ne-a fost greu. 
Am găsit în lotul învingători
lor numai bună dispoziție. 
N-am mai văzut fețe încordate 
și gînditoare. Nimeni nu se 
mai temea de «meciul de mil- 
ne” și „de ce va fi". Lupta as-

Plecase în 
de tenis, 

să aflăm. 
"Am profitat de ocazie și l-am 
Iscodit cu o . primă întrebare :

— De cît timp alergi, Cor
nele, după un tricou de cam
pion ?

— De Ia primii pași <n fot
bal, de la Tlrgoviște. La Di
namo am împlinit 5 ani. Am 
cunoscut multe satisfacții, dar 
mi-am dorit nemaipomenit a- 
cest atit de invidiat tricou de 
campion. Și. deși a venit des
tul de tîrziu, sper să nu fie 
șl ultimul. Cred că am ciștigat 
pe merit pentru că am domi
nat campionatul mal bine de 
trei sferturi. Au fost și mo-

vine Cornel Dinu, 
căutarea rachetelor 
după cite aveam

„A fost o întrecere dură Și cu 
multe semne de întrebare. Cred 
că a ciștigat echipa mai re
zistentă, niai omogenă și mal 
echilibrată”.

— Ce poți spune despre ae 
portul tău. Dumitrache 7

— Poate că uniî m-au cri
ticat uneori cu asprime. E a- 
devărat. am avut o scădere,

mandat 
acest c.... ........ ..

" Ie-a mulțumit pehtfii ‘tdt ’âju-' 
torul pe care i l-au dat șl'- a 
revenit în rindurile echipei,. 
Acest dirz și devotat jucător 
pare, totuși, puțin emoționat. 
Parcă ne înțelege gindurile și 
se explică : „Este al 5-lea titlu 
pe care il cuceresc. Dar. a fost

să nu .njaî ...joace-,în, 
sezon. Nelu Nunweiller

CELE 6 TITLURI...
EDIȚIA 1955: 1. Dinamo 37 p, 2. Petrolul 34 p. Forma
ția de bază : Birtașu — Toma, Bâcut II, SzokS — Căli- 
noiu, Băcuț I — Magheț, Nicușor, Ene I, Neagu, Suru.

EDIȚIA 1961—1962: 1. Dinamo 34 p, 2. Petrolul 32 p. 
Formația de bază : Dafcu — Popa, Nunweiller III, Ivan 
(Ștefan), Țîrcovnicu, Nunweiller IV — Pîrcălab, Frttylâ, 

er* <■* ■ Ene II, Varga, Eftimie (David). ’’

EDIȚIA 1962—1963:
Formația de bază :
fon — Petru Emil, 
weiller VI, Ene II,

1. Dinamo 37 p, 2. Steaua 34 p. 
Datcu — Popa, Nunweiller III, Ște- 

Octavian Popescu — Pîrcălab, Nun- 
Frățilă, Haidu (Grozea, Unguroiu).

EDIȚIA 1963—1964 : 1. Dinamo 40 n, 2. Rapid ““
Formația de baza: Datcu (Uțu) — Popa, Nunweiller III, 
Nunweiller IV, Ștefan — Petru 'Efaîl, Octă'dorr Pdo’escu 
(Țîrcovnicu, Ghergheli) — Pîrcâlob, Frătilă, Ene II (Nun- 

—we+Her VI), Haidu-fGreera)1.—■ —1—-

1. Dinamo 40 n, 2. Rapid 33 p.

EDIȚIA 1965—1966 : 1. Dinamo 38 p, 2. Rapid 37 p.
Formația de bază : Dcfcu — Popa, Nunweiller III, Ivan, 
Ștefan — Petru Emil, Ghergheli (O. Popescu) — Pîrco- 

lab, Frâțilâ, Ene II, Nunweiller VI (Haidu, Grozea).
tn orele de odihnă, petrecute la Săftica, doi buni prie- 

fileu-teni, Dinu și Deleanu, se intîlnesc destul de des in țața 
lui de pe terenul de tenis.

EDIȚIA 1970—1971 : 1. Dinamo 36 p, 2. Rapid 35 p.
Formația de bază : M. Constantinescu — Cheran, Nun
weiller III, Stoenescu, Deleanu — Dinu, Nunweiller VI — 

Doru Popescu, Dumitrache, Lucescu.Sălceanu,

pră sc încheiase 
mină înainte și 
era. parcă, 
auzită.

înainte
o poveste

cu o săptă- 
campionatul 

de mult

★
..... ... o bancă 

leauu și-l rugăm șă 
nă ce sentimente încearcă 
pă succesul echipei sale.

— Ca orice sportiv mă bucur 
nespus de mult de această vic
torie. Primul meu tricou de 
campion il voi face cadou fe
tiței mele. Luminița. Ea a ve
nit pe lume in ziua meciului 
cp Rapid, 
un mare 
nală.

— Ai 
Rapid vă

— Niciodată. Am fost con
vins și am crezut și mai mult 
îij succesul nostru după vic
toria obținută la Arad. Atunci, 
am scos-o pe U.T.A. din cursă.

Dinspre pavilionul sportivilor

Stăm pe cu 
ne

De- 
spu- 
du-

atpnci cînd am făcut 
pas spre victoria fi

mente dificile, pe care Ic-am 
depășit. Să știți că am antici
pat scăderea noastră de for
mă.
vom pierde titlul.

—' Care crdzi dă au fost mo
mentele cele riiaî' importante 
in duelul vostru cu Rapid 1

— Pentru noi, meciurile cu 
Steaua și U.T.A. Mai aies eu 
Sțeaua, cind nc-a fost frică 
după meciul ciștigat mai înain
te de adversarii noștri în fața 
Progresului. Cred că Dinamo 
a ajuns în pragul marii per
formanțe. a început să-și facă 
o firmă în străinătate, pe care 
noi avem datoria s-o apărăm 
cu îoată energia.

★

.. .Intr-una din camere, unde 
5-am găsit pe Sălceanu. An
drei. Constantinescu. Doru Po
pescu. Haidu .și Both, gm aflat 
că. ..
mul

dar nu m-am gindit că

dar m-am străduit să contribui 
la succesul echipei. In ultime
le etape, însă, sini în reve
nire (n.n. și duminică. Du
mitrache. autor a trei goluri, 
unul mai frumos ca altul, a 
vrut, parcă ,„.să „ne, drinQPS.t.reze 
că așa e). ~ <-
Cupă. Va 
adevărată

Acum mi gînrtpșc Ia 
fi un ilicct b'dn, o 
finalăv

la Pașcani va poposi pri- 
tricou de campion. De 

acest.. lucru ne-a 
anunțat Sălceanu. 
..Abia am venit la 
Dinamo, spune el 
în glumă, și. iată. 
Pașcanii au un 
campion la fotbal”.

★

îl avem în față 
pe Dumitrache. De 
citeva minute s-a 
întors 
dință 
mele 
lui le 
cunoaște chiar el 5

Tn acest campionat, 
Dinamo a folosit 22 de 
jucători : ■ 3 portari —- 
8 apărători, 4, mijlocași- : 
și 7 atacanți.

lată echipa de bază : 
Constantinescu (27 me
ciuri, media notelor — 
8,00) — Cheran (27 — 
6,92), Nunweiller II! (20— 
7,80), Stoenescu (20 — 
6,85) și Sandu Gabriel 
(9 — 7,44), Delcanu
(27 — 7,11), Dinu (24 — 
7,78), Nunweiller VI 
(30 — 7,30), Sălceanu 
(26 —■ 6,69)/" Doru Po
pescu (22 — 6,00), Du
mitrache (28 — 7,17), 
Lucescu (23 7,08).

Au mai jutaf 1 ’Mirete-’ 
țea (în 18 meciuri), Hai
du (14), Nuțu (12), Mol
dovan (12), Both (10), 
Ștefan (8), Andrei (4), 
Moț (3), P. Nicolae (2), 
Cavai (1).

Dudul 
nervii, 
zadar.

pen-

Iată echipa eficacității (în 
paranteze — golurile marca
te) acestui campionat: 
V POPESCU (4), LERETER 
(COJOCARU — 3). DINU (4), 
DELEANU (N. IQNESCU — 
(3), ANCA (6), BROȘOVSCIII 
(9), RADU (SĂLCEANU — 
8), TĂTARU (15), DUMI- 
TRACHE (15), MOLDOVEA- 
NU (15).

Fiind la capitolul 
să vi-i prezentăm pe cei 15 
care au reușit să-și 
în propria poartă: 
(Jiul), pentru Univ. Craiova ; 
Mocanu (Petrolul). 
U.T.A. ; 
pentru 
Argeș), .
țUtiiV.' Craio\%Ț,‘ pentru J’oli- 
tehnii.ar.«.Stoker (Jiul), pen- 
țvy-.,.Ște.(țgLil. roșu ; Nunweil- 
ier III. (Dinamo), pentru Pe
trolul ; Cojocarii (C.F.R. 
Cluj) pentru Petrolul ; Mus
tafa (Farul) pentru U.T.A. ; 
Hritcu (S.C. Bacău) pentru 
Univ» Craiova: Ciugaț'in 
(Steaua), pentru Politehnica ; 
Glteanu (Steagul roșu) pen
tru U.T.A. : Olteana (F.C.

Argeș) pentru Steaua; Me
hedinții (C.F.R. Timișoara) 
pentru F.C. Argeș și N. Con
stantinescu (Farul) pentru 
U.T.A.

Iată jucătorii eliminați de 
p;e teren, care., au văzut „ro
șu** în fața ochilor (li s-a 
arătat cartonașul roșu) : Du- 

' niiVrit’(ȚM' etâpete 15 și 26), 
Strîmbeanii (în etapa a 4-a), 

, Burlacy (7), Constantinescu 
(Dinamo) —- în etapa a 
jitareș (I ■) ----- "

. Broșovschi 
Oblemenco 
Mț>I doveanu 
Stoica. (27), 
Stoker (28).

Din 240 de partide, 147 au 
revenit gâzdelor, 33 oaspeți
lor, iar 60 
egalitate.

goluri,

înscrie 
Sandu

-,.i pentru 
Ki:v; (S.C. Bacău), 

Steaua; Vlad (F.C. 
penttru. .Jiul ; Bîtlan

10-a, 
(14). 
(16), 
(25), 
(27),

(14), Ivan II
(16), Dodu
(20), Pali
(25), Pop 
Grozea (27) și

s-au terminat la

ECHIPA ETAPELOR

de ECHIPE ALE 
acestui campio- 

. ..gurat 157 de jucă- 
Urțiv. Craiova și Di- 
fiecare cu cîte 13 ju- 

: Rapid și Steaua, fic- 
cîte 12 : S.C. Bacău 

fiecare eu 
11 ; U.T.A., Steagul ror 

„U" Cluj, fiecare cu 
Progresul, Petrolul. 

Cluj, fiecare 
;. F,C.n^\rgeș. Jiul. ,

- “ far C.F.R. : 
doar cu 5. 

următoarele 
Dan a figurat în 

etapelor
a 23

9J

Final spectaculos, sub ploaia de goluri. Și acum., cortina,..

. DINAM
2. RAPID
3. STEAUA
4. U.T.A.
5. STEAGt,
6. UNfV. <
7. PETROL!

PQLITEF 
EC. ARI 

v. 6.U BA" 
FARUL 
,.u- CU 
JIUL 
CiF R. C

11. 
12. 
13.
14

Desen de NEAGU RADULESCU

Vă prezentăm Jucătorii care 
au evoluat efectiv 2 700 de 
minute — durata campiona
tului : Pigulea, Gruber, Mo
canii, Ivăncescu, Roniilă, Ni- 
culescu, Măndoiu, Jenei, la
nul, Antonescu, Vlad, Pojo- 
nî, Olteanu (Steagul roșu), 
Rusu și Vigu. Deci 15 apă
rători.

Cele 16 divizionare au, fo
losit în acest campionat 366 
,.de. . jucători .1, Progresul-28, 
C.F.tl. ’ Tiniiș0nras27, Jiul și 
l’eteo'ul "-S' fiecare cîte 25, 
DdWte'hnîcd șiș „U‘‘ „Cluj — 
fiecare, cîte. 24,' C.F.R.
( lul s;„.U.oi.y. ,J;ra:ova. — 
fiei-hre- ți

' 'S:(<- ' ’....
22; Kripitl. .F.Gi. 
Farul — fiecare, 
U.T.A. 19. Steagul

preună trei partide). Ei au 
primit un total de 1 033 de 
stele.

Cronicarii ziarului nostru 
au acordat de 129 de ori qî- 
te 5 stele, de 73 de ori cîte 
4 stele, de 
stele, de 4

Cele mai 
au condus A. Bentu și 
Nițescu, — 
Gh. Limona 
mitrescu, C. 
migean. Al. 
bulescii —

29 de ori cîte 3 
ori cîte 2 stele, 
multe partide 

C.
fiecare cîte 13, 
— 11, V. Du-

Petrea, C. Ghe- 
Pîrvit, O;' Băr- 

______ fiecafe . cîte.,. 10, 
M. Rotam, .0. Aud.'«'a,...,Gh. 
Popovici. N. Rajpcn. Ș: Mu- 
reșan si V. pțfdurda'niix — 
fiecare cîte’’9. Rfta > uh'£dla- 
sament al cavalerilor fluie
rului pe baza mediei de ste
le: 1. V. PADUREANU 4.88,

2. C. Ghemigean 4.80,
3. V. Dumitrescu 4,70, 4. Gh.
Popovici 4.66, 5. C. Petrea
4.60, 6-7. C. Bărbulescu și 
Em. ,.Vlaioulessu»- L itL
A. Bentu și ’4MaNMțe«iKw4i4(i, 
10. O. Comș.T <42, 11. G'An- 
derco 4.3.3, 12; A. Pîrvri 4,30, 
13. Gh Limona 4,27..,

în acest campionat au fost 
acordate 43 do lovituri de...!a 
11 mefri (26 -ftu fost: Țrăfts- 
forinalo.' iov 17-"' m'atol :
'CI !<>:% ' :
fault, ‘iar 13 pentru bont. Din 
colo 43 de ivnai/vm-i 35 lău 
fost acoidalo pchfrii ga^ac, 
iar numai 8 pentru oaspeți.

Situația pe echipe a lovi
turilor de la 11 m se pre
zintă astfel: Dinamo (a bene-

Tn cele 30 
. KȚAPELOR 
’■iiat*a*u figu 

lori : 
n:?mo. 
eători : 
care eu . . 
și Pblftehnica. 
cîte 
ȘU și 
cîte 10 ; 
Farul și C.F.R. 
cu cîte 9;. 
fiecare cu .‘OTtC 7? 
Tim ișoara 
remarcat 
trii : 
pa etapelor a 17-a, a 
și- a' ‘23-;lf Iordăhescu 
•19:^31— 2ȘJ. .-Delcanu 

Jav/qU-V f16-18-20). 
iuflftUwii tațua au reu- 

-tșii i-sit figureze do .trei ori 
consecutiv îîirir.ierd’S'bîa etapei : ■ 
Dinu (7—8—9) : TViinweillcr 
III (22—23—24) : Desolnieu 

(12—13—14) si Dillan (28— 
29—30).

Iată o echipă a campiona
tului pe baza numărului de 
selecționări în echipa eta
pei : RADUCANU (6). —
IVANCESCU si PIGULEA 
(4). WPESCU și NUN
WEILLER III (6), DINU (9). 
DELEANU (8). PESCARU 

(6). DUMITRI și NUNWEIL- 
LER, VI (5). IN< ZE IV (5), 

* DOVllDE (:>), IORDĂNES-

De 1
sime- 
echi- 

, 20-a
(17— 

(7—10

< izAcseș-- . și 
cîte 21, 
roșu 18.

APROAPE 3 MILIOANE
D£^SPECTATORI

ale 
fost 

de 
de

Cele 240 de partide 
acestui campionat au 
urmărite de 2 937 684 
spectatori (fu ftF'tnedie 

eta-
răWwăi.-, MvMlitț .fio 12 240

Iuta .fift clasament al ora- 
tîi t bî'i 
(223 000-
I, 3 963, 
4. Ploiești 
10 866, 6. 
șov 9 192, 
9. Arad 8 966,
II. Bacău 
șani 4 560.

, . ...isațiient. al ora- 
îbăza medici de sjiec- 
T. CRAIOVA- 17.153
13), 2. București

3. Constanța 12 200
11 933, 5. Pitești 

Iași 9 933, 7. Bva- 
8. Timisoara 9 900, 

10. Cluj 8 883,
7 200, 12. Petro-

lonnta doar eu una), 
(5—2), S.C. Bacău 

. Rapid (4—1), Progre- 
1—1). Jiul (3—4), Poli- 
ra (3—I). F.C. Argeș 

„U* Cluj (1—2). Univ.
ea (2—3.). C.F.R,,«Cluj

SteaiiaL.(2«saL). JKctro-

. Steagul roșu (1—4), 
(a beneficiat . de- 2 lo- 
dar

cu nici o lovitură
m).

niai greu ca niciodată. 
cu Rapid ne-a măcinat 
N-am luptat, insă, in 
Profit de acest moment 
tiu a-i mulțumi încă o dată an
trenorului Nicușor. cel ce"’ a 
avut atîta încred ere in hiîtte 
și rn-a promovat -
hngă acești h tefi cXecIcnU“.

* "
Intr-o sală, acolo unde s-au 

pregătit atitea șt'djn.Șe z '
co-iactice. stăm de. vorbă .cu . 
Traian Ionescu Și NiciișSr; :m- 

L.trcnorii noilor campioni. în
cercăm împreună să recmisli» 
tuim drumul echipei, în acest 

:i campionat. „In tur am avut 
o comportare mai constantă. 
Solicitările de la iot și echipă 
au intirzial. oarecum, rezultate
le de la club” (Nicușor). In
tervine apoi Traian Ionescu : 
„Dinamo are o tradiție din 
punct de vedere al performan
ței și niciodată nu se mulțu
mește eu puțin. Acum, ju
cătorii care au evoluat in echi
pa națională cu bune rezultate 
aduc clubului Dinamo al șa
selea titlu de campioană. Din 
acest moment, formația noastră - 
nti niai poate da ânapoi și, ni,- 
m'd'hi nu o va iertă dacă liu 
va atinge o performanță supe
rioară 
Acu m 
fi o

* >

CLASAMENTUL

)
!i
■I

lORDANES- 
"*cr—sF~urwrTWrcHE iei. 

GYORFI și MOLDOVEANU 
■, (5). . De remarcat că din cei 

6 atacanfi, doar 2. sint in lo
tul

, ARBITRILOR

national.

Cele 240 de partide ale 
cestui campionat 
eonrlusv de 37 
dintre care și" de 
bitri bulgari (au

a- 
au fost 

de arbitri, 
cef doi ar- 
condus îm-

n-a fost sancțio- 
de

CLASAMENTELE VORBESC
TUR RETUR

de la o șe- 
de raze. Ur- 
campionatu- 
simte. O re-

pe Nelu 
de vîrstă 
Fără voie.

Nunweiller, 
al dinamo- 
ochii ni se

ii

De clubul dinamo- 
și de surorile sale 

mici (Dinamo 
amintirile fotbalistice

vist 
mai

Obor etc.) își leagă 
aproape toți cei 7 frați din familia Nun- 
wei.ller. Dintre ei, Nelu Și Radu slut, 
încă in plină activitate, dovedindu-se a 
fi doi dintre artizanii recentului succeS.

Cind echipa pleacă 
într-o scurtă deplasare, 
in mijlocul ei se află și 
Pralea, mascota dinamoviștilor. I.a Săfr 
ti ca, el n-a scăpat ocazia să facă o poză... 
mare cu Dumitrache, cel din echipa 
lumii.

Iată-1 
decanul 
viștilor. 
opresc pe rana pricinuită de 
accidentul din meciul cu Ra
pid. Deși medicii i-au rcco-

pe plan european, 
mergem la Cupă. Va 
partidă interesantă. 6 

generație tînără. consacrată —■ 
Dinamo, va avea în față ju
cători Ia fel de tineri, ce do
resc deopotrivă consacrarea — 
Steaua".

Deci', să așteptăm și finala 
„Cupei”.

Constantin ALEXE

1. DINAMO 15 8 4 3 26—13 20 1. STEAUA 15 6 6 3 25—10 18
2, Peirolul 15 8 3 4 20—15 19 2. Rapid 15 7 3 5 18—14 17
3. Rapid 15 5 8 z 17—11 18 3. F.C. Araes 15 7 3 5 22—23 174. Steaqul roșu 15 7 4 4 10—10 18 4. U.T.A. 15 6 4 5 26—20 165. U.T. Arad . 15 8 1 6 23—15 ■ 17 5. Dinamo 15 5 6 4 23—18 166. Politehnica 15 7 3 5 26-22 17 - - s-6."S:C. Bacău 15 '6 4 5 15—20 167. Farul 15 7 3 5 25-25 U - „„V.ș.Pregres'jl 15 5 5 «y 24—21 15''8. "„U^'Crdiova 15 7 3 5 12—12 17 ..... ,.6. Steagul roșu 15 6 3 6 22—19 159: ■ȚSteoua"'' 15 5 5 5 ^-21 lo ' 9.. „11" Cluj . . 15 4 7 4 19—18 1510. Sport club' 15 7 0 S 22—20 14 10. Univ. Craiova 15 5 5 5 17—20 15ll. „U" .Cluj 15 6 2 7 17—17 14 11. Jiul 15 6 3 6 13—17 1512. F.C. Argeș 15 4 5 6 19—21 13 12. C.F.R. Cluj 15 4 6 5 17—26 1413. Jiul 15 6 1 8 15—18 13 13. Politehnica 15 6 1 8 24—19 1314. C.F.R. Cluj 15 5 2 8 20—26 12 14. C.F.R. Timisoara 15 4 5 6 13—19 1'315. Progresul 15 3 4 8 10—18 10 15. Farul 15 4 5 6 13—20 1316. C.F.R. Timișoara 15 3 0 12 8—27 6 16. Petrolul 15 2 8 5 13—20 12
Iată cele două clasamente, 

ale turului și returului de 
campionat, așezate unul lin
gă altul, oferindu-ne — cu

EXCURSII PISTE HOTARE
Cîștigurile constînd în că- 

■ lătoril peste hotare — prilej 
de cunoaștere a frumuseților 
naturale, a realizărilor și mo
numentelor de artă și cultură 
din țările prietene — au fost 

(oferite cu regularitate lâ tra- 
jgerile obișnuite, speciale și 
(excepționale 
meje de joc 
sport.

Astă seară 
hui un grup 
la tragerea excepțională Pro- 
noexpres din 21 februarie 
1971. De data aceasta itine
rarul prevede o frumoasă că
lătorie în U.R.S.S, pe ruta :. 
țvloscova — Leningrad 
Vilnius — Riga — Tallin —n . 
JS'Iinsk ți Kiev. ’ ’ r . 
ș în această excursie care va 
(Jura 18 zile se vor vivita f ' 
Krehilinul. Salg .'. ArmelgV,- 
Muzeul Revoluției; Metroul 
din Moscova, Grădina Bota-h„; 
pică din Minsk, Muzeul Isto- 
ric din Vilnius, Muzeul de 
Artă din Riga, muzeul Ve
chiul Tallin, muzeul Ermitaj 
din Leningrad ș.a. ;

La 17 iulie a.c. un alt grup 
de ia tragerea specială IsotO 

ișorului din—5—■ 
pleca în ..excursie,-la

Această, .vie. activitate va 
continua pînă la sfîrșitul a- 
ntel ui contribuind la ridica
rea nivelului cultural educa
tiv al jucătorilor prin cîștigu- 
riie acordate în excursii.

de către șiste- 
Loto — Prono-

va pleca cu t/.e- . 
de cîștigătdri de

’Moscova și Leningrad.

CIȘTIGUBILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES .NR. 25 

23 IUNIE

Extragerea I : . Categ. 
variante a 50.447 lei : Cat. 
4.85, a 13.967 lei : 
30.05 a 3.254 lei ; 
61.30 a 1096 lei ; 
3:021,93 a 40: lei.

15EPORT CATEG. 
lei- .

DIN

Cat.
Cat. 

Cat.

1 I

a
a

1.252.634

Premlul de Categ. a 2-a a re
venit participantului ștefAne- 
SJCU MIHAI din Ploiești.

Extragerea a ll-a : Categ.
1 variantă 10% a 100.009
Cat. , B : 13,60». „a 4.187„ ;
Cât., C: 56,15 a .1.014 lei ; 
t> : 2.220,20 a _
116.25 a 200
2.464,6 a 40 lei.

. BEPOHT CATEG. A : 359.020 Iei.

60 ..lei : Cat. 
lei ; Cat.

A : 
lei : 
lei ; 
Cat.
E : 
F :

Ciștigul. de 100.000 a revenit 
•tlclpantului VASILE A. ION 
București.

Ciștlgătoril la categ. a .. ... 
100% (2 ..premii) primesc cîte o 
excurste în Grecia ’și diferența 
In bani, pînă la 1JJ..957. lei. .

par- 
din

3-a.

Rubrică ’redactată
de LOTO-RONOSPORT

glasul sec și 
cifrelor — i 
învățămintele lor. Ce șochea
ză în această confruntare ?

înainte de toate, incredi
bila prăbușire a PETROLU
LUI, „medalie de argint1* la 
sfîrșitul turului, ultima cla
sată — cu numai, 13 goluri 
înscrise în 15 meciuri ! — 
la închdiprea returului, pro
bă a unei prelungite crize în 
formula de echipă. La ace
lași capitol, , al „căderilor", 
remarcăm prezența FARU
LUI. care pierde opt locuri 
în clasament, dovedind — în 
final — o neputință cronică 

atacului.
Interesant este faptul că 

nici una dintre echipele di
viziei . n-a realizat — în 
tur și retur — același nu
măr de puncte și 
una dintre ele nu 
vedit o campioană 
stanței, ocupînd în,, vară a- ■ 
celași loc al ierarhiei.,de la 
terminarea primei, jumătăți 
a campionatului. Tn generai, 
însă; dincolo de-UlT.A. Care 
ai>aT«-3;to(ași' cea mai CgiUă 
cu sine? formirfic a diviziei A, 
Citeva cei pe — POLITEH
NICA.'. CLUJ. SPORT
CLUB; UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — populează, atît 
într-u-n clasament, cît și în 

te- 
dar și al

incontestabil al 
conîparațiile și...

a

că 
s-a
a

celălalt. ...zona mediană 
ritoriu. al liniștii, 
ambițiilor firave.

Ascensiunea cea 
taculoasă -cămine 
și nu -depart.e am fi așezat 
truda din retur a PROGRE
SULUI, dacă strădaniile u-

mai spec-' 
a STELEI

nui cuplu 
doveanu - 
competent n-ar fi fost — pe 
planul rezultatului clasamen
tului — zadarnice... De altfel, 
returul a consemnat „saltu
rile" celor două retrogradate, 
cu prețul unor eforturi re
marcabile, aliate de trava
liul unor antrenori (o. meu- . 
țiune aici și pentru Tache 
Macri) care au sperat bîna' 
în ultima clipă. Iată, deci( 
că dacă s-ar fi jucat numai..; * 
returul, am fi avut două re
trogradate inedite (între care.:, 
una multiplă campioană !), 
în timp ce Progresul . și 
chiar C.F.R. Timișoara ar fi 
rămas în continuare pe pri-*'< 
ma scenă a fotbalului româ
nesc.

Tn ceea ce privește primele . 
locuri ale clasamentului fi
nal, este evident că DINA
MO a cucerit titlul mai ales 
datorită turului, cînd a acu
mulat eu 4 puncte mai mult 
de.cit in retur, unul dintre ;■ 
acestea fiiwlu-i. suficient să 
se claseze înaintea RAPIDU- 5 
LUI, care — iată ■ o nouă:7 
surpriză furnizată, de .clasâ» 
mentul returului -~ a ternii- . 
nat campionatul aproap<’ la 
fel de bine 
ceput 1

In sfîrșit, o 
vație : returul 
mai disputat și 
decit turul.

de antrenori (Mol- 
- Colceriu) harnic și

ultimă obser- 
a fost mult 
mai dramatic 

Diferența de
puncte dintre prima și ulti
ma clasată (6— îp 
14 
aceasta.

retur,
în tur) pledează pentru



„CUPA DUNĂRII 4 LA HANDBAL JUNIOARE
SELECTIONATA ORAȘULUI SOFIA-VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE A TURNEULUI

Ieri au continuat, pe tere
nul Tineretului din Capitală, 
jocurile din cadrul turneului 
internațional de handbal 
pentru junioare, dotat cu 
„Cupa Dunării". în runda 
de dimineață, cea mai 
putață. și interesantă de 
acum, s-a consumat și

dis- 
pînă 
der-

ASTĂZI ÎNCEPE
TROFEUL IUGOSLAVIA"

MARE COMPETIȚIE
HANDBALISTICA

byul turneului, care a opus 
selecționatele 
și Sofiei. Oaspetele 
căror echipă este, 
reprezentativa de 
Bulgariei, ce se 
pentru „Turneul 
din luna august 
ceput jocul atacînd curajos 
și au reușit să se detașeze 
(min. 12 : 2—0)'. Handbaliste
le bucureștene refac în min. 
15 (2—2), dar din acest mo
ment se lasă din nou domi
nate, aproape întreg restul 
partidei. Doar în final, la 
scorul . de .8—6 (min. 37), ju- 

: mai au o 
inspirației

Rotarii (de 
în formă 

echipei) și

Bueureștiului
— a 

de fapt, 
tineret a 
pregătește 
Prieteniei" 
— au în-

cu 8—7 în favoarea oaspete- 
lor. Prin această victorie e- 
chipa Sofiei este virtuală 
cîștigătoare a turneului.

Iată și celelalte rezultate 
înregistrate în etapa de ieri: 
Zagreb — Praga 11—6 (5—- 
2), Sofia — Bratislava 20=-9 
(8—4), Zagreb — Bratislava 
13—16 (4—10).

îj^ urma celor, patru runde 
disputate pînă. acum, .situa
ția în primele trei 
clasamentului este 
rea : 1. Sofia, 2.
3. Zagreb.

Ultimele meciuri.

locuri ;ale 
următoa- 

București,

cătoarele noastrs 
sclipire, datorită 
avută de Diana 
altfel cea. . mai 
handbalistă a 
reușesc să reducă proporțiile 
scorului, partida încheindu-se

se dispu
tă astăzi începînd de' la 
8,30, pe același teren, la 
cheierea jocurilor avînd 
festivitatea de premiere.

o'ra
în-
loc

Floria ALEXANDRESCD

PE PISTELE 10 minute cu o celebritate:
DE ATLETISM

Astăzi. în . patru orașe din 
Iugoslavia: Rijeka și Banja 
Luka (masculin). Tuzla și Mo
star (feminin) încep jocurile 
din cadrul unei mari și tra
diționale competiții internațio
nale : ..Trofeul Iugoslavia”.
La această întrecere iau parte, 
in cele două turnee, unul mas
culin și altul feminin. 12 se
lecționate naționale, cărora li 
se adaugă patru reprezentative 
ale, tării gazdă (echipele pri
mo și secunde la fiecare tur
neu).

Formațiile României evo
luează la Rijeka și Tuzla, a- 
vînd în grupe adversari de va
loare. De pildă, handbaliștii 
vor juca în grupa preliminară 
alături de reprezentativele 
Ungariei. Uniunii Sovic-ticc Și 
de selecționata secundă a Iu
goslaviei, în timp ce -handba
listele vor avea ca adversare 
echipele RD- Germane. Un
gariei .și formația secundă a 
Iugoslaviei. în celelalte grupe 
participă : la Banja Luka : Ce
hoslovacia, Spania. Olanda si 
Iugoslavia A (mgșculin) ; la 
Mostar : Polonia. Cehoslovacia, 
I’niunea Sovietică și Iugosla
via A.

Echipele tării noastre au 
ajuns la Tuzla și Rijeka. După 
cum se știe, handbalistele au 
venit direct de la Timișoara, 
unde au efectuat o scurtă pe
rioadă de pregătire in comun, 
iar handbaliștii de la Debre
cen. unde după ce au fost în
vinși de reprezentativa Unga
riei. au dispus intr-un meci 
de pregătire de echipa Dozsa 
Debrecen cu 19—15 (11—8).

„LUPTĂTORII ROMANI

SINT BUNI
(Urmare din pag. I)

TEHNICIENI4
sînt convins că la Olimpiada 
de la noi, concurenții români 
— îndeosebi cei de la greco- 
romane — vor juca un rol im
portant. Ei posedă o tehnică în 
raport cu stilul actual de 
luptă.

— Cărora 
români le 
mai mari 
Miinchen?

•— Berceanu, 
cuceri medalia 
(52 kg), Baciu

dintre luptătorii 
acordați 

la "J.O.
șanse 

de la

ENRIQUELEIPZIG, 28 (Agerpres). — 
Rezultate excelente au fost 
înregistrate și în ziua a doua 
a campionatelor de 
ale R. D. 
în proba 
tură în 
Herbst a 
cord național cu 6,81 m. Cu 
un nou record al R. D. Ger
mane s-ă încheiat și cursa 
feminină de 400 m în care 
Helga Seidler-Fischer a fost 
cronometrată în 52,2. Karin 
Balzer s-a clasat pe primul 
loc în proba de 100 m. g. cu 
12,8, iar Klaus Hauke 
tigat proba masculină 
m în 46,2.

Alte 
Frank 
Lothar 
400 m.

Germane, 
feminină 
lungime 

stabilit un

atletism
Astfel, 

de sări- 
Margrit 
nou re-

a cîș- 
de 400

FIGUEROLA
Poate că pentru cei mai multi dintre 

cititorii ziarului o prezentare a lui Figue- 
rola este inutilă, el liind unul dintre acei 
puțini alergători, care au realizat 10 s pe 
100 m, unul dintre sprinterii care au fă
cut epocă ; învingător în nenumărate com
petiții internaționale, participant la cîte- 
va edilii ale Jocurilor Olimpice (medalie 
de argint la Tokio). în prezent, Figuerola, 
este vicepreședinte executiv al Federației 
cubaneze de atletism și antrenor șef.locuri și dispune de instalații 

automate pentru toate activi
tățile. Pentru construirea aces
tei săli au fost alocate 25 mi
lioane de mărci. Formația de 
greeo-romane pe care o voi 
prezenta la aceste întreceri v-o 
pot da de pe acum: cat. 48 kg 
Gunter Maas sau Lacour, cat. 
52 kg Fritz Huber, cat. 57 kg 
Hans Veil, cat. 62 kg Werner 
Hetich sau Helmuth Westphal, 
cat. 68 kg Schondorfer, 
74 kg Werner Schroder, 
-82 kg Reinhard Hucker sau 
Max Mitterbichler, cat. 90 kg. 
Gunter Kowalewski, cat, 100 kg 
Lorenz Hecker și ' 
kg Roland. Bock 
Schwartz. 1

— O ultimă, 
părere aveți despre Turneul 
de la Constanța ?

— Anul acesta vor fi pjjpzenți 
concurent! din foarte multe 
țări, aproape ca Ia „europene" 
și, deci, lupta pentru întijetate 
va fi deosebit de dificilă. Re
gret cu atit mai mult cu cit. 
tocmai Ia aceste partide care 
se anunță „tari" n-au putut 
veni toți luptătorii mei. Pentru 
luptătorii români însă va fi o 
verificare cum nu se poate mai 
bună înaintea campionatelor 
mondiale. Eu le doresc de pe 
acum mult succes, atit la acest 
turneu cit și la „mondialele" 
de la Sofia și, bineînțeles, la 
Olimpiada de la noi.

rezultate : 110
Siebeck — 13,5 ; disc: 

Milde — 61,04 m ;
g. : Christian Rudolph 

— 49,7 ; înălțime : Gerd
Duehrkop —

înălțime : 
• 2,14 m.

m. g.
mai mult la sprint, care este 
specialitatea mea. M-au im
presionat primii doi la 100 
m la campionatele școlare 
(Mitrofan și Cristudor), a 
doua la 100 m fete la aceeași 
competiție (Adriana Surdu) 
cei doi de la 400 m care au 
terminat la egalitate (Rădu- 
cu și Cristali).

Mi-aș permite să le fao 
și lor o recomandare : auto- 
disciplina este fundamentală 
pentru progres. Să se pre
ocupe continuu de rezolva
rea defectelor pe care le 
sesizează antrenorii. Și să nu 
uite, nici un moment, că 
performanța este și o urmare 
a comportării în afara an
trenamentului".

— Observăm că atleții 
cubanezi participă la 
foarte multe concursuri. 
Care este părerea dv. 
despre ele ?

„Nu cred că atleții noștri 
concurează prea mult, 
trolați la cite concursuri 
ticipă atleți din alte 
în plus, pentru noi, 
cursuri în adevăratul înțeles 
al cuvîntului sînt Jocurile 
Olimpice, meciurile inter- 
țări, campionatele țării. Jocu
rile Americii Centrale și 
Pan-americanele. Celelalte 
sînt de verificare. Apreciem 
că numai concurînd foarte 
mult, unele antrenamente 
de control efectuîndu-le în 
cadrul competițiilor, vom 
avea indici mai preciși.

Cu acest prilej, doresc să 
transmit un călduros salut 
tuturor sportivilor și iubito
rilor. sportului din România 
și mulțumirile noastre pen
tru tot ce s-a făcut pentru 
ca șederea noastră să fie cît 
mai plăcută. Performanțele 
noastre viitoare, 
au 
în

competiții, do- 
a obține

mente și la 
rința lor de 
tate bune, în tot ce 
prindeți am sesizat un 
salt față de acum 10 
cînd am fost prima oară în 
România. Saltul acesta 
vede în construcții, 
oamenilor și a 
După recenta vizită 
Palatul Pionierilor 
vins că România are în față 
un viitor luminos. în acest 
palat am văzut bazele viito
rului".

— Părerea dv despre 
antrenorii. și prof esorii cu 
căre ați" bănit în contact? 

„Reuniunile făcute cu an
trenori de la mai multe uni
tăți atletice din București, 
Cîmpulung, Predeal. mi-au 
plăcut. Am remarcat atenția 
cu care am fost urmărit in 
expunerile mele tehnico-me- 
todice. întrebările puse mi 
s-au părut foarte interesante, 
ceea ce dovedește înaltul ni
vel al cunoștințelor. Am re
marcat la antrenori interes 
și spirit de colaborare. O 
impresie deosebită mi-au fă- 
cut-o profesorii de la Liceul 
de atletism din Cîmpulung, 
antrenorul Liviu Preda de ia 
Viitorul șl cele două profe
soare de la Școala 
tism • (G. Mușat și 
leac).

Mi-aș permite o 
dare generală pentru 
să citească cît mai multă 
teratură de specialitate, să 
intereseze continuu de tot 
se întîmplă în atletism 
toate planurile etc.".

—^'Dar atleții urmăriți 
în Concursuri sau asistați 
la antrenamente ce impre
sie v-au lăsat ?

„Pe atleții seniori i-am vă
zut foarte puțin, dar rezul
tatele lor le-am citit și sînt 
destul de bune. Pe juniori și 
școlari i-am observat mult 
și să știți că părerea' mea este 
deosebit de bună. Mă refer

— Ce a determinat con
ducerea echipei dv. să 
aleagă România ca loc de 
pregătire pentru atleții 
cubanezi ?

„Pot să vă spun, fără nici 
îndoială, că dintre

rezul- 
între- 
mare 

ani,

se 
în viața 

societății, 
făcută la 
sînt con-

PARIS, 28 (Agerpres). 
în concursul 
atletism „Memorialul 
camp" 
Besson 
proba 
proba 
victoria a revenit sprinteru
lui vest-german Jellinghaus, 
în 46,3 Nallet (Franța) s-a 
clasat pe primul loc în cursa 
de 400 m garduri cu 49.4, iar 
compatriotul său Panj a ter
minat învingător săritura in 
lungime cu 7,86 m.

. Alte rezultate : 
prăjină : Niwa 
5,10 m ; 110
(Franța) — 
Tuita (Franța) 
disc : Hennig 
62,06 m ; 1 500 m ; Burgos 
(Spania) — 3:41,5 ; feminin : 
100 m : Neil (Anglia) — 11,6;

Karbanova (Ceho- 
- 1,77 m ; 800 m : 

2:07,2.

toate 
care

o 
țările socialiste prin 
am fost și am stat, la dv. 
ne simțim cel mai bine. Vă 
rog să mă credeți. că nu o 
spun din politețe. Ospitalita
tea românilor se dovedește 
neîntrecută. în plus, 
oarecum' asemănătoare, 
peramentele noastre

internațional de
Meri-

Colette 
cîștigat 

52,7. în 
masculină,

de la Paris, 
(Franța) a 

de 400 m cu 
similară

cat. 
cat.

poate48 kg,
aur, Stoiciu 

(57 kg), Neguț

la 
de

la cat, -plO!) 
sau Hanz

Astăzi, la ora 12, va 
avea loc la sediul CNEFS 
o conferință de presă.

(90 kg) și Martinescu 
au posibilități de a 
podium.

■ Pentru că tot 
„capitolul

(100 kg) 
urca pe

sîntem 
la „capitolul olimpic", ați 
vrea să ne spuneți ce pre
gătiri faceți în vederea în
trecerilor de lupte ?

— Mai întîi trebuie să 
că este aproape gata 
sală, special construită 
tru confruntările de lupte. Ea 

capachate de

știți 
noua 
pen-

întrebare: ce

masculin :
(Japonia) — 

m. g. : Drut 
13,8 ; suliță :
— 72.34 m ;

(R.F.G.) —

înălțime : 
„slovacia).
Duvivier (Franța)

clima 
tem- 

_______  __  . apro- 
piaîen c'dnditiile de pregătire 
e'xcelente,' valoarea 
mului dv la unele 
posibilitatea de a concura Ia 
mai multe competiții, aici și 
în alte țări apropiate, toate 
acestea ne-au decis să venim 
în România".

— Ce v-a plăcut 
mult în perioada de 
re la noi ?

„Cel mai mult mi-a 
cut modul pozitiv în care se 
dezvoltă atletismul. Am vă
zut mai multe concursuri de 
juniori ' și copii, competiții 
școlare. Am văzut cu cită 
plăcere vin atleții la antrena-

’ ULTIMA ZI A C. E. DE HALTERE

atleiis- 
probe,

mai 
jecZe-

plă- Con- 
par- 
țărî ! 
con-

Werner Hetich (dreapta) 
penele din 1969. lată-l

a 
intr-un

llie Popa,

cucerit medalia de argint la eruro- 
meci luptătorul român

de atle-
V. Bidu-

Invincibilul Vasili Alekseev
• Trei halterofili peste 600kg ! • La revedere, la Constanța
SOFIA, 28 (prin telefon).
Cea de a 30-a ediție a cam

pionatului european de hal
tere a culminat în ultima zi, 
cînd pe podiumul din sala 
„Universiada” au evoluat par- 
ticipanții la categoria super
grea (peste HO kg). Atenția 
generală ă "fost iriefreptătă 
spre uriaȘtrt 1 Vâ'âili’ Alekseev 
(150 kg) care a' obțmut”trei re
corduri mondiale !
pins", Alekseev a 
kg, cu 1,5 kg mai 
vechiul record, iar 
cat", a corectat în 
duri recordul lumii 
și 232,5 kg. Cu performanțele

La „im- 
reușit 225 
mult decît 
la „arun- 
două rîn- 
(230,5 kg),

înregistrate la cele trei sti
luri, Alekseev a ameliorat și 
recordul mondial la total : 

630 kg. (v. r. 625 kg).
O comportare meritorie a 

avut și tînărul halterofil vest- 
german R. Mang, cel mai u- 
șor la greutate din cei zece 
concurenți care au evoluat la 
cațegprig supergrea. El a re
ușit a. treia performanță mon
dială, din toate timpurile. " 
doi' "cohcure’nti finlandezi, 
Leppa și A. Lahdenranta, au 
ratat la „împins” și au ieșit 
din concurs, de altfel ca și 
englezul B. Sanders. Belgia
nul S. Reding, care a sosit 
la Sofia cu citeva ore înainte 
de concurs, a realizat ia pri-

dar 
evo- 
acu-

Cei
I.

AU LUAT SFIRȘIT CAMPIONATELE

mul procedeu 207,5 kg., 
pe urmă a renunțat să 
lueze la celelalte stiluri, 
zind oboseală.

Pasionantă a fost lupta 
tru locul doi dintre Mang și 
Batișcev. ' După două stiluri, 
ambii se aflau la egalitate, 
dar . la „aruncat” a . învins spor
tivul sovietic care a ocupat 
locul secund.

Rezultate, tehnice. CATE
GORIA SUPERGREA : total : 
1. Vasili Alekseev (U.R.S.S.) 
630 kg. 2. Stanislav Batișcev 
(U.R.S.S.) 607,5 kg, 3. Rudolf 
Mang (R.F. a Germaniei) 602,5 
kg. 4. Uve Iohansson (Sue- 

’ ... 5. Peter Pav- 
(Cehoslpvacia) 537,5. 6.

Harn (Austria) 487.5.
— _ - A-

, 2. Batișcev 217,5, 
212,5 ; smuls : 1.

pen-

FINALE DE CUPE
IN POLONIA Șl PORTUGALIA

Poloniei", 
ZABRZE 

campion.i- 
scorul de

în finala „Cupei 
echipa GORNIK 
(care a cîștigat și 
tul), a întrecut cu 
3—1 formația Zaglabie Sos- 
nowiec.

IUGOSLAVIEI Șl UNGARIEI

învingătoare
de Xico (2). Diniz și 
respectiv Eusebio din

au fost

★
Portugaliei

de formația Sporting
„Cupa 

ciștigată 
Lisabona, care in finală a dis
pus cu scorul de 4—1 (3—0)
de Benfica Lisabona. Golurile 
echipei 
marcate 
Nelson, 
11 m.

★
Rezultatele înregistrate 

meciurile retur ale semifina
lelor „Cupei Spaniei" : Sevilla 
— Valencia 6—2 (in tur 0—2); 
F.C. Barcelona — Atletico Ma
drid 1—1 (în tur 1—0). Finala 
Valencia — F.C. Barcelona 
se va disputa la 4 iulie. 
Madrid.

„FOTBALISTUL DE AUR
AL ANULUI 1971

Ujpesti
I.ajos

recoman- 
toti : 

'li
se 
ce 
pe

vă asigur, 
un fundament pus aici 
minunata Românie".

Interviu consemnat de
N. MIHAIL

Mare surpriză la Wimbledon

In Italia a fost ales, de către 
un juriu format din reprezentan
ții presei sportive, „Fotbalistul de 
Aur“ al anului 1971, în persoana 
jucătorului Franco Causio de la 
clubul Juventus — Torino. El a 
Întrunit 21 de voturi depășind cu 
mult candidate clasați pe locurile 
următoare, printre care Bettega, 
Fedele ete. In general, voturile 
au fost acordate fotbaliștilor ti
neri Ia Începutul carierei, cei mal 
vîrstnlci (ca de pildă Corso sau 
Boninsegna) primind doar cite 
un vot.

In anii trecuțl. premiul a fost 
acordat Iul Mazzola, Facchetti, 
Juliano, Cappellinl, Pratl sl Fer‘ 
rante.

Dozsa, pentru a doua oară consecutiv, campioană a Ungariei. In stingă, antrenorul 
Baroti. In rindul de jos, cei mai cunos cuți jucători ai formației (de la stingă la 

dreapta): Fazekas, Gdrocs, Bene și Dunai II.
etapă a campionatului 
a fost așteptată cu in-

Ultima
Iugoslav , .
teres mai mult pentru a se afla 
care sint echipele ce vor tre
bui să părăsească prima ligă, 
deoarece Hajduk Spiit iși asigu
rase titlul cu două etape înain
te. Iată rezultatele : Vojvodina — 
Partizan 3—3, ~~ ‘ '
pija 2—0, Bor 
ua roșie
— Maribor 3—1, Vedej 
ka 3—0, “ '
(N) 3-1, 
mo 2—1, 
In urma 
pele Bor

dat, Iar Zeleznlcear, Dinamo șl
O.F.K. vor participa în compe
tiția U.E.F.A.

Pees — M.T.K. o—o ; Csepel — 
Komlo 2—0 ; Szombathely — Sze
ged 1—0 ; Raba Etogydr — Dios- 
gyor 3—0 ; Videoton — Sa'.gotar- 
Jan 2—0 ; Ferencvaros — Dunau- 
jvaros 2—0. Clasament final :

Hajduk — Ollm- 
- Celik 3—3, Stea- 

Sarajevo 4—2, Boraț 
' '. Țrven-

Zeleznicear — Radnicikl 
Radnicikl (K) — Dlna-
Sloboda — O.F.K. 0-0, 
acestor rezultate, echl- 

11 Țrvenka au retrogra-

JUCĂTORII CLUBULUI PLATENSE
VICTIME ALE UNEI ESCROCHERII

CLASAMENTUL

1. Hajduk 34 18 13 3 61-48 49
2. Z-eleznicear ’ 34 18* 9 7- 59-34 45 CLASAMENTUL
3. Dinamo 34 17 9 8 55-32 n
4. O.F.K. 'V 34 15 8 11 54-41 38 1. Ujpesti 30 18 7 5 71-29 51 (8)
5. Partizan 34 14 10 10 14-34 38 2. Ferencv. 30 16 9 5 52-26 49 (8)
6. Steaua r. 34 14 8 12 62-46 36 3. Vasas 30 19 3 8 61-25 17 <C)
7. Ollmpija 34 13 10 11 «6-35 3n 4. Honved 30 14 7 9 52-37 12 (7)
8. VeleJ 34 14 8 12 52-48 36 5. M T.K. 30 10 13 7 46-35 40 (7)
9. Celik 34 14 8 12 35-.2 33 6. Csepel 30 9 14 7 35-27 ?8 <6>

10. Sloboda 34 9 14 11 23-39 32 7. Salgotarj. 30 14 6 10 46-46 36 (2)
11., Radnicikl (N) 34 11 9 14 38-43 31 8. Tatabanya 30 13 5 12 47-33 35 (4)

12. Sarajevo 34 9 11 14 42-51 29 9. Gydr 30 13 6 11 37-34 33 (1)
13. Maribor 34 9 11 14 33-48 29 10. Videoton 30 9 12 9 29-33 33 (3)
14. Boraț îH 9 11 14 47-66 29 11. Pecsi 30 8 12 10 28-34 33 (5)
15. Vojvodina 34 9 10 15 38-43 88 12. Diosgyflr 30 10 7 13 24-46 32 <5)
16. Radnicikl (K) 34 9 10 15 29-50 28 13. Szombath. 30 9 7 14 40-52 28 (3)
17. Bor 34 9 8 17 13-66 26 14. Komlo 30 7 10 13 35-53 26 (2)18. Țrvenka 24 8 7 19 .8-51 23 15. Dunaujv. 30 3 7 20 23-69 17 (4)

16. Szeged 30 3 5 22 28-75 12 (1)
In ultima etapă a campionatului •) tn paranteze, punctele acu-

mulate în campionatul de tranzi
ție.

Ungariei : Vasas — Ujpesti Dozsa 
2—1 ; Tatabanya — Honved 3—0;Criza fotbalului argentinian 

continuă, căpătind unele as
pecte care arată cit de bru
tale și depărtate de noțiunea 
de sport pot ajunge relațiile 
dintre patronii cluburilor și 
jucătorii profesioniști. Un ul
tim scandal de mari proporții 
a fost produs de escrocheria 
conducătorilor clubului Pla- 
tense, mai cunoscut în fotba
lul mondial sub numele de 
Calamares.

Jucătorii, neplătiți din luna 
februarie, s-au adresat orga
nelor sindicale. Conducerea 
clubului și-a luat atunci obli
gația că îi va plăti spre a

pe teren 
de cam- 
emls in 
care ur

putea aduce jucătorii 
în următoarea etapă 
pionat. Astfel a fost 
ajunul etapei un cec 
ma să fie onorat după meci. 
Calamares a egalat în depla
sare 
Luni, 
cecul nu 
izbucnit un scandal 
care au intervenit, 
politia și justiția.

Datoriile clubului
la mai multe milioane de pe
sos. echipa refuză să mai apa
ră pe teren, iar conducerea a 
dispărut 1

pe San Lorenzo (1—1). 
însă, s-a constatat că 

are acoperire și a 
imens în 

mai apoi,

se ridică

Kedai(ia și administrația ;

ȘTIRI REZULTATE
• La Basel, finala 

„Cupei Alpllor", dis
putată Intre echipa 
- Basel și for- 

itallană La-
f. c. 
mafia 
zio, a revenit italie
nilor cu 3—1 (1—1).
• Echipa F. C. 

NUrnberg l-a anga
jat ca antrenor pe 
fostul internațional 
Iugoslav Bora Mi- 
hall o vid. In vlrstă 
de 50 de ani, Mi- 
hallovld a jucat de

23 de ori In echipa 
națională a Iugosla
viei fi, in utlmul 
timp, a activat ca 
antrenor în Kuweit.

• Invlngjnd cu 
scorul de 1—0 (1—0) 
in meci retur echi
pa Ghanei selecțio
nata statului Togo 
s-a calificat pentru 
turneul final al „Cu
pei Afridi". In pri
mul joc, (0—0).

• Rezultate înre-

gistrate In „Cupa 
Inter-Toto“ : Gras
shoppers ZUrlch — 
Djurgaarden Stoc
kholm 0—2 : Hvldo- 
vre Copenhaga — 
Austria viena 4—2: 
Jednota Trendn — 
A.B. Copenhaga 4—0; 
Inter-Bratislava — 
Austria Salzburg 
1—4 ; Tatran Pre- 
șov—Veije Boldklub 
5—1 ; Row Rybnik— 
Aatvidaberg 1—1.

dia) 542.5 kg.
lasek 
Erwin

MEDALIAȚI împins : 1. 
lekseev 225, 
3. Mang 212,5 ; smuls : 
Mang 175. 2. Alekseev 172,5, 3, 
Batișcev 170 ; aruncat : 1. 
lekseev 232,5. 2. Batișc-ev 
3. Mang 215.

Clasament definitiv pe 
țâmw-1. U.R.S.S. — 54 p, 
Polonia — 33 p. 3. Ungaria — 
33 p. 4. Bulgaria 23 p, 5. Sue
dia — 14 p, 6. “ "
maniei — 7 p. 
Cehoslovacia — 
landa — 5 p, 
4 p. 11. Grecia — 3 P, 12—15. 
Anglia. Spania Belgia. Austria
— 2 p, 16—17. Franța și R.D.G.
— 1 p.

După premierea medaliați- 
lor a avut loc festivitatea de 
închidere a campionatului. Cu 
acest prilej, participanții și 
oficialii și-au spus ..la revede
re” nînă la următoarea ediție, 
ce se va desfășura anul vi
itor la Constanța.

A-
220,

na- 
, 2.

R. F. a Ger-
7—8. Italia și 

- 6 p. 9. Fin- 
10. România —
- 3 p.

Toma HRISTOV

ROD LAVER A FOST ELIMINAT
Aproape 14 000 de specta

tori au asistat, luni după a- 
miază, pe terenul central al 
clubului All England, la cea 
mai mare surpriză din ar 
tuala ediție a turneului de la 
Wimbledon și una din cele 
mai notabile din toată istoria 
acestei competiții. Favoritul 
nr. 1, experimentatul jucător 
australian Rod Laver (de pa
tru ori laureat al Wimbledo- 
nului). a pierdut în fața unui 
out-sider, tînărul american 
Tom Gorman cu 7—9 6—8,
3—6.

în proba de simplu-femei, 
un prim duel pentru califica
rea în semifinale le-a opus 
pe australiencele Judy Dal
ton și Kerry Melville, victo
ria revenindu-i primeia, cu 
6—2, 3—6, 6—3, Altă jucătoa
re australiancă. aborigena 
Evonne Goolagong a între
cut-o ușor pe americanca

Nancy Richey cu 6—3, 6—3, 
iar Billie Jean King (S.U.A.) 
s-a calificat în dauna jucă
toarei franceze Franțoise Dur 
cu 2—6, 6—2, 6—2.

Programul de luni a mai 
cuprins o serie de partide 
din proba de dublu-mixt, a- 
flată abia la primele tururi. 
Cuplul sovietic Metreveli-Mo- 
rozova a obținut o victorie 
faciiă în fața perechii Mc 
Donald (Noua Zeelandă) — 
Bentley (Anglia) cu 6—2, 
6—1. în altă partidă, pere
chea australiană Crealy-Har- 
ris a întrecut un cuplu alcă
tuit din „veteranul" Drobny 
și englezoaica Williams. Scor: 
6—3. 9—8. în aceeași probă, 
Howe (Australia) și Warle 
(Anglia) au dispus de soții 
Tavlor (Anglia) cu 6—8, 7—5, 
6—1.

Alte rezultate: simplu fe
mei: M. Court-W. Shaw 6—2, 
6—1. simplu bărbați: Smith- 
Parun 8—6, 6—3, 6—4.

TURUL CICLIST AL IUGOSLAVIEI
SUCIU PE LOCUL

BELGRAD, 28 (Agerpres).
A început Turul ciclist 

al Iugoslaviei la care parti
cipă rutieri din opt țări. 
Prima etapă, disputată con- 
tracronometru, a fost cîști- 
gată de olandezul Wim Ke- 
leners. în cea de-a doua eta
pă (Sarajevo-Mostar: 123 km) 
victoria a revenit danezului 
Eigil Foysen în 3h 04 : 02. 
în același timp au fost cro
nometrați Kuvalja (Iugosla
via), Vermeulen (Olanda),

TURUL FRANȚEI (2)
Merckx — locul I in etapă
si in clasamentul general
Cea de a doua etapă a Tu

rului ciclist al Franței dispu
tată pe distanța Mulhouse- 
Strassbourg (144 km) s-a ter
minat cu victoria belgianului 
Eddy Merckx care pare de
cis să conducă marea bătălie 
a rutierilor profesioniști de 
la un cap la altul. El a rea
lizat timpul de 3h 05:27 fiind 
urmat de compatrioții săi 
Roger de Vlaeminck și Van 
Springel (ambii în același 
timp cu Merckx).

în clasamentul general, po
ziția de lider se află în po
sesia lui Merckx cu 8h 41:16. 
îl urmează i 2. Van Springel 
la 21 sec. ; 3. de Vlaeminck 
la 30 sec. ; 4. G. Pettersen 
la 37 sec.

3 ÎN' ETAPA A lll-a
Laboha (Polonia) și Boterpoa 
(Olanda). După două minute 
au sosit alți 10 alergători, 
printre care și rutierul ro
mân Nicolaie Gavrilă.

Etapa a 3-a (Mostar-Tre- 
binje) a revenit lui N. Gore
lov (U.R.S.S.) care a parcurs 
140 km în 3h 29:31 ; 2. Duh- 
manov (id.) 3h 29:44;3. An
drei Suciu (România) 3h 
33:30.

CIOCAN SE MENȚINE

Turul ciclist al Turciei a 
continuat cu etapa a 3-a (Ko- 
nya-Eskyșehir: 128 km.) în 
care victoria a revenit lui 
E. Kucukbakirci (Turcia). în 
3h 58:52. Pe locul doi, în a- 
celași timp, C. Ciocan (Româ
nia) urmat de Ortinski (Bul
garia).

C. Ciocan continuă să fie 
liderul clasamentului general.

TELEX • TELEX • TELEX
Concursul automobilistic de la 
Rouen (contînd pentru C. E. — 
formula 2) s-a încheiat cu vic
toria sportivului suedez Ronnle 
Peterson, pe o mașină „March- 
712". El a parcurs 163,510 km In 
55:36,3 (medie orară 176,476 km). 
Pe jocul secund : Dieter Quester 
(Austria) pe „March-712“, urmat 
de Graham Hill (Anglia) pe 
„Brabham".

în urma acestor rezultate, în 
campionatul european conduce 
Ronnie Peterson cu 24 p„ urmat 
de Frangols Cevert (Franța) — 
22 p„ Carlos Reutemann (Argen
tina) — 20 p., Tlm Schenken
(Australia) — 15 p. etc.

loc la Lausanne) se va disputa 
Intre selecționatele Angliei șl 
Scoției. In semifinalele competi
ției, Anglia a Învins cu 6—1 Spa
nia, iar Scoția a Întrecut cu 7—0 
Norvegia.

Continutndu-șl turneul in Noua 
Zeelandă, echipa de rugby a 
Australiei a jucat la Auckland în 
compania selecționatei țării. Gaz
dele au obținut o surprinzătoare 
victorie cu scorul de 24—3.

a doua a concursului deIn ziua . ___________ _
atletism de la Saarijaervi (Fin
landa), ---- ' ’ ’ ' f_ :
Ouko a cîștigat cursa’ de 800 m 
In 1:48,0. Pe locul secund s-a cla
sat compatriotul său Klpchoge 
Kelno — 1:48,6. La aruncarea su
liței, victoria a revenit finlande
zului Hannu Siitonen cu 86,38 m, 
urmat de compatriotul său Jorma 
Klnnunen — 84,72 m. în proba de 
săritură cu prăjina pe primul loc 
s-a clasat Risto Ivanoff (Finlan
da) cu 5,20 m.

Reprezentativa masculină de bas
chet a Irakului șl-a continuat 
turneul tn R. D. Germană, lucind 
la Halle cu formația locală SGKPV 
69. Victoria a revenit Gazdelor cu 
scorul de 103—91 (50—47).

sportivul kenyan Robert

Finala campionatului european de 
golf pe echipe (Întrecerile au

Concursul internațional de călă
rie de la Aachen a programat o 
nouă probă de obstacole în care 
victoria a revenit, după barai, 
sportivului vest-german Dim 
Winkler pe calul ,.Trophy". El a 
parcurs traseul In lungim? de 
350 m cu 8 obstacole în 42,5 șl 
0 puncte penalizare. Concurentul 
sovietic Viktor Matveev a ocupat 
locul doi, Iar polonezul Jan Ko
walczyk s-a clasat pe locul trei. 
Alwln Sehockemoehle, principalul 
favorit al cursei, s-a situat pe 
locul 5.
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