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• Astăzi primul gong 9 „Coadă" la sala de antrenamente și la baia... de aburi
• Nici campionii mondiali nu sint siguri

I.a edifia de anul trecut Ion Baciu (cat. 57 kg) a realizat meciuri deosebit de spectaculoase 
cucerind primul loc. Iată-l pe

pe podium
cile competiții internaționale. 
De altfel, antrenorul lotului 
maghiar Gyârgy Gurics, me
daliat la numeroase ediții

PROGRAMUL TURNEULUI
VINERI : orele 7—8 

cîntarul oficial ; 11—14 
concurs, turul I ; 17—
17.30 festivitatea de 
deschidere a Turneului 
internațional ; 17,30—22 
concurs, tururile I si II.

S1MBÂTĂ : orele 7—
7.30 cîntarul oficial ; 9— 
13 concurs, tururile II și 
III ; 17—22 concurs, tu
rurile III și IV.

DUMINICĂ : orele 8—
8.30 cîntarul oficial; 
10—14 concurs, semifi
nale și finale; 14—14,30 
premierea și festivitatea 
de închidere a turneu
lui.

După convorbirile, contac
tele politice și întîlniriie 
locuitorii orașului 
care au avut 
primele două zile 
pitala Finlandei, 
mul vizitei președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a continuat, joi, 
cu o substanțială acti
vitate de cunoaștere a 
preocupărilor și realizărilor 
țării gazdă pe tărîm econo
mic, social, științific și cul
tural.

Consacrată acestui scop, 
călătoria care a început joi 
dimineață în regiunea de 
sud-est a Finlandei — în zonă 
reprezentativă pentru struc
tura și nivelul economiei fin
landeze — a cuprins vizita
rea unor șantiere navale, 
rafinării de petrol, fabrici 
ale industriei lemnului și 
construcțiilor de mașini, pre
cum și discuții cu conducă
tori din domeniul economiei, 
oameni de afaceri, specialiști.

Tn vizita pe care o între
prind în provincie, președin
tele Nicolae Ceaușescu și so
ția sa, Elena Ceaușescu sînt 
însoțiți de președintele Re-

cu 
Helsinki, 
loc în 

■în ca- 
progra-

publicii Finlanda, Urho Kek
konen, de ministrul indus
triei, Olavi Salonen, minis
trul comerțului exterior, O- 
lavi Mattila, președintele Fe
derației industriașilor finlan
dezi, Erkki Partanen, precum 
și de Kaarlo Veikko Makela, 
ambasadorul Finlandei la 
București.

Șeful statului român, este 
însoțit, de asemenea, de to
varășii Ianoș Fazekaș, vice
președinte al Consiliului 
de Miniștri, loan Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Mircea 
Bălănescu, ambasadorul Ro
mâniei la Helsinki.

La plecarea de la reședin
ța lor oficială din Helsinki, 
președintele Nicolae Ceaușes
cu, și soția sa Eiena Ceaușes
cu, au fost salutați cu căldu
ră și simpatie, ca și în ziua 
precedentă, de numeroși lo
cuitori ai capitalei, care aș
teptau în fața Palatului pre
zidențial.

în drum spre port, oaspeții 
vizitează centrul de proiec
tări al puternicului concern 
industrial „Valmet Ov".

La capătul cheiului, preșe-

dintele Nicolae Geaeșescu și 
soția sa, Elena Ceaușescw, 
președintele Urho Kekkonen 
și persoanele care-i însoțesc 
se urcă pe spărgătorul de 
gheață „Apn“, la bordul că
ruia vor călători pînă la 
Skoldvik.

Momentul următor al vizi
tei a fost marcat de primirea 
deosebit de călduroasă făcu
tă oaspeților de populația 
orașului Karhula.

Coloana mașinilor oficiale 
s-a îndreptat, apoi, spre lo
calitatea Vuoksenniska, unde, 
în incinta marelui parc na
tural Saimaan Havl, se află 
Casa de oaspeți a concernu
lui „Enso Gutzeit Oy“, pusă 
la dispoziția președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Astfel, ia sfîrșit cea de-a 
treia zi a vizitei în Finlanda 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, zi bogată 
în impresii, în discuții fruc- 

de
șe- 
de

tuoase, în manifestări 
prietenie și stimă față de 
ful statului român, față 
tara și poporul nostru.

SPORTIVII RĂSPUND ÎNTR-UN SINGUR GLAS:întregul nostru elan tineresc,
Baciu in meciul final cu Ion Păun, surprins cînd îfi ducea ad

versarul în tuș
CONSTANȚA 1 (Prin tele

fon de la trimisul nostru).
Joi, pe litoral, razele soa

relui n-ati mai putut să stră
pungă cortina mohorîtă a 
norilor și astfel numeroșii 
luptători, participanți la cea 
de-a X-a ediție a Turneului 
internațional al României, 
n-au mai fost ispitiți de 
plajă și de apa mării. în 
schimb, cu toții au făcut 
„coadă" la sala de antrena
ment și la baia de aburi. 
Toți sportivii cafe se vor în
trece în Sala sporturilor din 
localitate se pregătesc fe
bril chiar și în aceste ul
time ore înaintea primului 
gong, pentru că o spunem fă
ră exagerare, confruntările 
acestei ediții a turneului se 
enunță deosebit de dificile, 
nu numai datorită număru
lui record de concurenți (în
că incomplet pînă joi seara) 
ci și valorii acestora. Nu sînt 
de loc optimiști nici așii 
sportului luptelor, actuali și 
foști campioni mondiali și e- 
uropeni, ca de pildă, Gheor- 
ghe Berceanu, Simian Popes
cu, Nicolae Martinescu (Ro
mânia), 
garia), 
garia), 
Alakoc 
meister

rora le-am cerut, firește, cu 
prioritate părerea despre 
competiție. Nici unul dintre 
ei nu e sigur că va urca 
pe treapta cea mai înaltă a 
podiumului de premiere, lu
nii, poate, spun aceasta din

motive tactice). Nicolae Mar- 
tinescu, pe care l-am în- 
tîlnit într-o pauză de antre
nament, părea destul de pre
ocupat de prezența concu
rentului maghiar Kiss, un 
vechi rival al său la ma-

ale J. O. și G. M., ne-a 
spus că a deplasat la Con
stanța pe toți sportivii săi 
pe care îi va înscrie la mon
dialele din august de la So
fia. întrebat, de ce nu i-a

Costin CHIRIAC
(Continuare tn pag. a 4-a)

A fost acest campionat superior sau inferior edițiilor anterioare ?

Consultarea observatorilor federali
oferă aceleași judecăți divergente

ÎNFĂPTUIRII POLITICII PARTIDULUI!
ÎNROLAȚI ÎN MARELE FRONT

AL OAMENILOR MUNCII

Ferencz Kiss (Un- 
Petar Krumov (Bul-

Siri Akar, Metin 
(Turcia), Horst Stot-

(B.D.G.) și alții că-

OUMINICA, PLENARA*
COMIIIIULIII

FEDERAITEI Dl FOTBAL
La sediul Federației româ

ne de fotbal (str. Vasile Con
ta 16) va avea loc duminică, 
de la ora 9, plenara Comite
tului federal.

Pe ordinea de zi, figurează 
următoarele probleme :

1. Informare privind des
fășurarea campionatului divi
zionar ediția 1970-71 și asu
pra activității echipelor re
prezentative.

2. Aprobarea regulamentu
lui de organizare a activită
ții fotbalistice.

3. Măsuri organizatorice.

Iată-i și pe observatorii fe
derali „luînd cuvin tul" în 
cadrul anchetei noastre i „A 
FOST ACEST CAMPIONAT 
SUPERIOR SAU INFERIOR 
EDIȚIILOR ANTERIOARE?" 
Răspunsurile acestor binecu- 
noscuți tehnicieni sînt și ele 
controversate, de unde re
zultă (amintindu-ne și ceea 
ce ne spuseseră antrenorii și 
jucătorii) că — în materie de 
fotbal — zicala „cîte capete, 
atîtea păreri" este nemuritoa
re

Urmărind cu atenție apre
cierile lor pe marginea cam
pionatului abia încheiat, vom 
vedea că divergențele de pă
reri nu se opresc la lucruri 
mărunte — la opinii asupra 
unui factor sau altul (teh
nic, tactic sau fizic) —, ci 
merg pînă la judecăți de va
loare, cum ar fi factura de 
ansamblu a campionatului, a 
jocurilor prestate de divizio
narele A, a evoluției gene
rale a unor formații, cu refe
riri la perspectivele ce se 
întrevăd pentru noul sezon.

Dincolo, însă, de aceste ne- 
concordanțe, trebuie remar
cat că fiecare dintre invita
ții anchetei noastre spune o 
serie de lucruri interesante, 
demne de luat în obiectiv.

Citiți în pagina a 3-a răs
punsurile la ancheta noastră.

A'

X:

Asistăm, în aceste zile, la o 
uriașă manifestare pe plan 
național, prin care întreaga 
națiune își exprimă adeziunea 
totală față de politica internă 
și externă a partidului, înso
țită de hotărîrea nestrămuta
tă de a munci cu toate for
țele pentru a o transpune ne
contenit în -Viață.

La acest impresionant con
sens unanim participă integral și 
sportivii patriei noastre. Ei dau 
o înaltă apreciere activității 
strălucite desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în 
fruntea delegației române care 
a vizitat țările socialiste din 
Asia, stăruințelor lui neobosite 
pentru înfăptuirea sarcinilor și 
liniei generale stabilite 
de al X-lea Congres al 
dului.

Primirea entuziastă 
solilor României socialiste, 
afecțiunea caldă, simpatia cu 
care a fost întîmpinată dele
gația. au demonstrat o dată 
în plus — prin verificarea in
dubitabilă în fața maselor — 
justețea" politicii partidului și 
statului nostru, profundul ei 
caracter popular.

Discursurile de însemnătate 
istorică ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. conținutul deosebit 
de fertil al convorbirilor ofi
ciale. aprecierile de un deplin 
realism și spirit creator cu
prinse în declarațiile comune, 
vor alcătui — indiscutabil — 
unul dintre documentele cele 
maj de preț ale activității po
litice puse în slujba consolidă
rii unității țărilor socialiste, 
solidarității în lupta antiimpe- 
rialistă, propagării ideii de le-

galitate deplină In relațiile in
ternaționale.

înrolați fn marele front al 
oamenilor muncii, constructori 
ai societății socialiste multi
lateral dezvoltate, sportivii ro
mâni se angajează ferm. In 
fața partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. să mun
cească fără preget, să nu-ți 
cruțe nici un efort, pentru în
florirea necontenită a patriei 
socialiste, pentru ridicarea. In 
continuare, pe treptele cele mai 
înalte, a numelui și prestigiu
lui României.
cont univ. MARIN BlRJEGA 

vicepreședinte 
al C.N.E.F.S.

IN SLUJBA PĂCII Șl PROGRESULUI
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făcută

SUBSCRIU DIN
TOATĂ INIMA!

SOCIAL

IARNA CAR ȘI VARA SANIE

ALE CU SINT PIRTIILE ?
• Realizări și perspective frumoase pentru baza materială 
a sportului de iarnă • Facem pîrtii, dar cine le îngrijește ? • Cînd 

Mercur se leagă la ochi...

Fază de mare spectacol — 
cum ne-am dori, cit mai mul
te, și la finala ,,Cupei Ro
mâniei", de duminică — la 
ultimul meci de campionat 

dintre Dinamo și Steaua

Urmărind cu emoție și adine 
Interes imaginile televizate care 
ne-au oferit posibilitatea partici
pării Ia un eveniment de remar
cabilă importanță Internațională — 
vizita delegației române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în țările socialiste din Asia — nu 
pot să-mi exprim, în aceste ci- 
teva cuvinte, decît totala adeziu
ne la politica partidului, politică 
înțeleaptă, pusă în slujba intere
selor națiunii noastre socialiste, 
a păcii și socialismului.

încă o dată, aș dori să sub
liniez profunda satisfacție față 
de modul în care a decurs a- 
ceastă călătorie în țările socialis
te din Asia. Primirea făcută de
legației române, atenția șl stima 
acordată conducătorului nostru 
iubit, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Jn toate clipele vizitei, 
au dovedit deosebitul prestigiu de 
care se bucură România socialis
tă la ora prezentă. Am înțeles 
că dragostea șl prietenia cu care 
a fost înconjurată delegația ro
mână reprezintă rodul unei po
litici constructive și clarvăzătoare, 
menite să ducă la consolidarea 
forțelor antlimperialiste, politică 
la care subscriu din toată inima.

NICOLAE MARTINESCU 
maestru emerit al sportului

Am trăit sentimente de le
gitimă mîndrie citind relată
rile din presă și urmărind 
transmisiile pe micul ecran 
de la vizita în țările socia
liste din Asia a delegației de 
partid și guvernamentale 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mi-am dat seama 
de stima și considerația de 
care se bucură secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român și ceilalți conducători 
ai țării noastre și de înaltul 
prestigiu dobîndit de Româ
nia socialistă. Rezultatele vi
zitei reprezintă o importantă 
contribuție adusă la cauza 
generală a socialismului.

în calitate de cetățeană și 
de sportivă, de scrimeră a lo-

A

Vom urma îndemnul vorbei 
din bătrîni și vom ataca, acum 
în vremea secerișului, proble
mele bazei materiale a sportu
lui de iarnă pentru care nu se 
mai poate face nimic atunci 
cînd sezonul rece își pune co
jocul alb. Ne îndeamnă la a- 
cdasta două motive bine înte
meiate : a) dezvoltarea într-un 
ritm foarte susținut a gustului 
pentru vacanțele de iarnă și 
pentru practicarea schiului și b) 
situația anacronică existentă în

ceea ce privește bazele schiu
lui, sportul numărul unu al ier
nii.

Trebuie să arătăm din capul 
locului că ținînd pasul cu dez
voltarea activității turistice, în 
special a celei internaționale, în 
ultimii ani fostul Oficiu națio
nal de turism a contribuit direct 
la dezvoltarea rețelei de mijloa
ce mecanice de urcat panta 
(teleferice și schilifturi) și a 
rețelei hoteliere, făcînd ca prin
cipalele stațiuni montane să

dispună la ora actuală de con
dițiile unor stațiuni moderne 
de sporturi de iarnă.

De acestea profită atît schiul 
de performanță, cit și schiul de 
agrement, cu tot mai largă răs- 
pîndire în rîndurile tineretului, 
în actualul cincinal, acțiunea va 
fi continuată de Ministerul Tu-

Gh EPURAN

(Continuare In pag. a 3-a)

tului reprezentativ al Româ
niei, care se pregătește în a- 
ceste zile pentru Campiona
tele mondiale de la Viena, 
îmi exprim atașamentul de
plin față de politica înțeleap
tă, realistă a Partidului Co
munist Român și a statului 
nostru, pusă în slujba con
tinuei consolidări a priete
niei dințre țările socialiste, 
bunelor relații cu toate po
poarele lumii, păcii șl pro
gresului social

ECATERINA IENCIC- 
STAHb 

maestră emerită a sportului 
componentă a echipei 
feminine de floretă 

a României

începe „Raliul României44
Astăzi, începlnd de la ora 20,01, 

cca. 30 de echipaje vor lua star
tul din fața hotelului Intercon- 
tinental-BUcurești în Raliul Ro
mâniei, competiție care va în
cununa cu titlurile de campioni 
naționali pe automobillștil care 
se vor dovedi cei mai buni în 
această disciplină. Drumurile, a- 
proape în totalitate modernizate 
nu le vor pune probleme deose
bite, ci doar mediile orare care 
pe multe sectoare sînt de 70 km, 
ceea ce reprezintă o trenă sus
ținută în condițiile respectării 
tuturor regulilor de circulație. 
Primele locuri le vor hotărî însă,

Azi, la ora 16, pe velodromul Dinamo

START ÎN „CUPA ZIARULUI SPORTUL"

ca de obicei, cele 12 probe de 
viteză în coastă Incluse In traseu 
și circuitul de viteză care se va 
disputa duminică dimineața tn 
București. De aceea, pe aceste 
probe va ti Interesant de urmărit 
duelul dintre echlpalele Aurel 
Pulu—C. Pescaru $1 E. Ionescu. 
Cristea—P. Vezeanu, principalii 
favorițl.

Pentru cei Interesați sâ-1 ur
mărească pe concurențl reamin
tim traseul, preclzlnd orele de 
trecere în principalele puncte s 
București (20,01), Pitești (21,33), 
Cimpulung (22,21), Podul Dîmbo
viței <22,*7), Rîșnov (23,23), Bra
șov (00,11), Tg. Mureș (02,53), 
Gheorghienl (04,51), Poiana Teiu
lui (06,18), ------- ” .............
Lacul roșu ..........
(08,54), Miercurea ’ Ciuo 
Moeclu (11,33), Rucâr
Cimpulung (12,21) unde 

prevăzută o neutralizare 
ore,

Dintre xeitâțile mitologiei antice, doar 
una era legată la ochi, cea a drep
tății. Mercur avea, in schimb, nu 

numai picioare, ci și ochi ageri.
De aceea ni se pare curios să-i vedem 

pe cei ce — simbolic — activează astăzi 
sub semnul lui Mercur, legați din cînd în 
cînd la ochi, cînd și dreptatea a renunțat 
la văl. Doar așa se explică unele aspecte 
moștenite de Ministerul Turismului care 
dorește să extindă activitatea turistică de 
iarnă, dar la mijloacele moderne de urcat 
panta (telecabinele de la Sinaia, Brașov 
și Poiana) nu dispune și de pîrtii de schi 
corespunzătoare. Pentru Sinaia există un 
proiect, care sperăm să fie realizat anul 
acesta; pentru Poiana există vechile pîrtii 
de competiții, dar ele sînt insuficiente și 
mai ales dificile pentru schiorul mediu. 
La Brașov, fiindcă telecabina a fost am

plasată fără ca să se gîndească cineva 
și la schi (deși aproape trei luni s-ar pu
tea coborî de pe Tîmpa) ea are iarna se
zon mort.

Pentru rezolvarea problemelor bazei ma
teriale a schiului eforturile separate ale 
federației de specialitate și întreprinderi
lor Ministerului Turismului nu pot duce Iu 
rezultatele cele mai bune. De aceea se im
pune o colaborare strînsă între toți cei 
interesați în dezvoltarea rețele; de pîrtii și 
teleferice. Noi sîntem în stadiul amena
jării unor stațiuni cu tradiție, dar cu un 
domeniu schiabil care nu mai corespunde 
nevoilor.

De aceea efortul pentru dezvoltarea lor 
trebuie făcut în toate direcțiile, inclusiv 
al pîrtiilor de schi, fără de care nu poate 
fi concepută o stațiune pentru vacanțele 
de iarnă.

Iubitorii ciclismului din Ca
pitală și. îndeosebi, concuren- 
ții așteaptă cu emoție startul 
în prima probă a celei de a 
II-a ediții a „Cupei ziarului 
SPORTUL”. Emoțiile sînt ge
nerate. firește, de concursul 
care începe astăzi la ora 16 
pe velodromul Dinamo, con
curs care se , anunță deosebit 
de disputat, de ridicată valoa
re. dar și de ploaia ce amenin
ță în fiecare clipă să facă im
practicabilă 
Să sperăm 
fi alături

x

pista de beton. .. 
însă că vremea va 
de sportivi și că

-

■;

X_.

primele trei probe — VITEZA 
(sistem eliminatoriu), URMĂ
RIRE INDIVIDUALA și ELI
MINARE — se vor putea dis
puta in condiții normale.

Pină la ora cînd redactăm 
această ultimă avancronică, in 
Capitală au sosit delegațiile 
Cehoslovaciei și Bulgariei. E- 
chipa Cehoslovaciei este alcă
tuită din Milos Jelinek. Jiri 
Petka, Molimir Latsko, Dușan 
Latsko, Milan Jindrich și Jiri 
Miculica, iar cea a Bulgariei 
din Boris Mladenov, Vasil 
Diankov. Bohumil Parușev,

Ștefan Ștefanov, Stoian Sioia- 
nov și Atanas Nikolov. Team- 
ul bulgar este însoțit de cu
noscutul tehnician de reputație 
internațională ALEXANDR BI- 
CEV. în cursul serii era aș
teptată și sosirea pistarzilor 
din Ungaria.

Antrenorii 
au stabilit 
principalele 
goescu, Șt. Laibner și C. Ne- 
goescu — la viteză. Șt. Laib
ner — 1000 m cu start de pe

echipei României 
titularii pentru 

probe : Fi. Ne-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Piatra Neamț (07,34), 
(08,25), Gheorghienl 

(09,42), 
(11,59). 
există 

__________ de 4 
ore, Podul Dîmboviței (16,57), 
Rîșnov (17,33), Brașov (18,21). Tg. 
Mureș (21,03), Gheorghienl (23.01), 
Tg. Neamț (00,53), Cheile Bica- 
zulul 
(03,49), 
(06,02), 
govlște 
Scinteil

Sîmbătă,
17,31 vor lua startul din Cimpu
lung, efectuînd doar a doua bu
clă a traseului consacraților Șl 
cele 16 echipe de începători, 
ele urmînd să sosească în Bucu
rești duminică după ora 11.40. 
Traseul începătorilor măsoară 
1161 km și în cea mal mare par
te trebuie parcurs cu o medie 
de 65 km/oră, care ni se pare 
cam mare. Ei vor disputa și 4 
probe speciale de viteză în coas
tă șl o probă de îndemînare (la 
București).

(02,33), Miercurea Ciuc 
Moeclu (05,36), Rucâr 
Cimpulung (06,24), Tir- 

(08,07), București — Piața 
(09,16).

începlnd de la ora
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au concluzionat utilitatea ad
ministrării unor produse me
dicamentoase în practica me- 
dico-sportivă, în scopul acce
lerării proceselor de refacere 
a organismului, de pregătire 
biologică de concurs. De aici 
însă și pînă la utilizarea abu
zivă a unoi preparate farma
cologice cu scop stimulativ, de 
creștere artificială a randa
mentului energetic, ceea ce se 
definește prin termenul de 
„doping", este un drum lung, 
presărat de accidente posibile, 
de încălcarea flagrantă a eti
cii sportive, fapt ce-a făcut ca 
acest fenomen să fie proscris 
în sport și în același timp să 
constituie o preocupare de 
seamă a organismelor interna
ționale dată fiind gravitatea 
actului de drogare.

Se știe că încă din 1968 Mi
nisterul Sănătății a dispus nu
mirea unei comisii centrale de 
control anti-doping, fixînd ca 
laborator de efectuare a ana
lizelor Centrul de Medicină 
Sportivă. Prin sprijinul acelu
iași minister și al C.N.E.F.S. 
acest laborator a fost dotat cu 
echipamentul adecvat, iar in 
prezent se află în fază de de- 
săvîrșire, atît în ceea ce pri
vește dotarea cît și perfecțio
narea cadrelor. Fixarea, în a- 
celași timp, a laboratorului de 
contra-expertiză la nivelul In
stitutului Medico-Legal a con
tribuit la o mai bună instruc- 
tare a cadrelor din acest sec
tor, asigurîndu-se astfel bazele 
teoretice și. metodologice ale 
acestei acțiuni, în primul rînd 
de ordin educativ.

Deși s-a elaborat regulamen
tul de funcționare al acestui 
control, precum și o primă 
listă de mijloace interzise (me
dicamentoase, fizice, hipnotice 
etc.), difuzindu-se aceste in
strucțiuni tuturor federațiilor 
sportive, deși au fost organi
zate numeroase dezbateri cu 
sportivii, antrenorii și medicii 
loturilor, unele din ele cu ca
racter public — simpozioane, 
mese . rotunde —, să constată 
că, fie în străinătate, fie în 
țară, laboratorul ne mai ofe
ră analize pozitive, unele din
tre ele . rod al ignoranței (la 
fel de gravă), altele, din rea 
credință sau din nerespectarea 
prevederilor regulamentare.

Astfel, două cazuri petrecute 
în cursul trimestrului II al 
anului curent — prezența de 
Ephedrină în urina unui ciclist 
(Mircea Virgil — Metalul Plo- 
peni) și a unui caiacist (Andrei 
Conțolenco — Steaua) — arată 
că problema nu este pe deplin 
stâpînită de medicii cluburilor 
și ai asociațiilor sportive, motiv 
pentru care facem, din nou, 
precizările de rigoare. In pri
mul rînd prezentarea la aceste 
controale este absolut obligato
rie (indiferent că acțiunea este

PROMOȚIA—’71A ABSOLVENȚILOR I.E.F.S
? 1
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doping), refuzul fiind sancțio
nabil, ca și rezultatul pozitiv. 
Menționăm acest fapt deoarece 
în două situații a existat acest 
refuz, susținut de însuși dele
gatul unei federații (fotbal), 
care abia ulterior și-a dat a- 
cordul pentru etapele urmă
toare. In al doilea rînd, spor
tivul ațes pentru control de 
către organul federal (arbitrul 
general) este dator să se pre
zinte pentru recoltare, însoțit 
de medic sau de antrenor, ime
diat după terminarea competi
ției și să declare în scris medi
tația utilizată în ultimele 24 
de ore (în treacăt fie spus în 
ultimele 24 de ore este obli
gator să se sisteze orice medi
care ce poate avea interferențe 
cu dopingul), Luarea unor pro
duse care conțin în compoziția 
lor substanțe dopante, cum a 
fost în cazul celor 2 sportivi, 
„Sirogal cu Ephedrină11, pentru 
o așa zisă bronșită, constituie 
de asemenea dopaj și predis
pune la măsurile de rigoare. 
Atragem în același timp atenția 
asupra altor mijloace care, de 
asemenea, sînt considerate do
ping, cum ar fi alcoolul, tran
chilizantele, hipnosedativele, 
anxioliticele, anabolizantele etc. 
care, de altfel, la ora actuală, 
pot fi depistate în produsele 
biologice ale organismului.

De aceea, credem că este 
absolut necesar ca la nivelul 
loturilor și al cluburilor, pro
blema combaterii dopajului 
trebuie să constituie sarcina 
majoră a medicilor de loturi 
și cluburi și nu a altor per
soane, cunoscut fiind faptul că 
prin regulamentele internațio
nale lista de produse dopante 
rămîne deschisă comportînd 
modificări permanente. Iată de 
ce am crezut extrem de util 
să atragem atenția că în con
dițiile în care în țara noastră 
există deja o lege de stat pri
vind combaterea și utilizarea 
produselor stupefiante (multe 
din drogurile utilizate în sport 
intră în această categorie), re
fuzul unor persoane de a se 
supune controlului sau de 'a 
Împiedica efectuarea lui co
rectă capătă valențe foarte 
grave. . , .

Este necesar să lăsăm această 
problemă a medicamentului pe 
seama medicului sportiv, care, 
în colaborare cu alți specialiști, 
va stabili necesitățile și mo
mentul de administrare a dife
ritelor produse farmacologice, 
el fiind călăuzit în permanență 
de ideea apărării sănătății spor
tivului, a apărării eticii spor
tive și apoi a rezultatului spor
tiv, care trebuie să reprezinte 
sinteza factorilor de mai sus.

dr. IOAN DRĂGAN 
președintele comisiei centrale 

de control anti-doping

-------- --- - ------------------
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Concursul international

ECHIPA CEHOSLOVACIEI CONDUCE DUPĂ PRIMA PROBĂ
Cu evoluția ultimilor sportivi, 

Ieri dimineață la baza hipică din 
• Calea Plevnei s-au încheiat dis

putele din prima probă — că
lina — a concursului internațio
nal de pentatlon modern.

In ziua a doua nici unul din 
cei 10 sportivi nu a mai reușit 
performanța concurentului sovie
tic V. Sileahiu de a acumula 
punctajul maxim de 1 100 p. Cel 
dial bine s-a comportat pentatlo- 
nlstul american Mark Driscoll 
care, cu calul Șagltia, a acumu
lat 1030 p., trecând pe locul al 
patrulea în clasamentul indivi
dual. De altfel, nu s-au produs 
modificări importante în ierarhia 
stabilită cu o zi înainte, decit 
numai în clasamentul pe echipe 
(precizăm că aici se iau în con
siderare 
rezultate 
chipe).

Cu un . 
rltă faptului 
l-a întrecut pe colegul său Korab, 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
trecut pe primul loc, în timp ce 
Franța, rămasă doar cu punctele 
din prima zi, a coborît trei 
locuri.

Un frumos salt a făcut echipa 
Bulgariei care a ajuns în pozi
ția a doua, datorată Iul Mlhai 
Andonov (935 p.).

Constantin Călina a adus punc
te prețioase (995) echipei a doua 
a țării noastre, făcind ca ele să 
se adauge celor primite jn prima 
zi de FI. Mureșamu și C. Zam
fir și, de pe ultimul ioc, să trea
că pe. cel de al treilea. In schimb 
România 
penultima poziție, la 110 puncte 
de prima clasată. O coborîre 
vertiginoasă a făcut și reprezen
tativa U.R.S.S., ocupanta locului 
VII. Cu toate că unul dintre penta- 
tloniștii americani (Tom Roth) a 
înregistrat numai 365 p I, echipa 
S.U.A. ocupă locul V.

doar cele mai bune 3 
din patru ale unei e-
punctaj superior, dato- 

că B. Starnovsclii

I se află acum pe

Din nou in fața unei comisii. De data aceasta tinerii absolvenți lEB'S 
repartizați și după cum se vede emoțiile nu au dispărut definitiv.

vor afla unde au fost

Foto: V. BAGEAC

PERSPECTIVELE HANDBALULUI

SÎNT DINTRE CELE MAI BUNE

Pe marginea turneului final al campionatului juniorilor și școlarilor

Desigur, concursul este abia la 
Început, fiecare probă care ur
mează poate produce importante 
schimbări atît in clasamentul in
dividual, cit șl în cel pe echipe. 
Deocamdată ele au următoarea 
configurație : INDIVIDUAL : 1.
V. Silealiin (U.R.S.S.) 1 100 p
2—3. E. Azmanov (B). J. Bariu 
(C) 1065 p, 4. M. Driscoll (S.U.A.) 
1030 p, 5. FI. Mureșanu (R. II) 
1015 p, 6—8. I. Gulguet (F), C. 
Natov (B), G. Weiner . (S.U.A.) 
1 000 p, 9—li. D. Spirlea (R. I), 
J. Novac (C), P. Salvadori (F) 
995 p ; ECHIPE : 1. Cehoslovacia 
3050 p, 2. Bulgaria 3 000 p, 3. 
România II 2995 p, 4. Franța 
2980 p, 5. S.U.A. 2970 p, 6. Ro
mânia I 2940 p, 7. U.R.S.S. 2900 p.

Azi, de ]a ora 9, la sala Flo- 
reasca — scrimă.

Toți spun că parcă a fost 
ieri. își reamintesc în cele 
mai mici amănunte despre 
concursul de admitere, des
pre numărul mare de candi
dați (10 pe un loc), despre 
emoțiile trăite în ziua cind 
s-au anunțat rezultatele, des
pre primele ore de curs și 
lecții practice.

Au trecut patru ani. Acum, 
foștii candidați la studenție 
sînt absolvenți ai Institutului 
pentru educație fizică și sport, 
proaspeți posesori ai diplomei 
care-i atestă ca 
educație fizică, 
activiști sportivi.

30 iunie 1971. 
zentlre în fața 
care, de data aceasta, nu mai 
face verificarea cunoștințelor 
dobîndite, ci repartizarea la 
catedre a noilor dascăli. Aceș
tia, în număr de 195. dintre 
care 150 cu examenul de stat, 
au venit în fața comisiei în 
ordinea mediilor. Șefii promo
ției 1971 ? O fată și un băiat 
cu medie egală : 9,78. Numele 
lor Maria Sloi și Grigore Si- 
ghitiu. Să continuăm. însă, 

„clasamentul11 : 3. Gheorghe
Cișmaș (9,67), 4. Constantin
Nicolae (9,64). 5. Maria Ghia-

profesori de 
antrenori sau

Ultima pre- 
unei comisii

ță (9,63), 6. Marina Șelaru (9,55), 
7. Horațiu Niculescu (9,51) și 
așa încă un număr destul de 
important cu media de peste 9.

Comisia formată din prof. dr. 
M. Epurau, prof. univ. E. Bran, 
prof. dr. A. Iliescu, prof. " 
Forțiu (inspector general 
M.L), conf. univ.. T. Tatu 
conf. univ. Gh. Teodorescu 
minează repartizările.

Iată, în fata comisiei a ajuns 
Marioara Lazăr (9,00) care a 
optat pentru Liceul industrial 
din Timișoara.. Am rugat-o să 
ne spună cum se simte cu 
ordinul de repartizare _ in. .. 
poșetă. „Am avut specializarea 
atletism. Sper ea la școala 
unde voi munci să ob(in re
zultate bune in acest dome
niu. Momentan nu știu ce să 
spun, încerc un sentiment de 
regret că mă despart de cole
ge și colegi eu care timp de 
4 ani am împărțit bucuriile și 
necazurile, l’e de altă parte, 
am început să simt, deja, res
ponsabilitățile ce apasă pe 
umerii unui cadru didactic”.

Reporterul a constatat și un 
gest de autentică prietenie. 
Autorul : Ion Herman, multi
plul campion național de judo. 
Avînd medie mare (8,49), be-

D. 
în
Și 

în-

TREI M0T0C1CLIȘTI ROMÂNI
Miercuri au plecat în Fran

ța motocicliștii clubului Me
talul București Cristian Do- 
vids, Aurel Ionescu și Mihai 
Iordan, care vor participa la 
cîtevă concursuri de motocros 
în localitățile Sauze-Faussals 
(4 iulie). Mairie de Fraugy

CONCUREAZĂ IN FRANȚA
(11 VII), Charente (18 VII) și 
Lavaur (25 VII). Cei trei a- 
lergători sînt însoțiți de Savu 
Spătaru, președintele clubului.

de dreptul de opțiune 
un. post în Timișoara.

neficia 
pentru
Dar colegul . și prietenul său 
Marcel Bogdan (tot judoka) 
l-a rugat 
deoarece 
meieze 
Begăi. 
origină, 
în fața 
preferă 
unde este nevoie... Gestul său 
a fost apreciat în mod deose
bit de membrii comisiei, care 
i-au oferit un post în care Ion 
Herman, pe lingă munca de 
profesor, va putea 
și pregătirea pentru 
care l-a consacrat.

Au mai trecut prin 
misiei: patinatoarea
Tașnadi care va activa la... 
Miercurea Ciuc, atleta Viorica 
Gabor, tenismanul Gheorghe 
Boaghe care a fost repartizat 
la Școala sportivă nr. 3 din 
București, baschetbalistul Jean 
Antonescu și mulți alții.

Deci, după patru ani a ur
mat ultimul act al studenției. 
La ieșirea din sala de festivi
tăți a I.E.F.S.-ului, cu ordinul 
de repartizare în buzunar, stu
dentul de ieri este profesorul 
de azi. Un drum neted, plin 
de perspective se deschide în 
fața noilor dascăli 
promis să nu p___ ______
nici un efort, la locurile lor de 
muncă, pentru 
performanțe în noua postură 
de profesor.

Despărțirea s-a făcut cu pro
misiunea ca peste 10 ani să se 
revadă cu ocazia tradiționalu
lui banchet

cedeze locul, 
să-și

Pe 
arădean

să-i 
dorește 

un cămin 
Herman, 
și-a înțeles amicul și 
comisiei a spus că 
să muncească acolo

inte- 
malul 

de

continua 
sportul

fața co- 
Maria

care au 
precupețească

a realiza noi

Paul IOVAN

EXCURSIE 
CICLOTURISTICĂ 

LA GIURGIU
Comisia de ciclotu

rism a C.M.E.F.S. Bucu
rești în colaborare 
cu C.M.O.P. organi
zează o 
cloturistică, în 
de 3—4' iulie, la 
tierele navale și 
tul Giurgiu. Adunarea 
participanților va avea 
loc sîmbătă la ora 9 
în fața stadionului Di
namo.

în
C.M.O.P.

excursie ci- 
zilele 
șan- 
por-

Emanuel FÂblTANEANU

CARE ESTE NOUA „PRODUCȚIE" A ANTRENORILOR NOȘTRI ?
Opt mese din frumoasa 

sală a sporturilor din Cluj 
vor constitui tot atîtea scene 
pe care se vor întrece — cu 
începere de azi și pînă du
minică — cei mai mici con- 
curenți ai campionatului re
publican individual de tenis 
de masă.

Pe lingă semnificația com
petiției care decerne titluri 
de campioni ai țării, întrece
rile de la Cluj prilejuiesc și 
o testare importantă a mun-

cii antrenorilor privind . pre
gătirea eșalonului de miine 
al tenisului de masă româ
nesc. Deci o verificare a 
„producției11 tehnicienilor noș
tri. Cine va izbîndi? Vom 
afla duminică.

Ministerul învățămîntului 
în colaborare cu F.R.T.M. or
ganizează la București, în zi
lele de 6 și 7 iulie, o con
sfătuire cu antrenorii de te
nis de masă care activează la 
școlile sportive.

Ale cui sînt pîrtiile ?
(Urmare din pag. 1 )

rismului, efortul principal fiind 
îndreptat spre Poiana Brașov, 
stațiune care va cunoaște o dez
voltare impresionantă. Din pro
iectul care va începe să prindă 
viața încă din acest an, mențio
năm construcția a încă 16 ho
teluri (cca. 3 000 locuri) și res
taurante, dar mai ales nume
roasele baze pentru schi. Astfel 
sint prevăzute trei trambuline 
noi (30, 70 și 120 m), 21 pirtii 
pentru schiul alpin (totalizind 
25,5 km) și 12 pirtii pentru 
schiul de fond și de promenadă 
(cca. 55 km). Acestora Ii se vor 
adăuga pirtii de schioring (schi 
tras de cai), motoschi, o pirtie 
de bob și o altă serie de ame
najări pentru sporturile de vara 
și activitățile distractive.

Programul este vast, și ne 
bucură mai ales faptul că fiind 
făcut pe baza unui plan de sis
tematizare, el prevede în egală 
măsură dezvoltarea bazei de ca
zare și alimentație publică și a 
bazei sportive a schiului care 
— nu trebui? uitat — stă de 
fapt la baza apariției stațiunii 
de la poalele Postăvarului și 
este rațiunea majoră a existen
ței sale.

Totodată, sperăm că noile rea
lizări vor coincide și cu o altă 
organizare a administrației și 
întreținerii bazei sportive, și în 
special a pîrtiilor de schi aflate 
astăzi intr-o situație anacronică. 
Astfel la Poiana în timp ce 
noua telecabină, schiliftul din 
Ruia și schilifturile din Poiana, 
mijloace create pentru folosirea 
mai intensă a pîrtiilor de schi 
(instalații economia rentabile

tocmai datorită acestui fapt) 
sînt în administrația Oficiului 
Județean de Turism Carpați 
din Brașov, pîrtiile de schi cu 
vechiul teleferic și schiliftul de 
pe virful Postăvarului sînt in 
grija Administrației bazelor 
sportive Brașov, întreprindere 
ce ține de CNEFS. Această or
ganizație plătește chirie pentru 
pirtii, trebuie să cheltuiască 
pentru amenajarea și întreține
rea lor, dar veniturile pe care 
le realizează din exploatarea 
mijloacelor mecanice sînt prea 
mici pentru ca ea să-și îndepli
nească în condiții bune obliga
țiile. In schimb O.J.T. Carpați 
folosește gratuit pîrtiile și își 
rotunjește beneficiile prin ex
ploatarea mijloacelor mecanice 
care le servesc. Rezultatul ? In 
curînd nu se vor mai putea or
ganiza la Poiana concursuri in
ternaționale de schi (excelent 
mijloc de popularizare pentru o 
stațiune angrenată in turismul 
internațional) fiindcă A.B.S. nu 
are posibilitatea să execute lu
crările necesare pentru rcomolo- 
garea pîrtiilor de către federa
ția internațională de schi. Toate 
acestea duc la concluzia că este 
absolut necesară o administrație 
unică într-o stațiune care se 
dezvoltă fiindcă are pirtii de 
schi și includerea în obligațiile 
ei de a Ie purta de grijă.

Această legătură între cei ce 
exploatează telefericele și pîrti
ile de schi trebuie făcută și în 
celelalte stațiuni, la Predeal și 
Sinaia, fiindcă și aici există a- 
celeași contradicții. Astfel, la 
Predeal, întreprindere care în
registrează sume frumoase din 
exploatarea telefericelor și schi- 
liftului nu se poate ocupa de 
pirtii (deși înțelege această ne
cesitate) fiindcă nu sînt ale ei,

și deci nu poate cheltui pentru 
obiective ce nu-i aparțin.

La Sinaia, prin recenta orga
nizare a I.O.T.S. s-a înlăturat 
dualismul între cel ce admini
strau bazele turistice și mijloa
cele mecanice de urcat panta. 
Problema pîrtiilor nu se pune 
deocamdată pentru simplul mo
tiv că ele nu există. Recentele 
amenajări (drumul spre cota 
1400 și telecabina) au făcut in
utilizabilă vechea pirtie natu
rală de coborîre, iar O.J.T. a 
lăsat pe planul doi amenajarea 
celei noi, deși se știe prea bine 
că exploatarea telecabinei, iar
na, depinde mai ales de exis
tența unei pirtii de schi. Aici 
— la Sinaia mai există însă un 
obstacol pentru readucerea aces
tui oraș în circuitul stațiunilor 
de sporturi de iarnă renumite. 
Obstacolul îl creează Comisia o- 
crotirii naturii care refuză (cel 
puțin pînă acum) să dea avizul 
pentru defrișările necesare pîr- 
tiei de coborîre. Dar în fața e- 
videntei nevoi a turismului nos
tru sperăm că lucrurile vor fi 
pînă la urmă înțelese, după cum 
sperăm ca și Ministerul Turis
mului să privească problema 
pîrtiilor de schi cu ochii bene
ficiarului interesat, turismul de 
iarnă insemnind în proporție de 
80% schi, iar schiul însemnînd 
in egală măsură mijloace me
canice de urcat panta și pirtii.

Campionatul republican de copii
FAVORIȚII SE

Joi, odată cu începerea 
sferturilor de finală, am asis
tat și 
de un 
nic și 
ciurile 
acelea 
monstrat buna pregătire a 
competitorilor, dovedind că 
antrenorii din secțiile de te
nis au privit cu mulță serio
zitate ediția din acest an a 
campionatului. Reprezentanții 
clubului Steaua (antrenori 
Gh. Viziru, C. Chivaru și C. 
Viziru), Steagul roșu Brașov 
(G. Bosch), Cutezătorii (E. 
Modiano) etc. sînt prezenți 
la toate probele și au mari 
șanse de a se afla printre 
cîștigători. O bună impresie 
a lăsat Laurențiu Soare 
(Steaua), care, după ce l-a 
întrecut în turul întîi pe V.

la primele confruntări 
mai ridicat nivel teh- 
spectacular. Atît me- 
fetelor, dar în special 
ale băieților, au de-

DETAȘEAZĂ
Ghinet (Cutezătorii) cu 6—1, 
6—3 și apoi pe M. Chiriac 
(Timișoara) cu 6—0, 6—0, l-a 
întîlnit pe redutabilul timișo
rean O. Zus. în cele din 
urmă a dispus și de acesta în 
două seturi (6—4, 6—2). Joi, 
în sferturi, Soare îl va avea 
ca adversar pe reșițeanul R. 
Opreanu.

Cîteva rezultate : 11—12 ani 
(băieți) E. Pană (Cutez.) — 
I. Racoși (Dinamo) 6—0, 6—0, 
C. Predescu (Progresul) —C. 
Mischung (Bocșa) 6—1, 6—0, 
A. Silaghi (Brașov) — M. Pa
vel (Galați) 6—1, 6—2, R. 
Bob (C. Turzii) — E. Ene 
(Steaua) 6—1, 6—1 ; 13—14 
ani (băieți) A. Crăciun (Di
namo) — Gh. Mischie (Reși
ța) 5—6, 6—4, 6—1, J. Bîrcu 
(Progresul) — S. Istvan (Sf. 
Gheorghe) 6—0, 6—2, A. Chi-

O inițiativă așteptată cu interes

între 16
a.c. se va

„CARAVANA TENIS"
iulie — 10 august 
afla în țara noas

tră reputatul specialist ame
rican în predarea tenisului 
pentru copii dl. Sidney Su- 
merfield. Pe terenurile de la 
Palatul Pionierilor, oaspetele 
v.a ține un ciclu de lecții teo
retice și practice, la care sînt 
chemați să participe copiii 
din Capitală, băieți și fete, 
care au vîrsta între 6—12 ani. 
Lecțiile se vor desfășura săp-

tămînal, de luni pînă vineri, 
inclusiv, în perioada amin
tită, dimineața între orele 
9,30—11,30 și după amiaza 
între orele 14—16.

înscrierile pentru acest curs 
se fac pînă la 10 
secția de tenis a 
„Cutezătorii11 de la 
Pionierilor, amatorii 
a se adresa antrenorilor Tu- 
dorel Bădin și Enrico Mo- 
diano. Locurile sînt Utili
tate (40).

iulie, la 
clubului 
Palatul 
urmând

NAVOMODELE ÎN VITRINA

Tinerii sportivi din cadrul 
secției de navomodele a asoci
ației sportive Cetatea Giurgiu, 
conduși de prof. Mircea Busu
ioc, maestru al sportului, au 
deschis la Casa de cultură din 
localitate o frumoasă expoziție 
de navomodele. Expoziția cu
prinde 317 lucrări de teleghi
dase autopropulsate, nave speci
ale de comandă, aeroglisoare, 
hidroglisoare, yeliere, rachete 
etc., realizate de tinerii sportivi 
Adrian Cirstea, Florin Ciochir, 
Ghiță Nicușor, Ionel Bazavan, 
Nicolae Băcilă, Nicolae Velicu, 
Gheorghe Bușteanu, Gheorghe 
Mihăilescu și alții.

In cadrul expoziției mai sînt 
expuse numeroase cupe, diplo
me precum și 65 medalii de 
aur, argint și bronz cucerite de 
sportivii giuigiuveni la diferite

competiții republicane și inter
naționale.

La vernisajul expoziției au 
luat parte conf. univ. Corneliu 
Băjenaru, secretar al Comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R., Va- 
sile Tronaru, primarul munici
piului Giurgiu, precum și alți 
reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat din jud. Ilfov.
Traian BARBALATA — coresp.

EXPOZIȚIA ARTICOLELOR 
DE SEZON

Dorind să prezinte gama va
riată a corturilor și materiale
lor de camping și să faciliteze 
amatorilor’ procurarea lor, I.C.S. 
Metalo-chimice Cluj a deschis 
— în pavilionul mic din parcul 
orașului — o expoziție eu toate 
aceste articole necesare sezonu
lui estival, articole ce pot fi 
procurate fie cu bani... gheață, 
fie cu plata în rate.

Printre exponate : apreciatele 
corturi Alpin, Harghita și Olim
pic, paturi pliante, saltele, mese 
și scaune rabatabile, umbrele 
de soare și o bogată gamă de 
articole de plajă.

Nș. D.

CONCURS INTERNATIONAL 
DE RADIOAMATORISM

La Baia Mare s-a desfășurat 
cea de a treia ediție a con
cursului de radioamatori dotat 
cu trofeul ..Floarea de mină11, 
competiție la care anul acesta 
au luat parte și concurenți 
străini. Este prima întrecere in
ternațională de radioamatorism

Cine a asistat la turneul final 
al campionatului republican al 
juniorilor și școlarilor, disputat la 
Craiova, a putut să aprecieze în 
mod judicios perspectiva evoluției 
handbalului din țara noastră.

Actuala forma eompetițională, 
sistem „divizie", aflată in al 
treilea- an de existență, a început 
să-și arate efectul. Pentru noi, cei 
care putem sa facem o compara
ție cu vechiul sistem de desfă
șurare a competițiilor de juniori, 
progresul ne apare șl mal evi
dent. In timp ce înainte, la un 
asemenea turneu se evidențlau o 
echipă sau două, care se deta
șau net față de celelalte parti
cipante, câștigătorii actualei fi
nale — Școala sportivă nr. 2 
București la masculin șl Liceul 
nr. 2 Brașov la feminin — se în
cadrează perfect în dictonul la
tin : „Primus inter paris". In
tr-adevăr, sensibilul echilibru 
valoric dintre echipe a făcut ca 
numai ultimele partide șl în 
două cazuri, aruncările de la 
7 m, să dea pe cîștigători șl 
forma definitivă a clasamentului.

Al doilea aspect important al 
finalei a fost nivelul superior 
de pregătire a echipelor, atît 
tehnic cît și tactic, nivel care, 
cu puțini ani în urmă, nu-1 a- 
veau nici echipele din prima ca
tegorie. Execuțiile tehnice de 
înaltă măiestrie, precizia în pase 
și aruncări, combinațiile tactice 
subtile au fost lucruri frecvente 
la majoritatea echipelor. Nu vreau 
să nominalizez pe unii, pentru' 
că aș fi nedrept cu ceilalți. O 
singură rezervă : apărarea care, 
mal ales în acest stadiu de pre
gătire, trebuie să se bazeze nu
mai pe procedee tehnice și pe 
organizare tactică. In această di
recție au existat tendințe către 
joc dur șl obstructionist. Negli
jarea instruirii corecte la acest 
capitol determină deseori pier
derea jocurilor, mai ales în de
plasare, din cauza numărului mare 
de eliminări sau de aruncări 
de la 7 m ce „răsplătesc" o de
fensivă prea dură.

Aspectul somatic atît la fete; 
eît mai ales la băieți a fost 
bun. Talia, forța, rezistența, vl-

ECHIPELE DIN TG. MUREȘ 
PESTE HOTARE

tn următoarele săptămîni, 
mai multe echipe de hand
bal din Tg. Mureș vor efec
tua turnee peste hotare. Ast
fel, echipele masculină și fe
minină ale Școlii sportive 
vor evolua între 1—5 iulie la 
Kosice (Cehoslovacia), în ca
drul unui turneu internațio
nal. O săptămînă mai tîr- 
ziu, reprezentativa masculină 
a municipiului va lua parte, 
în Ungaria, la o competiție 
dotată cu „Cupa Hajdu11 ală
turi de alte cinci echipe din 
R. D. Germană, Ungaria, Iu
goslavia, Cehoslovacia și Po
lonia.

I. PAUȘ — coresp.

goarea au Ilustrat preocuparea 
antrenorilor pentru selecție și a- 
vantajul acestui sistem compe- 
tlțional care permite să pregă
tești unele elemente de-a lungul 
a mulți ani șl nu să te prezinți 
cu formații improvizate cum era 
cazul înainte.

De asemenea, nu poate fi tre
cut cu vederea aspectul educativ 
atît al elevilor cît șl al condu
cătorilor lor, aspect care a făcut 
ca această confruntare, foarte 
disputată să nu depășească pe 
teren regulile sportivității, iar în 
afara lui, între învinși șl în
vingători, să se mențină o at
mosferă de slhceră prietenie. 
Este o cinste pentru partici
pant! I

In afară de acestea trebuie 
menționate șl alte aspecte 
nu lipsite de interes. De 
pildă, neșansa echipei Dinamo, 
care prin accidentarea, din fe
ricire nu gravă, a trei jucători 
de bază nu a mai putut să-și 
apere șansa șl pregătirea morală 
a echipelor Școala sportivă nr. 
2 București (feminin) și Șc. spor
tivă Bacău (masculin), care ne- 
luînd în serios toate partidele, au 
Jucat uneori sub posibilitățile lor. 
tn acest turneu ț.glumele“ s-au 
plătit cu înfrfngerl șl cu lacrimi 
de premiere...

Trecînd de la sportivi la ar
bitri, cred că nu mă înșel dacă 
afirm că, dintre toți particlpanțll 
la această finală, cel mal emo
ționați au rost cavalerii fluie
rului. Pentru cel mal mulți acest 
turneu le-a amintit că și pen
tru ei este un prilej de afirmare, 
majoritatea fiind tineri, cu reale 
calități. De aceea, puținele ine
xactități trebuie scuzate din a- 
cest motiv. Insă nota generală 
a arbitrajelor a fost de com
petență, autoritate șl discreție — 
nota care a determinat în mare 
parte aspectul jocurilor.

în încheiere, un cuvînt pentru 
gazde. Cu toate că debutau în 
organizarea unei competiții de o 
asemenea importanță șl cu o 
participare selectă, comisia Ju
dețeană de handbal (președinte 
Vladimir Cojocarul șl Școala 
sportivă (director Constantin Chl- 
rnoiu), printr-o mobilizare totală 
a cadrelor respective, au reușit 
să asigure întrecerii o desfășura
re foarte bună, iar echipelor 
participante amintiri de neuitat.
prof. D. POPESCU-COLIBAȘI

vu (Cîmpina) — T. Palmai 
(Sf. Gheorghe) 6—2, 6—1, D. 
Oprea II (Brașov) — C. Ma
rin (Dinamo) 6—5, 6—3, S. 
Popescu (Cutezătorii) — R. 
Dumitrescu ~ (Steaua) 6—1, 
6—1> S. Orășanu (Hunedoara)
— V. Dabija (Sc. sp. nr. 2 
București) 6—1, 6—0, F. Ni
culescu (Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești) — O. Sola (Timișoara) 
6—5, 6—3, M. Cicală (Steaua)
— I. Niculici (Șc. sp. nr. 2
București) 6—2, 6—4, R. Tîl- 
maciu (Steaua) — C. Stănciu- 
lescu (Dinamo) 5—6, 6—4,
6—3, C. Fețeanu (Cutezătorii) 
M. Năstase (Steaua) 6—2, 6—1.

întrecerile continuă zilnic 
(pînă duminică, inclusiv), pe 
terenurile de la complexul 
sportiv Ghencea, dimineața 
între 8,30—13 și după-amiaza 
între 15—19.

I. G.

ciclism i
(Urmare 

din pag. 1 )

loc. C. Gonțea, M. Ioniță, P. 
Soare și P. Dolofan — la ur
mărire individuală și pe echi
pe.

Așa cum am anunțat, cupa 
oferită de ziarul nostru va fi 
decernată cîștigătorului în pro
ba de 1 000 m cu start de pe loc. 
Fără îndoială, învingătorul o 
va primi indiferent de valoarea 
performanței realizate. Am 
dori însă la Șt. Laibner — in 
cazul cind concurează cu șan
se la primul loc (și noi credem 
aceasta) — să se gîndească că 
aici, la București, are ocazia 
de a se impune în față selec
ționerilor echipei olimpice a 
României. Cu un rezultat, sub 
1:10 el poate da speranțe in
tr-o performanță care în 1972 
să progreseze (valoric) pînă 
la 1:08 și astfel să se înscrie 
ca un candidat potențial peri- 
tru Munchen. Asemenea per
formanțe promițătoare aștep
tăm și de la echipa de urmă
rire, de la viteziști și de la 
concurenții în proba de 4 000 m 
individual.

Oricum, „Cupa ziarului 
SPORTUL11 se înscrie ca prin
cipal eveniment al anului în 
viața ciclismului nostru de ve
lodrom. Tricolorii și valoroșii 
lor oaspeți de pestg hotare pot 
— și avem convingerea că o 
vor face — să ne ofere în cele 
trei reuniuni (azi și mîine de 
la ora 16, duminică de la ora 
9) dispute spectaculoase, dîrze, 
de un bun nivel tehnic.

Așadar, de astăzi și pînă 
duminică, ne întîlnim pe velo
dromul Dinamo.

Laurențiu Soare, de la clubul Steaua, favorit la grupa 13—14 
ani, surprins de fotoreporterul Theo MACARSCH1 in timpul 

unei frumoase lovituri de backhand.

pe unde ultra-scurte, organizată 
in țara noastră.

Din rezultatele finale ale con- 
îursului, recent omologate, re
ținem : .84 siații participante din 
Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, 
Bulgaria, Iugoslavia și Româ
nia ; primele 5 locuri au fost 
ocupate, în ordine, de radioama- 

. torii din Budapesta, Kosice, E- 
ger, Belgrad, Solnok ; radioa
matorii din Maramureș, care au 
avut o participare masivă, și-au 
amplasat stațiile în munții Har
ghita, Paring, Gutîi.

Acordarea trofeului și a pre
miilor se va face în cadru fes
tiv, cu ocazia celei de a doua 
consfătuiri tehnico-științifice a 
radioamatorilor maramureșeni, 
ce va avea loc la toamnă.

ÎNTRECERI DE CARTURI 
LA TIMIȘOARA

Pe un traseu in circuit, deve
nit tradițional, pionierii timișo
reni și-au încercat curajul și 
priceperea în mînuirea cailor- 
putere. Dintre numeroșii parti
cipant! s-au remarcat : Radu 
loan, Aurel Chirțan, Lucian Io- 
jică. Bruno Hockl (Timișoara), 
la proba de 68 rmc, categoria 
avansați, iar la începători A- 
drian Brăduț (Timișoara), Ion 
Solymosi (Jimbolia), Dorin 
Gross (Lugoj). Disputată a fost 
și întrecerea fetelor. S-au evi
dențiat, prin priceperea cu care 
au condus carturile, Teodora 
Gavrilescu, Adriana Meyer, Eli- 
sabeta Rogobete și Lucia Bod- 
na.

Mult interes a stîrnit apari
ția in concurs a carturilor în
zestrate cu noile motoare de 50 
cmc. Victoriile in această probă

s-au împărțit între Viorel Ma
nea, Adrian Gheorghiu (Timi
șoara) și Doru Căpraru (Lugoj).

DEMONSTRAȚIE DE MOTO 
LA ZÂRNEȘTI

Duminica trecută, pe baza 
sportivă a . asociației Torpedo 
din Zărnești (jud. Brașov) a 
avut loc un reușit concurs de 
obstacole la motociclism, la care 
și-au dat concursul o serie, de 
alergători fruntași de la Steagul 
roșu Brașov. Numeroși spectac
tori au asistat la această inte
resantă și, uneori, . palpitantă 
demonstrație de. virtuozitate pe 
motociclete. Cursele de la cele 
trei categorii au fost ciștigate 
de către următorii „piloți" : cat. 
50 cmc „Mobra" — I. Ionescu ; 
cat. 250 cmc — A Cristea ; cat. 
500 cmc — O Stephani (toți de 
la Steagul roșu Brașov). (M.B.)

DUMINICĂ SPORTIVA 
LA PLOIEȘTI

Peste 200 salariați ai rafină
riei Ploiești și din complexul 
C.F.R. și-au petrecut ziua de 
duminică pe arena sportivă ,.9 
Mai", unde A. S. Rafinorul, in 
colaborare cu Locomotiva C.F R„ 
a organizat o reușită sărbă
toare sportivă. Spectatorii au 
asistat la întreceri de handbal, 
popice, fotbal, haltere, box, 
cursa în saci, trasul la frînghie 
etc. La handbal, Rafinorul a 
dispus de C.F R. cu 17—14. iar 
în întrecerea echipelor de fotbal 
ale copiilor din cartierele Mi- 
miu și 9 Mai, ultimii au cîști- 
gal cu 5—2.

M. SIMA — coresp.
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OFERĂ ACELEAȘI JUDECĂȚI DIVERGENTE
DEOCAMDATĂ, 
ACUMULĂRI

Desfășurat sub semnul u- 
nor transformări în procesul 
de selecție, de instruire și de 
aplicare, a unor idei tactice 
moderne, campionatul recent 
încheiat nra atins încă saltul 
țalițativ pe care-1 dorim. Din 
această cauză, jocurile de ni
vel tehnic superior sînt încă 
puține la număr, exemplele 
pozitive fiindu-ne oferite. în
deosebi de cuplajele interbu- 
cureștene.

îmbucurătoare și plină de 
perspective. este marea infu
zie de tineret, fenomen ob
servat la majoritatea echipe
lor noastre divizionare și, 
drept consecință fericită, un 
ritm mai. ridicat al jocurilor. 
Din păcate, plusul de dina
mism n-a fost uniform pe în
treg parcursul campionatului, 
deoarece în procesul de pre
gătire curba efortului nu 
este respectată cum tre
buie.. Acești tineri jucători se 
risipesc, cred eu, fără rost, 
neizbutind să alterneze judi
cios efortul cu odihna.

Analizînd nivelul întrece
rii în 'uncție de factorii jo
cului, se poate vorbi, totuși, 
că această ediție a marcat uh 
progres la capitolul fizic, în
deosebi la calitățile de viteză 
și forță- Exemple pozitive în 
acest sens le oferă echipele 
Steaua, Politehnica Iași, Pro
gresul, „U“ Cluj, Rapid și ,U- 
niversitatea. Craiova,. Cît pri
vește procedeele tehnice, a- 
cestea sînt din. ce în ce mai 
adecvate jocului în mișcare, 
observîndu-se o mai mare 
precizie în lovirea mingii,. la 
fazele de „un-doi“-uri, .pre
cum și la transmiterile efec
tuate la distanțe mai mari. 
Mai rămîne de îmbunătățit 
trasul la poartă, acest ele
ment tehnic atît de important, 
fără de care jocul ne apare, 
cum se spune, fără sare fără 
piper.

Un progres la echipele noas
tre se înregistrează la capito
lul tactică. Aproape toate 
formațiile de divizia A apli
că cu elasticitate mărită, în 
fazele de atac și de apărare, 
sistemul 1—4—3—3. Din ce 
în ce mai rar vedem jucători 
care acționează static, ascun- 
zîndu-se în spatele adversari
lor direcți.

Ăugustin Botescu

a echipelor mi se pare nor
mal, Intrucit a sosit timpul 
ca experiența jocurilor inter
naționale (jocuri multe și 
grele, desfășurate mai ales în 
deplasare) să-și spună cuvin- 
tul. Este probabil ca viitorul 
campionat să marcheze un 
nou plus calitativ, intrucit 
multe echipe și-au împrospă
tat loturile cu jucători tineri, 
lipsiți de experiență, dar a 
căror călire se realizează cu 
rapiditate. .

Apariția multor jucători ti
neri pe scena diviziei A a 
coincis . cu un plus de viteză 
a jocurilor. Minusul de ex
periență și-a spus .cuvîntul, 
cred eu. Ia finalizare, ceea ce 
a făcut ca un campionat atît 
de disputat să cunoască 
golgeteri cu un număr 
permis de mțc de goluri.

In ceea ce privește arbi
trajul, acesta mi . s-a părut 
in creștere față de anul tre
cut, evident, cu citeva excep
ții. in care cavalerii fluieru
lui au viciat 
tiflelor. Din 
de disciplină 
de lucru cu 
surprinzător 
cei mai cunoscuți dintre ei, 
cu internaționali, care ar tre
bui să respecte — cei dinții 
— principiile făir-plây-ului.
Ghdorghe Constantinescu- 

Grecu

cători de mare clasă — ați 
dedus, desigur, e vorba de 
Dobrin. și Dumitrache — care 
nu aleargă suficient în teren, 
preferind jocul static. Toț ca 
o caracteristică pozitivă a e- 
diției încheiate este tendința 
spre jocul ofensiv din depla
sare. A dispărut obsesia de
fensivă a echipei oaspete, și 
cred că aici un rol important 
l-a avut și publicul, mult mai 
sportiv . în acest campionat, 
excepție făcînd Craiova.

A fost un campionat disci
plinat, în care s-a înregistrat 
o îmbunătățire, considerabilă a 
arbitrajelor, personal neavînd 
ocazia să înregistrez „ca
zuri*.

trei
ne-

rezultatele par- 
păcate, comisia 
a avut destul 
jucătorii și — 
— tocmai. cu

GOLURI PUȚINE, 
COMODITATE

MULTA

Ștefan Wetzer

ALTELE ERAU 
SPERANȚELE 

DUPĂ „MEXIC"

AVANTAJUL
TERENULUI N-A MAI

FOST DECISIV
După opinia mea, 

pionatul încheiat 
cat o 
manifestată 
tul nivelului tehnic 
aspect spectacular. Spre deo
sebire de alți ani, marea ma
joritate a partidelor de cam
pionat au fost disputate, u- 
nele au fost chiar dramatice, 
ramase mult timp sub sernnul 
incertitudinii, încheindu-se cu 
scoruri strînse. Remarcabil 
este faptul că avantajul te
renului n-a mai avut un rol 
decisiv în stabilirea învingă
torului, foarte multe etape o- 
ferind puncte oaspeților, 
ceea ce mă face, să conchid 
că echipele noastre au în
ceput să dea. dovadă de o 
reală maturitate.

Acest proces de maturizare

cam- 
a mar- 

creștere calitativă, 
și sub aspec- 

și sub

Aș puțea. spune că acest 
campionat a fost mai puțin 
spectacular decît. cel de anul 
trecut, și mă refer în. primul 
rînd la numărul de goluri 
mult mai scăzut în acefit 

campionat. Și media valorică 
a campionatului încheiat a- 
cum. cîteva zile a fost mai 
mică decît anul, trecut, Desi
gur, s-ar putea spune că și 
în campionatul englez se în
scriu mai . puține goluri, dar 
să nu uităm că acolo se joacă 
fotbal din minutul 1 pînă în 
minutul 90. La noi, însă, nu 
există angajare .intensă în 
timpul și... spațiul unui joc. 
Putem aduce drept argumente 
destule jocuri, mai ales cele 
din finalul .campionatului, 

cînd angajamentul a născut 
destule suspiciuni și a răstur
nat cîteva rezultate.

Ediția aceasta a campiona
tului a cunoscut unele aba
teri disciplinare, de la jucă
tori ca Dumitrache, Dan și 
Dumitru, componenți ai e- 
chipei naționale, pînă la de- 
butanți în prima divizie. N-a 
fost, o trăsătură fundamenta
lă, dar ea a in'fluențat neplă
cut spectacolul și fair-playul. 
Despre arbitraje, pot spune 
că ele âu fost mai bune anul 
acesta, chiar dacă au existat 
și excepții. ,. (

Mircea David

PREGĂTIREA FIZICĂ
LA ÎNĂLȚIME

S-a înregistrat o foario 
bună pregătire fizică în a- 
cest campionat și ceea ce m-a 
impresionat, în primul rînd. 
a fost activitatea intensă din 
teren de-a lungul celor .90 de 
minute, caracteristică etalată 
în mai toate partidele. Există 
însă și excepții la acest ca
pitol, și mă refer la doi ju-

vingerea în reușită. Tot din punct 
de vedere tactic, apreciez că în 
jocul echipelor de divizia A, a- 
buzul de pase scurte constituie 
un element retrograd, în vădită 
discordanță cu ceea ce vedem pe 
micul ecran în jocul echipelor 
de peste hotare. S-a scris foarte 
mult în ultima vreme despre ine
ficacitatea liniilor de atac chiar 
și la formațiile noastre fruntașe. 
Este posibil, ca la antrenamente 
să nu se insiste asupra trasului 
la poartă, deoarece am văzut 
deseori în meciuri de campionat 
jucători care, deși bine plasați 
în fața careului, nu-și asumă 
răspunderea șutului, preferind 
să paseze coechipierilor.

Aș vrea să închei cu 
îmbucurător, evident în 
ediție de campionat la 
noastre, și anume cu 
de primenire a primelor •- garni
turi. Deocamdată la Steaua 
la Progresul, infuzia de elemente 
tinere a schimbat în bine 
jocului prestat de ele. Ce păcat 
că- echipa antrenată- de Moldo- 
veanu și Colceriu a retrogradat 
în divizia B !

Gheorghe Brandabur

un lucru 
actuala 

echipele 
acțiunea
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CUM NECUM, S-A TERMINAT. Avem ca 
toată lumea o campioană și două retro
gradate, avem două finaliste și vom avea 
o cîștigătoare de Cupă, avem la Cluj epi
centrul sportivității, avem jucători, antre
nori și arbitri, avem o federație, avem 
sancțiuni, avem, avem, avem... N-avem, în 
schimb, golgeter, deși Tătaru nu merita 
descalificat, si e păcat fiindcă toată lumea 
are... LUNI 'SEARĂ, CLUBUL DINAMO a 
oferit o recepție cu ocazia cîștigării cam
pionatului. Au participat jucătorii și fami
liile lor, antrenorii, responsabilii clubului, 
toți cei ce-au contribuit într-un fel sau 
altul la această realizare colectivă. Au 
mai fost invitați (nu în calitate de contri
buabili) numeroși ziariști. Cineva cu simțul 
umorului a anunțat o nouă recepție pentru 
lunea viitoare, după finala Cupei. CORNEL 
DRÂGUȘIN invitat să acorde asistență 
tehnică naționalei din Congo (Kinshasa) 
pentru meciul oficial cu Zambia, din ca
drul „Cupei Africii". Echipa îndrumată de 
Drăqusin a cîstigat cu 3—0. CINEVA MI-A 
SCRIS„TOVARĂȘE INCORUPTIBIL, am 45 
de ani, am jucat fotbal numai în orele de 
aritmetică și am vreo 15 prieteni în ace
eași situație de vîrstă și de antecedente 
sportive. Noi am hotăr.ît să formăm toți 
o echipă și să jucăm de la toamnă în divizia 
A. Garantez că nu vom retrograda. 
Cum?... E, parcă n-ai auzit mata cum se 
face" I AJAX SEMNEAZĂ CONTRACT CO
VACI. Santos semnează contract Angelo. 
Inter semnează contract Cosmoc. Penarol 
semnează contract Macri. Deocamdată, 
numai primul e adevărat. Următoarele 
n-ar mai mira însă pe nimeni. DUMINICA, 
înaintea ultimei etape (partida cu Olim-

pio), Hajiduk era campioana Iugoslaviei, 
în onoarea culorilor echipei (alb complet), 
toți cei 40000 de spectatori au venit la 
stadion îmbrâcați în culoarea purității. 
Doar crainicul radiodifuziunii din Belgrad 
se prezentase, fără să știe consemnul, 
altfel decît cerea protocolul. El a fost 
obligat să îmbrace pe loc haine de împru
mut ca să nu distoneze. Un pictor nonfi
gurativ ar fi reprezentat scena printr-o 

altceva, intitulată 
cei nefamiliarizați 
ar zice : „Unde 

____ ______ __ ceva MISCU- 
LANȚE LA BARAJUL DE LA ORADEA și 
nu numai acolo. In sfîrșit, federația 
nu mai poate răbda și trece la acțiune. Hai 
federație, pe ei I CONSTANTINESCU Șl 
DELEANU dispun prin k.o. de atletul Sorin 
loan. ANTRENORUL ION BĂLANEȘCU, 
diagnosticat bolnav de către profesorii su- 
peruniversitari ai clinicii medicale de la 
Jiul,, s a făcut bine. Dar nu se va mai 
întoarce la celebra instituție. ECHIPELE 
BUCUREȘTENE, obișnuite să ia pe jucătorii 
cu stea în. frunte de la rivalele lor din 
provincie, se văd pentru prima oară ame
nințate să piardă fotbaliști buni în favoa
rea noncapitalei. Ha'hahaha I SPORT CLUB 
BACĂU Șl ANTRENORUL El, COSTICĂ RA
DULESCU, nu pierd nici un meci în ultimele 
zece etape. Pentru o asemenea infamie se 
pare că antrenorul va fi schimbat. Să ne 
ținem de capul său pînă va ajunqe să radă 
etichete ! Ii "Ș" \7 " “ -I ..
transfere din Ciulești pe litoral, Răducanu 
ar fi răspuns : „să mă bronzez neică, nu 
vezi că arăt ca un urs polar?"

INCORUPTIBIL

pînză albâ, cu nimic 
„Meci de fotbal", iar 
cu plastica modernă 
vede nebunul așa

ÎNTREBAT DE CE VREA sâ se

Nu se poate afirmq că în 
actualul campionat al divi
ziei A s-a produs un pro
gres substanțial în potențialul 
tehnic, tactic, și fizic al ju
cătorilor noștri. Altele erau 
speranțele noastre după tur
neul final al campionatului 
indhdiăt, acolo unde reprezen
tativă de fotbal a țării noas
tre a obținut unele rezultate 
remarcabile.

Cauzele c,are au generat a- 
ceastă stare de lucruri ar fi 
după părerea mea următoa
rele : inconstanța în compor
tare. uneori de la un joc la 
altul, chiar și la jucătorii 
noștri, fruntași; tactica adop
tată de unele echipe, necon- 
formă cu temperamentul fot
baliștilor care le alcătuiesc, 
insuficienta pregătire fizică, 
inferioară cu mult ■ potenția
lului atletic al jucătorilor din 
țările cu fotbal avansat.

Aș mai adăuga la toate a- 
cestea și „modestia" de care 
dau dovadă o bună parte din
tre echipele iioastre divizio
nare care, la începutul anu
lui . își propun ca obiectiv un 
loc „călduț", pe la mijlocul 
clasamentului. O dată ajunse 
acolo, prin acumulări în pri
ma parte a campionatului, a- 
ceste echipe cedează. în fina
lul întrecerii, cu multă lar
ghețe, puncte din zestrea lor 
formațiilor aflate în suferin
ță. La unele partide vizio
nate de mine, cum ar fi Jiul 
— Steagul roșu, Jiul — Farul 
și Steagul roșu — Sport Club 
Bacău, echipele Steagul roșu 
și Farul nu și-au susținut 
șansele cu suficientă convin
gere.

lancu Ceaureanu

INFUZIA DE TINERET
A SCHIMBAT

FATA JOCURILOR
S-a Încheiat o ediție de cam

pionat mal reușită ca precedente
le. Amellorindu-șl substanțial 
pregătirea fizică, o bună parte 
dintre echipele noastre de divizia 
A au putut presta jocuri mal 
dinamice ca In trecut.

Desigur, nu ne putem declara 
satisfăcuțl numai eu realizări pe 
felii. Iată, de pildă, nivelul tehnic 
al jucătorilor noștri, mal lasă 
Încă de dorit. Nici din punct de 
vedere al concepției tactice nu 
s-au Înregistrat progresele aș
teptate. Nu toate echipele au un 
sistem de joc bine definit. Din 
cele observate de mine, foarte 
multe formații își modifică a- 
proape total modalitatea de a ac
ționa pe teren propriu sau în de
plasare. Sînt echipe care acasă 
joacă prea deschis, pentru ca In 
săptămlna următoare să se În
chidă ermetic In apărare, ieșind 
clnd șl cînd In atac, fără con-

mă fac dacă nu voi putea juca 
duminică ?”) — un înaintaș
central de mare perspectivă, 
după cum mi se spusese. Mă 
frapează concentrarea. .cu care 
lovește fiecare minge pere
chea de mijlocași Marcu și 
Dop, precizia centrărilor lui 
Brâtu și loviturile de cap „la

Echipa Școlii sportive din Sibiu, împreună cu directorul-antre- 
nor, Traian Todoran

„TINERETUL" UNIVERSITĂȚII CLUJ A REPURTAT
N-/ V

Campioana țării tmeret-rezerve Macarschi Za sfirși-pozind fotoreporterului nostru T. 
tul ultimei partide, cu Progresul

Clujul a ajuns în fața eta
pei finale a campionatului 
traversat de două dificile în
trebări : prima — care in
cumba tensiune,, poate chiar 
dramatism — privea șansa 
echipei C.F.R., a doua — iz- 
vorîtă mai ales din orgoliu — 
se adresa „tineretului” Uni
versității, prins între Petro
lul, care acumulase (în frun
tea 
puncte 
măra, 
XXX-a,

Băluțiu
nea Petrolul-Steaua și să sară 
Pe primul loc ?“ — se între
bau clujenii, cînd antrenorul 
amintit își strîngea 
pentru deplasarea 
București.

„Dificilă treabă 
pundea .„secundul" 
Joc fără Poraschi, rămas aca
să pentru bacalaureat... Mi-e 
teamă de psihicul studenților, 
solicitat prea mult de exame
ne. Mi-e frică de neșansă..."

In teren, însă, viitorul con
structor Sorin Mocanu s-a 
eliberat de teoria creșterilor 
finite, Sudy de problema 
dreptului internațional și Ior
dache de „mizeriile" matema-

clasamentului) 44 
și Steaua, care 
înaintea etapei 

■.-v-a, 42 de puncte. 
,Vor reuși „cadeții" 

să iasă din menghi-

de 
nu- 

a

lui

echipa
de la

— răs- 
Băluțiu.

PROGRAMUl ECHIPEI STEAGUL ROȘUJ

După cum se știe, la viitoa
rea ediție a „Cupei balcani
ce", țara noastră va fi repre
zentată de formația Steagul 
roșu. Primul meci din cadrul 
acestei competiții — la 8 au
gust, la Brașov, în compa-

BALCANICA-
nia echipei Altay Izmir.
vanșa — peste o săptămînă 
la Izmir. Trei zile mai tîrziu 
(18 august) Steagul roșu va 
întîlni, la Atena, echipa Pa- 
nionis.

Re-

ticii. Ei au atacat debordant, 
smulgînd Progresului cele 
două puncte care, în finalul 
partidei, s-au convertit 
mult rîvnitele tricouri 
campiopi. . ,

— Deși numai ultima 
tidă a desemnat, campioana, 
meciul nostru decisiv s-a 
consumat acum trei săptă- 
nțini. la Timișoara, cînd am 
cîștîgat partida cu C.F.R., în 
timp ce Petrolul a „căzut” a- 
casă. în fa.ța celei de a treia 
pretendente la titlu, Steaua. 
Atunci ne-am spus: numai 
o neatenție a noastră ne-ar 
mai putea pierde — rememo
rează Iordache, golgeterul e- 
chipei, fă.cîndu-ne totodată să 
înțelegem atenția cu care a 
jucat „U“ în ultimele etape...
ÎMPLINIRI Șl INSATISFACȚII

— Aflîndu-ne la bilanț, 
spune-mi, te mulțumește .evo
luția. pe care ai avut-o în 
campionat ? — l-am întrebat 
pe Lică, spiridușul, „Ut’.rului.

— Poate o să mă conside
rați un egoist dacă am să 
susțin că am luptat să joc 
bine ca să-i demonstrez an
trenorului Șepci că pot da 
mult, și să-i înfrîng, astfel, 
reticența pe care o are față 
de mine. Pentru că este 
extrem de greu să devii 
rezervă consacrată, după 
ai fost trei ani titular.

— Este problema care 
preocupă și pe mine — se 
raliază întrebării Iordache, 
golgeterul „tineretului". Pen
tru că e vital să știu dacă în 
viitorul campionat, voi avea

in 
de

par-

o... 
ce

mă

IN VIZITA LA ECHIPA DE FOTBAL A ȘCOLII SPORTIVE DIM SIBIU

CAMPIONATULUI DE JUNIORI
Stau de citeva ore în Sibiu 

și — auzite pretutindeni, chiar 
și Ia oamenii de pe stradă, 
necunoscuți pînă și antrenoru
lui echipei, directorul Școlii 
sportive. Traian Todoran — mă 
obișnuiesc cu citeva. cuvinte 
care revin mereu : „Băieții tre
buie să cîștige duminică". Cu
vinte simple, concentrează în 
ele o imensă, arzătoare dorință 
de victorie în finala campio
natului național de juniori.

Intr-adevăr, constituie o per-, 
formanță această calificare a 
elevilor din Sibiu îh finală, 
după un drum presărat cu 
meciuri in care echipa a eli
minat fo-mații cu „firmă" : Uni
versitatea Craiova (2—0), Cor- 
vinul Hunedoara (6—5) sau 
,,U“ Cluj (2—1) ; un drum

care a început cu ani în urmă, 
cînd actualii, juniori erau „niș
te mogildețe ce și-au. cumpă
rat fiecare cite doi metri de 
pînză. de 8 lei. pentru echipa
ment” — după cum ne spune 
prof. Țrăian Todoran.

— Mie, cel puțin, 
interlocutorul nostru, 
fost rușine să pun 
erampoane la ghetele 
Dar asta a fost odată,
însă, mai puțin adevărat că 
atunci s-a trasat calea pe care 
ne aflăm astăzi.

.. .Fac cunoștință cu acești 
băiețandri care poartă astăzi 
unul din steagurile fotbalului 
sibian. Mi-i prezintă de pe 
tușă, accidentat, golgeterul e- 
chipei, Ghaprghe Țurlea. („Ce

continuă 
nu mi-a 
chiar și 
copiilor. 

Nu este,

punct fix” ale celuilalt ata
cant central, Muscă.

Sînt nume necunoscute 
(încă). Elevi sibieni ai unei 
echipe pină mai ieri anonjmă. 
Cea mai bună performanță — 
calificarea în turneul final de 
juniori de anul trecut., soldată 
însă cu eliminarea chiar din 
primul tur.

...In mașina cu care ne în
toarcem de la teren (n.n. echi
pa nu : are încă un • teren al 
ei. pregătindu-se pe unde apu
că). antrenorul Todoran îmi 
mai dâ citeva amănunte despre 
această echipă a elevilor din 
Sibiu : .

— Sînt toți foarte buni 'prie
teni. Nu există între ei nici 
măcar invidia rezervelor împo
triva titularilor; pentru ei,

pur și simplu, nu sînt rezerve. 
Am 16 jucători de valoare 
foarte apropiată și, vă spun 
sincer, încă nu știu ce echipă 
Va intra duminică pe teren. 
In plus știu că oricare dintre 
ei va da totul.

Așa că. notarea componen- 
ților lotului. a apărut cu atît 
mai necesară.

Portari — Helmuth Gunesch 
(născut în 1953. clasa a Xl-a, 
Liceul Tălmaci), Ion Mutu 
(1954, Lie. agricol, -anul ■ II) ; 
fundași — Alexandru Lodea 
(1952, Lie. economic. IV). E- 
duard Schell (1953. Lie. ener
getic. III), George Vîrian (1954. 
Lie. economic. II). Gh. Bog
dan (1952, Lie. Gh. Lazăr, cl. 
XII). Viorel Hințea (1953. Lie. 
Octavian Goga. cl. XI), Nico- 
lae Olariu (1954. Lie, agricol
II) ; mijlocași — Roman Dop 
(1952, Lie. Octavian Goga cl. 
XII), Cornel Marcu (1953, Lie. 
nr. 2. ci. XI), Aurei Muntea
nu (1955. Lie. Gh. Lazăr. cl. 
IX) ; înaintași — Ioan Mohan 
(1953. Lie. nr. 2. cl. XI). Virgil 
Muscă (1953. Lie. economic,
III) . Gh. Țurlea (1952.. absol
vent Șc.
Bratu 
Goga,

G.F.R.). loan 
Lie. :.Octavian 

XI), Vasile Șoaită 
(1953. Lie. economic, III).

prof. 
(1953. 

cl.

...Ne-am dat 
juniorii sibieni, pentru 
nică la București. în 
derea finalei „Cupei 
niei”. Poate atunci vor 
mai bine în evidența
tele” calificării in finala cam
pionatului national de juniori 
a acestei necuno«'Ute echipe.

Radu TIMOFTE

întilnire. cu 
dumi- 

deschi- 
Româ- 
iesi și 
„secre-

Luni, la 
ARm TjBoa

București

CHIMIA
ultimei 

Federației 
figurat și 
re.jucarea 
Turda —

Printre hotărîrile 
ședințe a biroului 
române de fotbal a 
aceea referitoare la 
meciului Arieșul
Chimia. Făgăraș, coptînd pen
tru barajul de promovare în 
divizia B. Federația a stabi
lit ca partida să aibă loc în 
București, luni 5 iulie, pe 
stadionul Dinamo, de la ora 
17,30.

începînd de astăzi s-au pus 
în vînzare biletele pentru 
tragerea excepțională Prono- 
expres din 11 iulie 1971, tra
gere care. oferă participanți- 
lor o bogată listă de cîștiguri 
care se atribuie în număr 
NELIMITAT: autoturisme
DACIA 1 30(1 și SKODA S 100, 
excursii în GRECIA cu avio
nul — durata cca. 8 zile — 
și numeroase cîștiguri în bani 
de valoare fixă și variabilă.

Pentru stabilirea tuturor a- 
cestor cîștiguri se vor efectua 
5 extrageri de cite 8 numere 
din 45. In total se vor extra
ge 40 de numere.

Puteți participa pe variante 
de 3 lei, fi lei și 15 lei, vâ-

șansa să 
rietă și 
două partide în „Ă“, cum s-a 
întîmplat anul acesta. Sau ră- 
mîn de partea aceasta
— remarcă cu tristețe 
daehe, obligîndu-ne să 
săm întrebarea : de ce 
reticență față de tineretul 
liniat ?

PRINCIPIUL VASELOR 
COMUNICANTE

— Ca antrenor principal 
„secunzi” și ca secund la, pri
ma echipă, cum ai rezolvat 
situația, tovarășe Băluțiu ?

trec dincolo de ba- 
șă joc mai mult de

a ei 
Ior- 
lan- 
atîta 

ta

la

— Deși nu a constituit o 
‘Stavilă de netrecut, scepticis
mul față de tineri a existat 

.de la început. Acum, datorită 
rezultatului — și nu numai 
lui, ci și evoluției aprecia
te a multor jucători din echi
pă — reticența se va topi si 
infuzia de tineret se va pro
duce cu siguranță. (N.N. — 
De altfel, Mihăilă și D. Mo- 
canu au și fost titularizați,,în 
„echipa mare”). în fond, 
colaborarea și permanenta a- 
limentare a primei echipe 
este și rațiunea campionatu
lui al cărui cîștigători sîntem.

— Ce se prevede, așadar 7
— „Certificat" pentru pri

ma echipă tinerilor Mihai 
Munteanu III, Sudy, Penzeș 
și veteranului Grăjdeanu (a- 
lături de cei care au gustat 
deliciile primei formații : 
Moldovan, Poraschi, Mnre- 

șan, Lică, Iordache) și pro
movarea la tineret a unei 
suite de juniori talentați, 
printre care Furnea, Matei, 
Marco Elekes, Hidișan, juni
ori care — după toate prono
sticurile — vor reuși, după 
eel mult doi ani de pur
gatoriu la tineret, să-și 
cucerească loc în echipa mare. 
O promovare în bloc care va 
reedita „momentul ’56", cînd 
talentata garnitură cu Petru 
Emil, Paul Marcu, Felician 
Mureșan, Vasile Costin, Nieo- 
lae Ctișan, Dorel Șerban (n r. 
și amintitul. Vasllb Băluțiu) a 
revoluționat viața „ll“-u1ui și 
a constituit, alături de Horațiu 
Moldovan. Viorel Mateianu, 
Zoii Ivansu'c și Emil Gane, 
unul dintre team-urile „de 
aur" ale Universității.

Nușa DEMIAN

Telefonul fârâ fir...
• BADEA revine pe me

leaguri prahovene? La bur
sa „culiselor" dispecerul Fa
rului deține cele mai multe 
acțiuni pentru... Metalul Plo- 
peui. ___ _

• 
fost 
pre 
cău.

•
lui Ghiță (la S.C. Bacău) va 
fi., se pare, ieșeanul CIZIC, 
care a absolvit anul acesta 
fatalitatea la Iași.

• CANIABO (A.S.A. Tg. 
Mureș) și-a , exprimat inten
ția de a juca în viitorul 
campionat, s.ub culorile echi
pei S.C.. Bacău. în locul lui 
— se vorbește — băcăuanii 
îl yor ceda pe Kiss.

• ANCA este în dilemă. 
Nu. știe încotro s-o apuce: la 
munte sau la mare ? Adică, 
în traducere fotbalistică, la 
Steagul roșu sau la Farul. Se 
spune că transferul la 
Steaua „a căzut".

• întreg lașul se pregăteș
te în aceste zile să-1 primeas
că pe. DOBRIN, care va sus
ține examen de admitere la 
Facultatea de educație fizică de 
pe lingă Institutul Pedagogi.'1 
din acest oraș. Se spune 
soția lui Dobrin va da și 
examen de admitere — 
la Iași — la 
medicină.

• HAJNAL 
sezonul viitor, 
probabilitățile, 
chipa militară 
pe4 ieșeanul IORDACHE.

• RAMUREANU, nemulțu
mit. de „tușa" prelungită la 
care a fost supus, va cere

Rapidistul COSTEA a 
auzit vorbind ceva des- 
Farul și despre S.C. Ba

înlocuitorul sau rezerva

— spun unii — dezlegarea. 
Nu se știe încă pentru ce e- 
chipă. Oferte există!

• A.S.A. TG. MUREȘ își 
întărește considerabil forma
ția. cu MIRAUTA, SAMEȘ, 
SUCIU și GLIGORIE, toți de 
la Steaua.

• BARBU („U“ Cluj) in
tenționează șă se transfere la 
o echipă bucureșteană. Se 
vorbeșle, . tot mai des. des
pre Steaua.
• Cîntărind ofertele, Ccsmoe a 

luat liotărîrea cea mai puțin 
previzibilă : va antrena in viito
rul sezon Crisul Oradea. 1 rine- 
rară decizie, care la.-e- int-ft de 
pe acont din noua . promovată 
o echipă foarte interesantă.

Slmbătă, la Atena,

în „Cupa Balcanică" la fotbal

Facultatea

că 
ea 
tot 
de

in 
toate

va activa 
după 

la Steaua, fi
ii vizează și

riantele de 15 lei avînd drep
tul de cîștig 
extrageri.

Sîmbătă 11

la toate cele 5

11 IULIE: TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES

TIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

Tragerea LOTO de astăzi 
va fi televizată direct din 
studio cu începei' de In ora 
19,10.

Au fost aduse schimbări 
programului de desfășurare 
a meciurilor din cadrul „Cu
pei balcanice" (găzduită de 
orașul Atena) pentru echipele 
de tineret. Reprezentativa ță
rii noastre . va susține primul 
joc sîmbătă, în nocturn:’) cu 
selecționata similară a Bul
gariei, și nu luni, cum se 
stabilise inițial.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO DIN 

22 IUNIE 1971 :
Categoria 1 : 12.80 variante a 

cite 1 autoturism „Dacia 1300“.
Categoria 2 : 14 .S3 variante a 

cîte 1 autoturism „Skoda S 100“.
Categoria . 

cîte 1 excursie 
loare de 8.000

Categoria 4 : 
cite 1 excursie 
loare de 7.500

Categoria 5 : 
cite 2.000 lej 1

Categoria 6 : 121,90 variante 
cîte 200 lei fiecare.

Categoria 7 : 6918,45 variante 
cîte 100 lei fiecare.

3 :: 38,50 variante a 
» în Grecia în va- 

lel.
51,75 variante a 

: în Grecia în va- 
lei.
70,70 variante 

fiecare ;
a

a

a

Rubiică redactată de LOTO- 
PRONOStORf,



Trofeul Iugoslavia"

Handbaliștii români și maghiari la egalitate
La Tuzla, în turneul feminin î Ungaria ■ România 9-6 (3-0)

OPATIJA, 1 (prin telefon).
Jocurile de handbal din 

cadrul tradiționalei competi
ții dotată cu „Trofeul Iugo
slavia” stîrnesc un interes 
deosebit, furnizînd dispute e- 
chilibrate și — ceea ce este 
mai important — de un ri
dicat nivel tehnic și specta
cular. în acest fel, eforturile 
organizatorilor sînt pe de
plin răsplătite. De altfel, 
partidele se bucură de exce
lente condiții. De pildă, tere
nul de la Rijeka, pe care e- 
voluează reprezentativa țării 
noastre, are spațiul de joc 
realizat dintr-o soluție de 
plastic, asemănătoare tarta
nului.

Legat de importanța între
cerii vom preciza că repre
zentativa masculină a Româ
niei, una dintre cele mai ti
nere dintre echipele prezente 
la start, nu numără în rîhdu- 
rile sale o serie de cunoscuți

internaționali (Gruia. Gațu, 
Lieu, Goran etc.), rodind cu 
acest prilej o serie de tineri 
și talentați handbaliști. în a- 
cest fel se explică și rezul
tatele mai puțin concludente 
pe care le obțin în acest tur
neu jucătorii români. în eta
pa a II-a, ei au întîlnit, la 
Rijeka, selecționata Ungariei, 
care — cum se știe — numai 
cu cîteva zile înainte cîști- 
gase la Debrecen în fața Ro
mâniei cu 13—11. De această 
dată, formația română a fost 
la un pas de a-și lua revan
șa, conducted în repriza se
cundă și avînd chiar avantaj 
în ultimele minute. Lipsa de 
forță și de experiență a ti
nerilor jucători români a per
mis însă adversarului să ob
țină un nesperat rezultat de 
egalitate i 13—13 (7—8) Ro
mânia a prezentat următoa
rea formație : Penu (Orban) 
— Birtolom (1), Chicid (2),

Voinea, Moldovan, Coasă, 
Stockl, Samungi (3), Dan Ma
rin (5), Bota (2), Schobel. 
Meciul a fost arbitrat de V. 
Simanovicl și I. Domazet, 
ambii din Iugoslavia. în des
chidere, Iugoslavia B a dis
pus de selecționata Rijeka cu 
11—1,0 (6—5). Partida a fost 
condusă de arbitrul român 
V. Pelenghian și de iugo
slavul Z. Susanj. în cealaltă 
grupă a turneului masculin, 
la Banja Luka, s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Iugoslavia A — Spania 30—17 
(13—7), Cehoslovacia — Olan
da 30—16 (13—8).

Turneul internațional de lupte

Din cauza unor deranja
mente ale liniilor de comu
nicație nu am putut încă lua 
legătura cu unul dintre antre
norii echipei noastre feminine 
care evoluează în grupa de 
la Tuzla. Din acest motiv nu 
putem furniza decît rezulta
tele : Ungaria — România 
9—6 (3—0), R.D.G. — Iugo
slavia B 20—13 (9—7). în 
grupa de la Mostar : U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 10—8 (7—5), 
Iugoslavia A — Polonia 
19—15 (10—8).

(Urmare din pag. 1)

selecționat totuși, și pe foștii 
campioni mondiali Laszlo 
Szillai și Imre Alker, el ne-a 
răspuns că aceștia, la ora ac
tuală nu prea sînt în for
mă fiind întrecuți de către 
unii tineri pe care îi va 
alinia în întrecerile care în
cep vineri,

Antrenorii loturilor noas
tre, Ion Corneanu (greco-ro- 
mane) și Ion Crîsnic (libere), 
deși dispun de trei-patru 
concurenți, cei mai buni la 
fiecare categorie, ne-au de
clarat că lupta pentru întîie- 
tate va fi deosebit de apri-

ARBITRII
Cu prilejul confruntărilor de la 

Constanța, Federația Internațio
nală de lupte a acordat țării 
noastre dreptul de a organiza 
un examen pentru avansarea 
arbitrilor Internaționali. Cei care 
vor promova vor fl selecționați 
să conducă partidele de la cam
pionatele mondiale din acest an 
șl pe acelea ale J.O. din anul 
viitor. In vederea participării la 
examen a sosit la Constanța un 
mare număr de cavaleri ai fluie
rului, purtători ai ecusonului 
F.I.L.A. înaintea începerii probe
lor, Milan Ercegan, președintele 
ad-interlm al forului Internațio
nal a subliniat rolul important 
pe care tl au arbitrii în moder
nizarea luptelor 5 „Fără o cola
borare deplină a arbitrilor — a 
spus Milan Ercegan — sportul 
luptelor nu va putea progresa".

Mal Intîl, joi seara, au Intrat

gă. Nu ne-au dat pronosticuri. 
Totuși, noi sperăm că repre
zentanții noștri, în primul 
rînd, Gh. Berceanu, S. Po
pescu, N. Martinescu, Gh. 
Stoiciu (greco-romane), I. 
Arapu, P. Coman, V. Iorga 
(libere) vor avea un cuvînt 
greu de spus în cursa pentru 
primul loc.

Pînă joi seara, la elegan
tul hotel „Continental1' un
de sînt găzduiți concurenții, 
au sosit loturile din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R.F. a Germaniei, 
Elveția, Grecia, Iugoslavia, 
Norvegia, Polonia, Turcia, 
Ungaria și U.R.S.S.

> EXAMEN
în i,sesiune" candldațil pentru 
obținerea unor categorii superi
oare. Pe rind, arbitrii din Israel, 
Elveția, Cehoslovacia, Turcia, 
R. F. a Germaniei, România șl 
din multe alte țări au Indicat 
punctele pe care erau puși să 
le acorde după ce vizionau sec
vențe filmate de la diferite în
treceri de lupte. Din comisia de 
examinare face parte șl cunos
cutul arbitru Internațional, Va
lentin Batl (România).

Următoarea probă, cea prac
tică, se va desfășura în timpul 
confruntărilor din sala de sport 
constănțeană.

Dorim succes tuturor arbitrilor 
și, de bună seamă, celor op» 
cavaleri al fluierului din Româ
nia : l. Crîsnic, I. Bătrîn, C. 
Popescu, Gh. Marton, V. Toth, 
I. Cernea, L. Bandl șl I. Bobel.

Wimbledon in
Finala probei de dublu 

bărbați din cadrul turneului 
de tenis de la Wimbledon se 
va disputa între cuplurile 
Rod Laver — Roy Emerson 
(Australia), și Arthur Ahse 
— Dennis ~ 
în semifinale, 
tralieni au 
3—6, 6—3, 
trioții lor 
în timp ce 
vins cu 8—9, 6—3, 8—6, 6—4, 
perechea Koch (Brazilia) 
Graebner (S.U.A.).

Comentînd semifinalele pro
bei de simplu feminin, cores
pondentul agenției France 
Presse notează între altele i 
„Dacă victoria cîștigătoarei 
de anul trecut, Margaret 
Court, a venit doar să con
firme pronosticurile, succesul 
Evonnei Goolagong ne-a ofe
rit încă o plăcută surpriză 
din partea acestei talentate

Ralston (S.U.A.). 
jucătorii aus- 

eliminat cu 6—4, 
6—4, pe compa- 
Alexander, Dent, 
americanii au în-

PE PISTELE DE ATLETISM
PRAGA, 1 (Agerpres). — 

în „M emo rialul Ro- 
sicky*, de la Praga, sportiva 
engleză S. Sherwood a cîști
gat săritura în lungime cu 
6,69 m. Proba masculină de 
aruncare a greutății a reve
nit lui “ ~ ”■ 
mană)

Alte 
disc :
— 60,80 m : 
ravec 
m ; ștafeta 4 x 100 m : Cuba
— 40,2 ; feminin : 400 m i
C. Truste (Cuba) — 54,3 ; jjre- 
utate: Fibingerova (Cehoslo
vacia) — 15,50 m; suliță: 
T. Hunes (Cuba) — 50,24 m ;

• în campionatele Poloniei, 
desfășurate la Varșovia, 
fost înregistrate i 
valoroase. Astfel, în 
feminină de 100 m 
Danuta Straszinska 
cronometrată cu 12,9. 
masculină de 400 m 
fost cîștigată de Werner 
46,3. în proba similară fe
minină, Kristina Grinewcika 
a stabilit un nou record na
țional cu 53,4.

* în cadrul concursului in
ternațional de la Helsinki,

D. Prollius -(R.D. Ger- 
cu 19,50 m,
rezultate: masculin:
Danele (Cehoslovacia) 

înălțime : Mo- 
(Cehoslovacia) — 2,13

au 
rezultate 

cursa 
garduri, 
a fost 

Proba 
plat a 

cu

sprinterul american Ralph 
Mann a stabilit cea mai bu
nă performanță mondială a 
sezonului în proba de 400 m 
garduri cu 48,9. Clasat pe 
locul doi cu 49,6, Ari Salin 
a stabilit un nou record al 
Finlandei. Sportivul kenyan 
Ouko a terminat învingător 
Pe 800 m cu 1 : 48,0. Proba 
de săritură cu prăjina a re
venit lui Nordwig (R.D. Ger
mană) cu 5,30 m, iar cea de 
aruncarea ciocanului lui Ivan 
Phakadze (U.R.S.S.) cu 69,74 
m. Foarte. disputată a fost 
cursa de 5000 m cîștigată de 
Keino — 13 : 30.8 și iugos
lavul Dan Korica — 13 :31,2.

Alte rezultate: 3 000 m
obst. Tapio Kantenen (Fin
landa) — 8 : 31,8 ; disc — 
Silvester (S.U.A.) — 61,94 m.

ajunul finalelor
jucătoare. Tînăra australian- 
că, o aborigenă’ în vîrstă de 
19 ani, a dominat-o net pe 
americana Billie Jean King 
de trei ori cîștigătoare a 
Wimbledonului și finalistă în 
ultimii doi ani. Goolagong, 
declara King după meci, es
te o mare jucătoare. Chiar 
dacă nu va cîștiga în finală 
viitorul este al ei“.

După amiaza zilei de joi 
a fost dominată de semi-fi- 
nalele probei de simplu băr
bați. Spre decepția spectato
rilor disputele au fost mai 
puțin echilibrate decît se 
sconta căci ambii finaliști au 
obținut calificarea în numai 
trei seturi Newcombe l-a 
învins fără drept de apel pe 
Rosewall cu 6—1, 6—1, 6—3, 
iar Smith n-a întîlnit decît 
în setul doi o opoziție mai 
puternică din partea lui Gor
man pe care l-a întrecut cu 
6—3. 8—6, 6—2.

Alte rezultate. Dublu-femi- 
nin : Court, Goolagong — 
Curtis, Ziegenfuss 6—2, 6—4. 
Dublu-mixt: Riessen, Court— 
Collins, Wappleby 6—3, 6—2; 
Mc. Millan, Dalton — Paish, 
Holdsworth 6—1, 6—1.

lume
—

WimbledonCîștigătoarea de anul trecut a turneului de la
Margaret Court (Australia) a ajuns iarăși în finala competi

ției, dispunînd in semifinale de Judit Dalton-Taggart. 
Telefoto i AP. — Agerpres

T

Corespondență specială din Aachen

Călărețul H. Steenken-campion european la sărituri
AACHEN, 1 (Prin telefon).
Călăreți din 17 țări, cu 370 

cai, sînt prezenți pe bătrînul 
Reitstadion din Aachen. De 
remarcat că numai înaintea 
J.O. din 1936 s-a mal înregis
trat o astfel de participare. 
Motivul ? Aici se vor decerna 
titlurile de campioni europeni 
la obstacole, făcîndu-se tot
odată, o ultimă repetiție pe

PESTE 600 DE ȚINTAȘI DIN 25 DE ȚARI
LA EUROPENELE DE TIR

Organizatorii campionatelor 
europene de tir care se vor 
desfășura la Suhl (R. D. Ger-

22 și 29 august, 
că la întreceri 
656 de trăgători

Au existat peste 20 de oferte dar... ECHIPA DANEMARCEI A CONDUS

mană), între 
au anunțat 
s-au înscris 
și trăgătoare reprezentînd 25 
de țări : Albania, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, R. F. a 
Germaniei, Danemarca, An
glia, Finlanda, Olanda, Italia, 
Luxemburg. Norvegia, Aus
tria, Polonia, ROMANIA, Sue
dia, Elveția, Ungaria, U.R.S.S., 
Turcia, Franța, Grecia, Iu
goslavia, Irlanda și R. D. Ger
mană.

parcursurile care, după toate 
probabilitățile, cor fi ampla
sate peste un an și pe pista 
stadionului olimpic din Mfin- 
chen.

Cu toate că vremea este În
chisă și nici ploaia nu ne o- 
colește, 30 000 spectatori au a- 
sistat zilnic la întrecerile pre
mergătoare europenelor, un 
public cunoscător și entuziast 
care apreciază eforturile celor 
ce abordează obstacolele cu 
dimensiuni între 1,50—2 metri. 
Rezultatele probelor disputate 

. pînă acum sînt în mare parte 
cunoscute. Vom mai adăuga 
că proba de viteză — 55 con
curent!, obstacole de 1,50 m — 
a revenit lui Kurt Giebmanns 
(R.F.G.), secondat de englezoai
ca Ann. Moore și de Lutz Met- 
ckel (R.F.G.), în timp ce în 
progresia de dresaj (gen „Sf. 
Gheorghe”), Harry Boldt și Ro
mulus Klimke ’ (R.F.G.) s-au 
detașat la peste 100 puncte de 
ocupantul locului trei, fran
cezul Jean Roland.

Două probe de , calificare 
și una finală, de dificultate 
progresivă, au triat pe cei 23 
de călăreți angajați în între
cerile pentru titlul de cam
pion european la sărituri.

Printre favoriți figurau H, 
Smith (Anglia), H. Steekea 
(R.F.G.), M. Hăuri și P. We- 
ier (Elveția), M. Rozier (Fran« 
ța), R. D’Inzeo (Italia). A. 
Schockmolle a fost nevoit 
să se retragă din concurs 
datorită îmbolnăvirii calu
lui.

Rezultatele din prima pro
bă de calificare vă sînt cu
noscute. în a doua probă pe 
primul loc s-a clasat Hervey 
Smith cu Matty Brown, ur
mat de R. D’Inzeo și H. Steen- 
ken iar proba finală a 
cîștigată de cunoscutul 
lăreț francez D’Oriola 
Moet et Chandon.
-în urma cumulării rezulta

telor din cele trei zile de 
aprige dispute, titlul de cam
pion european a revenit lui 
HARTWIG STEENKEN 
SIMONA — 11A p. Pe 
mătoarele două locuri 
clasat Harvey Smith — 13‘/î 
p și Paul Weier — 14 «/, p.

Felix TOPESCU

TELEX

fost 
că- 
cu

cu 
ur- 

s au

STEFAN COVACI A FOST PREFERAT 
CA ANTRENOR LA AJAX AMSTERDAM

PINA IN MINUTUL 71!

De cîteva zile rubricile spor
tive ale ziarelor olandeze acor
dă mari spații unui eveniment 
important pentru fotbalul din 
ț.țara lalelelor”. Subiectul ? 
Românul Ștefan Covaci este 
noul antrenor al echipei Ajax 
Amsterdam, cea mai bună 
formație de pe continent !

Ziarul „De Telegraaf“ publi
că fotografia președintelui clu
bului Ajax, Jaap van Praag, 
împreună cu antrenorul român, 
sub titlul „Bine ai venit, Co
vaci 1" Un alt ziar de mare 
tiraj. „De Tijd”, prezintă in
tr-un amplu reportaj cariera 
și personalitatea antrenorului 
român, scriind printre altele : 
„Acum, după plecarea fostului 
antrenor R. Michels, lui Covaci 
îi revine o misiune mai grea : 
Ajax vrea să ciștige Cupa in
tercontinentală șl... campiona
tul țării” (n.r. în acest an, ti
tlul a revenit formației Fei- 
jenoord).

Șt. Covaci s-a reîntors 
miercuri seara de la Amster
dam. după ce a semnat con
tractul cu Ajax. I-am solicitat 
o scurtă declarație.

„Peste două săptămini îmi 
voi lua echipa în primire. De
ocamdată, pe jucători nici nu 
i-am văzut... Toți sînt ple
cați in concedii. La 17 iulie 
voi organiza un cantonament 
de 10 zile, pentru o primă lua
re de contact cu jucătorii și 
totodată pentru a le comu
nica intențiile mele. Vreau ca 
Ajax să devină și o formație 
de mare tehnicitate, să creez 
un atac -de finețe», com- 
binativ. nu cu două vîrfuri de 
atac (Cruyff și Keizer) ci cu 
mai multe...”

Noul antrenor al Ajax-ului 
ne-a propus să luăm legătura 
telefonică cu dl. Jaap van 
Praag. lucru pe care l-am și 
făcut.

— D-le Praag, în calitatea 
pe care o dețineți, ce ne pu
teți spune despre angajarea 
antrenorului român Ștefan Co
vaci la Ajax Amsterdam ?

— De la început. Ștefan Co
vaci mi-a lăsat o bună impre
sie și cred că băieții mei vor 
fi în mîini bune. Alegerea lui 
Covaci nu a fost ușoară pentru 
că au existat peste 20 de ofer
te. printre care cele ale lui 
Max Merkel (Sevilla). Weiss- 
weiller (Borussia MSnchen- 
gladbach). Hoffling (Standard) 
etc. Ne'am oprit asupra lui 
Covaci. în urma unor referin
țe elogioase primite de la alți 
antrenori renumiți. care-l cu
nosc de la diferite cursuri de 
antrenori. Printre aceștia se 
aflau Helenio Herrera. Hel
mut Schon și Georges Bou
logne. Contractul lui Covaci a 
fost semnat pentru doi ani, 
perioadă în care va avea tot 
timpul să-și arate priceperea”.

La solicitarea noastră. Agen
ția olandeză de presă (A.N.P.) 
ne-a transmis prin telex urmă
toarele privind angajarea lui 
Stefan Covaci : „Misiunea lui 
Covaci nu va fi deloc ușoară. 
Mai întii pentru că munca cu

«vedetele» lui Ajax este difi
cilă și, în al doilea rind, 
pentru că este foarte greu să 
menții sau să urci la un nivel 
mai înalt performanțele do- 
bindite pină acum de campioa
na Europei".

Din punctul nostru de ve
dere, mediul dintre Danemar
ca și R.F. a Germaniei — 
deși amical — prezenta o 
mare importanță. Se știe că, 
selecționata noastră va în- 
tilni în preliminariile turne
ului olimpic echipa Dane
marcei. Dar iată că, de da
ta aceasta, selecționata Da-

Ion OCHSENFELD

Ziarul „De Telegraf" din Amsterdam publică in prima pagi
nă fotografia care îl înfățișează pe Ștefan Covaci tntrînd pe 

stadionul clubului „Ajax".

GHEORGHI ASPARUHOV SI NIKOLA KOTKOV9

VICTIMELE UNUI ACCIDENT DE AUTOMOBIL
In ziua de 30 iunie, cunos- 

cuții fotbaliști bulgari, maeștrii 
emeriți ai sportului Gheorghi 
Asparuhov și Nikola Kotkov 
au avut un grav accident de 
automobil în timp ce se în
dreptau spre Vrața, unde lo
tul național urma să susțină 
un joc amical cu formația 
Botev. Pe cînd străbăteau 
munții Balcani, a apărut pe 
neașteptate în fața mașinii lor 
condusă de Asparuhov, un 
autocamion. Din cauza vitezei 
mari, autoturismul nu a putut 
frîna și s-a izbit cu putere de 
camion, ceea ce a făcut ca re
zervorul de benzină al mașinii 
să ia foc și cei doi ocupanți 
să fie carbonizați.

Din cauza acestui tragic ac
cident. finala Cupei Bulgariei 
care urma să se dispute la 
3 iulie a fost amînată pentru 
o dată ce se va stabili peste 
cîteva zile.

Născut în anul 1943. Gh. As
paruhov a fost unul dintre cei 
mai buni fotbaliști pe care i-a 
avut Bulgaria. A jucat în 245 
de meciuri sub culorile echi
pelor Levski și Levski-Spartak. 
El a făcut parte de 49 de ori

din prima reprezentativă a 
Bulgariei.

Nikola Kotkov s-a născut în 
anul 1938, fiind un jucător de 
bază al echipei Lokomotiv So
fia. iar în ultimul timp al 
formației Levski-Spartak. Kot
kov a fost de 15 ori selec
ționat în reprezentativa țării.

nemarcei a fost mult schim
bată : ea a aliniat nu mai 
puțin de 8 jucători profesio
niști, care activează în dife
rite formații de pe continent 
și care, bineînțeles, nu pot 
juca în preliminariile olim
pice. Oricum, echipa Dane
marcei a jucat excelent în 
partida cu R.F. a Germaniei. 
A condus cu 1—0 pînă în 
min. 71, după care a pri-, 
mit trei golui-i, în urma unor 
greșeli elementare comise de 
portarul Sorenssen.

Nu este lipsit de importan
ță faptul că la 1—0 pentru 
danezi, Christenssen, a tras 
în bară.

O impresie excelentă au 
lăsat fundașul Johnny Han
sen, care l-a anihilat pe 
Held, Arenthoft, impresio
nant prin jocul de eap, și 
extrema stingă Christenssen, 
un dribler de mare clasă, ca 
și Le Fevre, pe care cu greu 
l-a putut marca fundașul 
vest-german Vogts.

F.C. ARGEȘ 
In semifinale
LA TEHERAN

Echipa F. C. Argeș Pitești 
s-a calificat în semifinalele 
turneului internațional de la 
Teheran. în ultimul meci din 
serii, fotbaliștii români au în
vins cu 1—0 (0—0) formația 
Zanialek, campioana Republi
cii Arabe Unite. Golul vic
toriei a fost înscris în minu
tul 84 de N. Ionescu.

într-un alt joc, echipa olim
pică a Austriei a dispus cu 
1—0 (1—0) de selecționata
Marocului.

S-au mai calificat pentru 
semifinalele competiției re
prezentativele Iranului, Tur
ciei (echipa olimpică) și 
Austriei. în semifinale se 
vor disputa partidele F. C. 
Argeș-Turcia și Iran-Austria.

I.S.K.A. SOFIA CAMPIOANĂ A BULGARIEI
O dată cu disputarea tradițio

nalului derby Levski-Spar
tak — Ț.S.K.A.. desfășurat în
fața a 55 000 de spectatori, a 
luat sfîrșlt campionatul Bulga
riei pe anul 1970—1871. Deși mi
litarii își asiguraseră titlul încă 
din penultima etapă, întîlnlrea 
a fost viu disputată, victoria re
venind formației Levski-Spar
tak cu scorul de 1—0, prin go
lul înscris de extrema dreaptă 
Vesellnov (min. 60).

Din divizia A retrogradează 
Cernomoreț (Burgas) șl Marița 
(Plovdiv). După un an de șe
dere în divizia „B“ (urmarea 
unei sancțiuni), formația Beroe 
din Stara Zagora reintră în 
„A“, împreună cu JSK-Spar- 
tak din Varna.

Golgeterul campionatului e'te

D. lakimov (Ț.s.K.A.) care a 
marcat 25 de goluri.

Iată clasamentul definitiv :
1. T.S.K.A. 30 21 6 3 74—21 48

2. Levski — 30 21 6 3 59—22 48
Spartak
3. Botev 30 17 4 9 51—31 38
4. Lokomotiv 30 14 7 9 55—42 25
5. Trakia 30 13 6 11 53—50 32
6. JSK—Slavia 30 12 7 11 53—41 31
7. Cerno More ::o 11 6 13 37—42 28
8. Ceardafon

— Orloveț
30 11 6 13 42—52 28

9. Spartak so 10 7 13 46—47 27
IU. Marek 30 9 9 12 37—41 27
11. Dunav 30 10 7 13 32—45 27
12. Etar 30 10 7 13 33—49 27
13. Laskov 30 8 9 13 26—47 25
14 Akademik 30 6 11 13 33-41 23
15. Cernomoreț 30 6 7 17 33—66 19
16. Marița 30 3 9 18 28—55 15

CICLIȘTII BOMÂNI CONDUC IN TURUL TURCIEI
C. CIOC AH SI MENȚINE PE LOCUL I

ISTANBUL, 1 (Agerpres). 
— Cicliștii români continuă 
să fie protagoniștii turului 
Turciei ocupînd primele locuri 
în ambele clasamente, după 
cinci etape. Constantin Ciocan 
își păstrează tricoul galben 
cu 14h21:04,0, urmat de Eroi 
Buyukbakirci (Turcia) — la 
4:19, Odrinski (Bulgaria) etc.

Clasamentul general pe 
echipe: 1) România — 43 h

19:16 ; 2) Bulgaria la 4:11 ; 3) 
Turcia — la 27:46, etc.

Etapa a 5-a, Afyon — Ku- 
tahya (99 km) a revenit iui 
Melvit Bora (Turcia) în 2h 
34:11. Pe locul doi, în ace
lași timp, a sosit românul 
Vasile Selejan, iar grosul plu
tonului condus de bulgarul 
Stavrev și ttircul Caliskan a 
avut o întîrziere de un mi
nut.

TURUL FRANȚEI-ETAPA A 5-a:
Victoria a revenit italianului Guerra

De la Dinant la Roubaix, 
pe o distanță de 208,500 km, 
participanții la Turul Fran
ței și-au disputat etapa a 5-a 
care s-a terminat cu victoria 
italianului Guerra cronome
trat ta timpul de 5h 13 : 56. 
El a fost urmat în același 
timp de belgianul Stevens 
și de francezul Bouloux, iar

Merckx a venit cu un plu
ton mai numeros la cca un 
minut de cîștigător.

Eddy Merckx iși păstrează 
tricoul galben fiind urmat 
de același cvartet de aler
gători ca și în zilele trecute: 
Van Sprlngel la 26 sec, R. 
de Vlaeminck la 37 sec, G. 
Petterson la 42 sec.

i

Cu prilejul unul concurs care a 
avut Ioc la Zagreb, atleta Iugo
slavă S. Babosek a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu per
formanța de 1,82 m.
■

Echipa Rot Weiss din Berlinul 
occidental s-a calificat pentru fi
nala competiției europene de te
nis pe echipe. în semifinală, Rot 
Weiss a eliminat cu 8—0 formar 
ția iugoslavă Medvesciak din 
Zagreb. Iată cîteva dintre rezul
tatele tehnice înregistrate : 
Kuhnke — Ivancici 6—2, 3—6,
6—1 ; Gottschak — Toncici 6—1, 
6—2 ; Elschenbroich — Stelcer 
6—0, 8—6.

Cea de-a 31-a ediție a competi
ției automobilistice dotată cu 
„Cupa Alpilor“, desfășurată de-a 
lungul a 4 000 km, a revenit e- 
chipajului francez Bernard Dar- 
niche — Alain Mahe pe o ma
șină „Alpine Renault". Pe locurile 
următoare s-au clasat echipajele 
Vinatler — Pointet („Alpine Re
nault"), Piot—Porter („Ford Es
cort"), Trautmann — Leyseux 
(„Landa") etc.

. Competiția ciclistă internațională 
„Turul Bearn-Aragon" s-a încheiat 
la Saragossa cu victoria rutieru
lui francez Jestraud, urmat de 
compatriotul său Romero — la 
50 sec. spaniolul Gimenez — la 
54 sec., etc. Ultima etapă (Hes- 
cas—Saragossa) a fost cîștigată 
de spaniolul Perez cronometrat 
pe distanța de 155 km în 4h30.35.

^ultimeleștirig ultimele rezultateGUltimele știrii
ROMÂNIA — MEXIC 

LA VOLEI
SIBIU, 1 (prin telefon de la 

corespondentul nostru, I. IO
NESCU).

Sala Armatei din Sibiu a găz
duit ieri prima partidă din ca
drul turneului întreprins în țara 
noastră de selecționata Mexicu
lui. După 51 de minute de joc, 
voleibaliștii români s-au impus 
cu autoritate prin precizia în 
preluări șl pase, forță de atac 
și blocaj prompt. Oaspeții au o 
concepție modernă de joc și vi
teză de reacție bună dar sînt 
lipsiți de eficacitate în atac și 
de o talie corespunzătoare. An
trenorul N. Sotir a folosit urmă
torul lot : Schreiber, Bartha, 
Udișteanu, Oros, Cristian, Codol, 
Balaș. Duduciuc și Enescu. Au 
arbitrat C. Pitaru șl E. Mendel 
(Sibiu). Scor final : România — 
Mexic 3—0 (4, 3, 4).

ETAPA A 6-A TN TURUL 
IUGOSLAVIEI A REVENIT 

DANEZULUI HOEGH
Cea de-a 6-a etapă a Turului 

ciclist al Iugoslaviei, disputată 
pe ruta Ivangrad — Mitrovice 
(126 km) a fost cîștigată de spor
tivul danez Hoegh în 3h07:17, 
urmat de sovieticul Slobodeniuk 
în același timp. După 6 etape în 
clasamentul general individual 
conduce olandezul Kujpers — 
14h46:22, urmat de Polewlak (Po
lonia) la numai o șecundă și 
Soerensen (Danemarca) la 1:04 
Pe echipe se află în frunte se
lecționata U.R.S.S.. urmată în 
ordine de Danemarca, Polonia. 
Olanda, Iugoslavia. Italia. Româ'- 
nla. Iugoslavia (tineret) și Bul
garia.

SECELEANU (C.F.R. TIMISOARA), SUSPENDAT 
PE DOUA'ETAPE

Un singur sancționat — asea
ră la ședința comisiei Centrale 
de competiții șl disciplină a 
F. R. Fotbal. Este vorba de ju
cătorul Seceleanu, de la C.F.R. 
Timișoara, care a fost suspen
dat pe două etape pentru joc 
dur. periculos, precum și pen
tru proteste la deciziile arbitru
lui in timpul partidei cu Steaua.

TURNEUL JUBILIAR 
VOINȚA, LA POPICE

Ieri după-amiază au început în
trecerile turneului jubiliar Voința, 
competiție internațională de po
pice, organizată de Oficiul sport 
din UCECOM. în prima manșă 
a turneului, la care participă pa
tru formații feminine -și cinci 
masculine din Iugoslavia, R. D. 
Germană, Ungaria și reprezen
tativele Voința, au evoluat jucă
torii și jucătoarele de pe postu
rile 1—2. La femei conduce Voin
ța cu 783 p.d. (Constanța Marin- 
cea —393 și Erica Szasz — 390), 
Iar la bărbați Szpartakusz Bu
dapesta cu 1 725 p.d. • (Gy. Pu- 
mer — 917 și E. Simon — 308). 
întrecerile continuă azi, pe are
na Voința, de la ora 16.

Firește, Seceleanu va efectua 
suspendarea in primele două e- 
tape ale campionatului următor, 
în divizia B.

„CUPA VOINȚA" 
LA HANDBAL FEMININ
Pe terenul Vonița din Caph 

tală. pe o ploaie torențială, s-au 
disputat, Ieri după amiază, pri
mele jocuri din Cadrul turneu
lui internațional de handbal fe
minin, dotat cu Cupa Voința, tn 
prima partidă s-au întîlnit for
mațiile Spartacus Budapesta și 
Start Bratislava. După un înce
put bun, în care au și , condus 
handbalistele cehoslovace au 
trebuit să cedeze cu 8—14 
(5—6), în fața unei echipe 
care se anunță principala 
favorită la cucerirea tro
feului. Tn al doilea meci, Voința 
București (completată cu cîteva 
jucătoare de la Odorhei și Si
ghișoara) a obținut o victorie 
nu prea ușoară, cu 7—5 (4—3)
în fața modestei garnituri pre
zentată de TSKA Sofia. O re
marcă pentru jocul bun și e- 
flcacltatea bucureștencei Maria 
Popa. (h. a.)

S-A RENUNȚAT LA „CHALLENGE ROUND" 
ÎN CUPA DAVIS

Reuniunea anuală a națiunilor participante la Cupa Davis, care își 
desfășoară lucrările, actualmente, la Londra, a hotărît ca începind cu 
anul 1972 să se renunțe la „challenge round" în marea competiție a 
temsmanilor amatori. Aceasta înseamnă că, de aici înainte, cîștigătoa
rea trofeului nu se va mai bucura de privilegiul de a întîlnl, în ultimul 
act al Cupei Davis, reprezentativa care șl-a întrecut toți adversarii ci 
va trebui să-și apere șansele Încă din primul tur al întrecerii.
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