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La începutul celei de-a 
doua zile a vizitei sale în 
Finlanda, președintele Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit 
cu președintele Parlamentu
lui, Rafael Paasio, și cu alți 
membri ai forului legislativ 
suprem finlandez.

La intrarea în Parlament, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat cordial de 
președintele Parlamentului, 
Rafael Paasio, liderul Parti
dului Social-Democrat, de 
prim-vicepreședintele Johan
nes Virolainen și de alți 
înalți reprezentanți ei forului 
legislativ suprem.

Oaspeților români le-au 
fost prezentați președinții co
misiilor Parlamentului.

Exprimîndu-și satisfacția 
pentru această vizită, Rafael 
Paasio a adresat președinte
lui Nicolae Ceaușescu, celor
lalți oaspeți, o caldă urare 
de bun venit.

In continuare, Rafael Paa
sio a prezentat activitatea și 
structura Parlamentului, sub
liniind rolul și importantele

sale atribuții în viața politi 
că a țării.

A
Nicolae Ceaușescu;

Oaspeții români vizitează 
apoi clădirea Parlamentului.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Parlamentului, Ra
fael Paasio, exprimă încă o 
dată calde mulțumiri pentru 
onoarea de a fi primit vizita 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Tn dimineața zilei de 30 
iunie, la Palatul prezidențial 
din Helsinki au avut loc con
vorbiri oficiale între președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, 
dintele Republicii 
Urho Kekkonen.

Din partea română, la con
vorbiri au participat: Janos 
Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, loan Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Hel-

răspuns tovarășul

România, 
și preșe- 
Finlanda,

sinki, Constantin Mitea, con
silier, Cornel 
în Ministerul 
terne.

Din partea 
participat : Ahti Harjalainen 
primul ministru, Vaino Les- 
kinen, ministrul afacerilor ex
terne, Richard Tottenman, se
cretar de stat în M.A.E., 
Risto Hyvarinen, șeful Direc
ției politice din M.A.E., Pentti 
Uusivirta, șeful Direcției co
merțului exterior din M.A.E.. 
Kaarlo Veikko Makela, am
basadorul Finlandei la Bucu
rești.

Tn 
fost 
tivă 
țiile 
finlandeze, a fost 
dorința 
dezvolta aceste relații.

De asemenea, s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură 
cu unele aspecte ale vieții in
ternaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, de stimă și în
țelegere reciprocă.

Vladu, director 
Afacerilor Ex-

finlandeză, au

cursul convorbirilor, a 
subliniată evoluția pozi- 
pe care o cunosc rela- 

multilaterale româno- 
relevată 

ambelor părți de a

PARTIDUL-0 CĂLĂUZA IUBITĂ
-w

ȘI URMATĂ DE NOI TOȚI!
DOVADA MARELUI PRESTIGIU 

AL ROMÂNIEI SOCIALISTE
Alături de toți cetățenii 

patriei noastre, sportivii și 
activiștii sportivi ai munici
piului București au urmărit 
cu un profund sentiment de 
satisfacție toate etapele vizi
tei delegației noastre de 
partid și de stat, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în țările socialiste din Asia.

Noi vedem în această vizită 
un nou act al politicii exter
ne, consecvent marxist-leni- 
niste, a partidului și statului 
nostru, prin care poporul ro
mân își aduce o contribuție 

‘importantă la marea cauză 
a întăririi unității țărilor so
cialiste, la lupta antiimperia- 
listă a popoarelor, la apărarea 
păcii.

Entuziasmul cu care au fost 
primiți pretutindeni, de către 
oamenii muncii, reprezentan
ții României, stima și atenția 
cu care au fost înconjurați, 
ilustrează și confirmă justețea 
politicii partidului și statului 
nostru, constituie o nouă do-

vadă a imensului prestigiu 
de care se bucură în lume 
România socialistă, pentru 
rolul deosebit de activ și de 
constructiv pe care îl joacă 
în viața politică internațio
nală.

Tn numele tuturor sporti
vilor și activiștilor sportivi ai

SCOPURI NOBILE
Am avut fericitul prilej ca 

•— după mari victorii inter
naționale — împreună cu alți 
sportivi, să fim primiți de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
felicitați, sfătuiți; să ne în
treținem eu domnia-sa.

Dintre multiplele calități pe 
care le însumează acest om 
cu totul ales, una mi se pare 
cea mai pregnantă : pasiunea 
pe care o pune secretarul ge
neral al partidului în tot ceea 
ce face, perseverența cu 
duce la îndeplinire tot 
ce și-a propus.

întreaga activitate a

Capitalei, ne exprimăm 
profundul atașament față de 
politica partidului și statului 
nostru, care corespunde întru 
totul intereselor vitale ale 
poporului român pe drumul 
ferm către culmile progresu
lui și ale civilizației.

care
ceea

con-

ÎNTREAGA noastra adeziune
ENTUZIASTA

f ’Activitatea desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea delegației române, prin 
lunga călătorie în țările socia
liste ale Extremului Orient, 
reprezintă, pe plan mondial, 
unul dintre cele mai strălucite 
acte de politică externă ale 
acestor ani.

Presa, dar — mai cu seamă 
— televizorul ne-au purtat în 
atmosfera entuziasmului vi
brant cu care popoarele țărilor 
vizitate i-au ' " . ' 
înalții soli ai României socia
liste. Această 
cordialitate rar întîlnită, acest 
ocean de bucurie care fremăta 
pretutindeni pe unde au pășit 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
soția sa Elena Ceaușescu și 
colaboratorii președintelui, nu 
sint numai expresia tradiționa
lei ospitalități asiatice. Ele 
au sensuri mult mai adinei, 
ilustrînd acordul deplin al 
maselor de cetățeni cu mesa
jul pe care-1 purtau cu ei dis
tinșii oaspeți, asentimentul, la 
ideile pe 
Ceaușescu Ie-a 
cuvîntările sale, în convorbi
rile oficiale purtate. In discu
țiile amicale cu oamenii mun
cii de acolo.

Pledtnd pentru unitatea țări
lor socialiste și a mișcării co
muniste șl muncitorești inter
naționale, pentru solidaritate 
tn lupta împotriva imperialis
mului, cuvintele secretarului 
general al Partidului Comunist

Român au mers Ia inima oa
menilor. Nu încape îndoială 
că viitorul apropiat ne va arăta 
roadele acestei mari acțiuni, 
caracterul ei pozitiv și fertil, 
la care sportivii își dau întrea
ga lor adeziune entuziastă.

intîmpinat pe
primire, de o

care tovarășul 
exprimat în

MIHAI FLAMAROPOL 
maestru al sportului 

antrenorul 
lotului național de hochei

SERVIND

TUDOR VASILE 
președintele Consiliului mu
nicipal București pentru edu

cație fizică și sport

SI GENEROASE
ducătorului nostru se desfă
șoară sub amprenta unei deo
sebite vibrații sufletești, pe 
care știe s-o transmită și ce
lor din jur, mobilizîndu-i.

Urmărind istorica vizită a 
delegației române în țările 
socialiste ale Asiei, studiind 
magistralele discursuri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
documentele adoptate după 
convorbiri sincere și priete
nești. am văzut cu cită stă
ruință transpune în viață 
secretarul general politica 
partidului nostru. Este o po
litică realistă, constructivă, 
îndreptată 7 spre binele 
porului, care urmărește, 
toate planurile, scopuri 
bile și generoase.

Exprimîndu-ne deplina a- 
deziune la 
fășurată i 
mână, de 
Ceaușescu, 
din Asia, 
că nu ne 
pentru a traduce 
toate cele înscrise în planu
rile și proiectele noastre de 
viitor.

po
pe 

no-

activitatea des- 
de delegația ro- 

tovarășul Nicolae 
, în cursul vizitei 
asigurăm partidul 
vom cruța forțele 

în fapte

ing. LIA MANOLIU 
maestră emerită a sportului, 

campioană olimpică

IDEALURILE
CELE MAI DRAGI OMENIRII

Recenta vizită a delegației 
de partid și guvernamentale 
în țările socialiste din Asia 
a demonstrat încă o dată 
felul în care partidul nostru, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, militează pentru 
idealurile de prietenie și fră
ție dintre țările socialiste, 
pentru unitatea mișcării co
muniste mondiale. Sîntem 
profund atașați acestei poli
tici promovate de către parti
dul și statul nostru și vom 
depune toate eforturile pen
tru a contribui la înfăptuirea 
ei.

Activitatea desfășurată tn 
această vizită de către lubital 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, are girai

întregului popor român, este 
apreciată și admirată de că
tre opinia publică de pretu
tindeni, pentru că ea servește 
în mod nemijlocit idealurile 
cele mai dragi omenirii — 
socialismul, pacea și înțele
gerea între popoare.

Noi, comuniștii români, 
sîntem mîndri că la cîrma 
patriei noastre socialiste, în 
fruntea partidului, îl avem pe 
tovarășul Nicolae - Ceaușescu, 
care își dedică întreaga viață 
Intereselor națiunii, victoriei 
socialismului.

ION POP 
președintele Consiliului 

Județean pentru educație 
fizică și sport Maramureș
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Pe marginea deciziilor F. R. Fotbal
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ȘiliahinPentatlonistul sovietic V. 
de călărie, la sfîrșitul căreia a

cu Bica.
obținut punctajul maxim.

in timpul probei

Foto : V. BAGEAC

Concursul internațional de pentatlon modern

ȘILIAHIN (U.R.S.S.)
punctaj maxim la călărie

Pentatloniștl din șase țări 
(Bulgaria, Cehoslovacia, Fran
ța. S.U.A., U.R.S.S. și Româ
nia) s-au prezentat, ieri dimi
neață. la baza hipică din Ca
lea Plevnei

în prima zi s-a desfășurat 
manșa I a probei de călărie, 
la care au participat (în două 
serii) cite trei sportivi din fie
care tară, urmind Ca azi să 
evolueze ultimii concurenți și 
întreaga echipă a S.U.A., care 
a sosit cu o zi întîrziere. Par
ticipants au avut de trecut 
peste dificultățile unui par
curs de 800 m cu 17 obstacole, 
iar pentru realizarea puncta
jului maxim (1100 p) era ne
cesar să se înregistreze un 
timp de cel mult 1:40,0 fără 
nici o penalizare.

Singurul care a reușit să 
îndeplinească toate condițiile 
pentru a primi punctajul ma
xim a fost sovieticul V. ȘI» 
•LIAHIN. cu calul Bicaz (timp 
1:38,7). In apropierea învingă
torului s-au plasat Emanoil 
Azmanov (Bulgaria) și Jan 
Bartu (Cehoslovacia) — 1065 
p. Dintre pentatloniștii români 
cel mai bun punctaj a fost 
obținut de Florin Mureșanu, 
din echipa a doua. 1015 p. 
Ceilalți sportivi români au în-

registrat următoarele rezulta
te : Ivan Bănet 950 p, Albert 
Covaci 935 p. Dumitru Spirlea 
995 p (România I). Constantin 
Zamfir 985 p. Alexandru 
660 p (România II).

Desigur, un clasament 
nitiv al probei nu se 
face decît după evoluția 
ror concurenților. Totuși, 
la aflarea ultimelor rezultate 
clasamentele au următoarea 
configurație :

1. V. ȘILIAHIN 
E. Azmanov (B) 
(C) 1 065 p. 4.
1015 p. .. 7—9.
P. Salvadori (F). «. ..u.ol 
995 p. 10—11. C. Zamfir, 
Spiess (F) 985p ;
1. FRANȚA 2 930 p, 
slovacia 2 950 p.
2 900 p. 4. România I 2 880 p, 
5. Bulgaria 2 745 p, 6. Romă-* 
nia II 2.660 p.

Azi. de la ora 9.30, continuă 
la baza hipică proba de călă
rie.

Emanuel FÂNTANEANU

Nagy

defi- 
poate 
tutu- 
pînă

au
.INDIVIDUAL : 

1100 p, 2—3.
și J. Bartu

F. Mureșanu 
D. Spirlea,

J. Novac (C) 
” ’ , M.

ECHIPE :
2. Ceho-

3. U.R.S.S.

întrecerii sportive
TREBUIE APĂRATĂ!

BALCANIADA 
DE ȘAH

La 4 iulie va începe la 
Atena Balcaniada de șah. 
competiție care se reia după 
o întrerupere de 24 de ani. 
Tn vederea participării la a- 
ceasta întrecere, echipa noas
tră pleacă astă-seară cu tre
nul spre capitala Greciei. Din 
Iot fac parte, 
marele maestru 
ghiu, maeștrii 
Victor Ciocâltea, 
țescu, Dolfi Drimer.

Din ziarul nostru de ieri, 
cititorii au aflat despre mă
surile cu caracter disciplinar 
luate de Biroul Federației 
române de fotbal, în urma 
săvîrșirii unor fapte care 
încalcă grav etica sportivă 
și morala cetățenească. 
Forul de conducere al fotba
lului nostru a fost pus în 
situația de a interveni cu 
hotărîre pentru îndepărtarea 
unor practici care nu au ce 
căuta în viața noastră fot
balistică. A fost o interven
ție promptă, pe care opinia 
publică nu poate decît s-o 
salute, deși raza ei de acțiu
ne este limitată, în timp ce 
șirul abaterilor, al faptelor 
reprobabile, al aranjamente
lor de culise, evidente sau 
mai puțin evidente, este, din 
nefericire, mult mai

Asupra necesității 
unor astfel de măsuri,
mai poate încăpea nici cea 
mai mică discuție, iar dacă 
ele nu sînt atotcuprinzătoare 
— și poate prea blînde —, 
aceasta se datorește dificul
tăților pe care le ridică fie
care caz în parte, barajului fi-

între 
aces- 

mai 
decît

mare, 
luării 

nu

resc care se interpune 
bănuieli și certitudini, 
tea din urmă avînd 
mult sprijinul logicii, 
al probelor materiale absolute.

Nicicînd, (proverbul „ho
țul cu un păcat și păguba
șul cu zece** nu ni s-a părut 
mai potrivit decît în finalul 
campionatelor de anul aces
ta, cînd multe rezultate au 
stat sub semnul întrebării, 
cînd deznodămîntul unor 
partide a fost aproape una
nim anticipat. Surprizele în 
fotbal nu sînt o ... surpriză. 
Ele au, de multe ori. și un 
rol pozitiv, întreținînd in
certitudinea în campionat, 
creînd speranțe, dovedind că 
fotbalul este sportul tuturor 
posibilităților, sportul în 
care nu se poate vorbi de 
victorii sau de înfrîngeri si
gure. Dar a accepta, în nu
mele elementuiui-surpriză, 
frecvent în fotbal, avalanșa 
de rezultate îndoielnice din

Jack BERARIU

(Continuare tn pag. a 3-a)

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI44 
SE VA JUCA

PE STADIONUL „23 AUGUST44
Finala celei de-a 34-a ediții a „Cupei României" la 

fotbal se va disputa pe stadionul 23 August. J.E.A.B.S. 
ne informează că lucrările de instalație a nocturnei 
sînt in plină desfășurare și roagă — pe această cale — 
publicul spectator să respecte căile de acces spre sta
dion. Intrările de la tribune au fost blocate, specta
torii avînd acces pe la peluze, prin șos. tancului și 
Bulevardul Muncii.

Reamintim că in
Dinamo se va disputa finala campionatului național al 
juniorilor și școlarilor, între echipele Petrolul Plo
iești și Școala sportivă Sibiu.

S-au pus în vînzare biletele care au preț unic.

deschidere la meciul Steaua

A X-a ediție a Turneului internațional de lupte al României

IERI AU SOSIT PRIMII OASPEȚI
• Lotul Ungariei cuprinde luptători reputafi in arena internațională

în cursul zilei de ieri au 
sosit primele loturi ale lup
tătorilor oaspeți care vor 
participa la Turneul interna
țional al României. Federa
ția Ungariei a deplasat la 
această competiție mulți 
luptători cu reputație în 
arena internațională. De la 
greco-romane se detașează 
Ferenc Kiss (cat. 100 kg) 
multiplu campion european,

iar de la libere Tosef Csatari 
(cat. 100 kg) medaliat cu 

' bronz la Jocurile Olimpice

în 1969. Cehoslovacia este re
prezentată de patru concu- 
renți la libere, printre care

printre alții. 
Florin Gheor- 
internaționali 
Theodor Ghi-

în zilele de 22 și 23 iulie, la Constanța

MECIUL DINTRE ECHIPELE
DE GIMNASTICA

ALE ROMÂNIEI SI S.U.A»
Meclul amical dintre selec

ționatele, feminină ți mascu
lină, ale României și Statelor

L ș . k >■>. gw t
K ' x O? fc&z. i »

W M» SE «8$

PROIECTE SPORTIVE PENTRU VACANȚA STUDENȚILOR
9 Drumeții in centrele universitare lași și București • Caravane ciclo și moto-turistice

• intilniri cu frumusețile Deltei și ale Litoralului

Unite ale Americii domină ac
tivitatea competițională a 
gimnasticii în luna iulie. Fe
derația noastră de speciali
tate a alcătuit programul tur
neului pe care îl vor între
prinde gimnaștii americani în 
țara noastră : în zilele de 22 
(masculin) și 23 iulie (femi
nin) — întîlnirile cu selecțio
natele României, în Sala 
sporturilor din Constanța; 
pentru 26 iulie este programat 
un concurs demonstrativ în 
Capitală, în sala Floreasca.

Luptătorii din lotul Ungariei 
aeroportul 

de la Ciudad de Mexico șl 
clasat pe locul II la „euro- 
penele** de anul trecut. Lup
tătorii din R.F. a Germaniei 
au sosit direct la Constanța. 
Printre ei se numără bine
cunoscutul Rold Lacour (cat. 
48 kg), campion continental

tn timpul scurtei escale de la 
Otopeni

Jan Jankovic (cat. 57 kg) și 
Miroslav Mușii (cat. 74 kg), 
tar la greco-romane de trei 
sportivi, cel mai bun fiind 
Miroslav Janota (cat. 82 kg).

In cursul zilei de astăzi

(Continuare în pag. a 4-a)

1 iulie. De astăzi, pină la 
1 octombrie, studențimea din 
țara noastră se află în ma
rea vacanță de odihnă.

Locul amfiteatrelor, biblio
tecilor, laboratoarelor, al să
lilor de seminarii este luat 
acum de plaja însorită a 
Mării Negre, de corturile, vi
lele și cabanele amplasate în 
cele mai pitorești zone mon
tane ale țării.

Vacanța studențească 1971 
va avea, ca și în anii prece* 
denți, o importantă pondere 
sportivă, mii și mii de stu- 
denți urmînd să-și petreacă 
o parte din zile în excursii, 
drumeții, tabere, în care e- 
xercițiul fizic, activitățile 
sportive se vor situa pe pri
mul plan.

Dintre numeroasele proiecte 
în curs de materializare, vom 
prezenta cîteva ce ni se par 
mai deosebite, în care bucu
riile vacanței votr fi împle
tite cu noi cunoștințe, cu noi 
învățăminte.

DRUMEȚII MONTANE... 
Este vorba de excursii car*

îmbină caracterul turistic cu 
cel sportiv. Durata lor va fi 
de 10 zile și vor fi organi
zate de centrele universitare 
din București și Iași. Finali

zarea acestor excursii va fi 
încununată prin întîlniri la 
punct fix în Paring, Moldo- 
veanu și Ineu.

CARAVANA CICLO-TURIS-

TICA STUDENȚEASCA...
Centrul universitar al Capi-

Paul IOVAN
începi nd de vineri, la Dinamo

(Continuare în pag. a 2-a)

întrecerile de iole se înscriu printre activitățile de vacanță ale studenților

„CUPA ZIARULUI SPORTUL* IA VELODROM
Cea de a doua ediție a 

„Cupei ziarului SPORTUL** 
începe mîine după amiază 
pe velodromul Dinamo din 
Capitală. La startul celor 9 
probe vor fi prezenți pistarzi 
fruntași din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Ungaria și Ro
mânia. în rîndurile cărora se 
află numeroși cicliști dornici 
să-și confirme valoarea, să 
obțină în acest fel opțiuni 
pentru campionatele mondia
le de la Zurich și, în per
spectivă, pentru J.O. de la 
Munchen.

„Cupa ziarului SPORTUL** 
va fi oferită învingătorului 
din proba de 1 000 m cu start 
de pe loc. Această probă, ca 
și cele de urmărire (indi

viduală și pe echipe), inte
resează în mod deosebit spe
cialiștii velodromului, deoa
rece ele se află pe programul 
C.M. și J.O.

Cu intermitențele impuse 
de... ploaie, reprezentanții 
României (St. Laibner. M 
Ioniță, Fl. Negoescu, P. Do
lofan, G. Negoescu, P. Soare, 
C. Gonțea și M. Ferfelea) se 
pregătesc asiduu pe pista ve
lodromului Dinamo sub su
pravegherea antrenorilor 
Mircea Mihăilescu și Con
stantin Voicu (Iulian Goci- 
man însoțește tinerele spe
ranțe în concursul de la 
Sofia). De astăzi vor intra 
pe Dinamo — pentru acomo
dare — și sportivii din Ce

hoslovacia (sosiți ieri după 
amiază în Capitală), precum 
și cei din Bulgaria și Un
garia (așteptați în cursul di
mineții de astăzi să sosească 
cu trenul).

Programul celor trei reu
niuni este următorul : vineri, 
de la ora 16 — viteză (sis
tem eliminatoriu), urmărire 
individuală și eliminare (la 
două ture) ; sîmbătă, de la 
ora 16—1 000 m cu start de 
pe loc, cursa italiană și cursa 
americană (100 de ture cu 
sprint Ia 5 ture) ; duminică, 
de la ora 9 — viteză (sistem 
turneu, urmărire pe echipe) 
și cursa cu adițiune de 
puncte.



TRIBUT PLĂTIT
mare turneu internațional

Capitală „Cupa Voința"
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MICROFON"?

COMODITĂȚII
Deși ni »e «pune că marea ma

joritate a membrilor asociației 
sportive practică fotbalul, la Uzi
na constructoare de mașini „Teh
nometal" din Timișoara aveam «ă 
constatăm că handbalul esle 
«portul cu cea mal mare pon
dere in rîndul celor peste 1000 de 
membri ai asociației.

Pasiunea pentru handbal nu 
gate lntîmplătoare, e de părere 
președintele asociației, Leonard 
Waltzer. dndva un handbalist de 
primă mină. Se știe că Tehno 
metalul a avut mulți ani echipă 
in prima divizie a țării. Cu 
timpul, echipa a regresat, dato
rita îmbătrânirii jucătorilor sau 
plecării unora dintre el spre alte 

'centre ale țării. Pasiunea însă nu 
s-a stins. Cu toate acestea, echipa 
a retrogradat anul trecut în ca
tegoria B. iar acum a „căzuî" șl 
din aceasta categorie.

Plătim tribut comodității și ne
glijării, ani de zile, a propriei 
pepiniere, subestimării competi
țiilor interne, ne spune cu amă
răciune secretarul asociației, Ion 
Radu. Sîntem deciși să nu mal 
repetăm greșelile din trecut. De 
aceea, vom dezvolta pe toare 
căile activitatea sportivă de masă, 
handbalului acordin.du-i-se atenția 
cuvenită.

— Ce măsuri ați luat in această 
privință, și ce preconizați pentru 
viitor 1

— In vara anului trecut am or
ganizat campionatul de casă la 
handbal, dotat cu „Cupa 23 Au
gust". Au luat parte 6 echipe, 
reprezentind atelierele de Aș- 
chiere. Construcții-Montaj. între
ținere șl Secția de prelucrare a 
sirmelor. Ciștlfiătoarea Cup-ti. e- 
chipa de ia întreținere. Avem o 
echipă de juniori, care ocupă 
locui I in campionatul județean, 
precum și un iot alcătuit din 40 
de copii, elevi la școala profe
sional*, care au contract cu

i ■ ■

uzina, și care vor forma papi- 
niera pentru echipa de seniori. 
Firește că vrem să ajungem din 
nou — deocamdată — in divizia 
B, Intervine în discuția noastră 
antrenorul Glmpel Waltzer.

Deși numără peste 1 000 da 
■ membri, asociația Tehnometal nu 
este, totuși, prea bogată. Veni
turile ei In 1970 (cu subvențiile 
date de sindicat) au fost evaluate 
ta 130 000 lei, fonduri care au 
mers către secțiile de handbal, 
șah, popice (afiliate), fotbal șl 
volei. NI se spune că se chel
tuiesc mulți bani cu arbitrajele, 
aproximativ 1 000 lei de flecare 
meci. Vin arbitri din Brașov. Si
biu etc., iar încasările nu depă
șesc 200 lei! Aceasta, în timp ce 
la Arad, Oradea. Jleșița sau Lu
goj sînt destui arbitri divizionari.

Revenind la competițiile inter
ne. sînt notabile eforturile de
puse pentru angrenarea cit mai 
multor salariați in „Cupa de 
casă" la fotbal. întrecerea a re
unit la start 16 ecliipe împărțite 
in 4 grupe, fiecare formație pur- 
tînd (pentru amplificarea Intere
sului) denumiri simbolice. Brazi
lia. Peru, Penarol etc. Cupa a 
ciștlgat-o tot... întreținerea, adică 
...Brazilia. In curs de desfășu
rare se află campionatul asocia
ției la șah. 20 de participant dis- 
putlndu-și titlul, precum și cel 
dc iioplce.

Intre preocupările viitoare ale 
consiliului asociației, obținerea 
unor venituri mai mari (pentru 
diversificarea activității sportive) 
ocupă un loc de frunte. Aceasta, 
prin acoperirea actualului teren 
de tenis de la baza situată pe 
malul Begăi, care ar putea găz
dui competiții șt In timpul iernii. 
Devizul este gata, iar lucrările se 
vor executa anul acesta.

Rcmso CALARĂȘANU

împlinirii a M de ani 
. ........ • Șl 

•port
Cu ocazia ______

de la înființarea asociațiilor 
cluburilor Voința, Oficiul i. 
din UCECOM organizează. In ca
drul manifestărilor sportive pri
lejuite de acest jubileu, un ‘ur- 
neu internațional la popice, dis
ciplină în care sportivii coope
ratori gînt cel mal buni din țară. 
La această interesantă competiție 
— turneu pe echipe —■ participă 
10 formații (femei șl bărbați) 
din iugoslavia, R. D. Germană, 
Ungaria șl. firește, două repre
zentative ale cluburilor și asocia
țiilor Voința. Incepind de azi 
uupâ-amiază și pînă simbătă sea
ra vor evolua pe cunoscuta a- 
renă Voința, locul de desfășura
re a multor competiții de am
ploare, printre care și o ediție 
a campionatelor mondiale, 
telurile : Medvesceak Zagreb 
Sloboda Orijek (Iugoslavia), 
rivist Geiseltal (R. D. Germană)-, 
Spartakus Budapesta și 
natele divizionare Voința, 
ceie două echipe 
face parte, o serie de
51 jucători valoroși, component al 
loturilor naționale, ca de pildă, 
maestrele emerite ale sportului. 
Cornelia I’etrușcă. Margareta Sze- 
manyi. Crista Szocs. precum și 
popicarii L. Martina. C. Voicu, I. 
Făgidean, I. Fodor ș a.

sex-
Ș> 

Ali-

sele-.țto- 
bin 

românești vor 
jucâtoare

FfNJS ÎN CAMPIONATUL 
DE CALIFICĂRI

în campionatul de • calificare 
pentru divizia i\ numărul pâir* 
tlcipantolor s-a micșorat ia cile 
opt formații — femei șî bărbați, 
în urma celor trei etape (jocuri 
tur-retur). ‘Sîmbătă și duminică 
vor avea loc sferturile de finală 
ale acestei disputate competiții. 
Pînă acum, o impresie frumoasă 
au lăsat popicarii de la Con
structorul București, Electrica Si
biu, precum șl Jucătoarele de

IMPORTANTE DECIZII ALE F.I.B.A.

1» Gloria București șl Metrom 
Brașov care după jocurile de 
plnă acum au demonstrat că slnt 
formații valoroase și că vor avea 
un cuvtnt greu de spus In ulti
ma parte a cursei pentru desem
narea noilor divizionare.

Iată șl programul sferturilor de 
Anală, ce se dispută sîmbătă 
(turul) și duminică (returul) 
arene neutre i FEMININ — 
trolul B&icol — Gaz metan 
dlaș (se joacă pe arena Hidrome
canica din Brașov). Constructorul 
București — Metrom Brașov (pe 
arena Rafinăria Teleajen din Plo
iești). Gloria București — Nlco- 
lina Iași (pe arena Dunărea din 
Galați), Voința Timișoara — Vo
ința Craiova (pe arena Electrica 
din Sibiu) ; MASCULIN — Voința 
Cluj — i.c.O. Oradea (pe arena 

. C.l’.n. din Timișoara). C.F.R. Tg.
Mureș — Electrica Sibiu) pe a- 
rena Napoca din Cluj). Voința 
Lugoj — Metalul Plopeni (pe are
na Voința din Craiova), Rulmen- 
lul Brașov — Constructorul Bucu
rești (pe arena Rafinăria Telea
jen din Ploiești, se va juca pe 
6-7 iulie).

X

pe 
Pe- 
Me-

Debutul

reșițenilor

în aer liber

Acum o »ă-mî spuneți că șl duminica asta 
o fost cu teatru. O »ă-mi spuneți că am 
avut în loc de „sport și muzică", „teatru la 
microfon*. La care eu vă voi răspunde 
ca de obicei: ei și ce î A fost frumos sau 
nu ? A fost foarte frumos. Cînd mergeți 
la teatru și vedeți o piesă bună, bine 
jucată, bine regizată, educativă, în care 
binele și logica înving — nu «înteți mulțu
miți ? Eu am avut, duminică, 10 minute 
în care am mers pe pereți. Socotesc că 
aceste 10 minute euforice — se înțelege 
care, alea cu 2—1 pentru U.T.A. la Cluj 
— mi-au răsplătit un an întreg de lacrimi 
și durere. Știam că aceste 10 minute nu 
vor dura o veșnicie. Știam că Progresul 
nu va rămîne în A. O piesă 
în care U.T.A. ar fi trîntit-o 
pe C.F.R. Cluj din A în B, 
numai așa de-al dracului, 
fără nici un rost, o aseme
nea piesă ar fi fost cinică, 
inumană și noi nu promo
văm un asemenea teatru.
U.T.A. și-a apărat

Desfășurată la Rovaniemi, în 
anul campionatului european 
de seniori și doar cu un se
zon înaintea Jocurilor Olimpice 
de la Miinchen și a campiona
tului european de senioare (ca 
să amintim numai de cele mai 
însemnate competiții), a XVI-a 
sesiune a Conferinței perma
nente a delegatilor federațiilor 
naționale de baschet din Euro
pa și din Bazinul Meditera
nean din cadrul F.I.B.A., a 
avut pe ordinea de zi o serie 
de importante probleme legate 
de modul de organizare, de re
gulamentele de disputare, de 
modificările aduse marilor în
treceri Internaționale. In total 
48 de ptoblenie in dezbatere, 
prezenți fiind 68 de delegați din 
26 de țări, printre care șî re
prezentanții României, prof. A- 
urel Predescu, consilier in ca
drul C.N.E.F.S. și prof. Octav 
Dimitriu. secreti-ir general al 
F.R.B.

Hotărîrile luate de Conferin
ță privesc în mod direct și bas
chetul din țara noastră, care 
are acum în față un plan des
fășurat de acțiune, cu obiec
tive precise. Deci, diriguitorii 
baschetului românesc, antrenorii 
echipelor naționale și ai for
mați,lor de club iși pot alcătui 
un program de pregătire judi
cios. care să ducă 
unor performanțe 
cu atît mai mult 
gerea la sorți a 
(ale campionatelor 
seniori Si de juniori, de pildă) 
ne-a fost favorabilă. Dar, pen
tru a folosi șansa oferită de 
sorți, este necesară o muncă 
neobosită, bine dirijată. în con
formitate cu cerințele antrena
mentului modern.

Ceie mai importante liniarul:
— Turneul de calificare pen

tru J.O. de la Miinchen se va 
disputa între 2—14 mai 1972 
la Amsterdam, cu participarea 
celor J9 echipe înscrise, prin
tre care Cehoslovacia. Italia, 
Spania Bulgaria și Franța. Se 
vor califica primele două cla
sate. Ultimul turneu de cali
ficare va avea loc între 9—20 
august Ia Augsburg, la el ur

la atingerea 
superioare, 

cu cit tra- 
unof grupe 
europene de

mind să participe toate echi
pele dornice, să ia parte la 
J.O. și. bineînțeles, necalificate 
pină atunci.

— La J.O. din 1976 vor par
ticipa (la turneul final) 12 re
prezentative masculine și 6 fe
minine (pentru prima dală bas
chetul feminin va fi prezent 
la J.O.).

— Campionatul european fe
minin (ediția a XIII-a) se va 
disputa între 8—15 octombrie 
1972 în Bulgaria, la Burgas și 
Varna (turneul final la Varna). 
Slnt calificate echipele U.R.S.S., 
Bulgaria. 
Cehoslovacia, 
și România.
patru locuri se vor desfășura 
două turnee ele calificare, ast
fel : Halie (11—15 mai 1972) ; 
R. D. Germană, Elveția, Alba
nia. Ungaria ; Italia (localita
tea încă nestăvilită, data dc 
disputare 15—30 mai) : Ilalia, 
Israel, Austria. Anglia. Primele 
douși clasate din fiecare serie 
se vor califica pentru turneul 
final din Bulgaria.

— Pentru campionatul euro
pean de juniori, care va avea 
loc în anul 1972 în Iugoslavia, 
slnt calificate direct U.R.S.S. și 
Iugoslavia, iar celelalte candi
date își vor disputa șansele de 
calificare în următoarele gru
pe : A (în Turcia) ; 
Cehoslovacia. 
Germaniei, 
cia) : Grecia. „ , 
Olanda. Elveția; C (Finlanda): 
Finlanda. Italia. Franța. Dane
marca. Scoția : D (Bulgaria, 
Haskovo, intre 12—20 aprilie 4 
Bulgaria, ROMANIA. Ungaria, 
Siria ; E (Spania) : Spania, Po
lonia. Suedia, 
burg.' Primele 
serie se vor 
turneul final.

— Au fost 
dele campionatelor 
din anul 1972 : seniori : 20—30 
iulie în Iugoslavia (Sarajevo) ; 
senioare : 22—24 septembrie in 
Romania ; juniori : sfîrșitul lu
nii august în România ; juni
oare ; 25—27 , august in Iugo
slavia.

— Sistemul de desfășurare a 
Cupei campionilor -europeni și 
Cupei cupelor a fost modificat., 
in sensul că și la băieți (C.C.E. 
și Cupa cupelor) și la fete 
(C.C.E.) pentru turneele finale

Franța, Iugoslavia, 
Polonia. Olanda 
Pentru celelalte

Turcia,
Austria, R.F. a 

Albania ; B (Gre- 
Belgia. Israel,

Anglia. Luxem- 
două din fiecare 

califica pentru
stabilite și gaz- 

balcanice

RUTIERI ROMANI

ÎN COMPETIȚII PESTE HOTARE
Intre 2 șl 4 Iulie se va des

fășura In Polonia o competiție 
de fond, „Premiul Maszowteî". la 
care participă șl o echipă din 
țara noastră. Este vorba de for
mația Metalul Plopenl alcătuită 
din următorii rutieri : Mircea
RÎNDAȘU, Mircea VIRGIL, Fran- 
cise GERA, Ion IGNAT. Gheoc- 
ghe TOMESCU șl Nicolae AN- 
DRONACHE. Antrenor : Ion DO- 
LETE.

Teodor PUTERITY. Antrenor: 
Nicolae VOtCU.

★
La Budapesta se va consuma 

în zilele da î șl I Iulie o 
portantă competiție „Premiul 
Umple". Echipa română Care 
concura la Budapesta este
mată din Teodor VASILE, Cons
tantin GRIGORE, . Ion COSMA șl

ini-
o-
va 

for-

★
tnceptnd din ziua de 3 iulie, 

timp de șase zile, un lot de ju
niori români vor evolua Ia So
fia in concursul rezervat tineri
lor cicliști, „Cupa Prieteniei". 
Competiția se va desfășura pe 
velodrom in zilele de 3, 4 și 5 
iulie, iar pe șosea In zilele ' 
6. 7 șl 8 iulie. Lotul nostru 
fondiști este alcătuit din 
NAGY, C. HIRJESCU. Z. 
KES, V. HOTA, V. ILIE șl 
HIANU. Antrenor : Martie ȘTE
FAN ESCU. La Întrecerile de pistă 
vor concura : Gh. PIRVULESCU, 
Gh. TUDOR, N. VOIC AN, C. 
CIRJA, M. ROȘU, Gh. ȘCHIOPU, 
M. TOMA. Antrenor : Iulian
GOCIMAN.

ne 
de 
I. 

ELE- 
G.

se vor califica doar patru e- 
chipe (in loc de șase ca pină 
acum). Acestea vor juca in 
continuare după sistemul „in 
cruciș” aplicat la campionatele 
europene. O noutate importan
tă : din toamna acestui an se 
înființează Cupa cupelor pen
tru echipele feminjne (atenție 
I.E.F.S. !). După fazele elimi
natorii. vor fi formate două 
grupe de cite trei echipe care 
vor susține turnee, iar în final 
vor luca meciurile decisive 
(identic vechii formule a 
C.C.E.).

— Campionatul european de 
seniori va fi găzduit în anul 
1973 de orașele spaniole Bar
celona și Badalona. întrecerile 
se vor desfășura după un nou 
sistem
cu prilejul 
la Essen (1971).

care va fi definitivat
..europenelor

Sezonul 
inaugurat 
fășurarea 
cipiu a campionatelor națio
nale ale seniorilor, juniori
lor și copiilor. La întreceri 
au luat parte șî înotătorii de 
la C.S.M. Cluj, aflați în pre
gătire în localitate. Cea mai 
bună performanță a fost rea
lizată de ludith Huniady 
(Șc. sp. Reșița), cronometra
tă cu 43,3 la 50 m bras — 
record național pentru fetițe 
categoria C. Alte rezultate : 
200 m mixt (f.A) Lavinia 
Popea (Șc. sp. Reșița) 2:49.2 
— record județean; 50 m li
ber (f.B) Marcela Madar 
(Șc. sp. Reșița) 47,7 și Mi- 
rela Șuteanu (Șc. sp. Reșița) 
48,7 ; 50 m liber (f.C) Innes 
Helebrand (Șc. sp. Reșița) 
37,3, Mariana Marin (Șc. sp. 
Reșița) 38,2. ludith Huniady 
38,5 ; 200 m mixt (junioare) 
GySngy Sovago (C.S.M. Cluj) 
2:45,9 : 50 m spate (b.D) O. 
Miadin (C.S.M. C'Iuj) 48,4.; 
200 m mixt (b.A) Al. Bara- 
nyi (Șc. sp. Reșița) 2:41.6.

Doru GLAVAN — cores».

în aer liber a fost 
la Reșița prin des- 
etapei pe muni-

U.T.A. și-a apărat șansa 
atît și așa cum a trebuit 
și a fost totodată umană. 
Cine ce poate reproșa a- 
cestui personaj exemplar ? 
Sau : de ce să se fi bătut 
Forul, pe viață și pe moar
te, cu Rapidul ? Rapidul 
n-ar mai fi plecat prin Europa și ar fi fost 
păcat... N-o fi Rapidul o echipă de nivel 
mondial, dar europeană — pînă la Luxem
burg și Danemarca — tot e. Farul i-a per
mis deci Rapidului să joace un fotbal ma
gistral. Să ne bucurăm că Rapidul a jucat 
magistral. După cum nu poate fj decit 
piilej de bucurie că în campionatul româ
nesc, două echipe — dacă „piesa" ■“ în
găduie să nu se mai gîndească la 
■— pot juca !if ...
ajungînd la scoruri stranii ca 4—4. Și dacă 
vrem să mergem mai deparie cu enume
rarea colităților acestei piese atit de „mo
rale" și „juste" care a fost campionatul — 
să mai admitem că primele locuri aparțin 
unor eroi pozitivi cu totul onorabili, în
dreptățiți la un asemenea onor, că deci 
virtutea a triumfat, iar cei învinși — ca în 
cele mai nobile montări — pleacă aureo
lați de stima tuturor. Nu există cătun în 
țara noastră unde să nu se știe ce mari

talente joacă (sau au jucat ?) la Progresul 
și ce antrenor admirabil e Tache Macri. 
Retrogradate, cele două echipe trăiesc cli
pe la fel de glorioase ca acelea din ziua 
promovării. Măreață situație 1 Și ca un 
ultim exemplu de perfecțiune regizorală, 
de rotunjime clasică a intrigii — pe locul 
celor căzuti azi, sosesc chiar cei căzuți 
ieri. Nu știu cît haz e în asta — dar me
sajul piesei e clar, morala e salvată — și 
prin hotărîrile federației, desigur l\— ceea 
ce e cel mat Important, esențialul, vreau 
să zic. Niciodată să nu sacrificăm morala 
dia mînă pentru hazul de fșe gard I

Acestea fiind zise și ironizate (cred că 
se înțelege), să mai adăugăm — la căde

rea cortinei — recunoștința 
noastră celor care timp de 
un an au fost crainicii a- 
cestui spectacol. Chiar dacă 
nu ne-a adus mari desco
periri, noi talente în auz 
— echipa lui Minoiu — 
Ghițulescu cred că și-a fă
cut datoria la un nivel bun 
și în ce mă privește nu aș 
avea de ce să mă plîng, 
clocotind de mînie. Nu. Re- 
marcații mei, strict subiec
tiv, nu trebuie s-o luați ca 
literă de lege : Elisei, Soa
re, Victor Tudor Popa —

kd LSLbLb|
_____ ja

le in
se mai gîndească la puncte 
iber, frumos, pentru plăcere,

CLUJ, 29 (prin telefon).
trerupta din cauza ploii, parti
da de tenis dintre Politehnica 
Cluj — Progresul București s-a 
încheiat, provizoriu, cu scorul 
de 12—9 în favoarea oaspeților. 
S-a stabilit ca meciurile restante 
să se continue in toamnă. Dar, 
deși vremea a fost potrivnică, 
tenismenii au furnizat multe 
partide spectaculoase. O mențiu
ne specială pentru juniorii Po
litehnicii czre au adus 6 puncte 
ech’.pei lor. Iată plteva rezultate: 
Boldur (Politehnica) — Ovicl 
(Progresul) 2—6, 6—4. 2—6, Vera 
Rado — Ecaterina Roșlanu 5—7, 

Boidur — Mureșan 
Margareta Gherclolu,

I V IV» I w I I t xy
oameni pe care, știu eu de ce o subliniez, 
nu-i cunosc decît la fa|ă.

Și dacă tot sîntem la împărțirea premii
lor, dacă tot plutim în smirnă și tămîie*— 
să transmitem de aici mai întîi un gînd 
bun lui Dinamo București, campioana 
noastră, urîndu-i o „tragere bună" în Cupa 
campionilor europeni, precum și Metalului 
Plopeni, ajuns în sfîrșit în B, după ce a 
jucat de atîtea ori de la egal la egal, ba 
chiar mai mult, cu echipa najională. Anunț 
de ps acum că la onu’ — cînd Plopenii 
vor intra în A, ei vor fi pentru mine 
„Progresul". Dar aacf intră din nou „Pro
gresul" ? Căci vorba lui Cassai în acel 
reportaj al lui Stark pentru telesport (din 
păcate, prea scurt) : „O exista un dumne
zeu și pentru noi”... Deși echipe inocente 
nu există.

BELPHEGOR

PARTIDE ÎNTRERUPTE IN DIVIZIA PE ECHIPE i

PRINTRE CULOAREA

prim plan Bufanu

— 13,3 
înălțime 
Popescu, 
Olimpia

marș —. Cursa
Traseul vn ma

de la. Predeal '

» Astăzi, la ora 10, 
Centrul Predealului se .va da 
startul în tradiționala com-

* petiție de 
munților.
sura 35 km, 
la Pîrîul Rece și retur, Vor 
lua parte cei mai buni măr
șăluitori din țara noastră.

• Potrivit normelor stabi
lite de F.R.A. pentru parti
ciparea la C.E. de la Hel
sinki (10-15 august), pînă la 
această oră, și-au cucerit 
dreptul de concurs următorii 
atleți și atlete : 100 m — 10,2 
s Alexandru Munteanu și 
Tamaș Szabo, triplu — IȘjoO 
m Carol Corbu ; 100 m —- 11,5 
s Valeria Bufanu, 800 m—
2 : 04,0 Ileana Silai,

s Valeria
— 1,80 m 

disc —
Cataramă, 

na Menis, Lia Manoliu, 
liță — 57,00 m Marion Be
cker. După cum se știe, a-, 
ceste norme fixate de fede
rația noastră sînt mult 
pretențioase decit cele 
bilite de forul atletic 
tinentai. Tinînd seamă 
acestea din urmă, în afara 
atleților notați mai înainte, 
mai au drept de concurs, 
între alții și : Viorel Suciu 
și Ervin Sebcstien la 110 mg 
(14,1 s), Gheorghe Ccfan la
3 000 m obst. (8 : 40,0J... Șer-_
ban Ioan și Csaba Dosa la 
înălțime (2,12 m), Dinu Piș- 
talu la prăjină (4,90 m).
Valentin Jurcă la lungime 
(7,70 m), Iosif Naghi la disc 
(58,00 m), Vasile Bogdan ia 
decatlon (7 400 p). 
Enescu la 100 mg (13.8 s), 
Virginia Bonei 
(1,73 m), Viorica Vtscopolea- 
nu, Elena Vintilâ și Alina 
Popescu la lungime (6,25 m), 
Valentina Cioltan, Carmen 
Ionescu la greutate (15,50 
m) etc.

® In cadrul unui concurs 
desfășurat la Predeal, au fost 
înregistrate cîteva rezultate 
interesante la aruncarea cio
canului i C-tin Mușat 58,48 
(rec. personal), G. Călin 54,22

< A A s

100 mg 
Bufanu, 

Cornelia 
57,00 m. 
Argenti- 

su-

mai 
sta- 

con- 
de

54 16 m (teu.

Viorel Suciu

Viorica

Ia înălțime

PROIECTE SPORTIVE PENTRU VACANȚA STUDENȚILOR
(Urmare din pop. 1 )

ta!ei organizează o intere
santă și, totodată utilă, ex
cursie pe biciclete proprii. În 
8 zile, grupul de cicloturiști 
vor străbate un itinerar va
riat și — de reținut — in
ternaționali traseul va porni 
din București, prin Costi- 
nești (tabăra de bază a vacan
ței de vară) și se va încheia 
la Varna, în Republica Popu
lară Bulgaria. După o bine
meritată odihnă și recreare 
va urma calea întoarsă.

pescuit liber, borș pescăresc, 
concursuri de înot, de cîn- 
teee și dans etc. Iată doar 
cite ceva din ceea ce va o- 
feri participanți lor excursia 
de 10 zile In împărăția stu
fului, a peștelui și a... pelica
nului. Impresiile, evident, vor 
fi de neuitat I

CAMPING LA CHEILE 
TURZII... Centrul universitar 
Cluj organizează excursii de 
cîte 8 zile în pitoreasca zonă 
a Cheilor Turzii.

TURISM NAUTIC... Un nou 
mod de a cunoaște frumuse
țile naturale ale țării. în con
diții de camping, in apro
pierea lacului Sf. Ana (Tuș-r 
nad) se vor organiza tabere 
cu o durată de 12 zile. în 
tot acest interval se vor or
ganiza excursii nautice atrac
tive In care fiecare partici
pant va găsi lucruri ce nu se 

■ vor uita ușor.
★

m, T. Stan 
pers).

• Cei mai buni t"j 
niori din țară vor participa 
la sfîrșitul săptămînii la în
trecerile finale din -campio- 

. natele republicane ale junio
rilor mari. întrecerile vor 

_avea loc pe stadionul Repu

atleți ju-

blicii din Capitală sîmbătă 
și duminică (de la ora 16,30). 
Competiția constituie șî pri
lej de selecționare a echipe
lor reprezentative care vor 
lua parte, Ia sfîrșitul lunii 
iulie, la Jocurile Balcanice 
de juniori de la Atena.

CARAVANA MOTO-TUR1S- 
ȚICA... Studenții cei mai în
zestrați. din punct de vedere 
mecanic, vor fi organizați 
într-o caravană de motorete 
și motociclete, care timp de 
1) zile va străbate nordul 
Moldovei pe un traseu în- 
cîntător și., asfaltat. Bineîn
țeles, fiecare student posesor 
moto va avea un partener, 
cum șade bine în orice ex
cursie.

li) ZILE ÎN DELTA... Bărci, 
pontoane, șlepuri-dormitor,

TABERE DE ODIHNA LA 
COSTINEȘTI... Normal, mult 
din timpul rezervat vacan
ței va fi consumat de minu
natul nostru litoral. în serii 
de cite 12 zile, mii și mii de 
studenți, din toate centrele 
țării, vor petrece în această 
vacanță de vară clipe de 
neuitat pe malul mării. 
Terenurile de sport, diferitele 
concursuri distractive, vor o- 
feri o vâri late deosebită ac* 
tivității fiecărui participant.

condițiile 
de aceste

Am enumerat doar cîteva 
din multiplele acțiuni prile
juite de ciclul turistic „Stu
denți pe meleagurile patriei". 
Desigur, numărul celor care 
vor beneficia de 
minunate oferite
tabere și excursii va fi de or
dinul miilor. U.A.S.R. are 
meritul de a iniția asemenea 
acțiuni variate care, mai 
Ies după această fierbinte 
siune de examene, vor 
binevenite. Vom reveni
amănunte despre alte acțiuni 
inițiat? de prestigioasa or
ganizație studențească.

a- 
se- 

fi 
cu

Margareta Fazekaș — Valeria 
Foltlșka, Carmen Robu 6—3, 8—6, 
Silaghl. Margareta Fazekaș — 
Bădin, Valeria Foltișka 1—6, 9—7, 
6—0.

C.S.U. CONSTRUCȚII — DINA
MO 10—9. Intilnirea dintre cele 
două echipe bucureștene s-a în
trerupt. urmînd ca cele 5 me
ciuri restante să se dispute dubă 
revenirea In țară a Iui sever 
Dron. De la C.S.U. Construcții, 
sânte! a cîștigat meciul eu Mar
cu după ce pierduse primul set 
și era condus in al doilea cu 
4—2 și 30—0. De remarcat punc
tele prepoase aduse campionlor 
de juniorul Rțjhard Simionescu 

. care i-a Învins pe F. Manea și 
' M. Breazu. De la dinamoviști, 
Judit Dibar s-a impus din nou.

categoric, în fața Agnetel Kun. 
In partidele de dub.u-femei și 
dublu-mlxt, Manana Nunwelller 
a avut o contribuție hotăritoare. 
Dintre rezultatele înregistrate con
semnăm clteva : Marcu (Dinamo) 
— Boaghe 6—4, 6—3, Marcu —
Sântei 6—3, 4—6, 5—7, ludlt Di- 
bar (Dinamo) — Agneta Kun 
2—6, 6—2. 6—2, Manana Nunweiller 
(Dinamo) — Fiorica Butoi, 6—3, 
6—2, ~ 
6—8, 
1—8, 
mo) 
5—7. 6—1, Virginia Ruzicl 
ca Floreștcanu 6—4, 
ța Mihai ----- “
7—9, 4—6.

Florida Butoi 6—3,
Breazu — Simionescu 2—6,
Manea — Simionescu 6—3. 
3—6, Virginia Iluziei (Di.nn- 

Adrlana Călina 6—4,
— ' ' An-
8—6, Flaren-

— Adriana Călina 6—3.

Sandti IONESCU
200 DE JUCĂTORI LA STARTUL CAMPIONATULUI

PENTRU
De cîteva zile terenurile clu

bului Steaua găzduiesc ediția 
din acest an a campionatului re
publican de tenis rezervat co
piilor. Sînt prezenți Ia întreceri 
peste 200 de jucători (băieți și 
fete), venițl din numeroase ju
dețe ale țării : Arad. Brașov, 
Constanța, Covasna, Cluj, Galați, 
Timiș, precum șl reprezentanți ai 
cluburilor bucureștene Dinamo 
Progresul și Steaua. Intimi rile 
se dișpMJâ ,.pe mțdag^țil, fie vfcstă, 
duminică urmîha a fi cunoscuti 
campionii .>ia.jndmp4u,.o dubiu-bă- 
eți, dublu-tete șl dublu-mixt. 
tată cîteva dintre rezultatele În
registrate : categ. 8—10 ani, băieți: 
F.“ Segărceanu (Dinamo) — L. 
Dragoș (Bocșa) 6—1, 6—0, C. Ol- 
teanu (C. Turzii) — A. Nistor 
(Steauaj 6—0. o—0, D. Antonescu 
(Dinâmo) — T. Istvan (SI. Gheor
ghe) 6—1, 6—1. L, Vlădescu (Cu
tezătorii) — H. Ciobănescu CCu-

COPII
tezătorii) 6—2. 6—4, A. Mîrza 
(Cutez.) — v. Dinicu (Progresul) 
6—1. 6—0 ; fete : cozmina Popes
cu (Cutez.) — Adriana Mititeiu 
(Cutez.) 6—3, 6—3, Gabriela Ila- 
lalal (C. Turzii) — Adriana Voicu 
(Cîmpina) 6—1, 6—2. - -
Szoke (Dinamo) — 
culescit (Galați) 6—0, 
LI—12 ani, băieți : 
(Borșa) — M. Soaica 
6—4, p. Nemeș (Sf.
V. Anghel. (Steaua) 6—3,
6—4. L. Mancăș ‘ (Șc. sp. hr. _ 
București) N. Buoeg: (^teăua) 
6—0, 6—3 ; fete : Lucia Romanov 
(Cutez.) — Sanda Proca (Galați) 
6—0, 6—1. Toana Nlchlta (Dina
mo) — Gina Pop (C. Turzii) 6—L 
6—1, Ruxandra Cocișiu (Brașov) 

— Doina Davidescu (Cîmpina) 
3—6, 6—3, 6—2. A început șl
disputarea meciurilor la categorii
le 13—14 ani (băieți și fete).

Ion GAVRILESCU

Gabrleia 
Gabriela Ni- 
6—2 : cate,;. 
C. Mischung 
(Steaua) 6—2, 
Gheorghe) — 

3—6, 
3

Pescuitul sportiv ~ este 
permis în luna iulie la 
toate speciile de peștd; a- 
țîț, în apele de șes- cît și 
în cele de munte, înce- 
pînd cu această lună, se 
obțin bune ' rezultate ia 
pescuit in Dunăre. Cu cît 
este mai cald, cu atît 
peștele trebuie căutat în 
ape mai adînci.

Pot fi organizate fru-
moașe excursii pescărești
la Dunăre, în Deltă și
mai ales pe apele de
munte.

★
în luna iulie este' per-

inisâ vînătoarea la 
dăunătorii vînatulul, 
afara celor ocrotiți 
lege. Cu autorizație spe
cială pot fi vînați căpriori 
și urși carnivori.

Căpriorul și, bineînțe
les ursul pot fi împuș- 
cați numai cu glonț (cu 
carabina sau cu artna cu 
țevi lise, dar cu proiectil 
„Brennecke". „Ideal" sau 
bilă crestată). Se reco
mandă ca la vânătoare de 
căprior și urs, vînâtorul 
să fie însoțit de paznicul 
terenului sau de către pă
durarul respectiv.

toți 
în 
de

NU ESTE UN AVANTAJ SĂ FII lN SERIE CU ROMÂNIA"

declara prof. GIANCARLO

Comentind compoziția seri
ilor C.E.. ce vor fi organizate 
peste mai puțin de 3 luni in 
Italia, presa sportivă peninsu
lară rezervă mult spațiu refe
ririlor la seria E masculină. în 
care „squadra azzurra” (ale 
cărei progrese le-am semnalat 
încă de anul trecut în urma 
turneului internațional de la 
Timișoara), va avea ca adver
sar echipa României. De altfel, 
după seria D. cu marele duel 
dintre campioana și vlcecam- 
pioan i mondială (R.D.G. și 
Bulgaria), seria din care fac 
parte voleibaliștii români 
cei italieni este cea mai echi
librată. (In celelalte 4, există 
o disproporție valorică ce ex
clude orice surpriză : echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei. Polo-

Și

niei și Ungariei nu au emoții 
în ce privește calificarea in 
turneul primelor 6).

Referitor la derbyul seriei 
E, România — Italia, „Corriere 
deliu Sport" scrie : „Vom in- 
tîlni, deci, chiar de la început, 
echipa (România) care ne 
poate deschide (n.n. in cazul 
unei victorii 
mul către 
apoi, către 
dianul, care 
Italiei, arată 
programarea 
a meciului 
pretendente 
îi avantajează
„.. .s-a preferat ca ai noștri 
să aibă de-a face Cu adver
sarul cel mai dificil la început, 
mizîndu-se pe resursele psiho-

a italienilor) dru- 
turneul final și 
Olimpiadă”. Coti- 
apare in capitala 
in continuare că 

chiar în prima zi 
dintre cele două 
la turneul final, 

pe italieni :

GIANNOZZI, președintele F. I. P. A. V

fizice de care «azzurri» 
dispune cu siguranță la de
but. Prin urmare, un meci nu 
de cutezanță, ci de hotărîie 
ponderată. O llotărîre — de 
scontat — derivînd și din fap
tul că naționala noastră este, 
actualmente, foarte puternică. 
Și va fi și mai puternică în 
septembrie, ci nd 
tul europenele”.

La rîndul său, 
lognez „Stadio" 
rea președintelui __  , r__
Giancarlo Giannozzi. care spu
ne printre altele : „Faptul că 
echipa noastră națională este 
în aceeași serie cu România 
nu-l, desigur, un avantaj. Ori
cum. am văzut pe azzurri ju- 
cînd în ultimele întiiniri ami
cale și mi s-au părut într-tide-

vor

vor lua star-
cotidianul bo- 
publică pâre- 
FIPAV,. prof.

„EXPERIENȚA*4
Un 

ciâliști 
chipă 
mari 
internațional. Ultimele evoluții 
ale voleibaliștilor noștri în
dreptățesc aprecierile optimis
te ce se fac la adresa lor. 
în ce privește însă obținerea 
unor rezultate bune la apro
piatele europene și implicit, a 
calificării pentru J.O. de la 
Mtinchen, 
care susțin 
tuși prea 
experiență 
unor jucători poate avea con
secințe negative. Aceștia se 
pronunță pentru includerea în 
lot a încă 2—3 voleibaliști cu 
experiență, dat fiind faptul că 
C.E. sînt aproape și în ast
fel de turnee contează foarte 
mult experiența de joc. Iată 
de ce am discutat pe această 
temă cu antrenorii lotului și 
cu cîțiva dintre jucătorii din 
sextetul de bază. Fără a ne
socoti valoarea 
colegii lor mai 
briei Udișteanu

mare număr de spe- 
creditează actuala e- 

masculină cu șanse 
de afirmare pe plan

există tehnicieni 
că lotul este to- 

tînăr și lipsa de 
internațională a

unora dinlre 
tineri, Ga- 
și William

SAU VALOARE ȘI
Schreiber slnt de părere 
prezența unor jucători mai 
perimentați ca Tîrlici. Crețu 
sau Stoian în lotul pentru 
uropene" ar fi de dorit. , ’ 
tru orice eventualitate* 
spun el. Antrenorii 
lei noastre nu sînt 
aceeași părere. Iată 
gumentează N. Sotir

că 
ex-
„e- 

„Pen- .« __
naționa- 
lnsă de 

cum ar- 
renunța-

PRO Șl CONTRA

rea la serviciile unor „bă- 
trint” : „Valoarea actuală a 
celor Ia care sc gîndesc unii 
nu Ie îndreptățește prezența 
in lot. Ca să-I aducem la un 
nivel corespunzător, ar trebui 
sâ-i supunem unui regim de 
pregătire Ia care nu ar mai 
rezista. In plus, prefer în lo- 

niște tineri harnici, 
cu calități 

dornici să se afir- 
au experiență ? E

cui lor 
ambițioși, 
spectlvă. 
nle. Nu

și per-

PERSPECTIVA ’
adevărat, dar trebuie să Ie 
dăm prilejul să o acumuleze. 
Bătrinii î-ar împiedica din nou 
să o facă". Aurel Drăgan 

sprijină la rîndul 
punct de vedere 
xemplu elocvent î 
am întrebat pe un . _
cialist de ce echipa de fete 
„merge" așa de slab. El mi-a 
răspuns că explicația stă în 
faptul că jucătoarele care pă
răseau echipa națională erau 
înlocuite de altele mai slabe, 
din ce în ce mal slabe, iar 
evoluția echipei era, firește, 
descendentă. Același lucru s-a 
petrecut și cu cea masculină. 
De aceea, cred că nu trebuie 
să sacrificăm, nejustificat, vi
itorul fouHeției noastre”.

Argumentele celor doi an
trenori ni se par inatacabile. 
In plus, actuala echipă, deși 
tinără, a avut, pînă acum, o 
comportare mai bună decit 
cea care ne-a reprezentat la 
mondiale.

văr puternici, mult superiori 
echipei care a disputat euro
penele din ’67 în Turcia. Do 
fapt, echipa noastră, alunei 
abia se... năștea. Pot spune 
că în 1 ani, am făcut pași de 
gigant din putict de vedere 
tehnic, astfel incit la apropia
tele campionate europene pu
tem să țintim cel puțin o po
ziție onorabilă. Nu exclud nici 
chiar o victorie, dacă toiul 
merge cura credem noi, 
după cura nu exclud nici po
sibilitatea eliminării din pri
mul joc, dacă lucrurile vor 
merge prost în meciul cu Ro
mânia. în orice caz, obiectivul 
principal rămîne calificarea la 
J.O. de Ia Miinchen, la care 
putem fi admiși dacă obținem 
un clasament mai bun decit 
Polonia. Ungaria. Cehoslova
cia (n.n. presupunind că ..squa- 
dra azzurra" se va califica în 
turneul final). Adaug că, dacă 
nu izbutim să ne calificăm 
cu acest prilej pentru Olim
piadă. putem totuși să spe
răm în turneul preliminariilor 
olimpice de anul viilor".

său acest 
cu un e- „Cîndva 
vechi spe-

Rubrică redactată de
Aurelian BREBEANU

Știri la zi
• Echipa națională a Mexicului 

a sosit Jn țara noastră în ve
derea meciurilor pe care urmea
ză să le susțină la Sibiu șț Rm 
Vîlcea (I—3 iulie) cu reprezenta
tiva României și la București (4 
Iulie) cu echipa campioană Steaua 
București.

e Intre 7 ți in iulie sînt pro
gramate întrecerile din cadrul c- 
tape! de zona pentru calificare in 
divizia B (masculin). Competiții
le vor fi găzduite de orașele Cîm- 
pina, Botoșani. Orșova, Caranse
beș și Satu Mare.
• La Iași a gosit reprezentati

va feminină a BP.D. Coreene, 
care va susține o serie de 1n- 
ttlniri amicale cu „naționala" Ro
mâniei.

O Pe 3 iulie urmează să piece 
In R. D. Germană formațiile de 
iiinlori (feminină și masculină) 
ale României care vor intilnf do 
dfe două ori echipele similar» 
nle R.D.G. . ■»
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A FOST ACEST CAMPIONAT SUPERIOR

SAU INFERIOR EDIȚIILOR ANTERIOARE?

Șl JUCĂTORII EXPRIMĂ OPINII DIVERGENTE
Continuăm astăzi ancheta noastră : „A FOST ACEST CAM

PIONAT SUPERIOR SAU INFERIOR EDIȚIILOR ANTERIOARE ?", 
printr-un sondaj în rîndul Jucătorilor divizionari.

Interesant de constatat ca și aceștia exprimă opinii divergente, 
fmițînd, într-un fel, pe antrenorii lor. Care este răspunsul cel 
mai nimerit î Dilema continuă și ca urmare no vom adresa și 
altor categorii de specialiști, din mediul ambiant al fotbalului. 
Deci, pe eurînd.

NICULESCU
(Universitatea Craiova)

Spre deosebire de alte cam
pionate. cel încheiat acum 
cîteva zile s-a dovedit mai 
capricios și mai strîns. Me
ciurile disputate pe teren 
propriu n-au mai fost dina
inte cîștigate, ceea ce a con
ferit luptei noi dimensiuni, 
astfel că pînă spre, final s-a 
dat o mare bătălie pentru 
primele patru locuri. Valoric, 
consider că s-a înregistrat 
un progres, mai ales pe plan 
fizic, la majoritatea echipe
lor, jucîndu-se mai în forță 
și mult mai rapid. Consider 
că Dinamo merită titlul, Ra
pidul l-a cedat datorită unor 
oscilații de ultim moment, 
iar7 noi am fi putut obține 
chiar locul III, dacă nu pier
deam patru puncte la echi
pele din partea inferioară a 
clasamentului.

Spre deosebire de ceilalți 
ani. am constatat, în general, 
o omogenizare a echipelor, în 
sens superior, lucru demn 
de relevat, dacă avem în ve
dere că s-a înregistrat o scă
dere de vîrslă la foarte mul
te echipe, printre acestea, 
aflîndu-se în primul rînd, 
Progresul, Steaua și Univer
sitatea Craiova (care a avut 
cea mai tînără apărare din 
campionat).

DUMITRIU II 
(Steagul roșu)

Ca nivel tehnic, campiona
tul încheiat a avut unele jo
curi reușite. Asemenea me
ciuri puteau fi și mai multe 
dacă echipele, în general, nu 
păcătuiau printr-o inconstan
ță supărătoare. Doar Steaua 
a făcut excepție de la această 
regula, — mă refer, firește, 
la partea a doua a întrecerii 
—, întărind adevărul că o

echipă, oricîte valori ar cu
prinde, are absolută nevoie 
și de o pregătire temeinică.

BROȘOVSCHI (U.T.A.)
Chiar dacă lupta a fast 

foarte strînsă pină la ultima 
etapă, cred, totuși, că a fost 
un campionat mai slab, da
torită a cel puțin 4—5 echi
pe (C.F.R. Cluj, Jiul, Sport 
Club Bacău, C.F.R. Timișoa
ra) care s-au comportat sub 
nivelul diviziei A. Iar de 
aici a apărut și lupta dură 
pe care au practicat-o aceste 
echipe pentru a se salva de 
la retrogradare. Consider că 
Progresul este mai bună de- 
cît 4 echipe rămase în prima 
divizie, dar ghinionul a fost 
de partea bucureștenilor.

Au fost, totuși, și jocuri 
bune, mai ales între echipele 
din partea superioară a cla
samentului, mai bine zis din
tre primele 8 echipe, care au 
căutat și au reușit în bună 
parte să joace un fotbal teh
nic și spectaculos. Finalul a 
fost pasionant, mai ales prin 
lupta Dinamo-Rapid pentru 
că noi cei din Arad am aban
donat-o prea devreme, deși 
am fi avut șansă, mai mult 
ca în alți ani, să cîștigăm 
titlul.

Pe marginea campionatului încheiat

PROMOVĂRILE PE VERTICALĂ...
Judecind după impresia 

generală, credem că ediția 
din acest an a campionatu
lui a afirmat în arena fotba
listică MAI PUȚINE verita
bile talente decît sezoanele 
trecute, cînd numele unor 
lordănescu, Beldeanu, lor- 
dache, Petreanu, Dom Po
pescu, Crîngașu au spart pla
fonul anonimatului, țîșnind 
spre notorietate.

Evident, afirmația noastră 
de mai sus își asumă de la 
bun început un risc, argu
mentului NUMĂR putîndu-i 
fi opus, oricînd, cel al VA
LORII, susținîndu-se că nu 
este neapărată nevoie ca un 
campionat să valideze zece 
său douăzeci de „stele11 în 
devenire, forța lui putînd fi 
verificată chiar și prin două- 
trei afirmări robuste — gen 
Filipovici (Iugoslavia) sau 
Kurbjuweit (R.D.G.)—, anurt- 
țînd ascensiuni dintre cele 
mal neobișnuite, conform 
unui dicton. latin citat ade
seori : „non multa sed mul- 
tum“.

în aria aceasta a „avansă
rii" jucătorilor, un capitol 
'special îl constituie PROMO
VAREA PE VERTICALA, 
afirmarea în echipele de di
vizia A a unor tinere talente 
crescute pe teritoriul clubu
lui respectiv, jucători desco
perit! la vîrste fragede și 
urmăriți cu grijă, de-a lun
gul anilor, în formațiile de 
juniori sau tineret — rezer
ve.

După aprecierile noastre, 
campionatul încheiat a cer
tificat mai multe asemenea 
promovări, dintre care cele 
mai proeminente ni se par 
legate de numele lui Aelenei 
(Steaua), Poraczki și Mure- 
fan („U“ Cluj). Smarandache 
și Donose (Universitatea Cra
iova). Vișan (C.F.R. Cluj), 
Dănilă. Hanceriuc și Gre- 
erosu (Politehnica Iași), Năs
tase și Dumitriu (Progresul).

Fără a-și asuma pretenții 
exclusiviste, lista aceasta în
cepe cu tînărul atacant ste- 
list. Vasile AELENEI (încă 
junior !). căpitanul reprezen
tativei de juniori — U.E.F.A. 
1872, talent autentic, anun- 
țind — in pofida unei silu
ete de... balerin (1,75 m, 57 
kg ! ?) — o carieră strălucită. 
Promovarea lui Aelenei — 
condusă în mod rațional, prin 
folosirea lui în meciuri mai 
ușoare — face parte dintr-un 
profund „program de reoxi- 
genare" al formației Steaua, 
program început cu doi-trei 
ani în urmă (Tătaru, Iordă- 
nescu. Ștefănescu, Naom, 
Ciugarin, Cristache) și conti
nuat cu succes la ora pre
zentă (Aelenei, Vlad, Ion 
Ion).

Nesurprinzătoare se relevă 
$1 promovările din perimetrul 
Progresului, căci în parcul 
cu platani din str. Dr. Stai-

covici muncesc de mulți ani, 
cu aceeași neostenită pasiu
ne, antrenori cu merite re
cunoscute în fotbalul junior: 
Kluge, Gorgorin, Știrbei... 
După „generația" Beldeanu — 
Dudu Georgescu, iată că 
alte două nume, migălite în 
curtea Progresului, vin să se 
impună : NĂSTASE — com
ponent al lotului olimpic la 
17 ani și jumătate — și DU
MITRIU, ambii cu pecetea 
talentului, jucători care au 
depășit,, se pare, dificultățile 
vîrstei incerte, căpătând tim
purii virtuți de fotbaliști for
mați.

După mulți ani de ezitări, 
Universitatea Craiova — sau, 
mai bine zis, un antrenor 
curajos și intuitiv, pe nume 
Coidum — a făcut loc în 
prima garnitură unor juniori 
provenind din pepiniera con
dusă de I. Opriș. La început, 
rezervele față de cele două 
promovări — DONOSE si 
SMARANDACHE — păreau 
îndreptățite, dar returul cam
pionatului a demonstrat că 
ne aflăm, în..fața unor jucă
tori maturi, stăpînind cu 
singe rece multe din proce
deele tehnice și tactice ale 
fotbalului modern. Donose și 
Smarandache anunță . ascen
siuni curajoase, în măsura 
în care concesiile făcute re
gimului de fotbalist de per
formanță (se zvonește din
spre Craiova că băieții nu 
s-ar culca prea devreme...) nu 
vor zădărnici eforturile an
trenorilor.

Pe lista noastră — trei ju-

ment dat, acut nevoia altor 
apărători. Dacă afirmarea lui 
Dănilă s-a făcut mai ales în 
cadrul echipei naționale de 
juniori, aparițiile lui Hance
riuc (Gil Mărdărescu : „poate 
juca orice post în linia de 
fund !“) și Greerosu sînt re
zultatul unui proces de evo-

NĂSTASE
Văzuți de AL. CLENCIU

SĂPTĂMÎNA VIITOARE LA ATENA
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AEI.ENEI

cători de la Politehnica Iași, 
GREEROSU, HANCERIUC 
și DANILA, toți promovați 
anul acesta în strînsă legă
tură cu nevoile echipei divi
zionare, care — prin suspen
dările fundașilor Stoicescu și 
Pali — a resimțit, la un mo

luție supravegheat și dirijat, 
menit să satisfacă nevoile 
tie ordin imediat ale echipei.

Cu someșenii PORACZKI 
(un fundaș viguros și tena
ce), MURESAN (atacant sub
til. dar fragil) și- VIȘAN 
(mijlocaș cu resurse .inepui
zabile). lista noastră se îp- 
cheie, nu fără a consemna^ 
că prea multe sîht echipdle 
de divizia A care n-au reu
șit să propulseze vreun ta
lent propriu pe prima scenă 
fotbalistică.

Cîteva „pîlpîiri" la Farul 
— Mustafa, care n-a mai 
apărut, însă, de mult în pri
ma formație, și Rădulescu, 
folosit abia în meciurile ami
cale —, o reconfirmare la 
Sport Club Bacău (Sinău- 
ceanu). Sandu Gabriel lan
sat de D:nam<*>. dar format 
de... Metalul, nimic nou la 
Rapid, U.T.A., Steagul roșu 
și — paradoxal — Petrolul, 
club care a reușit performan
ța de a-șî vedea juniorii în 
finala campionatului' național, 
după aproape două decenii...

Cu totul. 10—12 nume, noi 
de jucători promovați PE 
VERTICALA de un „mara
ton" fotbalistic numărînd 30 
de etape.

Cifra în sine nu e prea 
mare, dar într-un asemenea 
sector al vieții fotbalistice nu 
decide atît numărul promo
vărilor. cît valoarea și dura
bilitatea lor.

Ovidiu IOANITOAIA

STOICESCU 
(Politehnica lași)

Ediția 1970—71 a campio
natului a fost superioară 
precedentelor sub aspectul 
calitativ. Și asta, după pă
rerea mea, pentru că echipele 
de valoare medie s-au depășit, 
punînd serioase probleme 
fruntașelor prin tradiție. 
Chiar formația noastră. în 
trecut fără veleități, ajun
sese, la un moment viat, să 
candideze la un loc fruntaș. 
A renunțat la acest țel în
drăzneț din cauza unora din
tre arbitraje, părtinitoare, 
care constituie, cred eu, o 
frînă în calea dezvoltării 
mai accelerate a fotbalului 
nostru,

NEAGU (Rapid)
Vorbind ca înaintaș, vreau 

să vă spun că nu este o 
simplă întîmplare faptul că 
în acest campionat s-au mar
cat cu vreo 50 de goluri mai 
puțin (n.r. — 5!lt> de goluri 
față de (>51) decît în ediția 
trecută. Productivitatea mai 
scăzută a echipelor i ste con
secința nemijlocită a unui 
joc gîndit și practicat sub 
nivelul celui de anul trecut.

Nu vreau să mă scuz pe 
mine, și nici pe ulii atacanți 
de la alte echipe, dar nu pot 
să nu incriminez maniera 
antijoc a multor formații 
care, pentru obținerea — cu 
orice preț — a unor rezid - 
tate. au recurs la un larg 
registru de frinare, de dis
trugere a acțiunilor pe care 
înaintașii încercau să le con
struiască.

MATEI (Progresul)
Nu-mi dau seama dacă, pe 

ansamblu, calitatea ultimei 
ediții a fost superioară valo
ric celei precedente, dar îmi 
permit, totuși, să constat că 
măcar jumătate din divizio
narele A s-au prezentat în 
acest campionat cu o condi
ție fizică superioară anilor 
trecuți. Echipele de care vor
beam au făcut mult mai ușor 
față celor 90 de minute, ju
cătorii au fugit mai mult, 
au fost mult anal, p.roașpeți 
ca în trecut.

DE LA I.E.A.B.S.
Bile!ele pentru cuplajul dc fot

bal Șc. sportivă Sibiu — Pe
trolul Ploiești (finala campiona
tului național de juniori) și 
Steaua — Dinamo (finala „Cupei 
României") care se va disputa 
în ziua de 4 iulie a.c. pe sta
dionul 23 August, s-au pus in 
vînzare la casele de bilete obiș
nuite.

PURITATEA
(Urmare din pag. 1)

ultimele etape ale campio
natului, ar însemna să se 
dea dovadă de cea mai mare 
naivitate. Dar nimeni nu 
poate fi atît de naiv incit 
să creadă că în condițiile 
unei apărări ferme a șanse
lor o echipă dc juniori poate 
pierde ACASĂ cu 17-0, sau 
că progresul Brăila și C.F.R. 
Pașcani, egale în tur cu 
Politehnica Galați și, res
pectiv. Știința Bacău, . pe 
terenul acestora din urmă, 
exact în ultimul meci al 
campionatului și-au pierdut 
puterile, ca Samson după ce 
i s-a tăiat părul, îngfenun- 
ehiind cuminți în fața echi
pelor cărora, prin ansamblul 
performanțelor și prin re
zultatele directe, le erau su
perioare cu o clasă. Dar ce 
se poate spune despre ma
niera în care a abordat ul
timele etape echipa Ceahlăul 
Piatra Neamț, care, de alt
fel, nici hu se află la prima 
manifestare de acest gen ? 
Ca atare, sancțiunile dictate 
în toate- aceste cazuri sînt 
pe deplin justificate și ele 
trebuiau să fie chiar mai 
aspre.

Bihoul federal s-a găsit in
tr-o situație dintre cele mai 
dificile în cazul meciului 
Arieșul Turda—Independența 
Sibiu, disputat la Oradea, în 
cadrul barajului pentru divi
zia B. Observatorul, federal 
la acest joc, fostul interna
țional Mircea David, care 
nu poate fi atît de ușor pă
călit, a apreciat că faza din 
care portarul sibienilor. 
Manta, a pasat mingea la 
adversar și a dat astfel po
sibilitatea Arieșului să în-

NOILE SERII ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI
Constatînd faptul efi vechea formulă de organizare a cam

pionatului republican de juniori — 192 de echipe, divizate în 
16 serii — prezintă deficiențe funcționale și diferențe valorice 
foarte mari între echipe, Biroul federal a ratificat un nou 
sistem de disputare a campionatului, ediția 1971—1972, ce 
urmează să fie aprobat de Biroul C.N.E.F.S.

Noul sistem prevede reducerea numărului de echipe la 96, 
împărțite în 8 serii, după criteriul geografic. Turneul final ai 
campionatului se va disputa sistem turneu, pe 'patru scrii a 
cite 4 echipe, dreptul de a participa la turneul final reve
nind celor 8 câștigătoare de serii ir. campionatul republican, 
la .4 dintre, echipele clasate pe locul al doilea (Calificate după 
un joc tur-retur) și la 4 formații din campionatele județene, 
desemnate prin jocuri eliminatorii..

Seria I
1. S.C. Bacău
2. Liceul de fotbal Bacău
3. Știința Bacău
4. Ceahlăul P. Neamț
5. C.F.R. Pașcani
6. Politehnica Iași
7. Șc. Șp. Iași
8. Liceul 2 Iași
9. Chimia Suceava

'JO. Oituzul Tg. Ocna
11. Rulmentul Bîrlad
12. Trotușul Gh. Gheorghiu- 

Dej.

Seria a II-a
1. Farul Constanța
2. Portul Constanța
3. Șc. Sp. 2 Constanța
4. F.C. Galați
5. Politehnica Galați

6. Comerțul Brăila
7. Progresul Brăila
8. Delta Tulcea
9. Șc. Sp. Energia București

10. Steaua București
11. Rapid București
12. Progres _x București.

Seria a III-a

1. Petrolul Ploiești
2. Ș.N. Oltenița
3. Dunărea Giurgiu
4. Olimpia Giurgiu
5. Metalul Tîrgoviște
6. Automobilul Focșani
7. Metalul PJopeni
8. Sportul Studențesc
9. Steaua „23 August'

10. Dinamo București
11. Metalul București
12. Șc. Sp. 2 București.

Seria a IV-a

1. St. roșu Brașov
2. Șc. Sp. Brașov
3. Șc. Sp. Brașovia Brașov
4. Șc. Sp Sf. Gheorghe
5. Șc. Sp. Miercurea Ciuc
6. Șc. Sp. Sinaia
7. Poiana Cîmpina
8. Chimia Făgăraș
9. C.S.M. Sibiu

10. Șc. Sp. Sibiu
11. Independența Sibiu
12. Șoimii Sibiu.

Seria a V-a

1. F.C. Argeș Pitești
2. Chimia Rm. Vîlcea
3. Universitatea Craiova
4. Șc. Sp. Craiova
5. Șc. Sp. Olimpia Craiova
6. Electroputere Craiova
7. Gloria Slatina
8. Dunărea Calafat
.9. Metalul Tr. Severin

10. C.LL. Tg. Jiu
11. Jiul Petroșani
12. Știința Petroșani.

Seria a Vl-a

1. C.S.M. Reșița
2. Minerul Anina
3. Șc. Sp. Lugoj
4. Vulturii T. Lugoj
5. Politehnica 'timișoara

6. C.F.R. Timișoara
7. Progresul Timișoara
8. Șc. Sp.~ Timișoara

9. Șc. Sp. Viitorul Timișoara
10. C.F.R. Arad
11. U.T. Arad
12. Vagonul Arad.

Seria a VH-a

1. Corvinul Hunedoara
2. Mureșul Deva
3. A.S.M. .Cugir
4. Aurul Brad
5. Arieșul Turda
6. Gaz metan Mediaș
7. Metalul Aiud
8. Șc. Sp. Tg. Mureș
9. A.S.A. Tg. Mureș

10. Universitatea Cluj
11. C.F.R. Cluj
12. Ind. sîrmei C. Turzii

Seria a VlII-a

1. Crișul Oradea
2. Olimpia Oradea
3. Victoria Cărei
4. Olimpia Satu Mare
5. Someșul Satu Mare
6. Minerul Baia Mare
7. Chimistul Baia Mare
8. Gloria Baia Mare
9. Gloria Bistrița

10. C.E.I.L Sighet
11. Unirea Dej
12. Unirea Zalău.

Duminică 3 iulie va în
cepe la Atena competiția 
anuală balcanică pentru 
reprezentativele naționale de 
tineret. Participă echipele 
țării gazdă, României, Al
baniei, Bulgariei și Iugosla
viei. La această formulă 
sînt admiși jucători care 
n-au împlinit 23 de ani, fie
care echipă avînd permisiu
nea să beneficieze și de două 
excepții, doi fotbaliști sub 
25 de ani (prevedere care 
s-a omologat recent, motiv 
pentru care în lotul român 
definitivat la timpul cuve
nit nu figurează doi spor
tivi mai maturi). Antrenorul 
federal Gh. Ola și secundul 
său Robert Cosmoc au alcă
tuit Un lot care însumează 
numeroși consacrați de vîr- 
sfă foarte tînără. Majorita
tea jucătorilor români au 
mult sub limita de vîrslă 
admisă, caracteristică ce 
poate influența prin deficit 
de maturitate, dar are a- 
vanlajul real de a conduce 
la niște întreceri dificile 
într-un fel. sportivi afiați în
că în miezul procesului de 
formare.

Vor face deplasarea por
tarii Iordache (21 ani) șl 
ștefan (20) — fundașii Ni- 
cuiescu (21), Sătmăreaiiu II

lordănescu (21), Hajnal (19).
Desigur, a porni acum, 

Imediat după terminarea 
campionatului, la un turneu 
internațional cu jocuri pro
gramate din două în două 
zile, e o treabă complicată, 
în ultima vreme s-a vorbit 
atîta despre oboseala echi
pelor, tncît factorul acesta 
trebuie să fie real și pentru 
buchetul de tineri fotbaliști 
selecționați în vederea Bal
caniadei. Credem, că resur
sele lor fizice, refacerea ca
pacității de efort pînă la 
cote necesară și păstrarea el 
pe durata întrecerii constitu
ie o problemă de prim or
din. de care va depinde 
în primul rînd curba evolu
ției. în corespondență cu 
starea de uzură a jucătorilor 
vizavi de solicitările ine
rente unui asemenea turneu, 
conducerea lotului a hotărît 
să acționeze pe două direc
ții : să efectueze în această 
săptămîiiă antrenamente u- 
șoare, relaxante, plăcute și 
să ia măsuri de refacere, de 
recuperare, de combatere a 
oboselii. Pentru realizarea ul
timului deziderat, programul 
va fi cît se poate de variat, 
alimentația orientată In con
secință. Vor fi, de. asemenea, 
utilizate masajul, sauna,

partidele disputate cu for-* 
mațiile similare ale R. D. 
Germane (Schwerin, 0-0) și 
Cehoslovaciei (Tg. Mureș, 
1-1). Cei doi antrenori in
tenționează să utilizeze pen
tru primul joc 
unsprezece I 
Săimăreanii

următorul 
lardache — 

II, Olteanu
Stoicescu, Popovici, Simionaș, 
Broșovschi, Petreanu, Marica. 
Năstase, Hajnal. Reprezenta
tiva României va debuta la
5 iulie împotriva echipei 
Bulgariei, lordănescu, singu
rul selecționat din efectivul 
celor două participante la 
finala „Cupei", va pleca mai 
tîrziu (luni, 5) și va fi utili
zat în meciul următor (7
iulie, cu Iugoslavia). Peste 
alte două zile, fotbaliștii ro
mâni vor întilrii reprezentati
va de tineret a Greciei, iar 
la 11 iulie vor încheia com
petiția, evoluînd împotriva 
echipei Albaniei.

Delegația noastră va fi 
condusă de tov. Ion Ale- 
xandrescu, secretar general
adjunct al F.R. Fotbal (aflai 
încă de pe acum la Atena, 
Unde, împreună cu Mircea 
Sămăreanu, participă la . se
siunea Comitetului de orga
nizare a Campionatului 
Balcanic).

Rep.

Această partidă de tenis .de. Uiașil. estA .jurtilîi și privită de către fotbaliștii lotului 
de tineret, reuniți in aceste zile lu centrul sportiv .23- August, înaintea plecării la turneul, bal
canic de ia Atena. . x Foto t V. BAGEAC3
(19), Olteanu (Steagul roșu
— 21), Stoicescu (22). Popo
vici (23) — mijlocirii Bel
deanu (20), Simionaș (21), 
Dudu Georgescu (21). Bro- 
șovsclii (20) — și înaintașii 
Petreanu (21), Marica (22), 
Năstase (17 >/2), Cassai (20),

dușurile scoțiene etc. înain
tea plecării se • va efectua o 
singură partidă (astăzi) în 
vederea măririi coeziunii, 
cu un adversar convenabil l 
Steaua (tinerel).

Echipa propriu-zisă va fi, 
în mare, aceeași utilizată în

Telefonul
U -J v f»®rara fir...

întrecerii sportive
scrie golul victoriei și al ca
lificării, în ultimul minut al 
jocului, cînd se aflase rezul
tatul meciului dintre Vultu
rii Lugoj și Chimia Făgă
raș și perspectivele erau 
clare pentru toate echipele, 
n-a fost un simplu . necident, 
o greșeală de' execuție cum 
aii fost și vor mai fi în fot
bal, ,ci o acțiune deliberată. 
Un . apt .incorect, o greșeală 
intenționată, săvîrșită cu 
scopul de a permite califi
carea Arieșului, în dauna 
Chimici Făgăraș. După cum 
se știe. Biroul federal, apre
ciind că nu există nici cel 
mai mic dubiu asupra in
corectitudinii portarului din 
Sibiu, asupra condițiilor în 
care s-a calificat Arieșul, a 
decis disputarea unui nou 
meci, la 7 iulie, la București, 
între beneficiara acestui gol 
nedrept. Arieșul, și Chimia 
Făgăraș, formația direct le
zată în felul acesta.

Aminteam, în legătură cu 
aceste fapte, situația grea în 
care s-a găsit Biroul federal. 
Desigur, prin hotărîrea lua
tă este apărată echitatea și 
morala sportivă. Pe de altă 
parte, însă, o asemenea ho
tărâre. de rejucare a unei 
partide, pentru a nu se ac
cepta un rezultat incorect, 
este cu totul neobișnuită, ea 
negăsfndu-și susținerea în 
nici un articol de regulament 
și deschizând porți pentru 
alte situații similare care se pot 
produce în fotbal, jnrispru- 
dență la care s-ar putea ape
lă în alte cazuri.

l.ucrurile nil sînt, deci, 
simple. Dar Biroul federal a 
apreciat că în cazuri extrem 
de grave de încălcare a spi
ritului de corectitudine, echi
tatea trebuie restabilită chiar 
și peste litera strictă a re
gulamentului. Este riscant, 
desigur. Dar poate că nu e 
greșit. Am spus poate, pen
tru că, evident, problema are 
mai multe aspecte, la fel de 
importante.

Revenind însă la modul 
cum și-an apărat șansele 
unele echipe, este de-a drep
tul penibil să constatăm că 
aceste încălcări ale eticii 
sportive s au putut produce 
și la nivelul primului eșalon, 
al echipelor fruntașe din di
vizia A, unde atît obținerea 
unor rezultate convenabile, 
cît și cîștigaren unor poziții 
în clasamentul golgeterilor,

au condus la eludarea ce- 
aințelor unor întreceri lo
iale.

Și aici, petitru că unele 
formații de :Ia ’mijlocul cla
samentului nu dovedit lipsă 
de interes pentru joc în ul
timele. etape. Biroul Federal 
a trebuit să intervină, pro- 
punînd G.N,E.F.S. sancționa
rea pe linie admihistfatiV- 

,f inanxânră. a impi: .formații, în 
sensul <ă .drepțiiri'le sportive 
‘ăle șecțTilor s;i~șe acorde pe 
viitor, ‘ liVsfîrșiTut fiei'ărei e- 
diț’i'i, î:i ■fn'ni tie de locul deți
nut în el us.-intent.

Biroul federal a luat și alte 
hotărîri; sancționarea unor 
arbitri (credem însă că ar
bitrul hunedorean Corhel Pop, 
care a viciat rezultatul me
ciului Vulturii Lugoj—Inde
pendența Sibiu ar trebui să 
împărtășească soarta lui 
T. Cruceanu); avertizarea 
unor secții de fotbal și nea- 
cordarea unor distincții pen
tru titlul de golgeter, obți
nut în baza unei eficacități 
nesatisfăcătoare. Intenția Fe
derației române de fotbal de 
a nu acorda, în viitor, dis
tincția respectivă, decît ace
lui jucător care a cucerit 
titlul de golgeter avînd la 
activ cel puțin 20 de goluri, 
trebuie sprijinită, ea con

stituind, de fapt, nn stimu
lent, o chemare la o efica- 
cilnîe sporită.

Toate aceste hotărîri, care, 
repetăm, nu au putut cuprin
de multitudinea, de manifes
tări negative, clare sau mai 
puțin clare din finalul sta
giunii fotbalistice, trebuie să 
constituie un avertisment 
serios pentru toate echipele, 
pentru toți jucătorii, de a 
respecta spiritul întrecerii 
sportive. Nu mai încape în
doială că. în cazul linor 
recidive, sancțiunile vor fi 
radicale.

PERIOADĂ 2DE

Tntrucît activitatea compe- 
tițională s-a prelungit pînă 
în ziua de 4 iulie, Federația 
română de fotbal ă stabilit 
ca perioada de transferări — 
pentru jucătorii din campio
natele diviziilor,A, B și O — 
să fie intre 5 și 25 iulie. Pen
tru jucătorii care solicită

® NEAGU ne-a anunțat că 
Intenționează să ceară dezle
gare de Ia Rapid. Pentru 
cine ? Mister ! în orice caz, 
penii u o echipă clin București.

a Dinspre litoral sirenele îl 
vestesc pe... TÂCHE MACRI 
noul (zic unii) antrenor al Fa
rului. Să credem sirenele sau 
„ursitoarele” din Cișmigiu ca- 
re-1 anunță în Bănie sau la 
Tîrgoviște ?

W Sedus de golurile lui PE- 
LF.A (golgeterul seriei I a di
viziei B). SC. Bacău l-a so
licitat Știin(ei Bacău în schim
bul lui Neumayer Si a încă 
doi .jucători de la tineret.

H MARIN STELIAN se gîn- 
dește la S.C. Bacău. Se pare, 
înșă. că nici Rapidul n-a re
nunțai să se gîndească la ei.’

« Nu numai Rapidul se In
teresează de NASTASE. Ci și 
Petrolul-!

® Zilele trecute au fost vă
zut! prin Iași constănțeanul 
BILTBOACA (o cunoștință mai 
veche a antrenorului Mărdă
rescu. de pe vremea cînd aces
ta era conducătorul tehnic al 
Farului) și timișoreanul PA
NICI Veniseră, se zice, să ad
mire teiul din Copou...

B DUMITRU la Dinamo! 
Așa.spiln mulți. Așa spuneau 
și anul trecut...

ta RADUCANU a semnat; 
ier! dimineață pentru Farul I 
Conslmțămîntul scris l-a fost 
înmînat antrenorului Cosmoc.

B La Petroșani, se vorbeș
te despre BOJIN și FLOAREȘ. 
Nu știm ce se vorbește la 
Tlmisonrn. ..

s» GORNEA nu va părăsi 
U.T.A., cel puțin încă un an ! 
Ne-a declarat că intenționează 
să termine școala (arădeană) 
de maiștri Ia care este înscris.'

■ Barajul pentru divizia B 
a însemnat pentru STOIAN, 
de ]n Vulturii Textila Lugoj, 
un baraj pentru ț,A”. El va 
juca, după toate probabilită
țile. la Jiul.

B Mare solicitare a antrenor 
rului COSMOC. cerut, se aude, 
de Universitatea Cluj, Jiul, 
Crișul, F.C. Argeș și S.C. Bacău. 
Mare cumpănă pentru aprecia
tul tehnician constănțean, care; 
la întoarcerea de la Atena, de la 
.Balcaniada de tineret, va avea 
dificile probleme de opțiune.

iulie:
TRANSFERĂRI
transferarea, acordul scris 
poate fi eliberat de secții 
(cluburi) pînă în ziua de 15 
iulie, dată după care sec
țiile (cluburile) nu mai pot 
scoate jucători din loturi de
cît cu consimțămîntul aces-- 
tora.

DUMINICĂ MECIURI DIN CUPA DE VARĂ
Programul concursului Prono

sport nr. 27 de duminică Iulie 
a.c. este următorul : I : S. N. 
Oltenița — Dunârea Giurgiu : II: 
Portul C-ța. — Electrica C-ța.; 
ni : I.M.U.M. — Cimentul Med
gidia ; IV : Caraimanul — T.R..A.
Cîmpina ; V : Progresul Brăila — 
Dacia Galați ; VI : F. C. Galați —

NUMERELE EXTRASE LA CON

Unirea Tricolor Brăila ; VII: 
Ceahlăul — Victoria Roman ■; 
VIII : Minobrad — Forests ; IX : 
iȚarăul — Minerul Gura Humoru
lui ; X : Textila Buhușl — Tro
tușul ; XT : Minerul Comăneștl — 
Petrolul Moinești : XII : Automo
bilul — Metalul Buzău ; XIII c 
Olimpia — Șoimii Buzău.
RSUL PRONOEXPRES NR. 26
din care 1.2,52.634 lei report ca- 
teg. 1

Extragerea a II-a : 7 38 3 10 11
Fond de premii : 873.699 lei din 

care 359.020 lei report categ. A
LOTO DIN 25 IUNIE 1971

2.673 lei ; a 5a: 99.35 a 825 lei ; 
n 6-a : 240 30 a 341 lei.
Report categoria 1 : 64.ISO Ici

Extragerea a Il-a : Categoria A ;

1 variantă 100/h a 67.670 lei; B 5 
2.20 a 30.759 lei ; C C 3.45 a 19.614 
lei ; D : 10,80 a 6.266 lei ; E :
28.15 a 2.404 lei ; F : 59,25 a 1.142 
lei.

Ambele extrageri : Categoria Z s 
1173.05 variante a 100 lei

Cîștlgul de 100.000 lei de la 
extragerea I 100% a revenit par
ticipantului PETICA PAVEL din 
Caransebeș ; iar cîștigul de 67.670 
lei de la categoria A pe o va
riantă 10% a revenit participantu
lui CSEKE ALEXANDRU din Sa- 
îonta județul Bihcr.

Cîștigătoril de la categoria C 
100% (2 premii) primesc cîte o
excursie în Grecia și diferența în 
numerar.

Rubrică redadalS 
de LOTO PliONOSPOKT

Fond genc’a] de premii : 
2.681.129 lei din care 1.611.654 lei 
report

Extragerea I : 6 30 18 1 16 29
Fond de premii : 1.807.430 lei

CÎȘTIGURILE TRAGERII
Extragerea I : Categoria 1 : 1 

variantă 100°',, a 100.000 lei șl 
3 variante 10fl/o a 10.000 lei : a 
2-a : 4.15 a 19.74? lei : a 3-a :
13,55 a 6.047 lei ; a 4-a : 30,65 a
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AU ÎNCEPUT JOCURILE DIN CADRUL
Păcat că prea puțini spec

tatori au fost miercuri după- 
amiază martori la întilnirea 
de rugby dintre selecționata 
divizionară și cunoscuta e- 
cT.ipă de rugby fî. C. Angou- 
leme. A fost un meci de au
tentic spectacol în care spor
tivii români și-au etalat co
pios calitățile, obținînd vic
toria la un scor categoric 1 
26—3 (13—3).

Meciul a fost tot timpul la 
discreția rugbyștilor români, 
care și-au impus inițiativa 
incă de la primele schimburi 
de mingi. Rugbyștii din se
lecționatei divizionară au fost 
mai lucizi în acțiunile pe îna
intare, ca și în cele pe trei- 
sferturi. Oaspeții s-au limitat, 
ia un joc de espectativă fără 
posibilitatea de a obține 
puncte.

Scorul l-a deschis Ion Pop, 
care a realizat spectaculos o 
încercare pe care ulterior Nica 
a transformat-o. După aceea, 
Durbac a majorat scorul, 
printr-o lovitură de pedeapsă. 
Oaspeții au avut o ușoară re
venire, cînd au reușit să re
ducă din handicap, printr-o 
încercare, opera lui Gin. La

scorul de 8—3 selecționata di
vizionară a forțat ritmul, reu
șind sa înscrie din nou, prin 
Suciu, autorul unei splendide 
încercări pe care Nica — in
spirat — a reușit să o trans
forme. Apoi Durbac, care a 
găsit un culoar favorabil, și 
a înscris un drop.

In continuare, rugbyștii ro
mâni au dominat cu autori
tate, atît în margine cît și în 
grămezi. Rezultatul acestei 
superiorități evidente îl con
stituie încercarea lui Radu 
lonescu (19—3) transformată 
apoi de Nica (21—3). Către 
sfîrșitul partidei, selecționata 
divizionară se află din nou 
în atac și înscrie o nouă în
cercare prin Durbac. Același 
jucător o transformă, stabi
lind scorul final la 26—3.

A fost un meci de bună 
factură tehnică, în care selec
ționata divizionară a dovedit 
mai multă prospețime, men- 
ținîndu-se majoritatea timpu
lui în atac.

Arbitrului P. Niculescu, care 
a condus excelent, i s-au ali
niat următoarele formații :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA : Drăgzilescu, lorgu-

lescu, Pop-Șerban (C. Octa
vian), Atanasiu (Postolache)- 
Pop, lftimie, Fugigi (Achim)- 
Țața, Nicolescu-Suciu (R. Io- 
nescu), Dragomirescu, Nica, 
Constantin-Dur bac.

R. C. ANGOULEME: Gin, 
Robert, Laion-Barry, Sardou- 
Ciobănel- 
Menard, 
Davidou, 
Sarnel.

Vaisseu, Renard- 
Irimescu-Chalouy, 

Laurent, Huerga-

Tiberiu STAMA

VEDETA SAPTAMINII

ALEXANDĂR KRAICEV

„TROFEULUI IUGOSLAVIA" LA HANDBAL
OPATIJA, 30 (prin tele

fon). — Tradiționala compe
tiție internațională, rezer
vată reprezentativelor na
ționale (masculine și femini
ne) de handbal și dotată cu 
„Trofeul Iugoslavia" a pro
gramat marți seara primele 
partide.

Competiția a debutat cu o 
serie de surprize. Dintre 
acestea una s-a consumat

TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON

ROSEWALL ULTIMUL SEMIFINALIST
In sferturile de finală ale 

turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon, „ve
teranul" australian Ken Ro- 
sewall_(36 ani) l-a eliminat 
cu 6—8, 5—7, 6—4, 9—7, 7—5 
pe americanul Richey. Meciul 
a durat peste 4 ore. In semi
finale, Rosewall îl va întîlni 
pe compatriotul său 
Newcombe. Comentînd 
ciul Rosewall—Richey, 
pondenții agențiilor de 
consideră că această partidă 
constituie unul din cele mai 
mari momente din lunga isto
rie a campionatelor de la 
Wimbledon. Tn cea de-a doua 
semifinală, americanul Gor
man îl va întîlni pe compa
triotul său Stan Smith.

Semifinalele probei de sim
plu masculin sînt programate 
astăzi. Pentru semifinalele 
probei feminine s-au califi
cat Margaret Court (Austra
lia), Judy Dalton Tegart 
(Australia), Evonne Goola
gong (Australia) și Billie Jean 
King (S.U.A.).

Rezultate înregistrate în 
proba de dublu masculin : 
Graebner (S.U.A.), Koch (Bra
zilia) — Franulovici (Iugo
slavia), Maud (R.S.A.) 9—7, 
4—6, 6—4, 6—1 ; Emerson, 
Laver (Australia) — Bowrey, 
Davidson (Australia) 6—3, 

5, 6—3.

Miercuri după amiază s-au 
desfășurat semifinalele în pro
ba de simplu femei. Margaret 
Court a dispus de Juddy Te- 
gart cu 4—6, 6—1. 6—0, iar 
Evonne Goolagong a elimi
nate pe Billie Jean King cu 
6—4. 6—4. Astfel, în finală se 
vor întîlni două australience.

John 
me- 

cores- 
presă SHEILA SCOTT

A ATERIZAT FORȚAT
IN GROENLANDA

Cunoscuta aviatoare sporti
vă britanică Sheila Scott care, 
așa cum s-a mai anunțat, în
treprinde o tentativă de zbor 
în jurul lumii, a fost nevoita, 
în timp ce se îndrepta spre 
Alaska, să aterizeze forțat în 
Groenlanda. în 
zei „Stațiunea 
acestei abateri 
programul de

apropierea ba- 
Nord“. Cauza 
fortuite de la 
zbor se dato- 

unor aparate 
de bord. Plasarea avionului 
pe sol a fost îngreunată, în
tre altele, și de defectarea 
trenului de aterizare. Cu toate 
acestea, temerara aviatoare 
speră să-și poată continua 
te~ ‘ativa după remedierea, cu 
ajutorul personalului de la 
baza stațiunii, a defecțiu- 
iiilor amintite.

j.; rește defectării

I

• Alexandăr Krai- 
cev (Bulgaria). 
cordman 
absolut de juniori 
la haltere, 
revelația 
lor campionate eu
ropene de la Sofia. 
. Născut la 23 oc
tombrie 1951 în co
muna Crusare, ju
dețul SUven, halte
rofilul
Kralcev

re-
mondlal

a fost 
recente-

Alexander 
este cel

mal tlnâr maestru 
emerit al sportului 
din Bulgaria. • 
înaltul titlu i-a fost 
acordat pentru 
rile succese 
nu te pe arena 
ternațională, 
tru realizarea
lor patru recorduri 
mondiale de ju
niori la categoria 
grea. • Deși Ju
nior, Kraicev este

ma- 
obțl- 

ln- 
pen- 

ce-

posesor șl al titlu
rilor de recordman 
șl campion absolut 
de seniori al Bul
gariei la aceeași ca
tegorie cu 557.5 kg.
• Este înalt de 1,82 
m și etntărește 107 
kg. • Kraicev este 
necăsătorit și 
solvent al 
sportive din
• Practică 
le doar de

ab- 
școlil 
Sofia, 

haltere- 
5 ani.

TURNEUL DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

vor sosi la Constanța toate 
loturile.

INTERES DEOSEBIT

dețe’an pentru educație fizlcâ și 
sport, în colaborare cu F.R.L., a 
popularizat intens întrecerile. 
Peste tot, în oraș, chiar și pe 
plajă. în troleibuze, autobuze, 
se pot vedea afișe ale acestei 
Importante competiții. De aseme-

Al. Kralcev a fost desco
perit întîmplător de antre
norul emerit Ivan Abagiev, 
la un antrenament de box. 
In cei 5 ani de cînd prac
tică halterele, performan
țele sale s-au îmbunătățit 
necontenit. A devenit cam
pion și recordman al Bul
gariei și s-a afirmat extrem 
de repede pe plan inter
național. Anul trecut a cu
cerit medaliile de argint la 
campionatele mondiale de la 
Columbus și la „europenele" 
de la Szombathelyi.

Da recentul campionat 
european de la Sofia, Krai- 
cev a cules noi lauri, rea- 
lizînd performanțe cu mult 
superioare recordurilor mon
diale de juniori la toate 
stilurile și la total. După 
părerea antrenorului său I. 
Abagiev, recentul său re
cord mondial de juniori la 
total de 557,5 kg constituie o 
performanță greu de depășit 
de halterofili de vîrsta lui 

\ Kraicev.
Excelentul halterofil bul

gar a obținut aceste rezul
tate remarcabile datorită

șl princalităților sale, dar , .
sîrguința, perseverența și 
conștiinciozitatea cu care 
respectă programul de an
trenament. El este unul din 
elevii fruntași ai școlii spor
tive „Speranțele olimpice" 
din Sofia și speră să treacă 
cu succes examenul de ad
mitere la Institutul 
tură fizică.

Ce pasiuni are „Sașo“ ? 
In primul rînd, 
încă din anii copilăriei, 
Sașo a fost elev al școlii 
de muzică din Sliven, unde 
a studiat vioara, instrument 
cu care se delectează și azi 
cu regularitate, tn orele de 
destindere.

Scopurile 
văluie chiar 
primul rînd 
tul de student. Pe plan spor
tiv voi depune toate efor
turile pentru a realiza o 
veche dorință — să fiu ală
turi de cei cîțiva halterofili 
care au depășit granița ce
lor 600 kg".

de cul-

muzica.

lui ni le dez- 
el : „Vreau în 

să obțin carne-

IN ORAȘUL GAZDA
Perla litoralului românesc a 

Mării Negre este gata pentru găz, 
duirea celui mai mare concurs 
Internațional de lupte al anului, 
cea de a X-a ediție a Turneului 
internațional de lupte' liber^ și 
greco-romane al României. Co
misia de organizare a competi
ției. ca un adevărat gospodar, 
a avut grijă de toate : aranjarea 
sălii, amenajarea locurilor de 
antrenament, asigurarea materia
lelor de concurs, cazarea parti- 
cipanților (în elegantul hotel 
Continental) și, firește, alcătuirea 
unui program extrasportiv din 
care nu va lipsi vizitarea lito
ralului.

întrecerile se vor desfășura in 
Sala sporturilor pe patru sal
tele (cîte două pentru fiecare 
stil) și vor fi conduse de către 
cei mai buni arbitri de pe con
tinent.

Programul turneului Începe de 
fapt, joi, o dată cu- ekamenul de 
avansare a arbitrilor internațio
nali, care se va desfășura sub 
egida F.I.L.A. De altfel, de 
miercuri au început să sosească 
și arbitrii care vor lua parte Ia 
concursul pentru avansare 
clasificarea internațională.

Ca și la alte competiții de 
ploare în sportul luptelor 
duite de Constanța, publicul 
nifestă un viu interes pentru a- 
cest turneu. De ieri s-au 
în vînzare biletele pentru 
zilele de concurs. Consiliul

A SOSIT

MILAN ERCEGAN,

PREȘEDINTELE

La aeroportul Băneasa 
a sosit aseară, venind de 
la Timișoara, unde a fă
cut o escală de 
ore, președintele ad-inte- 
rim al Federației ’ 
ționale de lupte. 
ERCEGAN, vicepreședinte 
al Uniunii federațiilor de 
cultură fizică din Iugo
slavia. Oaspetele a fost 
întîmpinat de tovarășii 
Emil Ghibu, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., și de tov. 
Miron Olteanu, secretar 
aE C.N.EiF.S. De asemenea, 
4a- aeroportul Băneasa a 
venit ' în întîmpinarea 
oaspetelui, președintele Fe- 

. gratiei române de lupți, 
Alexandru Crăciunescu.

ctteva
interna-
MILAN

TELEX © TELEX © TELEX
Pe circuitul de la Mont Tremblant 
(Canada) a avut loc un mare con
curs internațional de automobi
lism. Victoria a revenit scoțianu
lui Jackie Stewart care, la vo
lanul unei mașini „Lola-T.“, a 
acoperit 319,50 km. în lh 59:29.1, 
cu o medie orară de 162,469 km. 
L_a urmat Denis Hulme (Noua 
Zeelandă) pe „McLaren".

na-
50 m 
vest-

Cu prilejul unui concurs de 
tațle desfășurat în bazin de 
la Bad Wildungen, înotătorii 
germani au stabilit două noi re
corduri naționale. In proba de 
ștafetă 4x200 m spate 
echipa " "
brodt, ’ 
Holthaust 
tă in 9:36,9, iar In șta
feta 4x100 m spate-feminln, An
gelika Kraus, Angelika Dietrich, 
Regine Doenges șl Karin Friede- 
rich. au realizat timpul de 5:00,8.

formată 
Wickert, 

: a fost 
9:36,9,

masculin, 
din Butter- 

Kronenberg, 
cronometra-

In

meci demonstrativ pe distanța 
de 6 reprize a cîte 3 minute pe 
Jimmy Ellis, care și el cu doi ani 
în urmă a deținut centura mon
dială. Clay a declarat ziariștilor 
că se află în formă excelentă și 
că speră ca. anul viitor, să bo- 
xeze din nou cu Joe Frazier pen
tru titlul suprem.

■
Echipa de fotbal A. S. Roma a 
cîștigat trofeul „Memorialul Pic- 
chi“. In finala turneului, A. S. 
Roma a învins cu scorul de 1—0 
(0—0) echipa Internazionale, cam
pioana Italiei. Pentru locurile 3—4, 
Juventus a dispus cu 2—1 (1—0) 
de Cagliari. Federația italiană a 
stabilit ca în fiecare an să aibă 
ioc meciuri pentru trofeul „Me
morialul Piechi".

Fostul campion mondial de box 
la cat. grea Cassius Clay îșl va 
face reintrarea la 26 Iulie. El 
tl va întllnl la Houston într-un

încă înainte de a avea loc 
primele întreceri. Este vor
ba de absența de 
turneului masculin 
ționatei Uniunii 
care a renunțat la 
re în ultimul moment, 
această 
torii 
rea 
Rijeka, unde evoluează 
selecționata țării noastre, 
unei echipe reprezentative 
a acestei mari și frumoase 
localități de pe litoralul 
Adriaticii. In consecință, în 
partida inaugurală a acestei 
grupe s-au întîlnit forma
țiile României și a orașului 
Rijeka. La capătul unui joc 
extrem de îndîrjit, în care 
tinerii handbaliști ai orașu
lui gazdă au luptat din 
răsputeri pentru un rezultat 
cît mai onorabil, victoria 
a revenit selecționatei ro
mâne cu scorul de 13-11 (8-7). 
Punctele învingătorilor 
fost înscrise de Chicid (5), 
Dan Marin (4), Samungi, 
ta,

au 
în

situație, 
solicitat
#nupa

la startul 
a selec- 

Sovietice, 
participa-

In 
organ îza- 

înscrie- 
de la 

și 
a

au

_ Bo- 
Voinea și Birtolom. în

PE PISTELE
MUNCHEN, 30 (Agerpres)

— Tn cadrul concursului inter
național de atletism de la 
Koln, recordmanul vest-ger- 
man Franz Joseph Kemper a 
stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a anului in 
proba de 1 000 m : 2:18,9. Pe 
locul secund : Liquori (SUA)
— 2:19,3. Așteptată cu viu 
interes, proba feminină de a- 
runcarea discului a fost cîști- 
gată de Liesel Westermann 
(RFG) cu 58.56 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat atletele 
românce Lia Manoliu și Ar
gentina Menis cu 58.38 m și, 
respectiv, 57,48 m. Campioana 
iugoslavă Vera NikoliCi a ter
minat învingătoare în cursa de 
800 m cu 2:02,4.

Alte rezultate : 200 m : Nal- 
let (Franța) 21,3 ; 3 000 m obst.: 
Feldmann (Elveția) 8:38,6 ; 
400 mg : Nallet — 50,3 ; pră
jină : Ohl (RFG) 5.00 m ; 110 
mg : Wodzinsky (Polonia) 14,2 ; 
400 m plat : Jelinghaus (RFG) 
47,3 ; 100 m : Fenouil (Franța) 
10,5 ; ciocan : Beyer (RFG) 
73,02 m ; 5 000 m : Benson
(Australia) 13:37,00 j Feminin : 
100 m plat Irena Szewinska 
(Polonia) 11,5 ; 400 m : Colette 
Besson (Franța) 53,6 ; înălțime: 
S. Hrepevnik (Iugoslavia) 1,83 
m.

■ In campionatele Ungariei

m :

meciul vedetă s-a înregis
trat o mare surpriză i Iugos
lavia B—Ungaria 21-13 (14-9) I 
în etapa a II-a (miercuri 
seara) echipa României în- 
tîlnește reprezentativa Un
gariei. Tot în turneul mas
culin, în grupa de la Banja 
Luka s-au obținut următoa
rele rezultate : Iugoslavia A 
— Olanda 16-12 (10-6) ; Ce
hoslovacia—Spania 26-12
(8-6).

In 
nine, 
A a 
19-13

turneul echipelor femi- 
la Mostar, Iugoslavia 

învins Cehoslovacia cu 
(10-6), iar U.R.S.S. a 

dispus de Polonia cu 18-9
(9-5).

Selecționata feminină a 
României evoluează în grupa 
de la Tuzla, unde în prima 
etapă a întîlnit redutabila 
formație reprezentativă 
R.D. Germane. După 
meci echilibrat, • victoria 
revenit handbalistelor
R.D.G. cu scorul de 12-11 
(5-6). Tn al doilea joc Ungaria 
a întrecut Iugoslavia B cu 
18-13 (7-9).

a 
un

a 
din

DE ATLETISM
(întrecerile se desfășoară Ia 
Budapesta), sprintera Balogh a 
terminat învingătoare în două 
probe : 400 m în 52,7 (nou re
cord maghiar) și 100 m plat în 
11,4. In proba masculină de 
înălțime victoria a revenit lui 
Kelemen cu 2,17 m. Pe locul 
doi, cu același rezultat, s-a cla
sat Major.

Alte rezultate : 400 m (m) ș 
Fugedy — 47,7 ; 800 m (m) î 
Molnar — 1:50,l ; suliță (f) : 
Ranki — 59,44 m.

■ Tirana : Intr-un concurs 
desfășurat la Durres, atleta 
Pronjars a sărit 1,75 m în 
înălțime (nou record albanez).

A FOST OMOLOGATĂ 
PISTA OLIMPICĂ

DE SLALOM NAUTIC
Delegatul Comisiei tehnice a 

federației internaționale de 
canoe. Rudi Landgraf (R.D. 
Germană), a omologat la Augs
burg porțiunea de canal pe 
care se vor desfășura probele 
olimpice de slalom nautic la 
caiac și canoe. „Parcursul, in 
lungime de 660 m este foarte 
reușit, și ansamblul Instala
țiilor mi se pare unic în lume”

TURUL FRANȚEI (4)
secundă de spaniolul Gomez 
și la 3 secunde de un pluton 
condus de Guimard (Franța), 
în acest pluton se afla și li
derul clasamentului general, 
Eddy Merckx. Astăzi este pro
gramată etapa a 5-a : Dinant 
— Roubaix (194,5 km).

Turul ciclist al Franței a 
continuat cu desfășurarea eta
pei a 4-a, în care caravana a 
parcurs traseul dintre Nancy— 
Marche en Famenne (242 km). 
Primul a trecut linia de sosi
re francezul Jean Pierre Ge
net în 6 h 42:23,0 urmat la o

jb gențiile de presă 
Ăl au transmis tn 

zorii zilei de 
miercuri o veste care 
a zguduit omenirea; cei 
trei cosmonauți sovie
tici. GHEORGH1 DO- 
BROVOLSKI, VLADI
SLAV VOLKOV și 
VIKTOR PAȚAEV, 
și-au găsit o moarte 

tragică la aterizarea na
vei „Soiuz 11".

Ne descoperim și ne 
plecăm frunțile In fața 
celor trei eroi dispă
ruți. Ei au făcut o 
faptă sortită să 
înscrisă pentru 
una în cartea 
a inteligenței, 

abnegației ome-

rămlnă 
totdea- 
de aur 
curaju-

lut și 
nești.

Au 
24 de 
lungă 
unui cosmonaut; au re
alizat prima stație ști
ințifică orbitală pilota
tă; au efectuat un u- 
riaș volum de cerce
tări științifice. Din ne
fericire, au plătit cu 
jertfa vieții încercarea 
lor.

Neastîmpărat, pasio
nat și temerar. avid 
mereu de cunoaștere, 
omul a știut să ia piep
tiș greutățile, să nu se 
sperie de ele, să le în
vingă.

„Ai izbutit? Continuă! 
N-ai izbutit? Continuă!* 
spunea etndva cel care 
a fost Fritdjof Nansen.

Dobrovolsîci, Volkov și 
Pațaev au izbutit, dar 
nu vor mai putea con
tinua niciodată.., In 
urma lor Insă, vor veni 
alți Prometei, gata să 
fure foc din cer, alți 
Icari, deciși să por
nească spre soare. Vor 
veni_ avînd certitudinea 
că stelele și cerul se 
lasă cucerite greu. Toc
mai aceasta le va o- 
țeli hotărîrea.

I carii rămXn totdea
una vii!

Sportivii romdnt, a- 
dlnc îndurerați, parti
cipă la marele doliu al 
poporului sovietic.

vale.

zburat timp de 
zile, In cea mai 
călătorie a vre-

TURNEUL DE FOTBAL'
DE LA TEHERAN

TEHERAN, 30 (Agerpres). — 
Turneul Internațional de fotbal 
de la Teheran a programat alto 
două meciuri.

Echipa olimpica a Turciei a 
învins cu 2—1 (1—0) selecționata 
similară a Olandei, iar reprezen
tativa Iranului a întrecut cu 2—1 
(1—1) selecționata secundă a Ce
hoslovaciei.

In cele două grupe ale com
petiției, situația este următoarea: , 
grupa A : 1. Iran — 6 p ; 2. Tur
cia (echipa olimpică) — 3 p ; 3. 
Cehoslovacia (B) — 2 p ; 4. O- 
landa (echipa olimpică) — 1 p : 
grupa B : 1—2. F. C. Argeș Pi
tești șl Maroc — 3 p : 3. Austria 
(echipa olimpică) — 2 p ; 4. Za- 
malek (R.A.U.) — Op.

REPETIȚIE OLIMPICĂ LA KIELER FORDE ■ ■■

am- 
gâz- 
ma-

In

LOTUL ROMÂNIEI LA LIBERE

ROMÂNI Carlssen (Da-

Lotul de lupte libere al României la cele 10 categorii : 
48 kg :I. Arapu (Steaua), I. Vangheliei (Tomistex Constanta), 
și M. Sabău (Crișul Oradea) ; 52 kg : P. Cernău (C.F.R. Timi
șoara), E. Butu (Nicolina Iași), G. Nicola (C.S.M. Reșița) și 
Gh. Eremia (Dinamo Buc.) ; S7 kg : Gli. Stan (Olimpia 
Satu Mare), FI. Moț (Steaua) și G11. Dobtonel (Steagul roșu 
Brașov) ; 62 kg : P. Coman (Steaua), c. Moldovan (Steagul 
roșu). A. Șuba (Comerțul Tg. Mureș) și Gh. Ciontu (Dunărea 
Galați) ; 68 kg : P. Poalelungi (Dunărea), Em. Cristian (Dinamo 
Buc.) și V. Moraru (Progresul Brăila) ; 74 kg : L. Ambruș 
(Steagul roșu), V. Mihăilă (Steagul roșu) și M. Pircălab (Pro
gresul Buc.) ; 82 kg : V. Iorga (Progresul Brăila) șl I. Dumitru 
(Steaua) ; 90 kg : I. Marton (C.S.M. Cluj) și Tr. Stoian (Rapid 
Buc.) ; 100 kg : E. Panait (Steaua) î -J-100 kg : St. Stingu 
(Steaua) și V. Enarhe (Dunărea).

nea, emisiunea „radlo-vacanța" 
s-a ocupat pe larg de turneul 
internațional. Constanța se arată 

din nou o gazdă ospitalieră.

C. POPA-coresp.

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR 
ÎN TURCIA

Turneul de fotbal de la Badajoz 
(Spania) s-g încheiat cu victoria 
echipei Steaua Roșie Belgrad, care 
tn finală a învins cu scorul de 
2—1 (după prelungiri) formația 
Real Madrid. In partida pentru 
tocurile 3—1, Sporting Lisabona 
a întrecut cu scorul de 3—1 (2—1) 
echipa Granada.

Ieri s-au înapoiat de la 
Istanbul luptătorii români care 
au participat la turneul inter
național de „libere" al Tur
ciei. Trei dintre ei au repur
tat frumoase succese. Tînărul 
Ion Arapu a cucerit primul

loc la categoria 
lorga s-a clasat 
cat. 82 kg, iar 
bruș a ocupat locul III la cat.
74 kg. Tot ieri ei și-au conti
nuat drumul la Constanța în 
vederea Turneului României.

48 kg, Vasilt 
pe locul II la 
Ludovic Am-

\* ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele știri*
CAMPIONATELE DE VELODROM AU LUAT SFÎRSIT
Campionatele de velodrom ale 

Bucureștiului s-au încheiat ieri 
o dată cu desfășurarea probei 
cu adițiune de puncte. La ju
niori mari, Marian FER FELEA 
(Steaua) — tînăr în pling ascen
siune — a obținut o victorie 
categorică, totalizînd la capătul 
celor 51 ture (20.400 km) 44 
puncte. Pe locurile următoare : 
Anton Neagoe (Dinamo) 21 p, 
Ion Gavrilă (Steaua) 18 p, Aurel 
Vulcu (Steaua) 17 p.Costel Cîrjă 
(Șc. sp. 1) 14 p.

După o dispută foarte strinsă, 
de-a lungul a 30 ture (12 km), 
Dan . 
titlul 
20 p.
Petre Cimpoieru (Șc. .. . _
p, Gheorghe Schiopu (Șc. sp. 1) 
17 p, * -
Și 
9

Andrei (Steaua) a cucerit 
la juniori mici totalizînd 

Pe locurile următoare : 
sp. 3) 19

A. Florea (Șc. sp. 3) 11 p 
ștefan Popescu

P.
(Șc. sp. 3)

AU ÎNCEPUT 
C.E. DE CĂLĂRIE

TURUL CICLIST 
AL IUGOSLAVIEI

a 5-a din Turul 
Iugoslaviei a j

1 ci-
pro-

Etapa 
clist al 
gramat o întrecere pe echi
pe, contracronometru pe o 
distanță de 20 km. Iată cla
samentul : 1. U.R.S.S.
2. Danemarca 24,51. 3. 
slavia 25,00. 4. Olanda
5. ROMANIA 25,19. 6. 
25,29. 7. Polonia 25,39.

rucan a 
glme cu 
mat de 
7.67 m. 
revenit 
69,10 m.

cîștigat săritura în lun-
E1 a fost ur- 

Pacheco cu 
ciocanului a 
(R.D.G.) cu

7,76 m. 
cubanezul 
Aruncarea 

lui Sachse

MECIUL ATLETIC 
EUROPA — AMERICA 

LA BONN?

din

24:03.
Iugo- 
25,05.
Italia

Aseară la Copenhaga :
DANEMARCA — R. F. a 

GERMANIEI 1—3

Meciul atletic dintre echipele 
Europei șl Amerlcil, care urma 
să se dispute în vara aceasta 
la Stockholm va avea loc, pro
babil, în orașul vest-german, 
Bonn. Acum, organizatorii me
dului duc tratative cu oficiali
tățile sportive din capitala R.F. 
a Germaniei, pentru a accepta 
disputarea acestui med în zilele 
de 18 șl 19 august a.c.

Prima probă eliminatorie 
cadrul campionatelor europene de 
călărie de la Aachen a fost cîș- 
tlgată de sportivul elvețian Paul 
Weier, pe calul „Wulf". El a par
curs traseul în lungime de 630 
m cu 15 obstacole în 91,6. Pe lo
cul secund s-a clasat vest-germa- 
nul Hartwig Steenken pe „Si
mona" — 94,2, urmat de elveția
nul Max Hăuri pe „Haiti" — 101,6 
și englezul Harvey Smith pe „E- 
van Jones" — 108,0. Concurentul 
sovietic Viktor Matveev * ocu
pat locul T.

VASILE SARUCAN 
ÎNVINGĂTOR LA PRAGA

In cadrul „Memorialului Ro- 
slcky", care a început Ieri la 
Praga, atletul român Vaslle Să-

Tn meci amical de fotbal, a- 
seară la Copenhaga s-au Întîlnit 
primele reprezentative ale Dane
marcei șl R.F. a Germaniei. Me
ciul s-a Încheiat cu rezultatul 
de 3—1 (0—1), tn favoarea echi
pei vest-germane, prin golurile 
marcate de Bjerre (min. 13), 
respectiv Miiller (min. 71), 
Flohe (min. 81) șl Beckenbauer 
(min. 85).

ȘTEFAN COVACI A SEMNAT CONTRACTUL 
CU AJAX AMSTERDAM I

Aseară, «-a întors din Olan
da antrenorul ștefan Covad care 
a semnat contractul cir echipa 
Ajax Amsterdam. El ne-a de

clarat că la 16 Iulie, urmează 
să se prezinte la noua sa echipă, 
antrenamentele începînd în ziua 
de 19 Iulie.

Remarcam corespon
dență anterioară faptul că re
gatele de yachting domină au
toritar bogatul program spor
tiv din cadrul „Săptămînii 
Kielului”. Acum, la sfîrșitul 
pasionantelor curse de la Kie- 
ler-F6rde, se poate 
chiar mai mult : prin amploa
rea lor și prin valoarea parti- 
cipanților, aceste regate (afla
te la a 90-a ediție) au re
prezentat un veritabil campio
nat continental și, totodată, 
în ciuda unor situații nepre
văzute. o reușită repetiție o- 
limpică.

Fără îndoială, 
au tost bucuroși
treze un semnificativ 
de participare și ni s-a
rut firesc ca el să ne fie pre
zentat ca un prim succes im
portant al ediției 1971. Nu 
ne-am așteptat — organizatorii 
probabil cu atit mai puțin — 
ca tocmai acest record să fie. 
însă, ținta multor comentarii 
critice, unele îndreptățite, a- 
părute în presa din Kiel. Ham
burg, din alte orașe vest-ger- 
mane. sau transmise în pro
gramul emisiunilor sportive la 
diferite posturi de radio. Ce 
a provocat, de fapt, nemulțu
miri. atît timp cît, amintind 
doar cîteva exemple, la clasa 
Finn au luat startul 128 de 
ambarcațiuni, la Flying Dutch
man 
Star 
pest 
tura 
1264

Am fost la Schilksee șl, de 
asemenea, am urmărit cu in
teres desfășurarea regatelor 
neolimpice Kiel - Fokernffirde- 
Kiel (197 de yachturi), Feh- 
man - Wettfahrt (126), Kiel- 
Flensburg (38) etc. Intr-adevăr,

spune

organizatorii 
să înregis- 

record 
pă-

102. la Dragon 68. la 
57, la Soling 70, la Tem- 
42 — în total, după lec- 
listelor de participare — 
de ambarcațiuni 7

marele număr de concurențl 
a cerut eforturi deosebite or
ganizatorilor care, uneori, s-au 
văzut depășiți de multitudinea 
și complexitatea problemelor 
necesitlnd asigurarea, condițiilor 
optime de disputare a regate
lor. Dar, tot atît de adevărat 
este că vremea aproape tot 
timpul neprielnică a favori
zat, cel puțin în măsură ega
lă, insuficiențele criticate. De 
aceea, desigur, la Schilksee, 
frumusețea șl valoarea regate
lor au fost oarecum diminua
te de abundența starturilor 
greșite, de marele număr de 
răsturnări și contestații.

Specialiștii —veliști, antre
nori, ziariști, ca și foarte mulți 
spectatori, buni cunoscători ai 
acestui sport — apreciază. însă, 
că — în condițiile amintite — 
marile valori ale yachtinguîui 
european și-au spus, totuși, 
cuvîntul și că, în general, re
gatele de la Schilksee au re
prezentat o utilă și reușită re
petiție a veliștilor care, după 
cum se știe, iși vor disputa 
la Kiel, medaliile olimpice ale 
anului viitor.

Așadar. în condiții îngreuiate, 
pe un timp așa cum nu și-1 
doresc acești sportivi (ori fur
tună. ori lipsă de vînt. dar în 
schimb ploaie torențială. . .) re
gatele de la Schilksee au sta
bilit, cu unele surprize, ierar
hia valorică a ediției 1971, in
teresante fiind din acest punct 
de vedere performanțele rea
lizate în special la cele 6 cla
se olimpice.

Iată, de altfel, pentru ama
torii de yachting și de... pro
nosticuri olimpice, rezultatele 
finale de la Schilksee.

SOLING. 1. Gruenwald (Sue
dia) ; 2. Kadelbach (R.F. a

Germaniei) ; 
nemarca).

DRAGON. Birch (Dane
marca) ; 2. Heilmeyer (R.F. a 
Germaniei) ; 3. Sundelin (Sue
dia).

STAR. 1. Vennerstrflem (Su
edia) ; 2. Pettersson (Suedia) ; 
3. Budnikov (U.R.S.S.).

TEMPEST. 1. Staartjes (O- 
landa) ; 2. Mankin (U.R.S.S.) | 
3. Mulder (Olanda).

FLYING DUTCHMAN. 1. 
Musto (Anglia) ; 2. Pren-
ziers (R.F. a Germaniei) ; 3. 
Geiger (Austria).

FINN. Jungbluth (R.F. a 
Germaniei) ; 2. Lundquist (Su
edia) ; 3. Rogge (R.F. a Ger
maniei).

De remarcat că dintre în
vingătorii ultimei regate nu
mai englezul Musto a reușit 
să ocupe f' ' 
samentul 
Pinegin 
(Suedia), 
maniei), 
tapov 
greaua competiție, 
tic maraton al

și primul loc în cla- 
general, ceilalți — 

(U.R.S.S.), Sundelin 
Kuweide (R.F. a Ger- 
Klein (Suedia), Po- 
(U.R.S.S.) încheind 

un auten- 
— --------- „1 „pinzelor”, pe
poziții secundare și chiar in
ferioare în clasamentele dife
ritelor clase.

Contestată în unele planuri, 
repetiția olimpică de la Kieler 
Forde ni s-a părut înainte de 
toate o excelentă și spectacu
loasă confruntare de valori, o 
convingătoare demonstrare a 
frumuseților și virtuților pe 
care sportul velelor le-a eta
lat în fiecare din zilele in 
care pe pista de apă .se reu
neau, la Schilksee, sute 
ambarcațiuni. Intr-adevăr, 
Kiel, yachtingul este la 
acasă. .
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