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A TURNEULUI INTERNATIONAL DE LUPTE Bl
© Ieri, la Constanța, o frumoasă festivitate de deschidere 

și primele două gale © Berceanu invinge autoritar la puncte 

pe Lacour © La „libere", Petre Cernău obține tușul 
in fața lui Klimceak © N. Martinescu invins in primul tur! 
© Simbătă vor fi desemnați semifinaliștii

zentat luptători din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R, D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 

Grecia, 
Turcia, 

Sovietică 
partici- 

concurenți

Iugoslavia, 
Polonia, 

Uniunea

Gh. Berceanu a inaugurat 
competiția cu un meci spec
taculos, intrecîhdu-l la puncte 
pe Lacour (R.F.a Germaniei)

Foto : V. BAGEAC

CONSTANȚA, 2 (prin 
lefon, de la trimisul nos
tru). în sala Sporturilor din 
localitate au început, azi di
mineață, întrecerile ediției 
jubiliare, a X-a, a Turneu
lui de lupte (greco-rotnane și 
libere) al României.

La cîntarul oficial, efec
tuat cu cîteva ore înaintea 
primei reuniuni, s-au pre-

Elveția. 
Norvegia, 
Ungaria, 
și România. Printre 
panți sînt mulți 
cu o impresionantă carte de 
vizită, medaliați la marile 
confruntări internaționale — 
J.O.. C.M., și C.E.

Competiția a debutat cu 
meciuri interesante, viu dis
putate. Dublul campion 
mondial la greco-romane, re
prezentantul nostru Gheorghe 
Berceanu (cat. 48 kg) l-a în- 
tîlnit în primul meci pe cu
noscutul sportiv vest-german 
Rolf Lacour, protagonist al 
tuturor marilor întîlniri in
ternaționale (la europenele 
din 1969, de pildă, el a 
cerit medalia de aur), 
doi sportivi au început par
tida cu prudență și astfel 
prima repriză s-a încheiat 
fără puncte tehnice. în con
tinuare însă, Berceanu a in
trat decis în luptă și, obți- 
nînd punct după punct, a în
ceput să se detașeze. O tre
cere pe sub brațul adversa
rului și Berceanu si-a dus ad
versarul în „parter", iar de 
aici a „plecat" în trei cen-

Costin CHIRIAC

(Continuare în ■pag. a 4-a)JUBILEUL DE LA CONSTANTA
CONSTANȚA, 2 (prin te

lefon, de la trimisul nostru). 
Familiarizat mai mult cu 
derbyurile fotbalistice sau 
cu galele de box, orașul de 
pe malul mării este, de vi
neri, gazda celui mai mare 
turneu internațional de lup
te al sezonului.

Așadar. în sala sporturi
lor din Constanța — timp 
de trei zile — vom fi mar
torii evoluției multor can
didați pentru 
de la Sofia și. spunem fără 
a greși, pentru titlurile o- 
limpice de la Munchen.

Vineri a fost prima zi...
Cronica celor două reu

niuni oferă cititorului în
deajuns de multe amănun
te . și 
reveni 
de debut, 
schimb, 
potrivit 
încă dc 
general 
ediții a 
țional de 
niei.

Elogiile 
Constanța 
prilej de 
facție.

Ne gindim la faptul că 
14 țări — majoritatea cu

„mondialele"

comentarii pentru a 
asupra întîlnirilor 

Ni se pare, in 
momentul cel mai 

să consemnăm, 
pe acum, succesul 
al acestei a 10-a 
turneului interna- 

lupte al Roma-

jubileului de la 
sînt pentru toți 
profundă satis-

mare tradiție și valoare in 
sportul luptelor — și-au 
trimis aici cei mai buni re
prezentanți, onorînd tur
neul de la Constanta cu o 
prezență masivă și cu un 
plus de strălucire. Sînt, de 
altfel. cunoscute numele 
multor laureați olimpici, 
mondiali și europeni pre- 
zenți acum la această au
tentică preselecție 
marile confruntări 
Sofia și Munchen.

Mărturisim că ne 
plăcere să avem ca 
peți. cu acest prilej, 
înțeles în afara sportivilor, 
personalități remarcabile, 
printre care Milan Ercegan, 
președinte ad-interim al 
F.I.L.A., 
Herman 
Aurine. 
mulți alți conducători 
delegații, antrenori și 
bitri cu renume. Din motive 
lesne de înțeles, cunoscîn- 
du-le din atitea prilejuri 
modestia, nu măi amintim 
aici, deși s-ar cuveni, nu
mele specialiștilor români. 
Sperăm s-o facem, aducîn- 
du-le la rindul nostru cu
vinte de laudă, atunci cind 
vom fi la ora bilanțului. 
Un elogiu merită cu pri-

pentru 
de la

face 
oas- 

bine-

ad-interim
Mihaly 1 

Schwidling, 
Teno Țenov

Matura,
, Rene

Și 
de 

ar-

șosiriță 
derației 
sportive 
conferi 
siunile pe care le merită, 
prima 
nizare 
tășită 
dintre 
celentă.

între cele două gale ale 
primul zile am asistat la 
festivitatea de deschidere, 
la parada unor mari cam
pioni, aplaudată îndelung 
de spectatorii care, pentru 
duelurile din sala sportu
rilor. au renunțat la un a- 
tractiv „internațional” de 
rugby.

Turneul a început, așa
dar, sub auspicii dintre ce
le mai meritorii. Vineri 
a fost ziua unor debuturi 
promițătoare. Simbătă și 
duminică, etape finale în 
cursa titlurilor și medali
ilor. Pentru prima oară 
gazdă a „internaționalelor" 
de lupte. Constanța se pre
gătește să aplaude pe în
vingătorii ediției jubiliare. 
Am dori ca printre aceștia 
să se numere cit mai mulți 
dintre luptătorii români.

în „Cupa ziarului SPORTUL" la velodromDOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTIIN PROBELE OLIMPICE
Concursul ciclist internațio

nal de pistă, a doua ediție a 
Cupei ziarului SPORTUL”, a 

fost multă vreme sub semnul 
incertitudinii : se va disputa 
sau nu 1 Ieri dimineața, ploa
ia abundentă spulberase aproa
pe toate speranțele concuren- 
ților și organizatorilor. Cind 
vîntul a inceput însă să mă
ture norii, pe fețele tuturor 
au apărut zimbete : in sfîrșiț 
va avea loc ! Aproape că nici 
nu s-au mai băgat de seamă 
realele inconveniente care per
sistau pe velodromul Dinamo 
(vintul puternic și, spre seară, 
frigul) și, la ora 16, coneuren- 
ții din Cehoslovacia, Bulgaria, 
Ungaria și România au pă
truns pe pistă, salutați de a- 
plauzele celor cițiva spectatori, 
aceiași în ultimii ani. _

încă din primele întreceri 
ne-am dat seama de faptul că 
precumpănitoare (in lipsa au
tenticelor valori internaționale 
sau a formei sportive maxi
me a unor pistarzi cu firmă) 
este dorința ' reprezentanților 
noștri de a se impune, de a-și 
apropia aprecierile pozitive 
ale diriguitorilor sportului. 
Probele olimpice — viteză și 
urmărire individuală — au fost 
net dominate de cicliștii ro
mâni. La viteză. Ștefan Leib
ner a fost — din toate punc
tele de vedere — cel mai bun. 
El l-a întrecut in serii pe 
maghiarul Csorba de o mani
eră care nu mai comportă 
discuții. în sferturi de finală 
l-a eliminat pe bulgarul Mla- 
denov. în semifinale a dispus 
de cehoslovacul Pecka (după 
cum se vede, in cele trei faze 
ale disputei preliminare a dis
pus de cite un reprezentant 
al celor trei echipe oaspe), ier

Șt. Leibner (România) la 
startul probei de viteză.

în finala cu George Negoescu 
a cîștigat ambele manșe, do
vedind o bună pregătire tac
tică, talent și — nu lipsit de 
importanță — curaj (mai a- 
les în manșa a doua, cind ad
versarul l-a presat clar, gest 
evident de nesportivi tate). Mai 
mult. în condițiile vîntului pu
ternic. Ștefan Leibner a reali
zat în prima manșă a finalei 
11,5 s — timp excelent. Așa
dar, în proba de viteză un în
vingător merituos : ȘTEFAN 
LEIBNER. Tînărul pistard este 
cel mai valoros produs al ve-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

și strădaniile 
și ale organelor 
constănțene de a 

competiției dimen-

impresie despre orga- 
— de altfel împăr- 
entuziast de multi 
oaspeți — fiind ex-

Vineri dimineața, la Saimaan 
Hovi, reședința președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu, aflați 
într-o vizită de două zile în 
regiunea de sud-est a Finlan
dei, au venit primarul orașu
lui Imatra, Tovio Mausreer, și 
președintele societății „Enso- 
Gutzeit Osakeyhtio" pentru a 
exprima, în numele populației 
din localitate și al muncitorilor 
uzinelor de aici, urări de bun 
venit, sentimentele de satis
facție pentru onoarea de >i 
avea in mijlocul lor pe înalții 
oaspeți români.

Intîlnirea cu reprezentanții 
vieții publice a orașului Imatra 
a marcat începutul unei bo
gate zile de lucru.

Intr-unui din saloanele reșe
dinței, șefului statului român 
i-a fost prezentată viața econo
mică și socială a acestei regi
uni. Partea principală a expu
nerii au constituit-o marile 
unități ale industriei lemnului 
— nucleul vital al întregii ac
tivități productive a zonei res
pective.

înainte de a începe vizitarea 
uzinelor, președintele Nicolae

procesului 
fabricii

Ceaușescu și-a luat rămas bun 
de la reprezentanții orașului 
Imatra.

Sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți oaspeți 
români la Fabrica de hîrtie și 
cartoane din localitate este căl
duros salutată de conducătorii 
întreprinderii, de un mare nu
măr de muncitori.

Urmînd etapele 
tehnologic, vizitarea
începe cu instalațiile de tocare 
și curățare a lemnului și con
tinuă cu sălile marilor mașini 
în care pasta ia forma hirtiei 
sau a cartonului.

La despărțire gazdele mul
țumesc din nou șefului statu
lui român și soției sale pen
tru onoarea de a le fi fost oas
peți, rostesc cuvinte de caldă 
apreciere la adresa prieteniei 
fino-române.

Oaspeții români se îndreaptă 
apoi spre Lappeenranta. De-a 
lungul drumului, păduri nesfir- 
șite, apele lacului Saimaan, pe 
care plutesc șirurile de bușteni 
spre docurile fabricilor de che
restea.

Una din aceste întreprinderi, 
Kaukas Oy, din Lauritsala, și-a

deschis larg porțile oaspeților 
români.

Explicațiile oferite oaspeților 
de directorul K. Saumen con
turează o intensă activitate e- 
conomică.

Apoi, orașul Lappeenranta 
întîmpină pe oaspeții români 
într-o atmosferă destinsă, cal
dă. Grupuri de oameni, pe 
străzi și în balcoane, aplaudă 
îndelung.

Momentul sărbătoresc al în- 
timpinării are loc pe malul la
cului Saimaan, în decorul pito
resc al parcului; numeroși lo
cuitori au venit aici, alcătuind 
un coridor viu de-a lungul că
ruia președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sa sînt sa
lutați cu căldură și prietenie.

A urmat apoi un dejun ofe
rit în cinstea oaspeților ro
mâni de Consiliul municipal 
Lappeenranta.

însoțit de oficialitățile loca
le, președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sa. Elena 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți ro
mâni s-au îndreptat apoi spre 
aeroport, unde s-au îmbarcat 
intr-un avion special pentru a 
reveni la Hels'inki.

liîINI, PE STADIONUL „23 AUGUST *

STEAUA ȘI DINAMO ÎȘI VOR DISPUTA
FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

HAIDU

SATMAREANU CIUGARIN NEGREA CRISTACHE

NAOM VIGU

PANTEA TATARU IORDANESCU DUMITRIU III

SALCEANU
MUSTETEA

CHERAN

NUNWEILLER III

CONSTANTINESCU

DELEANU SANDU GABRIEL

cu- 
Cei

LUCESCU DUMITRACHE

NUNWEILLER VI DINU

STEAUA

9

dreapta :
Cheran, 
Ștefan,

Pantea, Aelenci,
Ștefănescu, Marcu, Naom

In picioare, de la stînga la dreapta : Satmareanu, Cristache, Ciuga- 
i, Coman, Haidu, Georgescu, Negrea, Vigu, Josj ~

Dumitriu IU, Tătaru, Iordăncscu,

Dan GARLEȘTEANU

Astăzi începe la Atena

Campionatul Balcanic 
de fotbal

IN PRIMUL MECI
ROMANIA - BULGARIA
In primul meci al campionatu

lui balcanic de fotbal (pentru e- 
chipe de tineret), care Începe 
astăzi Ia Atena, România va în- 
tîlni Bulgaria. Antrenorii Ola șl 
Cosmoo ne-au anunțat că vor 
alinia următoarea formație : 
lordache — Niculescu, Olteanu, 
Sătmăreanu II, Popovici. HajnaJ, 
Simlonaș, Petreanu, Năstase, Bro- 
șovschi, Cassal. Rezerve : Ștefan 
(portar), Stoicescu, Beldeanu, 
Marioa.

De la 15 iulie — la patinoar

GHEAJÂ LA MIERCUREA CIUC!
Lucrările la patinoarul arti

ficial acoperit de la Miercurea 
Ciuc au intrat în faza finală. 
La 15 iulie, între pereții de 
beton, se va amenaja patrula
terul de gheață, insensibil la 
orice caniculă.

Echipele Dinamo București, 
Agronomia 
Brașov își 
prima parte

Cluj și Dinamo 
vor efectua aici 
a programului lor

de pregătire pe patine. De la 
1 august este așteptat lotul 
echipei Steaua și acela al na
ționalei de juniori.

După cum se știe, anul vi
itor, în februarie. Palatul de 
gheată de la Miercurea Ciuc 
va găzdui întrecerile grupei C 
a Campionatului mondial. Pînă 
atunci șe va da în exploatare 
și noul hotel al orașului.

în picioare, de la 
stînga la 
Stoenescu,
Mustețea,
Ca vai, Constan tines- 
cu, Andrei, Deleanu, 

S. Gabriel, Dinu, Nunweiller III. Jos: Both, Haidu, Nuțu, Mol
dovan. Dumitrache, Nunweiller VI, Sălceanu. Lucescu, D. Po

pescu

Meciul va începe la 
ora 17.30 (în deschide
re, finala campionatu
lui de juniori, între 
Petrolul Ploiești și 
Școala sportivă Sibiu) 
și va fi arbitrat de bri
gada bucureștcană Chc- 
vorc GHEMIGEAN (la 
centru). Al. Pîrvu și 
Gh. Liinona (la linie).

Partida va fi tran
smisă la posturile 
noastre de televiziune 

. (cu începere de la ora 
17,25).

Citiți in pagina a 3-a 
avancronica finalei Cu
pei României.

SPORTIVII SOVIETICI PE PRIMELE LOCURI

Foto: DRAGOȘ NEAGU

Timp dc aproape șapte ore, pentatloniștii și-au disputat 
întiietatea în proba de scrimă.

BAZELE TURISTICE DIN JURUL CLUJULUI
NE OFERĂ UN TABLOU CU MARI CONTRASTE

Dintr-un ghid care ne in
dică punctele turistice ale 
județului Cluj, am reperat 
cîteva, propunîndu-ne să le 
vizităm pentru a descoperi 
și comunica tuturor celor 
interesați condițiile (drumuri 
de acces, dotare materială, 
posibilități de cazare și ali
mentație publică etc.) 
care ele le oferă acum, 
miez de sezon turistic.

• Un supărător „cerc vicios" la Cheile Turzii © Mult simț

gospodăresc la

CHEILE (TURZII) SE CEI}... 
LUSTRUITE

Băița © Sportul nu mai este neglijat

pe 
în

l 
Chei- 
dru- 
satul 

se

Ademeniți de faima 
lor Turzii, pornim pe 
mul de la Cluj spre 
Cheia, dincolo de care 
află acest monument al na-

turii. Mașina înaintează les
nicios pînă în inima platou
lui, unde 
următorii 
un drum 
cu piatră

coborîm pentru că 
3 km reprezintă 
sinuos — așternut 
concasată — alu

necos și accidentat, inabor
dabil pentru vehicule, pe

timp de ploaie. Pornim „per 
Și, o 

ajunși, cerem apă să
Sîntem

Aspectele contrastante 
alăturatul articol
Z\Ia «MM &M«*.L*«wÎ ** «1

semnalele în 
I par de neînțeles și 

~ ~ ele ar trebui să facă obiectul unei 
atente analize a Oficiului județean de tu
rism care — este de presupus — aspiră 
să aducă Ia același numitor pozitiv nivelul 
de înzestrare în toate unitățile de pe cu
prinsul județului Cluj.

O valorificare mai deplină a atracțiilor 
turistice de care acest județ nu duce lipsă

este legată intim de asigurarea unor con
diții civilizate de găzduire și servicii la 
nivelul exigențelor turismului internațional 
pentru că dacă nemulțumirile vizitatorilor 
autohtoni maj sînt încă ignorate, cele ale 
oaspeților de peste hotare nu pot lăsa 
indiferente forurile locale, cu răspunderi 
imediate. Or, aceasta înseamnă un pre
judiciu adus economiei statului nostru.

pedes apostolorum" 
dată
ne răcorim fețele, 
trimiși la pîrîul din apro
piere, „singura sursă 
care consumă și în care 
spală cei de la cabană", 
vitația, deși ne amuză, 
ne scutește de întrebări.

„Proiectul care prevede 
aducțiunea apei la cabană 
n-a fost acceptat" — ne in
formează Iov. Ferenczi Ente
ric, responsabilul unității. 
„Ne descurcăm greu, deoarece 
consumul de apă in cabană

din
se

In-
nu

Nușa DEMIAN

(Continuare în pag. a 2-a)

în concursul international 
de pentatlon modern
In sala Floreasca 

șurat ieri proba a 
ma. a concursului internațional 
de pentatlon modern. întrece
rile au reliefat foarte buna pre
gătire a concurenților sovietici, 
care au dominat cu autoritate. 
Din nou. ca și la călărie, cel 
mai în formă s-a dovedit a fi V. 
Sileahin, care a ciștigat majori
tatea „duelurilor", ocupînd lo
cul I și în această probă și 
consolidindu-și totodată poziția 
de fruntaș în clasamentul ge
neral. El a fost bine secondat 
de coechipierii săi, în special 
de V. Kreajev și V. Șmelev, 
ceea ce a făcut ca echipa
U. R.S.S. șă obțină o victorie 
comodă și să revină pe primul 
plan al competiției.

Dintre sportivii români 
detașat Dumitru Spirlea, 
prima garnitură’, care a 
mulat 1 000 p. și a ocupat 
3 și în probă și în clasamentul 
general. Rezultatul său și al 
colegilor de echipă Ivan Bănet 
(836) și Marian Cosmcscu (795) 
a adus formația România 1 pe 
locul II în ambele clasamente. 
Componențil celeilalte formații 
a țării -noastre au avut o evo
luție ștearsă și cu 2 057 p s-au 
clasat pe ultimul loc.

Iată clasamentul probei: IN
DIVIDUAL — 1. V. Sileahin
1 082 p. 2. V. Kreajev 1041 p, 
3. D. Spirlea 1 000 p ; ECHIFE: 
1. U.R.S.S. 3 041 p. 2. România I
2 631 p, 3. S.U.A. 2549 p, 4. Ce
hoslovacia 2 385 p, 5. Bulgaria 
2 344 p, 6. Franța 2 262 p, 7. 
România II 2 057 p.

CLASAMENT GENERAL 
(după două zile): INDIVIDU
AL: 1. V. Sileahin 2182 p, 2.
V. Kreajev 1 996 p, 3. D. Spir
lea 1 995 p; ECHIPE: 1.
U.R.S.S. 5 921 p, 2. România I 
5 571 p, 3. SU.A. 5 519 p, 4. 
Cehoslovacia 5 335 p. 5. Bulgaria 

5 303 p, 6. Franța 5 078 p, 7. 
România II 5 011 p.

Azi, de la ora 9, la Poligonul 
Tunari se desfășoară proba de 
tir, iar după-amiază, de la ora 
17, la bazinul Tineretului, va 
avea loc proba de înot.

s-a desfă- 
doua. scri

s-a 
din 

acu- 
locul

FLORETIȘTII Șl SAERERII 
AU PLECAT LA CM.

Azi dimineață a plecai spre Vie- 
na primul lot de scrimeri români 
pen-tru a participa la campiona
tele mondiale ce vor începe la 5 
iulie in acest oraș. Lotul cuprinde 
pe floretiștli Mihai Țiu. luliu 
Falb, I'ânase Mureșanu. Ștefan 
Haukler, ștefan Ardeleanu, pe 
sabrerii Dan Trimiciuc, Octavian 
Vintilă. Iosif Budabazi, Alexan
dru Nilcă, Constantin Nicolae și 
pe antrenorii Vasile Clielaru, Du
mitru Mu tată si Gh, Matei,
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Simbătă și duminică, pe stadionul Tineretului din Capitală

FINALA REPUBLICANĂ A TETRATLONULUI 
ATLETIC PIONIERESC

COMPETIȚII PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA
A 20 Dt ANI DE LA ÎNFIINȚAREA CAMPIONATUL COPIILOR

Competiția va avea și o fază internațională, 
care se va desfășura in zilele de 31 iulie și 1 august 

în plină vacanță de vară, 
alerta concursurilor și campio
natelor școlare continuă, de 
data aceasta cu o întrecere 
atletică rezervată celor mai 
mici sportivi, pionierii. Cra
vate roșii din 8 școli generale 
Si licee, băieți și fete, vor lua 
startul sîmbătă. pe stadionul 
Tineretului din Capitală, la 
finala republicană a Tetratio
nului atletic pionieresc. Este, 
deci, etapa-sinteză a unei com
petiții inaugurată în toamnă, 
desfășurată In cadrul 
atletic 
care a 
Național 
nierilor, 
totdeauna cind a fost vorba 
de acțiuni menite să-l apropie 
pe copii de săli și stadioane. 
Inițiativa s-a bucurat de spri
jinul șl colaborarea Ministeru
lui învățămîntului și C.N.E.F.S,. 
prin Federația română de atle
tism. Apreciind că aproape 75 
la sută dintre elevii școlilor 
generale și ai unor licee eu 
luat parte la prima etapă a 
Tetrationului atletic 
se poate afirma că 
ca atare 
audientă

Anul 
care ne 
superioară, „Tetratlonul atletic 
International al prieteniei" — 
tradițională Ia nivelul copiilor, 
a cărei ediție jubiliară — a 
XV-a — va fi găzduită de 
țara noastră, Sn zilele de 31 
iulie șl 1 august.

în tntîmpinarea acestui im
portant eveniment sportiv, in 
Capitală a avut loc constitui
rea Comitetului național de

„Anului 
pionieresc", inițiativă 
aparținut Consiliului 
al Organizației Pio- 

prompt și generos în-

organizare a celei de » 15-a 
edifii a „Tetrationului atletic 
international al 
subliniat faptul 
de constituire, 
MITRU POPA, 
al Comitetului 
partid, primarul general al 
Capitalei, a acceptat să con
ducă. în calitate de președinte 
de onoare, lucrările Conferin
ței internaționale și Con
cursul sportiv al „Tetrationu
lui atletic international al prie
teniei”, organizat de Consiliul 
National al Organizației Pio
nierilor. in colaborare cu 
C.I.M.IS.A. (Comitetul interna
tional al mișcărilor de copii 
și adolescenți) din cadrul Fe
derației Mondiale a Tineretu
lui Democrat.

prieteniei". De 
că la ședința 

tovarășul DU- 
prim-secretar 

municipal de

ASOCIAȚIILOR SPORTIVE VOINȚA
NUMĂR RECORD DE CONCURENȚI LA STARTUL 

CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE COPII

pionieresc, 
întrecerea 

de o largă 
copiilor.

s-a bucurat 
din partea 

acesta, competiția de 
ocupăm are și o fază

★
In ce privește finala națio

nală a „Tetrationului atletic 
pionieresc”, specialiștii acordă 
cele mai mari șanse echipei 
Liceului nr. 2 din Ploiești, 
care la faza de zonă a obținut 
cel mal bun punctaj : 2217. In
tr-o ierarhie a... șanselor ar 
urma echipele Liceului nr. 15 
din Cluj (2197), Liceului nr. 8 
din Iași (2186), Școlii gene
rale nr. 19 din Arad (2175), 
Liceului pedagogic din Tulcea 
(2154). Școlii generale nr. 1 
din Pitești (2122). Școlii ge
nerale nr. 21 din București 
(2 034) și Școlii generale nr. 1 
din Oțelul Roșu (2 031).

Concursul final va continua 
și duminică de la ora 8,30. 
Așadar, o invitație pe stadio
nul „Tineretului”, deschisă tu
turor copiilor din București.

Complexu] sportiv Voin
ța din Capitală este, 
două zile, gazda unor com
petiții prilejuite de sărbă
torirea a 20 de ani de la 
înființarea asociațiilor și clu
burilor cooperației meșteșu
gărești. Oficiul pentru 
ducatie fizică și sport 
UCECOM a organizat, 
această ocazie, întreceri 
ternaționale de handbal 
popice, precum și meciuri 
de fotbal, baschet și tenis 
de cîmp, între echipe ale 
cooperației meșteșugărești 
din București. In deschidere 
a avut loc defilarea sporti
vilor și cuvîntul de salut 
rostit de tovarășul Octavian 
Tuhai, președinte al comisiei 
de organizare, șeful 
de educație fizică și 
UCECOM.

La întrecerile de 
șl popice (masculin 
nin) iau parte reprezentanți 
al cooperației meșteșugărești 
din Bulgaria (clubul „Septem- 
vri“). Cehoslovacia („Start"), 
Ungaria („Spartakus"), R.D. 
Germană („Aktivist") și 
R.S.F. Iugoslavia („Medve- 
sceak").

în program sînt, de ase
menea. prevăzute întreceri 
de atletism și o demonstrație 
ciclistă (cursă de urmărire), 
la care participă sportiv! ai 
secției de ciclism Voința din 
Capitală. Iată rezultatele în
registrate pînă acum :

Volei (băieți) : Cooperativa 
Muncă și artă — Chimica 2—0, 
Casa de mode — Tehnica în
călțămintei 2—0. Arta încălță

de

e-
al 
cu 
in-

și

Oficiului 
sport al

handbal 
și femi-

A
Astăzi

fi mîine pe

stadionul Republicii

JUNIORII

ÎȘI DESEMNEAZĂ

CAMPIONII
Aproximativ 650 de atleți 

și atlete, juniori de categoria 
I, își vor disputa astăzi și 
mîine pe stadionul Republicii 
titlurile de campioni naționali 
pe anul 1971, Cu două ex
cepții — Eleonora Monoranu 
și Marin Iordan, aflați la 
Budapesta cu echipele repre
zentative de seniori — atle
tismul junior va aduce la 
startul concursului tot ce are 
mai bun la ora actuală i 
Sandu Mitrofan (100, 200 m), 
Gheorghe Ghipu (800, 1 500
m), Florea Șandru (5 000 m) 
Cornel Anton și Marian Voi- 
cu (prăjină) la băieți., Roxana 
Vulescu (înălțime), Eva Zbr- 
go (suliță), Leontina Sălăjan 
(400, 800 m), Doina Cătinea- 
nu (lungime) la fete etc. A- 
cestea sînt, de altfel, și nu
mele citate de antrenorul fe
deral pentru juniori Nicolae 
Mărășescu la cererea noas
tră de a indica pe tinerii de 
la care așteaptă in primul 
rînd rezultate bune sau chiar 
recorduri.

Cunosc! nd 
cestor atleți 
în cazul că 
aliat pentru 
care nu 
de mult la un concurs de im
portanță majoră — perfor
manțele bune nu vor lipsi și 
după două zile de întreceri, 
unele probe vor avea alte 
recorduri, alți recordmani. în 
fața juniorilor noștri frun
tași stau o serie de con
cursuri importante și reuniu
nea de pe stadionul Republi
cii este și un prilej de se
lecție pentru formarea lotu
rilor reprezentative în vede
rea meciurilor cu echipele 
similare ale Cehoslovaciei, 
Ungariei și Poloniei, pentm 
Balcaniada de juniori de la 
Atena (31 Iulie — I 
și pentru concursul 
nia care va avea loc 
la începutul lunii 
brie.

Atît astăzi, cit și 
că, întrecerile vor începe la 
ora 16,30.

posibilitățile a- 
sîntem siguri că, 
timpul va fi un 
sportivi — lucru 

s-a mai întîmplat

august)
Priete- 

în Cuba 
septem-

dumini-

DE LA COMISIA ANTI-DOPING
Comisia antl-doplng, de pe Ungă Ministerul Sănătății, s-a reu

nit Ieri, la Centrul de medicină sportiva. A fost ascultată o informa
re, prezentată de dr. A. Vasillu, privind activitatea desfășurată in 
primul semestru al anului In curs. în această perioadă au fost efec
tuate 159 de expertize (solicitate de federațiile sportive sau inițiate de 
comisie), consemnîndu-se 154 de rezultate negative șl 5 pozitive (2 
probe cu efedrină, 2 cu Inderal șl una cu Inderal plus atropină-beler- 
gon).

Revizulnd lista mijloacelor dopante, comisia hotărăște Inclu
derea In rindul lor și a betablocanților adrenergic! (de tip Inderal), 
grupa ce acționează pe sistemul nervos vegetativ.

Comisia se adresează cu un apel tuturor factorilor Interesați 
să desfășoare o activitate susținută de educație medico-sportivă. să 
combată cu toată hotărîrea mentalitatea nocivă a dopingului, propa- 
gînd în rîndurile sportivilor ș! a antrenorilor ldeea că o bună stare 
de sănătate, o alimentație rațională, o viață Igienică, o pregătire mi
nuțioasă, urmată de o refacere dirijată pe baze științifice, reprezintă 
singurele mijloace eficiente șl etic admise pentru obținerea perfor
manței.

grupâ

L

mintei — Radio Progres 0—2, 
Avîntul îmbrăcămintei — Teh- 
nometaiica 1—2 ; fele : Deser
virea — Igiena 0—2. Blănarl — 
Muncă și artă 2—0. Arta popu
lară — Tricotextii 2—0. Arta 
aplicată — Marochtneri 2—0 ; 
cros (băiefi) : Cooperativa Casa 
de mode ; cros (fete) : Coope
rativa Igiena ; fotbal : Mobilă 
și tapițerie — Igiena 3—0 (1-0). 
Tehnometalicn — Arta încălță
mintei 6—5 (0-0) Astăzi, cu în
cepere de la ora 16.00 continuă 
întrecerile de handbal.

In turneul feminin de hand
bal Ț.S.K.A. Sofia a întrecut 
cu 10—6 (5—2) pe Spartacus 
Budapesta. iar Selecționata 
Voința a depășit formația Start 
Bratislava cu 15—8 (6—3).

CLUJ. 2 (prin teleron, de Ia 
trimisul nostru). Pentru trei zile. 
Ciulul polarizează atenția Iubito
rilor tenisului de masă de la noi. 
Aici. In spațioasa ?! primitoarea 
Sală a sporturilor sini reuniți cel 
mai mici practicanțl al sportului 
cu mingea de celuloid, care se în
trec pentru titlurile de campioni 
ai României la copii.

Sînt prezente 52 de echipe, cu 
131 de jucători și Jucătoare din 
17 orașe de pe întreg cuprinsul 
țării. Au venit, împreună cu an
trenorii șl instructorii 
tivi (pînă la 14 ani) 
reștl, Oradea. 
Brașov, Galați, 
și din localități mai mici, 
sînt Mîneciu Ungbrenf și Sîngior- 
giu de Pădure. Indiferent însă de 
locul lor de baștină, concurențli

Arad, 
Rm.

lor, spor- 
din Bucu- 

C ral ova. 
vil cea, ca 

cum

SPORTIVII DE LA C.S. S. BUCUREȘTI

AU CUCERIT CUPA „RUDA HVEZDA BUDEJOVICE“

In sala Tineretului din Ca
pitală s-a disputat întîlnirea 
internațională de gimnastică 
sportivă dintre echipele mas
culine de juniori ale Clubu
lui Sportiv Școlar București 
și Ruda Hvezda Budejovice 
(Cehoslovacia).

La juniori mici,.elevii an
trenorilor Ștefan Hărgălaș, 
loan Sabău și Emil Krastel 
au dominat categoric, clasîn- 
du-se pe primele locuri la in
dividual compus. O excelen
tă impresie ne-a lăsat micu
țul Lucian Buduroi, posesorul 
unei foarte bune tehnici in
dividuale, mai ales la exerci
țiile de la inele și paralele. 
Execuții bune au avut de a- 
semenea Mircea Corojan și 
Vladimir Pospisil.

Juniorii mari s-au impus 
prin dîrzenia cu care au lup
tat, prin precizia și dinamis
mul exercițiilor. „Paralelul" 
lui Petre Andrei, „inelele" lui 
Peter Stepanek și săriturile 
lui Mihai Nicolae au eviden
țiat buna pregătire a tineri
lor gimnașii și — după cum 
ne spunea antrenorul I. Sa-

bău — marele progres înre
gistrat de ei în executarea 
elementelor de mare dificul
tate. Cu toate că patru spor
tivi români s-au clasat în 
primele 6 locuri la individual 
compus, în fruntea clasamen
tului a rămas Peter Stepanek., 
o autentică speranță a gim
nasticii cehoslovace.

în urma acestei întîlniri, 
care a revenit, ca și prece
denta gimnaștilor bucureșteni 
(cu 391,15—387,20), cupa chal
lenge oferită de clubul ceho
slovac a 1-.— 
Capitală. Iată 
finale la i..-i 
JUNIORI MICI 1 Lucian Bu
duroi 36,70, Mircea Corojan 
36,40, Vladimir Pospisil 35,70, 
Jiri Dibor 35,40, Benone Pe- 
rețeanu 35,30, Jiri Duchek 
35,15; JUNIORI MARI t Peter 
Stepanek 44.05. Petre Andrei
43.80, Carol Ivănescu 43.65, 
Mihai Nicolae 43,50, Zbjnek 
Kadecka 43,45, Bob' Eugen
42.80.

sînt animați de dorința arzătoare 
de afirmare, de ambiția de a in
tra în posesia titlurilor republi
cane.

Programul acestor campionate, 
cuprinde probe individuale șl P® 
echipe, 
tegorii
«ni.

Ziua ___ „____  _ -
vată concursului pe echipe. S-au 
aliniat la start 15 team-uri femi
nine și 12 masculine (cat. 10—12 
ani) și 10 echipe de fete și 15 de 
băieți (cat. 13—14 ani). Mal în- 
tîi au loc meciuri in cadrul se
riilor. urmînd ca formațiile cîș- 
tlgătoare să fie cunoscute sîm
bătă. în cursul aceleiași zile vor 
începe și întîlnlrile individuale, 
care se vor încheia duminică la 
prlnz. Să consemnăm și cîteva 
rezultate : cat. 10—12 ani, echipe 
băieți, seria I : C.S.M. Cluj I— 
Șc. sp. Petroșani I 3—2, seria 
a n-a : Voința Craiova—Sinteza 
Oradea 3—1, seria a IlI-a : Cute
zătorii Buzău—Șc. sp. Craiova 
3—0, seria a IV-a : șc. sp. Buzău— 
șc. sp. petroșani II 3—0 ; fete, 
seria I : Șc. sp. Buzău II—Șo. sp. 
Hm. Vîlcea 3—2, C S.M. Cluj I— 
șc. sp. Buzău II 3—2 ; seria 
a II-a ; Șc. sp. Buzău I—Cuglr 
3—2, Sînglorglu de Pădure II— 
Voința Craiova 3—0, seria a III-a: 
Minerul Brezoi—Sinteza Oradea 
3—0, Sîngiorglu de Pădure—Șc. 
sp. 1 Buc. 3—2. Cat. 13—14 ani 
băieți, seria a II-a : C.S.M. Cluj 
II—Șc. sp. 2 Buc. 3—2, Rovine 
Craiova—Voința Arad 3—0, seria 
a III-a : C.S.M. Cluj I—Univ. 
Craiova 3—1, Voința Brașov—Drum 
nou Bacău 3—0, fele, seria I : 
Șc. sp. 1 Buc.—Victoria Bacău 
3—0. seria a II-a : C.S.M. Cluj
II— Spartac Buc. 3—0, seria a
III- a : Sănătatea Satu Mare—
Voința Brașov 3—0.

Constantin COMARNISCHI

tete și băieți, la două ca
de vîrstă : 10—12 șl 13—14

inaugurală a fost rț,zer'

Dintre cel 60 de tenlsmenl care 
au luat startul în grupa rezer
vată categoriei de vîrstă 13—14 
ani, au mal rămas în Întrecerile 
campionatului republican doar 
patru. Dacă timpul va permite, 
ei își vor disputa cele două 
semifinale sîmbătă dimineață. Iată 
numele competitorilor : Lauren- 
țiu Soare (Steaua) — Jan Bircu 
(Progresii) ți 
(Dinamo) — Cristian 
(Cutezătorii). In celelalte 
mal sint de disputat 
din cadrul optimilor de 
Joi au început și întrecerile 
dublu.

Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate : 8—10 ani (băieți) :
F. Segărceanu (Dinamo) — I. Ml- 
reț (Galați) 4—1, 6—2, C Oltea- 
nu (C. Turzll) — S. Văcaru (Ti
mișoara) 6—1, 6—0 ; 11—12 ani
(băieți) : E. Pană (Cutezătorii) — 
D. Bucătaru (Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești) 6—2, 6—3, A. Silaghi (Bra
șov) — A. Cloclov (Steaua) «—3, 
6—1, S. Nlslpeanu (Cutezătorii) 
— C. Zacopceanu (Șc. sp. nr. 2 
București) fără Joc ; 13—14 ani 
(fete) : Alexandrina Guțu (Șc. 
sp nr. 2 București) — Dorina 
Braștln (Arad) 4—6, 6—4, 6—3.
Daniela Tobescu (Cutezătorii) — 
Gabriela Știrbei (Progresul) 6—3, 
3—6. 6—3. Ana Balasz (Hunedoa
ra) — Dana Ploeșteanu (Steaua) 
6—2, 6—0, Daniela Georgescu (Șc. 
sp. nr. 2 București) — Ileana 
Constantin (Prog.) 6—4, 6—3 ; 
dublu fete : Tobescu, Știrbei — 
Constantin, Răileanu 6—0, 6—3, 
Chtriac. Iancu — Gheorghe, Pa- 
nalt 6—4 6—3, Guțu, Georgescu — 
Hălălae, Pop 6—0, 6—0 ; dublu 
băieți : Orășanu, Oprea — Nol
man, Crăciun 6—3, 4—6, 6—3, Ni
si păru, Dragomirescu — 
cu. Nlculescu 6—2. 6—3, 
Dumbravă — Olteanu, 
6—5, Țiței,' Opreanu
Antonescu 8—1, 6—0 ; dublu mixt: 
Orășanu, Ana Balasz 
Elena Nlculescu 6—3. 
trecerile continuă lâ 
sportiv Ghencea.

și Nleușor Nolman
- • Fețeanu

grupe 
meciuri 

finală, 
de

lovănes- 
Clcală,- 

Bob 6—5, 
- Racoși,

— Guțu, 
6-2. In- 
complexul

I. G.

CUPA ROMÂNIEI LA PLOIEȘTI

AMBIȚIA-FACTOR COMUN AL TRĂGĂTORILOR

CARE SE PREGĂTESC PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE
I-am vizitat pe sabreri a- 

proape de sfîrșitul șederii lor 
la Poiana Brașov, unde s-au 
pregătit în vederea apropiate
lor campionate mondiale de 
la Viena. Nu erau în sala de 
sport, care întregește comple
xul turistic Ruia cu o con
strucție atît de utilă, d toc
mai în celălalt capăt al sta
țiunii, pe dreptunghiul de 
asfalt dintre stadion și pa
tinoar. împărțiți în două ta
bere care își disputau cu o 
șăgalnică ardoare irezistibi
lul balon rotund. O verita
bilă mluță, care avea să ia 
sfîrșit peste cîteva minute 
cu un cros al sportivilor pînă 
la vila lor, în timp ce an
trenorii D. Mustață și C. 
Aiexe au parcurs același 
drum în pas de promena
dă. răspunzînd 
noastre. Iată ce 
strâbătînd. acum, 
sens invers !

Miuța nu făcea 
parte din programul de pre
gătire. Antrenorii prevăzuse- 
ră o partidă de baschet drept 
ședință de condiție fizică 
după concursul de verificare 
desfășurat în ajun. Cum te
renul 
Ruia 
aflau 
tului 
ajuns 
mini-fotbal.

In perioada de pregătire 
la Poiana, sabrerii au fost 
supuși unor concursuri de 
verificare: două turnee in
dividuale și un meci pe e- 
chipe. Le-au dominat actua
lul campion Dan Irimiciuc 
și. fostul campion Octavian 
Vintilă. Aproape toți tră
gătorii dețin o formă foarte 
bună. De ce nu chiar toți ? 
Pentru că C. NICOLAE, care 
suferise o întindere muscu
lară (cauza neparticipării sale

la Turneul țărilor socialiste), 
își reintră abia acum în for
mă. Totuși, decalajul dintre 
el și ceilalți s-a redus în 
ritm rapid, pentru că Nico- 
lae a dovedit (ca toți com- 
ponenții lotului, de altfel) o 
mare poftă de lucru. Chiar 
în ziua vizitei noastre, el so
licitase și efectuase un supli-

sală o ambianță de adevărat 
concurs. Protagonistul între
cerii era Ștefan Arde- 
leanu, care acumula vic
torie după victorie. O nouă 
dovadă de ambiție! Trăgă
torul cel mai discutat din 
nucleul lotului voia să de
monstreze că merită să i se 
acorde încredere.

rămas definitiv în 
clasamentele 

individual compus t

Horia ALEXANDRESCU

ful, ca șl înaintea preceden
tului campionat mondial. în 
ambianța de tihnă și ver
deață pe care o oferă baza 
de antrenament pentru spor
turile nautice. „Ne simțim 
mai bine aici — ne spune 
C. Stelian, unul 
trenorii lotului. Nu 
dăm și nu sîntem 
dați. Au fost cazuri 
început antrenamentelc-lcc- 
ții la ora 7 dimineața și 
ne-am putut permite aceasta 
căci sala este la dispoziția 
noastră. In plus, am putut 
aduce cînd am avut

din an- 
încomo- 
incomo- 
cînd am

nevoie

întrebărilor 
am aflat 
Poiana în

propriti-zis

din cadrul complexului 
era ocupat (pe el 
efebii longilini ai 
de baschet-juniori) 
la acea partidă

se 
lo- 
s-a 
de

Pe poligonul Petrolul din 
Ploiești se desfășoară între
cerile „Cupei României", 
competiție la care participă 
o serie de trăgători avansați

ȚINTAȘI ROMÂNI
Ieri a plecat la Budapesta 

un lot de tineri țintași care 
în zilele de 3—5 Iulie vor 
participa la campionatele in
ternaționale ale Ungariei.

și numeroși începători. Au 
loc întreceri la probele 
3x20 focuri
și armă sport — seniori și 
juniori.

de
armă standard

LA BUDAPESTA
Din delegația condusă de 
antrenorul V. Enca fac parte 
Anlșoara Matei, Ana Buțu, 
Al. Ghered, C. Codreanu, Gh- 
Sicorsclii ș.a.OMISIUNE REGRETABILĂ

r si®' >.-

Cercetările studenților sportivi merită o altă considerație
Cu ani In urmă, studențimea 

sportivă a primit cu entuziasm 
măsura constituirii cercurilor 
științifice studențești. Ele aveau 
să reprezinte — și reușesc pe 
deplin I — nucleele avansate ale 
studențlmll, organisme create 
special pentru valorificarea Ini
țiativelor ce depășeau cerințele 
înscrise In programa de studii, 
adevărate foruri științifice tn 
care se regăsesc cei mal ambi
țioși aspiranți la secretele pro
fesiunii alese. Căutătorii de nou
tăți sau de soluții originale în 
multiplele ?1 dificilele ecuații pe 
care le prezintă orice profesiune, 
învață aici ceva în plus : să 
cerceteze, să înțeleagă, să răs
pundă. Simplelor întrebări și 
căutări li Se adaugă nenumă
rate probleme legate de meto
dologia cercetării (tehnică, a- 
paratură, perseverentă, răbdare 
șl rigoare ștllnțlficăj, elemente 
ce fac din aceste organisme 
școli ale viitorilor cercetători.

De fapt, arena sportivă a de
venit de multă vreme unul 

din cele mal căutate — șl pro
ductive — terenurț de cercetare 
pentru specialiștii educației fi
zice șl sportului, al științelor 
medicale, pedagogiei, psiholo
giei, anatomiei, fiziologiei, so
ciologiei etc. Datele culese ser
vesc știința șl societatea prin 
Intermediul sportului.

Cea de a 12-a sesiune a cercu
rilor științifice studențești ale IEFS, 
desfășurată cu cîtva timp în 
urmă, s-a bucurat de un me
rituos succes „de casă", dar, 
concomitent, de o regretabilă lip
să de interes 
cialiștllor șl 
Invitate.

Intr-adevăr 
studenților de 
fâșurat doar 
dascălii lor,

că studențimea sportivă este ta- 
miliarizată cu cerințele meto
dice și metodologice ale cerce
tării, că dispune de o forță 
științifică ce poate convinge că 
educația fizică nu mai este o 
activitate îndepărtată de epru- 
betele științei.

Confruntarea rezultatelor <er- 
♦cetăriJor efectuate de că»re toate 
celelalte cercuri din 
de educație fizică din țară ar fi 
fost c^a mai bună 
de extindere a noutăților, 
6chimb al experienței și al opi
niilor, de verificare a potenția
lului și 
creator 
aspirații 
mulent 
sionale.

facultățile
modalitate

de

nivelului științific atins, 
de
tot
al

problematici noi, de 
, maj înalte, un sti- 

perfecționării profe-

Gheorghe ILIUȚA

Arfe 
tffergem

SiMBATA

din partea spe- 
cadrelor sportive

ATLETISM : 0 Sta
dionul Republicii, de 
la orele 16,30, campio
natul național de ju
niori categoria I ; • 
stadionul Tineretului, 
de la ora 9 : faza re
publicană a finalei Te- 
trațlonului atletic pio
nieresc.

CICLISM : Velodro
mul Dinamo, de la 
orele 16, „Cupa ziaru
lui Sportul", competiție 
internațională pe pistă.

POPICE: Arena Vo
ința, de la orele 15, 
concurs internațional 
„Cupa jubiliară Voin
ța" (băieți și fete),

PENTATLON : Poli
gonul Tunari, de la 
orele 9 ; bazinul Tine
retului, de la orele 17 
— înot, in cadrul con
cursului internațional.

recenta sesiune a 
la I.E.F.S s-a des- 
între studențl șl 

______ .... singurii care au ți
nut să respecte șl să aprecieze 
cum se cuvine realizările dis
cipolilor. Dacă acest lucru poate 
fi formal justificat, cercetarea 
științifică nefilnd — după cum 
spunea cineva — ,-,o activitate 
de masă, cț un apanaj al cali
tății, al excepției", nu putem 
face același Jucru cînd sintem 
puși în fața unei atitudini de 
respingere într-un context din 
oare, în mod firesc, ea n-ar 
trebui să absenteze : in progra
mul Conferinței naționale a 
cercurilor științifice studențești, 
ce va fl organizată, în luna 
noiembrie, de către Ministerul 
învățămîntului, secțiunea Edu
cație Fizică lipsește.

înmănunchlnd cele mal bune 
lucrări realizate de studențl, se
siunile cercurilor studențești re
prezintă manifestări de un real 
interes științific. Ele nu consti
tuie numai o rellectare a ni- 

1 veiului atins de cei mai tineri 
specialiști, ci și importante pri
lejuri de a schimba șl Împăr
tăși opinii. Cu cit aria acestor 
manifestări este mal largă, cu 
atît calitatea lor este mai ridi
cată. Prin aceasta, gustul ?! in
teresul studențlmll pentru cerce
tarea științifică crește.

Pe bună dreptate, un 
se întreba : „La ce bun 
strădanie, dacă nimeni 
aude, dacă rezultatele 
noastre nu pot ieși în lume, ba 
mai mult, sînt refuzate ?“

Tn sprilinu) hotărfrii de a eli
mina educația fizică de pe a- 
genda acestei manifestări ar fi 
trebuit să vină un argument 
constatat, legat eventual de ca
litatea lucrărilor sau de nivelul 
tinerilor cercetători In educație 
fizică. Nu ne sînt date. Insă, 
nici un fel de explicații. Nici 
n-ar fi fost posibil, pentru că 
din partea comisiei însărcinate 
cu întocmirea programului șl or
ganizarea 
nimeni în 
Institutului 
și Sport.

Sesiunea

Reveniți de la Poiana Brașov, floretiștit și sabrerii au făcut ieri, in sala Floreasca, un 
ușor antrenament, după care au primit din partea antrenorului V. Chelaru ultimele indi
cații înaintea plecării la Viena. Foto 1 N. DRAGOȘ

de parteneri în concursurile 
de verificare selecționata de 
tineret a orașului București. 
Acum, în ultima vreme, am 
recurs Ia mini-cicluri de cite 
două zile de antrenament 
continuu urmate de o zi 
pauză. Este un gen de pro
gram pe care l-am putut re
aliza numai pentru că avem 
sala în exclusivitate."

între timp apare în holul 
vilei Iosif Szepesi, șchio- 
pătînd. „O desprindere de 
ligament în zona genunchiu
lui — ne explică alt antre
nor, M. Ghimpușan. As
tăzi pleacă la Dispensarul 
sportiv central ca să afle 
verdictul doctorului (a doua 

hotărît 
scoaterea gipsului și o tato
nare prudentă a posibilită
ților de mișcare pe piciorul 
accidentat). Deși cu piciorul 
imobilizat Szepesi a dorit să 
continue antrenamentele cu 
brațul care poartă arma".

Cu acest epised am căpă
tat convingerea că ambiția 
a devenit factorul comun al 
componenților lotului nostru 
de scrimă. Să sperăm că îi 
va duce la satisfacțiile la 
care aspiră și pentru care 
luptă cu ei înșiși încă de pe 
acum.

ment de lecție-antrenament 
O lăudabilă ambiție, care dă
dea temei optimismului an
trenorilor.

INTERMEZZO INTRE FLO
RETE

Părăsindu-1 pe sabreri, am 
făcut un popas în sala de 
sport, unde Iotul floretiștilor 
își disputa un turneu indivi
dual. anunțat de antrenorul 
coordonator, V. Chelaru, 
ca decisiv pentru alcătuirea 
echipei ce va pleca la Viena, 
Se trăgea pe trei planșe si
multan, asigurîndu-se un ritm 
alert competiției, creînd în

Pe floretiste le-am văzut 
în postura de vilegiaturiste. 
Explicabil! Se aflau după
un antrenament de mare in
tensitate și după un con
curs (cîștigat de Ana Pascu). 
Ne-a bucurat mărturisirea 
făcută de Olga
„Mă simt, iaiăși, 
bine !“ deoarece, cu
săptămîni în urmă, starea 
sănătății sale produsese în
grijorare.

Szabo: 
foarte 
cite va

1N FIEFUL SPADASINILOR
Pentru spadasini am luat, 

zilele acestea, drumul Sna- 
govului. Ei și-au stabilit fie-

----  zi am aflat că s-a

/

DUMINICA

BAZELE TURISTICE DIN JURUL CLUJULUI
fQTrmare din pag. 1)

este foarte ridicat, iar nu
mărul personalului care lu
crează, foarte redus".

Personal puțin (care pro
duce cozi la răcoritoare, în- 
tîrziere în prepararea mesei 
etc.). Cazarmamentul extrem 
de uzat, mobilierul inospita
lier, lipsa corturilor și a 
apei, generează un cerc vi
cios : dacă nu-s servicii de 
calitate, turiștii nu stau, iar 
dacă n-am turiști, nu-mi pot 
îmbunătăți serviciile. Și ast
fel această cabană cunoaște 
o totală lipsă de pros
peritate ceea ce vine într-o 
flagrantă contradicție cu re- 
numele de care 
cest important 
tic.

se bucură a- 
punct turis-

SPORTIVEPREOCUPĂRI 
LA BARA

în pragul Gherlei, la 44 km 
de Cluj.................. ...
un pancu 
întrerupă 
la Buile 
ceas sau pentru., două săp- 
tămini pentru că ambianța 
și serviciile întîlnite aici îl 
îndeamnă să se așeze bine 
In totoliu. Ce 1 se oferă 7 
Căsuțe construite cu gust și 
presărate într-o pitorească

pădure, pavilion de băi (pen
tru cei interesați în trata
ment reumatic), o terasă și 
un restaurant splendid ame
najate, unde se pot gusta 
picante specialități, sau servi 
meniuri dinainte comandate, 
bazin de înot (33 m), biblio
tecă și...

„...în scurt timp, — după 
cum ne informează tov. 
Ernest Panaioti, responsabi
lul Băilor Băița — terenuri 
pentru jocuri sportive. De 
altfel, balastul a și fost pus, 
urmiud să mai aplicăm nu
mai zgura. Tot acum am in
trat în tratative cu vecinul 
nostru — I.A.S.-ul — pentru 
un spațiu în care vrem să 
amenajăm 2—3 terenuri de 
tenis, „auxiliare", 
care o stațiune nu 
considera completă, 
pasul vizitatorului 
de neuitat", încheie 
torul nostru.

fără de 
se poate 
iar po- 
devine 

conlocu-

turistul întîlnește 
care-1 invită să-și 
cursa și să intre 
Bălța. Pentru un

„40 DE MINUTE 
PENTRU O CAFEA"

Pe cursul Someșului Rece, 
la 30 km de Cluj, urmînd 
un drum care — exceptînd 
porțiunea lacului de acumu
lare de la Gilău — este în 
întregime asfaltat, descope
rim cabana care a împrumu
tat numele rîului ce-i trece

prin fața pragului: cabana 
Someșul Rece.

Traversăm prima sală a 
restaurantului — unde în- 
tîlnim inestetice fețe de mese 
din mușama maron, scoro
jită, și respirăm într-o a 
doua sală în fața unor mese 
acoperite cu pînză albă, cu
rată. Ni se servește pepsi și 
jubilăm pentru că la Cluj 
asemenea băutură este o ra
ritate.

Ca și la Chei, un grup de 
3 persoane trebuie să aco
pere solicitările de la bu
cătărie, restaurant și hotel.

„Probabil, de aceea aștept 
40 de minute o cafea", î^i 
explică motivul întirzierii în 
serviciu asist, univ. Ioana 
Mercea, o clujeanca care 
caută, pentru după-amiezele 
libere, oazele de liniște din 
jurul orașului.

Sondăm bufetul și-l des
coperim bine asortat, arun
căm o privire în sectorul 
„răcoritoare" și-1 vedem ge
neros aprovizionat, între
băm de numărul turiștilor 
de la etaj și aflăm că ho
telul este plin. Admirăm îm
prejurimile și. dacă n-am fi 
întîlnit gunoaiele presărate 
în jurul cabanei, ca o salbă 
de spini la gîtul unei fete 
frumoase, am fi exclamat: 
splendidă este cabana aflată

sub coama pădurii și lingă 
zvîrcolirea Someșului în care 
strălucesc păstrăvii argintii.

STRAND
LA „FĂGET PĂDURE"?

La poarta Clujului, cum 
vii dinspre Turda, suita Fă
getului (Făget Izvor, Făget 
Pădure, campingul Făgetu
lui) te face să te abați din 
drum și să te afunzi în pă
durea răcoroasă, ia marginea 
căreia ai o splendidă pano
ramă a orașului.

Alegem „Făget Pădure" — 
cel mai modern punct al 
suitei care va fi curînd 
cu o centură de asfalt 
sondăm posibilitățile 
amenajări sportive în 
cabanei.

„Aici, va fi o 
pentru jocuri — 
tov. Ion Moholea, 
bilul unității, spațiul din fața 
cabanei — iar jos. la poa
lele dîmbului pe care se ri
dică cabana, un ștrand a- 
menajat pe malul lacului 
care se Va forma, probabil, 
anul viitor".

Iată realizări care, adău
gate unui peisaj îneîntător 
și unui hotel excelent între
ținut, vor reprezenta ten
tante invitații.

Sebastian BONIFACIU

student 
această 
nu ne 
muncii

conferinței n-a fost 
sala de festivități a 

de Educație Fizică
I.E.F.S. a demonstrat

ATLETISM : Stadio
nul Republicii, de la 
orele 16,30, campiona
tul național de juniori 
categoria 1 ; • stadio
nul Tineretului, de la 
ora 8,30 : faza republi
cană a finalei Tetrat
ionului atletic pionie
resc.

CICLISM : Velodro
mul Dinamo, de la 
orele 16, „Cupa ziaru
lui Sportul", competiție 
internațională pe pistă

PENTATLON : Co
muna Căiugăreni, de 
la orele 11, cros — în 
cadrul concursului in
ternational.

VOLEI : Sala Flo- 
reasca, de la orele 19.30, 
meci amical. Steaua — 
reprezentativa Mexicu
lui.

unită 
— Și 
unor 
jurul

platformă 
ne indică 
responsa-

CÎȘTIGATORII AUTOTURISMELOR DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 22 IUNIE
Categoria I (8 autoturisme 

DACIA 1300): 1. Covaci loan
— Arad; 2. Csernatoni Ștefan
— Cluj; 3. Giurcă R. Pavel
— com. Lumina jud. Con
stanța; 4. Stoica Toma — Tîr- 
goviște; 5. Grigorescu Vale- 
riu — Călărași; 6. Someșan 
Pavel — Reghin; 7. Iana E- 
lena — București; 8. Stoicescu 
Dan Ifrim — București.

Categoria a 11 -a (12 autoturis
me SKODA S 100): 1. V.Francisc
— Arad ; 2. lonuțas Pavel
— Brașov; 3. Daian Irina — 
Brașov; 4. Basa Ion — Re
șița; 5. Vas Lajos — Cluj; 
6. Iusein Lutfi — Cobadin 
jud. Constanța; 7. Kiss Ka- 
roly — Odorheiul Secuiesc

jud. Harghita; 8. Buclai Vio
rel — Hunedoara; 9. Creve- 
deanu Nicolaie — corn. Go- 
goșari satul Izvoru jud. Ilfov; 
10. Teodorescu Ștefan — Si
biu; 11. Ciobanu Gheorghe — 
Roșiori de Vede jud. Teleor
man; 12. Ionescu Anghel — 
București.

• în programul concursu
lui Pronosport de mîine sînt 
incluse primele meciuri din 
„Cupa de vară", meciuri e- 
chilibrate și atractive.

Vă recomandăm ca înainte 
de a vă fixa pronosticurile 
să consultați ..Programul 
Loto-Pronosport“ de marți 29 
iunie 1971, care cuprinde a- 
mănunte asupra ÎAtîlnirilor

incluse în programul de con
curs.

31 29 
565 670 
report

10 39
529 560

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN „2 IULIE 
1971“ :

Fond general de premii: 1 095 230 
lei din care 64 439 lei report.

Extragerea I : 14 88 3 90 
84 58 11. Fond de premii : 
tel din care 64 439 lei 
categ. I.

Extragerea a TT-a : 30 44 
72 42 4. Fond de premii : 
lei.

Plata premiilor pentru această 
tragere se va face astfel : in Ca
pitală — tncepind de sîmbătă. 
10 iulie a c., pină Ia 16 august 
1971 inclusiv. In țară : — ince- 
pînd de la aproximativ 14 iulie 
a.c. pînă la 16 august 1971 inclu
siv.

Rubrică redactată de LO- 
TO-PRONOSPORT.
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STEAUA - DINAMO: A FI Ii A
CUPEI ROMÂNIEI»

I
10 CUPE

★★
1954 :
1955 :
1956 :

5—1 
5—1 
3—2
2—0

Calea 
87 50.

_ de 7
ori campioana țării (1951, 52, 53, 
56, 59—60, 60—61, 67- 68), de 10
ori ciștigătoare a „Cupei Ro
mâniei" (1948—49, 1950, 1951, 1952, 
1955, 1961—62, 1965-66, 1966—67,
1968—69, 1969—70).

59—60, 60—61,
ciștigătoare a

’ (1948—49, 1950,
1961—62, ---- ‘

*

LOTURILE FATA-N FAȚA

Brăi-

14.11.

11.IV.1951, Bucu-

11.11.1942, 
căsătorit.

Bujor,

SUCIU 
21.IX.1942, 
Turda. 1,79

9. VII.
73 kg;

Gheorghe,
1,75 m,

22.X.1940, Bucu-

Marius,
67 kg;

20.XI.1949,
necă-

7 TITLURI

Steaua reprezintă - 
doialâ — una dintre 
puternice și iubite echipe 
fotbal din România. Clubul 
sportiv Steaua a fost înființat 
în 1947, aparținînd Ministerului 
Forțelor Armaie.

• La această oră, clubul Steaua 
are 18 secții. Președintele clu
bului este colonelul Maximilian 
P'NDELE, născut la 3 martie 
1925.

• CULORILE ECHIPEI : tri
couri roșii, chiloțl albaștri, jam
biere roșu-albastre.

O SEDIUL : București, 
Plevnei nr. 114 Telefon 14

« PALMARES INTERN :

atâ-ne deci în anticamera vacanței : finala de mîine coboară 
cortina peste un sezon fotbalistic pasionant, și timp de aproape 
două luni nu ne va rămîne decît să le ducem dorul lui Dumitru și 
Dumitrache, lui Dembrovschi și Iordănescu, eroi ce populează sedu
cătoarea scenă de iarbă a celui mai venerat dintre sporturi.

De-a lungul unui obicei intrat în tradiție, misiunea de rămas
revine finalei de „Cupă", cea de mîine recomandînd o confruntare 

ajunsă la cea de a treia ediție consecutivă, aducînd la start tot ceea ce 
poate avea mai bun la această oră fotbalul românesc : cupmanii și cam
pionii.

De obicei, înaintea unui asemenea eveniment, reporterul pătrunde în 
cele două tabere, strînșe declarații și tatonează pronosticuri, intenționînd 
să dăruiască cititorului imaginea cea mai fidelă precedînd finala, temeri și 
emoții, nădejdi și rețineri...

De. data aceasta, reporterul a procedat altfel, lăsînd să vorbească mai 
mult cifrele, ferindu-se de labirintul comentariilor nesfîrșite, sustrăgîndu-se

★

— deliberat — eternei ispite care este metafora, eu „zvîrluga" Iordănescu 
sau „corsarul" Dumitrache.

Tot ceea ce vă poate spune se reduce la o frază : meciul de mîine va fi
— sîntem aproape siguri — o confruntare fără jumătăți de măstuă, orgo
lioasă, în care cele două combatante vor face tot ceea ce este posibil 
pentru a-și adjudeca victoria

Steaua va voi să-și păstreze trofeul, pentru a certifica furtunoasa ascen
siune de primăvară și a nu pierde ocazia de a încheia un sezon pe care 
l-a dominat — echipa din calea Plevnei a fost lider în clasamentul returului
— cu răsplata ultimei victorii.

Dinamo va renaște din propria-î oboseală, visînd „evenful", luptînd să 
cîștige, cu glorie, o competiție mai populară decît campionatul...

Mîine, pe „23 August", vom vedea, ca de obicei, suporteri bucuroși sau 
necăjiți. Aceasta este soarta — dreaptă sau nedreaptă — a „Cupei" : cineva 
cîștigă, cineva pierde...

SĂTMAREANU,. căpitanul 
echipei
Vasile, născut 

în comuna Sopor 
m înălțime, 70 kg.

Mîine, „Cupa României", cea mai populară 
competiție a fotbalului nostru, își va desem
na pe cel de-a] 34-lea cîștigător dintr-o istorie 
care a cunoscut două învingătoare din divizia 
B — Metalul 'Reșița în 1954 și Arieșul Turda 
în 1961 — și o finalistă-surpriză, Foresta 
Fălticeni, ajunsă în finala Cupei în 1967 de pe 
scena diviziei C1

Mîine, a treia finală consecutivă Steaua — 
Dinamo I

Iată, de altfel, un tabel complet al finalelor 
„Cupei României" de la înființarea competiției 
și pînă astăzi.

1933— 34 : Ripensia Tim. (A) — „U“ Cluj (A) 5—0
1934— 35: C.F.R. Buc. (A) —Ripensia (A) 6—5

1935— 36 : Ripensia (A) — Unirea Tr. Buc. (A)
1936— 37 : Rapid Buc. (A) — Ripensia (A)
1937— 38: Rapid Buc.(A) —C.A.M. Tim. (B)
1938— 39: Rapid Buc. (A) —Sportul st. (A)
1939— 40: Rapid Buc. (A) —Venus Buc (A) 2—2,

4—4. 2—2, 2—1 (s-au disputat 4 me
ciuri pentru desemnarea cîștigătoarei).

Rapid (A) — Unirea Tr. Buc. (A) 4—3 
Univ. Sibiu (A) 7—1

: C.F.R. Tr. S. (A) — Sp. stud. (A) 4—0 
: nu s-a disputat.
: I.T.Arad (A) — C.F.R. Tim. (A) 3—2 
: C.S.C.A. Buc. (A) — Știința Cluj (A) 2—1 

FI. roșie Arad (A) 3—1 
C.C.A. (A)—Flacăra Mediaș (B) 
C.C.A. (A)—Flacăra Ploiești (A) 
FI. roșie Arad (A) — C.C.A. (A)

1940— 41 :
1941— 42 ; Rapid (A)
1942— 43
1943— 47
1947— 48
1948— 49
1949— 50 : C.C.A. (A)
1951 :
1952 ;
1953 :

Metalul Reșița (B) — Din.Buc. (A) 2—0 
C.C.A. (A) — Prog. Oradea (B) 6—3 
Prog. Oradea (A) — E. C. Turzii (B) 2—0

1957— 58 : Șt. Timișoara (A) — Prog. Buc. (A)
1958— 59: Din. Buc. (A) —Min. B Mare (B)
1959— 60: Prog. Buc. (A) —Din. O. Buc. (B)
1960— 61: Arieșul Turda (B) — Rapid (A)
1961— 62 : Steaua Buc. (A)—Rapid (A)
1962— 63: Petrolul P. (A) —Sid. Galați (B)
1963— 64: Dinamo Buc. (A) — Steaua (A)
1964— 65: Șt. Cluj (A) — Din. Pitești (A)
1965— 66 : Steaua (A) — U.T.A. (A)
1966— 67 : Steaua (A) — F. Fălticeni (C) •
1967— 68 : Dinamo Buc. (A) — Rapid (A)
1968— 69 : Steaua (A) — Dinamo Buc. (A)
1969— 70 : Steaua (A) — Dinamo Buc. (A)
1970— 71 : Steaua (A) — Dinamo Buc (A)

6 TITLURI
3 CUPE

alb-

«na
echipe 
Clubul

Dinamo
Președintele 

Valeriu 
spor- 
spor- 
Afa-

Dinamo București este 
dintre cele mai populare 
de fotbal din România, 
sportiv Dinamo a fost înființat 
tn 1948 (14 mal), dar echipa
de fotbal a debutat — sub ac
tualul nume — tn divizia A încă 
din ediția 1947—1948.

« In prezent, clubul 
are 21 de secții, 
clubului este colonelul 
BUZEA, 46 de ani. Clubul 
tiv Dlnamo este o unitate 
tivi aparținînd Ministerului 
cerilor Interne.

1962—1963, 1963—1904,
1970—1971), de 3 ori 

a „Cupei României" 
1964, 1968).

• CULORILE ECHIPEI : 
roșu.
• SEDIUL : București, Șoseaua 

Ștefan cel Ilare nr. 9 Telefon : 
12 52 17.

• PALMARES INTERN S de 6
ori campioană a României (1955, 
1961—1962, 
1964—1965, 
ciștigătoare 
(1959, ----

2 ori internațional A ; căsătorit. 
COMAN Narcis, 5.XI.1946, Giur

giu. 1,86 m, 80 kg. 7 A; necăsă
torit.

HAIDU Carol, 3.VI.1942, Rîșnov. 
1,91 m, 87,5 kg. 5 A ; căsătorit.

SĂTMĂREANU Ludovic, 21.11. 
1944, Oradea. 1,84 m, 81 kg. 28 A; 
necăsătorit.

CIUGARIN
București. 1,79 m. 
sătorit.

NEGREA Vasile,
la. 1,74 m, 71 kg; 

HĂLMĂGEANU
1941, Timișoara. 1,82 m, 78,5 kg. 
15 A ; căsătorit.

CRISTACHE
1951, București, 
necăsătorit.

NAOM Ion,

UN CUPLU ECHILIBRAT

la

Actualul tandem de antrenori ai 
Stelei — Ștefan COVACI — Gheor
ghe CONSTANTIN — reprezintă un 

: cuplu echilibrat din toate punctele 
de vedere, cei doi antrenori fiind 
tipuri relativ opuse, care se com
pletează reciproc.

Ștefan Covaci, fost jucător
Charleroi (Belgia), C.F.R. și Uni
versitatea Cluj, fost antrenor fede
ral (secund, al echipei naționale), 
lucrează la Steaua din 1967 și a- 
duce cu sine o vastă experiență, o 
bună cunoaștere a oamenilor, di
plomație și calm, tn timp ce antre
norul principal se consumă „pe di
năuntru". aprinzînd țigară de la ți
gară. Gheorghe Constantin se agită 
pe tușă, strigă și suferă, compor- 
tîndu-se 
cător. 
secund 
iat ....... ..... .
fotbalistică prestigioasă, începută la 
Unirea Tricolor, continuată la 
U.C.B. Venus, Locomotiva Iași, 
C.C.A.. Steaua și terminată la Kai- 
sery (Turcia). De trei ori golgeter 
al campionatului național (1960, 61 
62). maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Constantin a jucat de 40 
de ori în echipa națională.

Ștefan Covaci, născut la 2.X.1920, 
este antrenor de categoria I, în 
timp ce ajutorul său, Gheorghe Con-

aproape 
De 
al 

abia

ca un... ju- 
altfel, antrenorul 

Stelei și-a înche- 
anul trecut o carieră

arestantin, născut la 14.X.II.1932, 
categoria a IlI-a de clasificare.

Finala de mîine va fi ultimul 
meci în care Ștefan Covaci va con
duce echipa Steaua, tntrucît

rești. 1,67 m, 61 kg; necăsătorit. 
VIGU Iosif, 15.V.1946, Simian-

Oradea. 1,79 m. 72,4 kg. 1 A ; că
sătorit.

PANTEA Nicolae, 12.11.1946, Be- 
liu-Crișana. j 1,73 m, 68 kg; necă
sătorit.

IORDĂNESCU Angliei, 4.V.1950, 
București. 1.75 m, 70 kg; necăsă
torit.

DUMITRIU Dumitru, 19.XL1945, 
București. 1,77 m, 77 kg ; căsătorit.

ȘTEFĂNESCU Costică 26.III.1951, 
București. 1,78 m, 72 kg; necăsă
torit.

AELENEI Vasile, 4.1.1954, Bucu
rești. 1,75 m, 57 kg; necăsătorit.

MARCU Dumitru, 9.IV.1950, Dră- 
ghiceni-Olt. 1,76 m, 68 kg; necă
sătorit.

TĂTARU Gheorghe, 5.V.1948, 
București. 1,70 m, 68 kg. 4 A ; 
necăsătorit.

Medie de vîrstă — 24 de ani și 
2 luni.

CONSTANTINESCU Mircea, năs
cut la 25.11.1945 în corn. Crăiești. jud. 
Bacău, 1,71 m înălțime, 70 kg, de 
două ori internațional A. căsătorit.

CAVAI Iosif, 1.1.1951, 1,80 m, 73 kg. 
București, necăsătorit.

ANDREI Marin, 
rești, 1,80 m, 77 kg. 4 A, căsătorit.

CHERAN Florin, 5.IV.1947, Bucu
rești. 1,75 m. 74 kg, necăsătorit.

NUNWEILLER Ion. 9.1.1936, Piatra 
Neamț, 1,80 m. 76 kg. 41 A, căsătorit.

STOENESCU Mircea, 11.X.1943, 
București, 1,78 m, 74 kg, căsătorit.

SANDU Gabriel, 7.XÎ.1952. Bucu
rești. 1,79 m, 67 kg. necăsătorit.

DELEANU Augustin, 23.VIII.1944, 
București, 1,73 m. 68 kg, 13 A, căsă
torit.

ȘTEFAN Constantin, 3.VI.1939, 
București, 1,70 m. 74 kg, căsătorit.

DINU Cornel. 2.VIII.1948. Tirgoviș- 
te. 1,81 m, 73 kg, 24 A, necăsătorit.

NUNWEILLER Radu, 16.XI.1944, 
București. 1,80 m. 76 kg. 23 A. căsă
torit.

MUSTEȚEA Alexandru, 30.VIII. 
1946, București. 1,75 m, 68 kg, căsă
torit.

MOLDOVAN Alexandru, 23.VIII. 
1950, Ocna Mureș. 1,70 m, 66 kg, ne
căsătorit.

SĂLCEANU Viorel, 1.III.1946, Paș
cani, 1,71 m. 70 kg, necăsătorit.

DUMITRACHE Florea, 22.V.1948, 
București. 1,74 m, 64 kg. 22 A, necă
sătorit.

LUCESCU Mircea, 29.VII.1945. Bucu
rești, 1,77 m, 70 kg. 30 A, căsătorit.

HAIDU Ion, 1.1.1942, Sf. Gheorghe, 
1,72 m, 63 kg. 8 A, căsătorit.

POPESCU Doru, 22.III.1949, Baia 
de Aramă, 1,85 m. 79 kg, necăsătorit.

NUȚU Petre, 22.IX.1943, București,’ 
1,77 m. 72 kg, căsătorit

NELU NUNWEILLER, căpi
tanul echipei

BOTH Gavr», 6.IX.1947, Satu Mare;
1,78 m. 72 kg, necăsătorit.

Media de virstă : 25 de an! ei 9 lunii

Covaci (în dreapta) țl Constantin

pleca tn Olanda, unde a semnat un 
contract cu prestigioasa echipă 
Ajax Amsterdam.

Joc ofensiv la Steaua
Indiscutabil, principala forță a echipei militare este Jocul de atac. 

La el participă majoritatea jucătorilor, începînd cu fundașii laterali 
Sătmăreanu (mai ales) și Cristache, în vreme ce fundașii centrali Ciu- 
garin și Negrea (sau Hălmăgeanu) rămîn pe poziții mai retrase, asi- 
gurînd paza permanentă a porții lui Coman sau Haidu. La mijloc, 
acționează Vigu, mijlocaș retras, dar care nu arareori avansează în 
atac, șutind periculos la poartă, micuțul Naom, o adevărată mașină 
de pase, și, uneori, Dumitriu III, care se retrage pentru1 a asigura 
o mai bună circulație a balonului. în linia de atac, Pantea — o ex
tremă „clasică", ce aleargă de-a lungul tușei —, Tătaru, membru în 
„triumviratul,1 golgeterilor din acest an, Iordănescu (acest Dumitriu II 
în devenire) și (atunci cînd joacă) tînărul Marcu, alcătuiesc com
partimentul cel mai puternic, forța de șoc a echipei.

Clubul sportiv STEAUA are 
18 secții, numărînd 1 800 de 
sportivi.

De mai multe ori, clubul 
Steaua a primit distincții și 
medalii de unitate sportivă 
fruntașă, ocupînd locul I pe 
țară în 1969 și locul II în 
1970, în întrecerea cluburilor 
de gradul I.

Președintele secției de fot
bal : colonel Gheorghe Po
pescu.

Secția de fotbal cunoaște 
aproape 500 de sportivi legi
timați, împărțiți în 20 de e- 
chipe: seniori, tineret-rezer
ve, 4 de juniori și 14 de co
pii. De pregătirea acestora se 
ocupă 12 antrenori: Ștefan 
Covaci și Gheorghe Constan
tin — de echipa de seniori, 
Nicolae Tătaru — de tineret- 
rezerve, Emerich Jenei, Ion 
Voinescu, Romeo Catană și 
Vasile Zavoda — de echipele 
de juniori și copii ale centru
lui Steaua-„Ghencea“, Ilie 
Savu, Francisc Fabian, Nico
lae Drag an, Bazil Marian șl 
Gheorghe Dungu — de echi
pele de copii și juniori ale 
centrului Steaua-,,23 August".

Ca metodist pe lîngâ secția 
de fotbal funcționează Victor 
Dumitrescu, maestru al spor
tului, fost jucător al 
lor C.C.A., Corvinul 
Șurianul Sebeș, Gaz 
Mediaș.

Medicul echipei de 
dr. Mugur Ghimpețeanu.

Masor t Dumitru Negrea.

echipe- 
Deva, 
metan

fotbal;

ULTIMĂ FINALĂ...
...a „Cupei Romăniei" (ca și penultima de altfel) s-a 

disputat între Steaua și Dinamo, fncheindu-se — ca și 
eu o ediție mai devreme! — cu victoria steliștilor, cu 
scorul de 2—1 (1—0). Pentru ca simetria să fie perfec
tă, in ambele finale golurile au fost realizate de Voinea 
(cite două) și, respectiv, Dumitrache.

Pentru a vă introduce și mai mult în atmosferă, iată, 
stimați cititori, cele două formații care și-au disputat 
finala de la 26 iulie 1970, și notele acordate jucătorilor 
de ziarul nostru :

STEAUA: Suciu 10 — Cristache 8, Sătmăreanu 8, 
Ciugarin 8, Vigu 8, Dumitriu III 8, Naom 9, Ștefănescu 
6 (min. 60 Negrea 7), Voinea 9, Iordănescu 9, Creini- 
ceanu 6 (min. 65 Mirăuță 5).

DINAMO : Cavai 9 — Cheran 8, Nunweiller IV 5 
(min. 46 Stoenescu 6), Dinu 8, Deleanu 6, Sălceanu 6, 
Nunweiller VI 7, Pîrcălab 7, Lucescu 7, Dumitrache 7, 
Haidu 6 (min. 64 Both).

DOUĂ STILURI

DIFERITE
Antrenorul principal al dinamo- 

viștilor, Traian IONESCU (catego
ria I din 1961) a revenit la echipă 
la începutul acestui an, după o șe
dere în Turcia, unde a ciștigat cam
pionatul cu Fenerbahce. La Dina
mo, Traian Ionescu a mai activat 
din 1959 pină în 1968, cu două pau- 

de 8 luni fiecare — in 1961 
jucat fotbal la Juventus, 
Armata Cimpulung Mol- 
Ca antrenor, a mai func- 
C.C.A. (1950—1951), A.S. 
Cimpulung Moldovenesc

ze
și 1964. A 
C.C.A. și 
dovenesc. 
ționat la 
Armată
(1951—52), ca secund, Armata Cra
iova (1953) și Petrolul Ploiești — 
juniori (1955—57). Pînă la vîrst.a îm
plinită recent, de 50 de ani, Traian 
Ionescu a ciștigat de cinci ori cam
pionatul și o dată Cupa cu Dinamo 
București.

Secundul 
NICUȘOR, 
43 de ani. 
studențesc, 
(din 1949 pînă în 1960). Din 1961 a 
devenit antrenor, ocupîndu-se de 
Dinamo Victoria (1965—1967), Dina-

său. Dumitru Nicolae — 
este mai tinăr : are doar 
Fost jucător la Sportul 
Metalochimic și Dinamo

Tr. Ionescu (în dreapta) și D. Nicușor

mo Bacău (1967—69) și Dinamo 
București, unde a activat ca antre
nor prim (1969—1970) sau ca se
cund al lui Traian Ionescu.

De remarcat este faptul că stilul 
de muncă al celor doi antrenori 
dinamoviști este diferit: Traian Io
nescu se dovedește exigent față de 
jucători, uneori dur. in timp ce Ni- 
cușor preferă acțiunile mai suple, 
fiind ceea ce ne place să numim 
un „om de înțeles". Cîștigarea cam
pionatului și calificarea in finala 
„Cupei" lasă, insă, impresia că cei 
doi alcătuiesc un cuplu omogen.

„Betonul" dinamovist
O dată cu revenirea la cîrma echipei a lui Traian 

Ionescu. Dinamo s-a reîntors ia vechiul sistem de joc 
— cu apărare aglomerată și „libero" — sistem care 
i-a adus cele patru titluri consecutive și, iată, acum, 
pe cel de al 6-lea. „Măturător" acționează Nunweil
ler III, gata oricînd să intervină atunci cînd în

CUM S-AU CALIFICAT
Iată cum au ajuns cele 

două protagoniste în fața 
acestui ultim act al Cu
pei României, ediția 1970- 
1971:

7.111.1971 — Urziceni: 
Aurora — DINAMO 0—2 
(0—1). Au marcat Nun
weiller VI (min. 30) și Du- 
mitrache (min. 61); Hune
doara l Corvinul — STEA
UA 0—2 (0—1). Au marcat 
Ștefănescu (min. 35) și 
Pantea (min. 70).

24.111.1971 — Tîrgoviște; 
STEAUA — F. C. Argeș 
1—1 (1—1, 1—1). Au mar
cat : Iordănescu (min. 35) 
și Radu (min. 40); califica
tă echipa Steaua prin cri
teriul vîrstei jucătorilor;

Brașov ; DINAMO — Chi
mia Făgăraș 1—0 (0—0). 
A înscris Nacu (min. 85) 
— autogol.

28.IV.1971 — București i 
STEAUA — Crișul 5—0 
(2—0). Au marcat: Tătaru 
(min. 8 și 42), Dumitriu 
III (min. 47), Sătmăreanu 
(min. 82) și Aelenei (min. 
84). DINAMO — Progresul 
Brăila 4—1 (3—0). Au
marcat: D. Popescu (min. 
12 și 38), R. Nunweiller 
(min. 22), Turcu (min. 63) 
și Moldovan (min. 69).

2.VI.1971 — Oradea:
Crișul — STEAUA 0—1 
(0—1). A înscris Pantea 
(min. 25): Brăila : Progre
sul — DINAMO 0—0.

16.VI.1971 — Cluj : Uni
versitatea — STEAUA 2—2 
(2—1). Au marcat Uifălea- 
nu (min. 8 și 26), Iordă
nescu (min. 10) și Dumi
triu III (min. 75). Bucu
rești I Metalul — DINAMO 
1—0 (1—0). A înscris Stan 
Gabriel (min. 3).

23. VI. 1971 — București: 
DINAMO — Metalul 5—1 
(1—0). Au marcat: Dumi
trache (min. 29 — din 11 
m și 64), Sălceanu (min. 
61), R. Nunweiller (min. 
63), Troi (min. 78) și D. 
Popescu (min. 90). STEA
UA — „U“ Cluj 4—0
(2—0). Au înscris : Dumi
triu III (min. 11), Pantea 
(min. 15), Vigu (min. 50) 
și Aelenei (min. 78).

l

mar-

sportiv DINAMOClubul
București funcționează cu 21 
de secții, cuprinzînd
1 500 de sportivi. Aproximativ 
200 de persoane alcătuiesc 
personalul tehnic specializat 
(antrenori, tehnicieni, meto- 
diști etc.).

Clubul a fost declarat, în 
repetate rînduri, unitate spor
tivă fruntașă, fiind distins în 
1970 cu locul I pe țară și 
Diploma de onoare a Consi
liului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

Președintele secției de fot
bal : general-locotenent Pam- 
fil Tatu.

La ora actuală, secția de 
fotbal numără peste 200 de 
sportivi legitimați, alcătuind 
zece echipe active (seniori, 
tineret-rezerve, juniori și co
pii, Dinamo Obor-div. C). De 
pregătirea acestor fotbaliști se 
ocupă 9 antrenori calificați t 
Traian Ionescu și D. Nicolae- 
Nicușor — seniori, Gheorghe 
Timar — tineret-rezerve, 
Gheorghe Stănculescu, Traian 
Ivăneseu, Ion SzOke, Lică 
Nunweiller și Gheorghe Ene 
— toți la centrul 
juniori, Gheorghe Teodoreșcu 
(Dinamo Obor).

Medicul echipei 
dr. Mircea Ciortea.

Masor i Nicolae Rada.

peste

de copii și

de fotbal ;

strict „om la om" al coechipierilorde
apare o breșă. R. Nunweiller, Dinu și

cajul, destul 
din apărare,
Sălceanu (sau Mustețea) formează o linie de mijloc 
cu o mare capacitate de efort, capabilă să „filtreze" 
multe și utile baloane pentru atac. în față, rămîn 
Doru Popescu (sau Haidu), unul dintre puținele „vîr- 
furi" veritabile în fotbalul nostru, Dumitrache, un 
alt membru al „triumviratului" golgeterilor, și Lu- 
cescu, care, adeseori, pleacă spre poarta adversă de 
pe poziții mai retrase.

• CIȘTIGATOAREA „CUPEI" VA FI STABILITĂ PE 
TEREN ! Spre deosebire de alte etape ale competiției, 
regulamentul finalei „Cupei" prevede : în caz de egalitate, 
Ia sfirșitul celor 90 de minute de joc, meciul se prelungește 
cu două reprize a 15 minute. Dacă egalitatea persistă, parti
da se rejoacă in decurs de 48 de ore.

Dacă si cea de a doua confruntare (prelungită) se va 
încheia la egalitate, partida se va rejuca pînă cînd va fi 
adjudecată — pe teren — de una dintre echipe.

• ÎN DESCHIDERE, DE LA ORA 15,45, se va disputa 
finala campionatului național al juniorilor, între PETRO
LUL PLOIEȘTI și ȘCOALA SPORTIVA SIBIU. întîlnirea 
va fi condusă de arbitrul Victor Pădureanu.

• De la Institutul meteorologic, meteorologul de serviciu, 
Ecaterina Bordei, ne ananță s „După toate probabilitățile, 
duminică, la București, TIMPUL VA FI FRUMOS. Vremea 
este în curs de ameliorare, temperatura în creștere. Fac
torii meteorologici nu indică ploaie".

Pagină realizată do
Ovidiu lOANIJOAIA și Dumitfu GRAUR



REZULTATE STRINSE Șl CÎTEVA SURPRIZE

Turneul de Daschct
de la Sao Paulo

Turneul de tenis de la Wimbledon

POPICARII PLOIESTENI IN C.C.E
pută azi șansele la Kranj se 
află la egalitate de puncte : 
Petrolul Ploiești 4 p (un loc 
I și un loc III — 11170 p d), 
Ferencvaros Budapesta 4 p 
(un loc I și un loc III — 
11061 p d) și Triglav Kranj 
4 p (două 
ma etapă, 
trolul s-a 
iar în cea 
dapesta, pe locul III.

Echipa masculină de po
pice Petrolul Ploiești, cam
pioana țării pe 1969—1970, 
va încerca azi la Kranj (Iu
goslavia) să se califice pentru 
turul II al „Cupei campio
nilor europeni" ediția 1971. 
Misiunea popicarilor ploieș- 
teni este deosebit de grea, 
deoarece pentru a se califica 
ei trebuie să ocupe locul I în 
această a treia etapă. Toate 
cele trei formații care își dis-

locuri II). In pri- 
la București, Pe- 
clasat pe locul I, 
de a doua, la Bu-

AGOSTINI CONDUCE IN C. M. DE MOTOCICLISM
La Assen (Olanda) a avut 

loc cel de al 4-lea concurs 
de motociclism pentru cam
pionatul 
Giacomo 
Agusta") 
gător la

mondial. Italianul 
Agostini (pe „M. V. 
a terminat învin- 

clasele 350 cmc și

500 cmc cond'ucînd, acum, în 
clasamentele C.M. Cu 45 și, 
respectiv 60 puncte.

La clasa 250 cmc a învins 
englezul Phil -Read („Yama
ha") iar la 125 cmc. spanio
lul Angel Nieto („Derby").

TROFEUL lUGOSEAVIA”
OPATIJA, 2 (prin telefon). 

Jocurile din cadrul cunoscu
tei competiții handbalistice 
„Trofeul Iugoslavia" au con
tinuat joi seara cu ultimele 
partide din grupele prelimi
narii. Cu acest prilej, s-au 
înregistrat, în general, rezul
tate strînse și cîteva surpri
ze, printre care vom nota,cele 
două înfrîngeri ale reprezen
tativelor țării gazdă. Dar iată 
rezultatele : MASCULIN, gru
pa de la Rijeka: România 
— Iugoslavia B 10—10 (7—7), 
echipa română a aliniat for
mația : Penu — Chicid, Sa- 
mungi, Birtolom (6), Dan Ma
rin, Voinea, Bota (3), Moldo-

PE PISTELE DE ATLETISM

van, Coasă, Stockl, Schobcl, 
pentru Iugoslavia B au în
scris : Kostici (4), Paracevski 
(2), Dragun (2), Pazdrici și 
Halinovici; Rijeka — Unga
ria 11—10 (4—4); grupa de 
la Banja Luka: Spania — 
Olanda 16—12 (9—4), Ceho
slovacia — Iugoslavia A 
17—14 (9—8), au marcat: 
Mikes (5), Krepindl (3), Klim- 
cik (2), Havlik (2), Bruna (2), 
Kolecnik (2), Haber —• Ceho
slovacia, Lavrnici (8), Pokra- 
jac (2), Mijak, Popovici, Mis- 
kovici, Lazarevici — Iugosla
via ; FEMININ, grupa de Ia 
Tuzla : R.D.G. — Ungaria 
15—10 (9—5), România — 
Iugoslavia B 25—10 (9—8); 
grupa de la Mostar: Ceho
slovacia — Polonia 12—11 
(7—7), U.R.S.S. — Iugoslavia 
13—9 (9—4).

2 (Agerpres). — 
internațional de 
sprinterul Ra- 

(Republica

deținătoarea 
Intr-un alt

RIO D® JANEIRO. 2 (Ager
pres). — Turneul de baschet 
masculin de la Sao Paulo s-a 
încheiat cu victoria selecțio
natei Braziliei, caro în ulti
mul meci a învins cu 98—95 
(după prelungiri) reprezenta
tiva Iugoslaviei, 
titlului mondial.
joc. echipa Mexicului a între
cut cu 97—82 formația Ar
gentinei.

Clasamentul final al compe
tiției : 1. Brazilia — 6 p ; 2. 
Iugoslavia — 6 p ; 3. Mexic — 
6 p (ordinea a fost stabilită 
în funcție de coșaveraj) ; 4. 
Argentina — 2 p ; 5. Peru — 
0 p.

Surpriză în finala feminină
„Luptă dramatică în finala de dublu bărbați". Năstase,

— eliminați

- rX 
cadrul 
Wlm- 

Năstase 
Casals 

,_____ , _______ ___ 6—2 pe
Hank Irving (Rhodesia) — Helen 
Gourlay (Australia), tn semifina
lele probei, Năstase și Casals vor 
intîlni pe Davidson (Australia) — 
Billie Jean King (S.U.A,). In cea 
dc-a doua semifinală se vor în- 
tîlni perechile Riessen (S.U.A.) — 
Court (Australia) șl Mc. MiRan 
(R.S.A.) — Dalton (Australia).
Finala probei de dublu feminin 
va aduce In teren cuplurile Ca
sals, Billie Jean King (S.U.A.) șl

In sferturile de finală ale pri 
bei de dublu mixt din 
turneului de tapis de la 
bledon, pereefiea Iile 
(România) — Rosemarie 
(S.U.A.) a învins cu 6—3,

ANTRENORUL TELEMETRIC
SAU „DESCOPERITORUL DE CAMPIONI"

Cercetările științifice care 
se efectuează în cadrul Șco
lii superioare de sport de la 
Griinewald, în apropiere de 
Miinchen, au ca obiect rolul 
instrumentelor de telemetrie 
în antrenamentul sportivi
lor. Se știe că tel emetria per
mite transmiterea prin sem
nale radio a unor date cu
lese la diferite distanțe. In 
cazul de față, dr. Schliken- 
rieder, șeful secției de cerce-

Casai*

Goola.Margaret Court, Evonne 
gong (Australia).

Comentînd semifinalele ... 
de simplu masculin, coresponden
ții agențiilor de presă relevă jo
cul excepțional al australianului 
John Newcombe care l-a elimi
nat de o manieră spectaculoasă 
(6—1 6—1, 6—3) pe compatriotul
său Ken Rosewall. In comentarii 
se arată că, In mod normal. 
Stan Smith (S.U.A.) nu poate 
emite pretenții în finala pe care 
o va disputa astăzi în compania 
celebrului Newcombe.

Vineri după-amlază, în fața ă 
15 000 de spectatori, s-au desfă
șurat primele două finale. Cea 
de simplu feminin a revenit sur
prinzător Evonnei Goolagong 
(19 ani), care a dispus cu 6—4, 
6—1 de Margaret Court. Finala 
de dublu bărbați a furnizat o 
luptă dramatică. Cuplul Emer
son, Laver a învins pe Ashe, Ralt- 
son cu 4—6, 9—7. 6—8, 6—4, 6—4,

★
La Încheierea ediției nc-a par

venit știrea că în semifinale, la 
dublu mixt, perechea Năstase, 
Casals a fost eliminată de David
son, Billie Jean King cu 4—6, 1—6,

probei

HELSINKI, 
în concursul 
la Helsinki, 
velomanantsoa 
Malgașă) a cîștigat proba de 
100 m cu remarcabilul 
rezultat de 10,0 ; 2. I’a-
pageorgopoulos (Grecia) — 

3. P. îRswwl Anglia) 
Komar 
record 
greu-

m ; înălțime ! Dahlgren (Sue
dia) — 2,10 m.

★
în cadrul concursului 

ternațional atletic de la 
lano, la startul căruia

10,2 :
—- SRW.-5. Wladislaw 
a stabilit un nou 
polonez la aruncarea 
tații — 20,48 m, întrecîndu-1 
pe favoritul probei Dieter 
Hoffmann (R. D. Germană) 
—20,07 m. Americanul John 
Smith și-a adjudecat victo
ria în proba de 400 
45,7, iar D. Korița s-a 
sat pe primul loc îr 
de 10 000 m cu 28:16,6 
record al Iugoslaviei).

Alte rezultate: 110 
Pascoe (Anglia) — 1.3,8 ; 
ță : Nemeth (Ungaria) — 83,74

m cu 
cla- 

cursa 
(nou

mg i 
ruli-

„Cupa ziarului SPORTUL*’
(Urmare din pag. 1)

lodromului nostru și — mărtu
risim — așteptăm cu emoție 
evoluția sa de astăzi în proba 
de 1 000 ’ . '
In rest, evoluții meritorii ale 
fraților ” 
bun in finala locurilor 3—4 cu 
Pecka) 
majorității oaspeților, 
ment final : 1. ȘTEFAN 
NER (ROMÂNIA) : 2. G. 
eseu (România) ; 3. FI. 
eseu (România) ; 4. J. 
(Cehoslovacia).

Proba de urmărire individu
ală a avut două faze : preli
minariile - (serii contratimp) și 
finalele. Fără îndoială, desfâ- 
șurindu-se pe 4 000 m. urmă
rirea a avut și mai mult de 
suferit din cauza curenților 

C. Gontea — într-o 
revenire — s-a

m cu start de pe loc.
Negoescu (Florian,

și nesemnificative ale
Clasa-
LEIB- 
Nego- 
Nego- 
Pecka

ii e ,aer. 
neașteptată 
impus în serii și prinzindu-și 
adversarul din urmă în turul 
IX (ne Nikolov) a realizat cel 
mai bun timp al zilei — 5:12,6. 
In condiții atmosferice bune, 
performanța putea coborî pină 
la 5:09 — 5:10. Cehoslovacul 
Mikulico l-a întrecut la mare 
luptă pe M. Ioniță (acesta din 

a concurat suferind) și 
s-a calificat pentru 

„ locurilor 1—2. Astfel, 
cei 10 concurenți Gonțea

urmă 
cu 5:14.2 
finala 
din 
și Mikulico au luptat pentru 
medalia de aur. Reprezentan
tul nostru a fost tot timpul 
superior în evoluția finală, cîș- 
tigind detașat.
tul: 1. IU
ȚEA (ROMANIA) 
J.

lată clasamen- 
1. CONSTANTIN gon- 

5:13,5 ; 2.
Mikulico (Cehoslovacia) 

5:17.6: 3. M. Ferfelea (Româ
nia) 5:16,5 ; 4. M. Ioniță 5:16.9 
(timpii realizați în finalele 
pentru locurile 1—2 și, respec
tiv. 3—4).

Reuniunea s-a încheiat cu 
proba de eliminare la două 
ture la care au luat parte 22 
de concurenți și care a fost 
dominată de cicliștii ceho
slovaci. Iată clasamentul final: 
1. M JELINEK (CEHOSLOVA
CIA) ; 
nia) ; 
cia) ; 
cia) ;

2.
3. '

P. Dolofan (Romfi- 
M. Lacko (Cehoslova- 

4. D. Lacko (Cehoslova- 
., , .. I. Gavrilă (România); 

6. FI. Negoescu (România). S-a 
mai disputat o cursă cu adi- 
țiune de puncte pentru ju
niori (21 de turc) ciștisată de 
Viorel Murineanu cu 27 p.

Astăzi, de la ora 16. se dis
pută probele ele urmărire pe 
echipe. 1 000 m cu start de pe 
loc . și cursă americană.

5.

Alergătorul finlandez Pekka 
Vasala termină învingător în 
proba de 1500 m a concursu
lui de la Helsinki, tn urma 
sa : Keino (dreapta) și Stewart 

(stingă)
Telefoto : A.P. - Agerpres

prezenți sportivi din 
te țări ale lumii, 
nul Marty Liqouri 
cursa de 1 500 m 
Clasat pe locul doi 
Franco Arese a 
nou record al Italiei. Colette 
Besson (Franța) a cîștigat 
proba de 400 m în 53,5, iar 
italianul Abeti s-a clasat pe

mai mul- 
america- 

a cîștigat 
în 3:36,0. 
cu 3:36,3, 

stabilit un

primul loc pe 200 m cu 21,2 
în proba de aruncarea dis
cului, maghiarul Geza Fe- 
jer a obținut o surprinză
toare victorie cu 63,90 m în- 
treeîndu-i pe americanul 
Silvester — 63, 80 m și pe 
cehoslovacul Ludwig Danek 
— 62,42 m.

Alte rezultate 1 400 mg î
Sherwood (Anglia) — 51,1 ; 
1 500 m femei: Alien Tittel 
(R.F.G.) — 4:21,5 ; 800 m (m) i 
Winzernried (S.U.A.) — 1:47,8; 
ciocan i Encsi (Ungaria) — 
70,76 m.

★
Cu prilejul unui concurs 

de atletism desfășurat la 
Varșovia, campionul polo
nez Wodzynski a stabilit un 
nou record al țării sale în 
proba de 110 mg cu timpul 
de 13,6. Vechiul record era 
de 13,8 și aparținea lui 
Jozwik.

In Turul Turciei

Etapa de ieri a turului delist 
al Turelei, disputata pe distanța 
de 80 km dintre Kutasla și Eski- 
sehlr, a fost cîștigată de alergă
torul român Vaslle Selejan, care 
a acoperit parcursul în lh43:59. 
In același timp cu învingătorul

au sosit C. Ciocan (România), 
Caliskan (Turcia) și Odrinski 
(Bulgaria).

In clasamentul general conduce 
detașat C. Ciocan. De asemenea, 
pe echipe conduce România.

tări medico-sportive a aces
tui institut de învățămînt, 
utilizează un emițător radio 
care cîntărește circa 500 gr. 
și pe care îl fixează în spa
tele atleților supuși cercetă
rilor științifice. Acest emiță
tor transmite în mod conti
nuu ritmul pulsațiilor ini
mii, tensiunea arterială și 
temperatura, corpului. „Aces
te date fiziologice ne permit 
să prescriem fiecărui atlet un 
program tie pregătire cit mai 
bine adaptat la posibilitățile 
sale — a declarat dr. Schli- 
kenrieder. El a mai adăugat 
că, datorită acestui aparat, 
pot fi descoperite mai curind 
și cu mai multă certitudine 
ca Înainte elementele care 
pot deveni mari performeri".

FRAZIER DISPUS

SA BOXEZE CU CLAY

TELEX
La Acera într-un meci Internațio
nal de fotbal echipa statului 
Togo a învins cu 1—0 formația 
Ghanel. Cu prilejul uneî confe
rințe de presă, președintele Fe
derației ghaneze de fotbal, Hen
ry Djaba, a anunțat că a anu
lat toate turneele’ echipelor dș 
peste hotare care urmau să joa
ce în acest sezon la Acera, din 
cauza slabei comportări a fot
baliștilor ghanezi. Președintele 
forului a anunțat că în decurs 
de cîteva luni trebuie să se facă 
o serioasă selecție pentru 
tuirea unei reprezentative 
tabile care să poată face 
cu succes în competițiile 
naționale.

alcă- 
redu- 

față 
intec-

Turul ciclist al Italiei rezervat 
rutierilor amatori s-a încheiat, 
la San Pellegrino cu victoria lui 
Moser, un ciclist în vîrstă de 
20 de ani. El a parcurs 1161 km 
în 32h 27:41 (medie orară 35.905 
km). Pe locul doi s-a clasat la 
t:04 compatriotul său Perietto. 
urmat de francezul Gultard 
1:25.

la

BELGRAD. 2 (Agerpres). — 
După disputarea a 7 etape, 
in Turul ciclist al Iugoslaviei 
continuă să conducă rutierul 
olandez Kujpers, urmat de po
lonezul Polewiak — la 47.0 
și de sovieticul Tusumhanov 
— la 2:25.

NICI 0 SCHIMBARE IN TURUL FRANȚEI
• Semiefapele de ieri au fost cîțtigate de belgianul Leman 

și italianul Simonetti

Etapa a 6-a din Tur»l ciclist 
al Franței s-a desfășurat ieri 
în două semietape. Prima, 
Roubaix—Amiens (127 km), a 
fost cîștigată de belgianul 
Leman în 3 h 03:19. A doua, 
Amiens—Le Touquet (133 km), 
a revenit italianului Simonetti 
în .3 h 47:56.

In clasamentul general in
dividual nu s-a produs nici o 
schimbare. Conduce Eddy 
Merckx, prezent în toate plu- 
toanele fruntașe, urmat de 
Van Springel la 26 de secunde.

Astăzi este zi de odihnă.

Turneul internațional de lupte
(Urmare din pag. 1)

turări laterale la care spor
tivul vest-german nu a găsit 
contraprocedee eficiente. în 
final, Berceanu a 
detașat la puncte
Tot la eategoria cea mai ușoa
ră, I. Gibu a obținut o clară 
și ușoară victoria la puncte 
în fața lui V. Ventas (Gre
cia). In continuare, Gh.

PRIMIRE LA

In 
cîștigat 
(10—3).

iugoslavul R. Aliv, Sportivul 
oaspe, mai bine pregătit și 
cu o tehnică superioară, a 
cîștigat la puncte (12—10). 
Tot la cat. 48 kg, J. MSbius 
(R.D.G.) a dispus la puncte 
de V. Cioacă (România). O 
frumoasă victorie prin tuș 
a obținut reprezentantul 
nostru P. Cernău (cat. 52 kg) 
în fața cehoslovacului J. 
Klimceak, un luptător inco-

CONSILIUL 
CONSTANTA

POPULAR MUNICIPAL

înaintea 
Turneu- 

lupte al 
Invitați 
munici-

Vineri dimineață, 
începerii întrecerilor 
lui internațional de 
României, au fost 
la Consiliul popular 
pal Constanța președintele ad- 
interim al Federației 
naționale de. lupte, 
Ercegan, ' '
Uniunii federațiilor de 
ra fizică din Iugoslavia. 
O 11 e a n u, secretar 
C.N.E.F.S., președintele 
misiei de organizare a

lnter-
M 11 a n 

vicepreședinte al 
............ cult -i-

Mlron 
al 

co- 
tur-

neului, membrii prezidențiali 
ai Biroului F.I.L.A. prezenți 
la Constanța, conducătorii lo
turilor de sportivi al țărilor 
participante, precum ți ar
bitrii desemnați de forul in
ternațional la competiț'a din 
Constanța.

Oaspeții au fost întîmpinați 
de tov. Ion Popa, 
copreședinte al 
popular municipal 
și tov. Dumitru Ivan, 
ședințele C.J.E.F.s. ~

prim-vi- 
Conslllului 
Constanța 

pre- 
Constanta.

(laStoiciu (52 kg) dispune 
puncte) tot de un luptător 
grec, P. Kossovas. La 
goria 57 kg, campionul euro
pean de juniori pe anul 
trecut. M. Boțilă, n-a rezis
tat fixărilor adversarului 
său, cehoslovacul I. Neckar, 
pierzînd la puncte (2—4).

La libere, tînărul T. Sa- 
bău (cat. 48 kg) l-a întîlnit 
într-un meci viu disputat pe

cate-

mod care, însă n-a putut re
zista acțiunilor bine concepu
te de către timișoreanul Cer- 
nău. Un meci frumos au 
furnizat, la aceeași categorie, 
W. Bock (R.D.G.) și, bulgarul 
V. Todorov. în min. 7 Bock 
reușește un salt și cîștigă 
prin tuș.

După-amiază a avut loc o 
frumoasă festivitate de des
chidere. în acordurile mar

șului fanfarei 
localitate, au 
luptătorii din 
participante.

în continuare, au
partidele din cea de-a doua 
gală a zilei. Iată cîteva re
zultate mai importante : 
greco-roniane : 48 kg — Al. 
Neagu (R) egal cu S. Hizir 
(Turcia) ; 52 kg — I. Rogo- 
jan (R) b.p. Al. Sznicez (Po
lonia), I. Dancsgc (Ungaria) 
b.p. B. Ganotis (Grecia) ; 57 
kg — Al. Arutinov (U.R.S.S.) 
b.p. E. Belakovitz (Austria), 
I. Baciu (R) 
(Grecia) ; 62 
kov (Turcia) 
(Ungaria), D. 
via) b.p. D. 
gia) ; libere : 48 kg — 1. 
Arapu b. p. V. Tomescu ; 52 
kg 
b.p.
Gh. Stan (R) b.p. E.
(R.F. a Germaniei), R. Mel
horn (R.D.G.) b.p. FI. Moț ; 
62 kg — L. Szabo (Ungaria) 
b. tuș A. Iordanovschi (Iu
goslavia) ; 68 kg — P. Poa- 
lelungi (R) egal cu I. Vasilev 
(Bulgaria).

Aseară tîrziu, 
la o surpriză de __
în primul tur al categoriei 
semigrea (100 kg) 
nostru campion, 
nescu a fost învins la puncte 
de către campionul Bulga
riei, M. Kolev.

„SE CAUTĂ OAMENI HOTĂRÎȚI
I Unita

Anul acesta, „Turul Italiei" 
— una dintre cele mai pre
stigioase competiții cicliste 
europene — s-a încheiat cu 
un veritabil fiasco pentru a- 
lergătorii italieni. Eșecul lor 
a fost cu atît mai amar, cu 
cît la startul competiției nil 
a mai fost prezent de astă 
dată, supercampionul bel
gian Eddy Merckx. La sfîr- 
șitul competiției, cîștigată de 
suedezul Gosta Pettersson, 
s-au reaprins polemicile, iar 
Criticile au vizat atît pe spor
tivi (în special favorițiii 
Motta, Bitossi, Gimondi Bas 
so, Dancelli), cît și forul diri
guitor al ciclismului italian, 
neomițîndu-se nici ..meschi
nele interese" ale clanurilor 
cicliste.

„Falimentara desfășurare a 
Turului — scrie Gino Sala 
în ziarul l’Unită — este 
fructul unui ciclism în decă
dere", cerînd o amplă dez
batere și o demascare a celor 
care ..mișună în ciclism cu 
unicul scop de a obține cîș- 
tiguri".

Ce a arătat a 54-a ediție

u
■ ■

a Turului Italiei? Gino Sala 
în articolul concluziv 
„l’Unită" răspunde:

„Un „giro", mai bine zis un 
ciclism care confirmă necesi
tatea urgentă a unei schim
bări... un „giro" rău distri
buit și excesiv de greoi... un 
,!giro“ care a laureat

di îl
Oferit de un săptăminal 

sportiv francez de reputație 
mondială, primul „Balon de 
aur" destinat să recompenseze 
anual pe cel mai bun jucător 
african de fotbal, a fost de
cernat lui Șalif Keita, care ac
tivează la St. Etienne. Extra
ordinarul fotbalist din Mali, 
după ce a făcut dovada valorii 
sale în Africa, subjugă acum

sportiv serios, loial și in con
stant progres cum e Gosta 
Pettersson, care a făcut să 
curgă multă șampanie la 
Ferretti, ...un „giro" care 
mulțumește grupul Molteni 
(prima in clasamentul pe e- 
chipe... și la încasări, cu a- 
proape milioane de lire), 
care dă Marele Premiu al 
cățărătorilor spaniolului Fu
ente, care satisface pe „Dre
her" prin cele două victorii 
ale lui Sercu etc. Dar bilan
țul general este foarte trist. 
F, un bilanț cu 
tăi de clopot 
caută oameni 
suflece miinile 
va un ciclism

... un

dureroase bă- 
așa incit se 
hotărîți să-și 
pentru a sal' 
muribund".

miile de spectatori francezi. 
Keita este, într-adevăr, cel mai 
bun produs al fotbalului afri
can aflat astăzi în plină as
censiune, și în orice caz, cel 
mai bun ambasador al lui tn 
străinătate. Era, deci, normal 
ca el să devină primul african 
încoronat de un juriu alcătuit 
în întregime din africani, care 
au vrut să recompenseze, ast
fel, pe cel ce sintetizează toate 
calitățile fotbalului de pe con
tinentul lor : suplețe, detentă, 
eleganță și eficacitate.

■Și al ți fotbaliști au fost dis
tinși de juriu, toți avînd o va
loare incontestabilă. Este vorba 
de Laurent Pokou (Coasta de 
Fildeș) care împarte locul al 
doilea, în clasament, cu Aii 
Abugrcisha (R.A.U.). Rege al 
șuterilor africani, primul po-

Pe echipe, primul loc este 
deținut de U.R.S.S., urmată de 
Polonia, Danemarca, Olanda, 
Iugoslavia. Italia, România (ti
neret), Bulgaria, Iugoslavia (ti
neret).

în etapa a 7-a, desfășurată 
pe distanța Mitrovice-Skoplje 
a fost cîștigată 
cronometrat pe 
2h 34:22. Primul 
tii români a fost 
veri, clasat pe 
2h 35:08.

de Kujpers, 
123 km în 
dintre cicliș- 
Mihai Hriso- 
locul 10, cu

PARIS, 2 (Agerpres). — în 
cadrul unui interviu acordat 
presei sportive Iranceze, cam
pionul mondial de box la cat. 
grea, Joe Frazier, a declarat 
că nu va abandona încă spor
tul cu mănuși. El a arătat că 
va accepta să-l întîlnească, în 
meci revanșă, pe Cassius Clay, 
care rămîne un adversar difi
cil. Frazier a arătat că șalan- 
gerul său oficial, campionul 
olimpic George Foreman, va 
comite o gravă imprudență 
dacă va accepta să se întîl
nească cu el.

La Strasbourg s-a disputat 
tîlnirea internațională do 
dintre echipele de ’ ’ 
Franței și R. F. 
Oaspeții au obținut 
scorul de 6—4.

ln- 
box 
alojuniori

a Germaniei, 
victoria cu

de box la
_ ... ____ Joe Bugner(

își va pune titlul în joc In fața 
compatriotului său Jack Bodell. 
Meciul va avea loc la 27 sep
tembrie pe ringul celebrei arene 
de Ia Wembley.

Campionul european 
cat. grea, englezul

Italiei la
Petriglia, 
vedetă a

In

cat. 
cu 

bo- 
me-

Ca Herson, în sudul R.S.S. Ucrainene, există 
un puternic centru de sporturi nautice în care 
se formează multe elemente de valoare la 
caiac-canoe și în sportul velelor. Asociațiile din 
acest oraș, „Avangard", „Spartak," „Lokomo
tiv" ș.a. dispun de secții bine înzestrate și 
de antrenori pricepuți. De reținut că din acest 
oraș provin campionii de caiac ai Europei pe 
anul 1969, Gheorghi Kanuhin și Vladimir Zem
liakov. I

Noul campion al 
ușoară este Enzo 
4 ani în urmă o 
xului amator european, 
ciul disputat Ia Rappalo. Petri
glia a cîștigat prin k.o. in run
dul 9 în fața lui Carmelo Coscia."

bcx 
Ur- 
nou
In-

Fostul campion european de 
la cat. grea, spaniolul Jose 
tain este în căutarea unul 
adversar. Urtain urma >să-l 
tîlnească la 11 iulie la Valencia 
pe vest-germanul Gerard Zech. 
Acesta din urmă a refuzat o- 
ferta motlvînd că este suferind.

militare 
intrat 

cele

Foto : Agenția de presă „Novosti"
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I.

- R. Darlev (Iugoslavia) 
S. Esan (R) ; 57 kg — 
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multiplul
N. Marti-

ÂFRICĂSIĂ
seda calități remarcabile ca i 
lovirea foarte puternică a ba
lonului, demaraj fulgerător, de
tentă. El a fost solicitat de 
cluburi profesioniste franceze 
(Marseille, Nantes, Monaco) dar 
a respins toate aceste oferte 
.Al doilea, vedetă a clubului 
Ismailia din Cairo și a echi
pei naționale, este la rîndul 
său un șuter excelent, dublat 
de un fin tehnician. Pe locul 
patru se află Kalala (Congo- 
Kinshasa) de la puternica e- 
chipă Englebert. E genul de 
fotbalist de Care se tem apă
rătorii. Juriul nu a vrut să-l 
uite nici pe cel care este ma
estrul tehnician și tactician al 
fotbalului algerian : Lalnias. 
considerat cel mai bun produs 
al fotbalului din Algeria după 
retragerea faimosului Mekloufi.

Din
patru 
țările
idolii tineretului ce 
meargă pe urmele 
xistâ nici o îndoială că 
balul african posedă tot 
ce are nevoie pentru a-i 
mite să rivalizeze, într-un 
tor nu prea îndepărtat, cu
balul de pe alte continente.

fericire, acești 
jucători au 
de baștină

ultimi 
rămas în 
unde sînt 
visează să 

lor. Nu e- 
fot- 

ceea 
per- 
vii- 
fot-

RUGBY : FARUL CONSTANȚA —R. C. ANGOU- 
LEME 0—8 (0—0)

CONSTANȚA, 2 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru Cor
nel Popa). In al doilea meci din 
cadrul turneului pe care ÎI sus
ține în România, echipa franoeză 
de rugby R. C. Augoulâme a ju
cat la Constanța cu Farul. Practl- 
cînd un joc foarte bun, orientat 
cu predilecție pe acțiuni ofensive, 
XV-le oaspete a 
ple victoria cu

reușit să-și apro- 
scorul de 8—0,

după ce în prima parte a meciu
lui rezultatul era alb. Au înscris 
Gin — o încercare transformată 
de Irimescu și Irlmescu — o lo
vitură de pedeapsă.

Echipa gazdă a părut obosită. 
Cele cîteva acțiuni pe care le-a 
încercat au rămas fără rezultat, 
așa că pîna la urmă ea a trebuit 
să se recunoască învinsă în fața 
unul adversar mult mal decis.

VICTORII ROMÂNEȘTI 
LA BALCANIADA DE TA 

LERE DE LA ATENA

TURNEUL INTERNAȚIONAL
CAPITALĂ

DE POPICE DIN

ATENA 2 (Agerpres). La 
Balcaniada de talere care se 
desfășoară în capitala Greciei, 
trăgătorii români au repurtat 
victorii remarcabile. La talere 
aruncate din șanț, pe primele 
trei locuri s-au clasat spor
tivi români : 1. Gh. Florescu, 2. 
Ion Dumitrescu, 3. Șt. Popo- 
vici. pe eehipe. România a 
ocupat primul loc cu 538 p, 
urmată de Grecia -și Turcia. 
Proba de talere rezervată fe
meilor a revenit româncei 
Reli Vezeanu.

Vineri seară, 
doua reuniune a 
ternațional jubiliar, 
s-au obținut_ cîteva 
valoroase.
se
(Medvesciak Zagreb)
958 p d., conduce la bărbați și 
românca Cornelia Petrușcă, no
tată la proba de 100 lovituri 
mixte cu 427 p.d. (singura 
sportivă care a trecut, 
acum, de 400 p.d.).

După patru < 
bărbați conduce

in cea de a 
Turneului in- 

Voința, 
rezultate 

Printre performeri 
află iugoslavul N. Dragas 

care, cu

3509 
ciak 
femei, ordinea, după 
schimburi, este următoarea : 1.
Voința 1997 p.d. ; 2. 
ciak Zagreb 1798 p.d. ;
vist Geiseltal (R.D.G.) 
întrecerile se încheie

p.d., urmată de Medves-
Zagreb cu 3484 p.d. La 

ordinea, după cinci

91 DE ȚÂRI ÎNSCRISE LA 
C.M. DE FOTBAL 

DIN 1974

pină

schimburi, 
: Voința

la
cu

VOLEIBALIȘTII ROMANI 
DIN NOU ÎNVINGĂTORI
KM. VILCEA. 2 (prin telefon de 

lș corespondentul nostru, D. Ro- 
șianu). In continuarea turneului 
pe care îl întreprinde în tara 
noastră, reprezentativa de volei 
masculin a Mexicului a susținut 
cea de a doua partidă in compa
nia echipei noastre naționale. 
Victoria a revenit, ca și în prima 
intîlnire. voleibaliștilor români, 
care au învins cu '3—0 (8. 5, 4), la 
capătul unui joc presărat cu nu
meroase faze spectaculoase. S-au 
remarcat : Schreiber, Codoi, Ion 
Cristian și Barta de la învingă
tori, respectiv Cabrera, Nevarez 
Si Gudierrez,

Medves- 
3. Akti- 
1791 p.d. 
azi.

Ieri s-au încheiat înscrierile 
pentru C.M. de fotbal din 
1974. La sediul F.I.F.A. a fost 
inregistrat un record de înscri
eri : 91 de țări, față de 69
la C.M. din 1970.

MEMORII RESPINSE IN ȘEDINȚA DE ASEARĂ 

A BIROULUI F. R. FOTBAL
Aseară a avut loc obișnuita șe

dință săptăminală a Biroului Fe
derației române de fotbal. In ca
drul el au fost prezentate mate
rialele care vor fi dezbătute, du
minică, la plenara Comitetului 
federal.

Au fost aprobate propunerile 
făcute de către Colegiul central 
al arbitrilor și Colegiul central al 
antrenorilor privind acordarea 
unor plachete arbitrilor care se 
retrag din activitate pentru limi
tă de vîrstă, precum și unor an
trenori de divizia A și ai unor 
centre de copil și juniori 
care au obținut rezultate bune în 
ultima perioadă.

s-a luat în discuție memoriul 
introdus de Arieșul Turda, care 
cerea să se țină seama la promo
varea în divizia B de rezultatul 
de pe teren, renunțîndu-se la dis
putarea altei partide. Biroul fe
deral a respins acest memoriu,

pe considerentul ca echitatea 
sportivă se restabilește numai 
prin jucarea unul meci de baraj 
Intre Arieșul și Chimia Făgăraș. 
De altfel. în același spirit, și 
Arieșul Turda a beneficiat de re- 
programarea partidei cu Gloria 
Băia Mare, care putea fi omolo
gată cu 3—0, la neprezenta rea 
formației din Baia Mare. Legat 
de acest ultim meci, a fost res
pins și memoriul înaintat do 
Unirea Dej, ca de altfel și cel al 
Independenței Sibiu, care cerea 
participarea la un baraj in trei.

BARAJUL PENTRU 
PROMOVAREA IN CATEGORII 

„PROMOȚIE"
Barajul pentru promovarea în 

categoria „promoție" va începe 
azi pe terenurile și la orele co
municate de comisia de fotbal a 
municipiului București.
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