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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
NICOEAE CEAUȘESCU

Sl-A ÎNCHEIAT VIZITA IN EINLANDA

Astăzi, pe stadionul „23 August",

ultimul act al sezonului fotbalistic STEAUA și DINAMOÎȘI DISPUTA „CUPA ROMÂNIEI"
în deschidere PETROLUL Ploiești — ȘCOALA SPORTIVĂ Sibiu, finala campionatului de juniori

Astăzi, ultimul act al sezo
nului fotbalistic : FINALA 
„CUPEI" ROMÂNIEI. între 
STEAUA și DINAMO, pe sta
dionul „23 August", cu înce
pere de la ora 17,30.

Partida, a 34-a finală din 
Istoria „Cupei", se anunță 
deosebit de interesantă,, cele 
do-uă garnituri reprezentînd 
„firme" recunoscute în fotba
lul românesc, Steaua fiind 
deținătoarea trofeului, iar Di
namo — câștigătoarea recent 
Încheiatei ediții a campiona
tului. Neîndoios, un plus de 
culoare îl va oferi întîlnirii 
faptul că confruntarea de as
tăzi reprezintă o „recidivă" a 
ultimelor două finale ale „Cu
pei", adjudecate — cu același 
scor (2—1) de echipa din Ca
lea Plevnei.

înaintea meciului de astăzi, 
cele două formații au 
tumultul Bucureștilor, 
gîndu-se în liniștea 
Băneasa (Steaua) sau la Pre
deal (Dinamo), de unde și-au 
anunțat sosirea în Capitală în 
cursul acestei dimineți, dina- 
moviștii petreeîndu-și ultima 
noapte în tabăra de pregătire 
de la Săftica.

Antrenorii - 
luat legătura 
anunță nici 
spectaculoasă, 
mită în teren 
probabilitățile 
standard, prezente și în ulti-

mele meciuri de campionat.
Punctele de vedere ale an

trenorilor celor două formații 
sînt asemănătoare, atît Traian 
Ionescu cît și Ștefan Covaci 
sînt conștienți de dificultățile 
meciului, dar ambii speră ca 
echipele lor să cîștige primul 
pentru a realiza ,,eventul" 
campionat-cupă, cel de al doi
lea pentru a păstra trofeul în 
vitrina clubului Steaua.

Cunoscînd posibilitățile ce
lor două garnituri, anticipăm 
o dispută dîrză, echilibrată, o 
luptă sportivă al cărei rezul-

tat va ramîne mult timp sub 
semnul incertitudinii...

★
Tn deschidere, de la ora 

15,45, finala campionatului 
republican al juniorilor între 
PETROLUL PLOIEȘTI (an
trenor Gh. Dumitrescu) și 
ȘCOALA SPORTIVA SIBIU 
(antrenor T. Todoran).

★
Reamintim că finala „Cupei 

României", va fi transmisă în 
întregime de studioul de te
leviziune, cu începere de la 
ora 17,25.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, s-au înapoiat sîm
bătă seara la București, ve
nind din Finlanda, unde au 
făcut o vizită oficială la in
vitația președintelui Urho Kek
konen.

Președintele Consiliului de 
Stat a fost însoțit de Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Con- 
siliu'ui de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ioan Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, Mircea Bălănescu, 
ambasadorul României la Hel
sinki, de consilieri și experți.

In întîmpinare, la aeropor
tul Băneasa au venit tovarășii 
Ion Gheorghe Maurșr, Emil 
Bodnaraș. Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu,

Virgil Troîin, Ilie Verdeț, Flo
rian Dănălache, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu. Leonte Răutu, Gheor- 
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, precum și soțiile 
conducătorilor de partid și de 
stat, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale și ai Con
siliului de Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații obș
tești și alte persoane oficiale.

Erau, de asemenea, prezenți 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Finlandei la Bucu
rești, Pertti Kaukonen cu so
ția, membri ai ambasadei Fin
landei, șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București 
și alți membri ai Corpului di
plomatic.

Pentru a-I saluta pe șeful 
statului Și a-și exprima stima, 
prețuirea deosebită pentru am
pla sa activitate «onsasrată 
dezvoltării multilaterale a re
lațiilor țării noastre «u toate 
statele, în spiritul păcii Și în
țelegerii între popoare, pentru 
sporirea prestigiului României 
în lume, la aeroport au venit 
un mare număr de locuitori ai 
Capitalei.

La coborîrea din avion a 
tovarășului Nicolae 
miile de bucureșteni 
entuziast, scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.“. 
tele Consiliului de 
în mijlocul mulțimii, răspunde 
prietenește aclamațiilor, string? 
cu căldură mîinile multor ce
tățeni.

Un grup de pionieri oferă 
flori șefului statului și soției 
sale.

Ceaușesau, 
II aclamă 

îndelung 
Președin- 

Stat vine

(Agerpres) ;

FESTIVITATE
DE PREMIERE

evitat 
retră- 

pădurii

- cu care am 
telefonic — nu

o schimbare, 
urmînd să tri-
— după toate 

— echipele

CUPA (către Dinu și Sătmăreanu) : — Regret, cavalerilor, dar 
inițiativa voastră simultană nu se poate rezolva decît printr-o... 
ieșire pe teren I

Desen de AL. CLENCIU

In ziua a doua a turneului internațional de lupte

MEDAL!AȚII LA MONDIALE Și EUROPENE

AU TRECUT PRIN MOMENTE GRELE

închiderea sezonului 
va fi marcată, ca in 
fiecare an, de o intere
santă festivitate de pre
miere. F.R. Fotbal va 
innnna trofee, diplome 
și medalii celor care 
s-au distins în sezonul 
1970/71.

Astfel după termina
rea jocului dintre echi
pele finaliste ale cam
pionatului republican de 
juniori, Gh. Urich (mem
bru în Biroul federal) 
și Constantin Ardelea- 
nu (antrenor federal) vor 
înmîna formației 
gătoare Cupa de 
pioană. Jucătorii 
lor finaliste vor 
medaliile pentru 
rile 1 și 2. Apoi, 
dintele federației de fot
bal, tov. Mircea Ange- 
lescu, va oferi lui Vic
tor Pădureanu „Cupa 
celui mai bun arbitru 
al anului 1970/71“.

In pauza jocului Di
namo—Steaua, tov. Ion 
Șiclovan. vicepreședinte 
al F.R.F., va înmîna e- 
chipei Universitatea Cluj 
„Cupa de campioană în 
campionatul de tineret- 
rezerve”.

După disputarea fina
lei Cupei României, pre
ședintele F. R. Fotbal 
va acorda echipei Dina
mo București, trofeul, 
tricourile și medaliile 
de campioană, apoi va 
oferi câștigătoarei fina
lei, Cupa României 
Cupa Pui (trofeu 
transmisibil).

invin- 
cam- 

ambe- 
primi 
locu- 

preșe-

SE IMPUNE ATENȚIEI

pe velodromul Dinamo

ST. LAIBNER

ECHIPEI OLIMPICE!

„Cupa ziarului SPORTUL

SELECȚIONERILOR

la ciclism de pistă

CONSTANȚA, 3 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
In cea de a doua zi a Tur
neului internațional de lupte 
(greco-romane și libere) al 
României au continuat între
cerile tururilor eliminatorii. 
Lupta pentru întîietate a 
fost, din nou, la unele cate
gorii de greutate, de-a drep
tul dramatică. Mulți meda- 
liați la competiții de anver
gură au trecut prin situații 
dificile, iar unii dintre aceș
tia au părăsit salteaua de

concurs cu fruntea plecată. 
Fostul campion mondial, Ion 
Baciu (cat. 57 kg) a avut de 
susținut o partidă grea în 
compania luptătorului sovie
tic Al. Arutinov, pe care l-a 
întrecut la puncte, apoi în 
turul III l-a întîlnit pe un 
alt concurent foarte bine pre
gătit, J. Veil (R.F.G.). Baciu, 
în prima repriză nu și-a gă
sit cadența fiind la un pas 
de tuș. Apoi, 
noscutul său
Și

SOARELE PLAJA ?
CONSTANȚA, 3 (prin telefon, de

Constanța, sportul adevăratei bărbății îșt continuă etalarea 
virtuților. Vineri, în sala sporturilor, au răsunat multe aplau
de. Sîmbătă, în schimb, spectatorii puteau fi numărați pe 
degete, mai ales la gala dinaintea prînzului. Aceasta poate 
pentru că soarele a început din nou să încălzească perlele li
toralului și plajele s-au umplut de vizitatori. Este însă sigur 
că, pe nedrept, nici frumusețea acestui sport n-a ajuns încă 
la inimile celor care iubesc viața stadionului. Am văzut, ce e 
drept, cîțiva copii, ureînd în tribunele pînă atunci goale, ne-am 
gîndit cu plăcere la profesorul sau antrenorul care i-a îndem
nat s-o facă, dar ni se pare totuși mult prea puțin. Nu numai 
soarele și plaja explică, așadar, anonimatul în care întilnirile 
de sîmbătă s-au desfășurat într-o sală splendidă, feeric Ilu
minată și găzduind atîția performeri mondiali și europeni. 
Consemnăm cu destulă amărăciune această absență a spec
tatorilor, dar se pare că nu numai la noi ea nu contrariază 
prea mult pe luptători. De ce oare o fi așa ? în fine...

Sîmbătă au continuat, într-o organizare tehnică perfectă, 
tntîlnirile care au netezit sau au stopat accesul sp>e titlurile 
de campioni ai ediției jubiliare. Au continuat și comentariile...

Nicolae Martinescu ne explică cu demnitate înfrîngeirea de 
vineri : „Marin Kolev a fost mal bun, mai atent, tactica lui de 
așteptare l-a ajutat să la conducerea cu 2—1 în întrecerile di
recte cu mine". (Nu este vorba, ded, chiar de o surpriză de 
mari proporții). Afectat totuși de înfrlngere, Martinescu își 
continuă calculele — destul de complicate în sportul luptelor 

Pe saltelele din Sala sporturilor perechile de luptători îșl 
string mîinile în acel întotdeauna emoționant moment spor
tiv, încărcat de semnificații, și după fiecare final de meci se
cretariatul „internaționalelor44 înregistrează cu o remarcabilă 
promptitudine rezultatele. Sîntem însă, în continuare, la ora 
dnd jocul punctelor nu ne dezvăluie numele posibililor învin
gători. De aceea, în așteptare, cîteva opinii și... indiscreții.

Neguț își pregătește cu calm, fără emoții (cel puțin așa 
ni se pare) momentul dnd se va întîlni cu adversarul din 
turul n șl ne spune că ediția constănțeană a aewtor oam^ona- 
te este fără discuție cea mai puternică dintre toate ceia ia 
care a participat.

Berceanu, întotdeauna tăcut, are un surprinzător moment 
de destăinuire șl ne spune că acum, mal mult ea orldnd — 
știm noi de 
aceea poate 
unei zile de 
prietenii din

Duminică - -------- ---------------  ----- , .----- -----------
atracție. Poate că totuși, tribunele Sălii sporturilor nu vor mal 
fl goale, chiar dacă soarele va încinge nisipul de pe plaja de 

Modern"...

Deși vîntul puternic (vije
lios uneori) a influențat evi
dent — în sens negativ — re
zultatele, în ziua a H-a a 
concursului internațional de 
pistă, dotat cu „Cupa ziaru
lui SPORTUL" — desfășurat 
sîmbătă după amiază pe ve
lodromul Dinamo 
satisfacția de a 
unei performanțe 
bună valoare. In 
1 000 m cu start 
campionul și
României — Ștefan Laibner
— a cîștigat locul 1 cu 1:09,9
— record național egalat. 
Realizat la jumătatea sezo-

— am avut 
fi martorii 

de foarte 
proba de 
de pe loc, 

recordmanul

la trimisul nostru).

a finalizat cu- 
salt la un braț 
conducerea. Ina preluat

nului, rezultatul deschide ex
celente perspective acestui 
autentic talent, astfel că 
sînt șanse certe ca în evolu
țiile următoare el să obțină 
un nou record al țării cu o 
performanță demnă de orice 
concurs internațional. Fără 
îndoială că și sîmbătă, Ștefan 
Laibner ar fi coborît sub ac
tualul record dacă două pale 
puternice de vînt nu i-ar fi 
stopat întrucîtva alergarea. 
Oricum, ciclismul intră în 
acest fel în vederile selecțio
nerilor echipei olimpice 
României pentru J.O. de 
Munchen și acesta este un

I.ui Ștefan Laib- 
să i se ofere în 
posibilități de a 

mai mult pe piste

cicliste ama. 
campionatelor 
Ziirich. Poate 
pîrtiei de că-

a 
la

real. succes, 
ner trebuie 
acest sezon 
concura cit 
mai bune decît cea de la Di
namo și ocazia de a se veri
fica eu cei mai buni perfor-

meri al arenei 
toare în cadrul 
mondiale de la 
că deschiderea 
tre Ștefan Laibner va fi de 
bun augur și pe ea se vor 
angaja și fondiștii din proba 
de 100 km contratimp pe 
echipe...

Iată clasamentul probei de 
1 000 m cu start de pe loci 
1. ȘTEFAN LAIBNER (RO
MANIA) 1:09,9 — record ega, 
lat al României; 2. J. 
(Cehoslovacia) 1:11,4; 
Jelinek (Cehoslovacia)
4. A. Neagoe (România)
5. B. Mladenov 
1:12,1; 6. A. Csorba (Unga
ria) 1:14,4; 7. V. Diancov 
(Bulgaria) 1:15.0.

Proba de urmărire pe echl-

Hristache NAUM

Peeks 
3. M. 
lîll,  5; 
1:11,81 

(Bulgaria)

(Continuare tn pag. a 4-a)

RALIUL ROMÂNIEI"

DUPĂ 1000 km, FAVORIȚII
NU S-ÂU IMPUS ÎNCĂ!

ce — dorește să ctștige titlul categoriei. După 
puțină plajă, dar mal tentantă pare a fi dorința 
Intllnlre aoasă. Intr-un frumos sat oltenesc, cu 
foarte apropiata vreme a adolescenței.
e ziua finalelor. Slnt așteptate meciuri de mare

contmuare însă Baciu a 
să facă un nou salt, dar 
l-a contrat cu o „rupere1 
față ducîndu-1 pe Baciu în 
„pod“. Cu mari eforturi spor
tivul nostru a reușit să evite

Costin CHIRIAC
)

(Continuare in pag. a 4-a)

victorie prinNicolae Neguț a obținut ieri o frumoasă 
tuș (min. 4) în meciul cu luptătorul sovietic F. Bek- 
muhametov.

Foto: V. BAGEAG

In prima zi a campionatelor republicane de juniori

VÎNTUL-UN ADVERSAR DIFICIL
PENTRU TINERII

Dln păcate pentru eforturile 
atleților juniori venlți în Ca-, 
pitală să-și desemneze campi
onii, prima reuniune a cam
pionatelor lor nu s-a desfășu
rat sub cele mai favorabile 
auspicii, deși, la ora 16,30, sta
dionul Republicii îi aștepta în 
haină de sărbătoare și cu ul
timele accesorii cucerite : două 
piste de elan la sărituri din 
rekortanul pe care se va sări 
la Munchen, anul viitor.

Nu a plouat, așa cunt ne 
temeam ieri, însă vîntul — un

permanent «u rafale care

CIMPULUNG 3 (prin tele- 
•1, de la trimisul nostru). 

După o zi și o noapte de goa
nă, în care au parcurs mai 
bine de 1 000 km, 19 din cele 
23 de echipaje care au luat 
startul în „Raliul României" 
au ajuns la capătul primei 
etape: Cîmpulung Muscel.
Dintre aceste echipaje doar 4 
n-au nici o penalizare, ceea 
ce probează că mediile orare 
au fost ridicate și au pus pro
bleme concurenților.

în fruntea clasamentului 
provizoriu, întocmit la Cîmpu- 
îung, se află echipajele E. 
Ionescu Cristea — Petre Ve- 
zeanu și A. Puiu — C. Pescaru 
separate doar de 1,6 puncte, 
respectiv o secundă și 6 ze
cimi. Diferența este atît de 
mică îneît, putem spune, eă 
eei doi mari favoriți vor lua, 
după această etapă, cursa de 
la început. De altfel, ei și-au 
Împărțit victoriile In cele pa
tru probe speciale disputate 
pe parcurs, eelelalte două pro
be (Gheorghenl șl Bicaz) fiind

anulate din 
crări ce se 
murile respective. în* 
principalilor favoriți se

eauza unor !u- 
execută __ pe dru- 

urma 
— __ află

clujeanul Borbely și piteștenii 
Răuță-Girjoabă. singurii nepe
nalizați.

Tot sîmbătă au luat startul 
ș! cele 14 echipaje de începă
tori. Duminică, concurenții ur
mează să sosească la Bucu
rești (Piața Scînteii), «onsa- 
crațij începînd de la ora 9,16, 
iar începătorii de la ora 11,40. 
In jurul orei 10. pe aleile din 
apropierea Pavilionului Expo
ziției Realizărilor Economiei 
Naționale, se va desfășura un 
complex program automobilis
tic, eonstînd din «urse de 
carturi, demonstrații de mo- 
tociclism, un circuit de viteză 
(a 9-a probă specială din Ra
liu) și o probă specială de tn- 
demînare pentru începători, 
contînd tot tn eadrul „Raliului 
României".

Gh. EPURAN

D. G.

vînt .. . _ .
atingeau 7—8 metri pe secun
dă — a fost o adevărată ba
rieră în calea performanței. 
S-a ajuns la situații hilare tn 
care arbitrii probei de săritură 
în înălțime erau nevoiți să 
țină pur și simplu ștacheta 
pînă în momentul săriturii! 
Desigur, în aceste condiții nu 
poate fi vorba de recorduri. 
Acestea n-au existat. Totuși, 
putem remarca evoluțiile unor 
atleți : Sandu Mitrofan (Șc. sp. 
de atletism) cîștigătorul probei 
de 100 m cu un timp (10,4) 
mai bun decît recordul de ju
niori, obținut însă cu ajutorul 
unui vînt superior Undei fi
xate de regulament, Marian 
Chira (Petrolul Ploiești) care 
a ratat de puțin la 2,06 nr.. în 
condițiile amintite mai sus, ale 
„hurdlerilor" Radu 
(C. S. Iași) și Ion 
(Lie. 4 Timișoara), Greta 
girescu (Sc. sp. Bacău), 
prinzătoare învingătoare 
100 m

Iată cîteva din rezultatele _

ATLEȚI
FETE : 100 m : Grefa Măgirescu 
12,0 (vînt din spate peste 2 m/sec); 
MO m : Llllana beau 57,6 ; 1 500 tn : 
Cornelia Holub (Metalul) 4:54,4 ; 
lungime i Dorina Cătlneanu (Me
talul) 5,82 m, Lucia Jlnga (Șc. 
Sp. Ploiești) 5,74, oiga Clobanu 
(Lie. 2 ” '
ionescu
Cristina
Atletism
man (Lie. Babeș Bolyai Tg. Mureș) 
38,70 m.

Iași) 5,67 ; disc : Marla 
(Rovine Craiova) 39,40 m, 
Slășomeanu (Șc. Sp.
Buc.) 39,26, Suzana Her-

Concursul internațional de pentatlon modem

TIRUL SI ÎNOTUL
dominate de sportivii români

Grefa Măgirescu (Sc. Sp. Bacău) termini învingătoare eu un avans substanțial cursa de 
100 m.

Gavrilaș 
Vasilescu 

Mă- 
sur- 

la

Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate Ieri : BĂIEȚI - 100 m : 
Sandu Mitrofan 10,4 ; 400 m : E. 
Răducu (Llc. exp. Atletism dm- 
pulung Muscel) 49,0 ; 1 500 m ’
Gh. Ghlpu (Metalul) 4:40,0 Fl. 
Șandru (Metalul) 4:04,2, A. Dlnes- 
cu (Șc. Sp. Constanța) 4:04,2 ; 
110 m g : R. Gavrilaș 14,7, I. Va
silescu 14,8, Gh. Ioniță 15,0 ; 
2 000 m ob. t Șt. Goanță (C. S. Pi
tești) 6:00,4 ; înălțime : Marian
Chira 2,02 m, Gh. Klcsld (Steaua) 
1,98 m, C. Cîrstea (Steaua) 
1,98 m ; suliță t L. David (Șc. Sp. 
Oradea) 63,54 m, A. Blașco (C.S. 
B. Mare) 60,14, Ion Gheorghe 
(L.E.A. Cîmpulung Muscel) 59,« i

Vladimir MORARU

Adalbert Covaci s-a impus In proba de tnot, desfășurată 
la bazinul Tinerelului. Foto i Theo MAOABSCBI

După călărie și scrimă, cei 
28 de pentatloniști din 6 
țări, participanta la concursul 
internațional ce se desfășoară 
în aceste zile în Capitală, 
s-au prezentat ieri la startul 
a încă două probe: tirul și 
înotul.

Dacă în confruntările pre
cedente, reprezentanții noștri 
nu ne-au dat prea multe mo
tive de satisfacție, ei evo- 
luînd la un nivel mediocru 
(în special la scrimă), de data 
aceasta am putut nota cu sa
tisfacție o comportare foarte 
bună în proba de tir. Ieri 
dimineață, la poligonul Tu
nari, patru dintre sportivii 
noștri, Alexandru Nagy (Ro
mânia II), Ivan Bănet, Dumi-

Emanuel FANTANEANU

fffonttnuare te pag. • 3
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St SPUNE
DAR CE

IONICA BOGDANIBIS SPIRE?

și driblingurile de odinioară
care „mîncau” 
crampoane cu

■

EU MA TRANSFER

EL SE TRANSFERĂ...

AM AUZIT CA...
ulescu pleacă de la Ra
pid. Da, domnule, a fost 
văzut ieri in accelerat, 
1 coborît la Ploiești, 
tpii sigur, dacă pleacă, 
se duce tot aproape de 
Capitală. Precis c-o să 
ioace la Ploiești, pentru 
r.ă se însoară cu cineva 
tie acolo. Cum, e însu
rat? Ei vezi, asta n-am 
știut, dar in orice 
i s-a oferit o vilă 
patru camere, baie, bu
cătărie și o livadă 
prune brumării...
L-ai văsuț tu eu ochii 

. tăi la Bacău ? A,
lunci, precis că 
cău... Sigur că 
ia pe el și-l

caz,
cu

cu 
Cum ?

a-
la Ba- 
da, il 

dă in 
schimb pe Ene Daniel, 
plus diferența și doi pi
soi de Angora. 
V-a stat mult 
tău? Nu s-o 
dragă, da, da, 
neapărat s o 
și pe soacră-sa

Cum ? 
iu Ba- 

fi-nțeles, 
el vrea 

anyajeze 
la Cen- 

trofarm, că pleacă 
ea cu tot,.. Cum ? 
văzut la lași ? Ai, 
mă-nebuni ? Cină? 
Bine, dragă, 
miercuri era-n Bacău. 
Atunci precis că aici la 
lași, dragă. Da, ii adu
nă „nea Gil" pe toți, 
le-a promis că-i face 
prof esori u niver sitari.
Păi, dacă vine la Iași, 

face o halfie!.., 
a plecat și din 

Păi te cred și eu, 
vine Dobrin I Pe 
il au și pe... Măr

gata, 
Cum, 
Iași? 
acolo 
urină 
dărescu II! Nu le mai 
trebuie nimic. Cum ? 
Sigur ? Sigur c-a plecat 
la Oradea ? Ei, nu mai 

- șpune? Citul? Vineri ?
A fost in Oradea ? L-a 
primit cu fanfară la 
gară ? Nu mă-nebuni... 
L-au bătut cu flori ? 
Cum ? I au luat măsu
ră și pentru statuie ? 
Cum ? Nu s-au înfeies ? 
N-au vrut, s-o numeas
că pe verișoara lui la 
Băile Helix ? Cum ? I-a 
oferit post la Baia de 
aburi? Formidabil. Auzi 
ce lipsă de. tact... A ple
cat ? Păi te cred și eu, 
Cum o să' suporte o 
astfel de jignire ? Cum 
și unde a plecat ? Du
minică a fost in Timi
șoara ? Ce să facă, dra- 

la Timișoara că ăș
tia gu căzut în ,,B‘‘? Aa, 
a trecut prin Timișoara 
ca s-ajungă la Arad! 
A, sigur, Aradul abia il 
așteaptă... Dar, țe zici 
ce șmecher e și „n<xt 
Nicu" ăsta... Tace și le 
face. Eram sigur c-o 
să-l fure pe X-ulescu 
de la Ilaiitd. . Taci, nu 

■ mai. vorbi! A plecat și 
: rfeiltf'A-t&cZ'? Unde? La 

Petroșani ? Luni? Cum? 
S-a oprit și la Craiova? 
Și-apoi, iar in Bucu
rești ? Fugi, dom-le, că 
nu mai ințeleg nimic... 
.4, da, cum ziceai ? A 
fost în concediu ? A 
făcut o excursie „in cir
cuit"? Ptiu, fir-ai să fii, 
de ce n-ai spus de la-n- 
ceput ?.’?! Mă fierbi de 
atita timp, degeaba !

NW3MK3K
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— Bade-al neichii. 
București, mi-e dor de 
tine... Să văd din zbo
rul trenului, primul 
colț de mahala...

...Omul de la fereastra tre
nului. care șoptește cu duio
șie 
se 
„expresului” 
din marginea 
ascunse după draperiile 
dinilor... Se întoarce din 
în tară, de pe meleagurile 
depărtate ale Asiei, și de 
care dată inima lui bate 
cu putere la gindul că-și 
revedea Ohorul copilăriei sale, 
prietenii dragi cu care, într-o 
grădiniță de vară, unde „mi
cii" sfîrîie pe -grătarul încins 
și vinul aburește-n pahar, va 
depăna din nou amintirile ti
nereții...

...Ionică Bogdan este iarăși 
printre 
tinăr.

cuvintele vechiului cintec, 
desfată privind din fuga 

primele căsuțe 
Bucureștiului, 

gră- 
ti nu 
itx- 

fie- 
mai 

va

— Numai lei 
adversarii cu 
tot ! Crezi că era așa de ușor 
să treci de Sucitulcscu, de 
Sfera sau de Duce? Privește-1 
pe țiul lui. Coe Dan. și o să-ți 
dai seama cu cine aveam de-a 
face ! Cit privește Sesța... Bog
dan privește cu zimbetul acela 
poznaș care-1 prinde atît de 
bine : „Am Jucat împotriva lui 
Sesta. Uitasem de „galoanele" 
lui și Ia prima fază l-am tri
mis după... țigări. El s-a uitat 
Ia mine și-a strigat : „Ach- 
tung” (Atenție) : în clipa ur
mătoare. eram cu nasu-n iar
bă. Un fundaș ca el nu admi
tea să fie driblat a doua oară. 
Trecea la „represalii" imediat, 
ca să nu-și strice... firma".

— Ai jucat de multe 
ori in echipa națională 7

— Numai de 12 ori. Am stat 
in umbra lui Dobay. Era mai 

viteză mai 
ce să nw

noi. la fel de jovial 
ca-ntotdeauna...

masiv, avea 
și șut... de șut

mare

Ionică Bogdan alături de prietenul său Helenio Herrera
mlntesc de „Unirea Tricolor'’ 
și de „Rapid”, de giumbuș- 
lucrurile cu care-și uluia, 
uneori adversarii :

— Da. da — confirmă suri- 
zînd Ionică. Mi-a l‘-’ d. 
mult să 
scris ” o 
„Bogdan 
driblat, 
și acum.
vru : eu
echipei. Căutam să 
adversarul direct, 
pasez coechipierului 
cea mai bună poziție de șut. 
Am folosit mult fenta. Eram 
cam firav și nu mă puteam 
bate cu adversarii „lari", corp 
la corp ! Trebuia să-i evit! 
Și o făceam eu ajutorul fen
tei de corp. De aceea n-am 
fost niciodată accidentat. Io-

Ai laqroo pauză, apoi măr- 
un Școlar prins 

sac : „Bineînțeles, 
victoria în buzu- 

„flo-

Ionică. Mi-a plăcut 
driblez. Un ziarist a 
dată . despre mine : 
a driblat și iar a 
poale mai driblează 

...” El uita insă un lu- 
driblam in folosul 

scap de 
și apoi să 

aflat in

niu„ -
tuȘMsM *ca 
cu mîța-n 
cinci aveam 
nar, mai făceam și unele 
ricele”, pentru public !...

— După cite mi-a- 
mintesc, aveai „plantoa- 
ne“ serioase...

besc ? Spărgea plasele. Și-apoi, 
era bine „regizat” de Sch
wartz, care ii „punea” 
acolo unde trebuie...

— Care a fost 
mare jucător la 
dumitale ?

— Am fost anul trecut in 
. Am vrut sări Yiîțl PP 
șj să fac o comparație 

intre el și -Baraikî. Ei bine, 
am âîiins ‘ ta concluzia că 
„Giiissy” al nostru a fost un 
Fele... alb. Era născut pen
tru fotbal și reușea lucruri 
aproape incredibile. Fele me
rită insă coroana supremă, 
pentru că și-a confirmat ma
rile calități in competiții mult 
mai grele, cînd atacantul nu 
mai are atita libertate de ac
țiune, din cauza marcajului.

— Care .d-inite.
torii noștri ăcttjlfti ițr# 
plac ffiai mult ?

— Dobrin. Am vorbit cu el 
la Guadalajara, după partida 
cu Brazilia. Era foarte necăjit 
că n-a jucat. L-am revăzut 
apoi la Beirut și în țară, în 
meciuri de campionat. Ii con
sider un Baratki II. Păcat

balonul

eel mai 
vremea

GEMY

APROXIMATIVE
Motociclism = Automobi

lism cu... rabat.
Paralele =s Două drepte 

eare se întîlnesc... în sport !
Parașutism = Cădere ono

rabilă !
Pescuif sportiv = întrecere 

Intre om și pește.
Tenis = Metodă de a face 

ghemuri.
Barbu ALEXANDRU

ÎNCEPUTUL...
Sîntem martorii scăderii 

continue a mediei de vîrstă 
a campionilor. In aceeași mă
sură, scade și vîrsta Ia care 
începe pregătirea de perfor
manță.

Mexic. 
Fele

CARICATURISTUL N. CLAUDIU PE
Recent, Juriul celei de a 

Vl-â Bienale mondiale a u- 
moruluf în - artă, organizat in 
orașul Tolentino (Italia) a de
cernat . premiile la această 
mare întrecere, la care au 
participat 124 de artiști din 
17 țări, cu 271 de lucrări,

Printre cei care au trimis 
lucrări la Bienala de Ia To
lentino s-a numărat și cola-

PODIUM
nostru (mai ales al 

Poștașu) N. Claudiu;-'

• ••

PSEUDO-E ABULĂ
O extrema stingă de la o echipă 
Și cu alta, dreaptă, do la adversar, 
Se luară într-o clipă 
La bâlaie-n vestiar.
(Dinșii „rezolvau" cu-antren, 
O disputa din teren !) 
Pină au venit vreo doi 
Să-i despartă pe eroi, 
și-au dat pumni precum boxe- 

rli-n ring.
MORALA (?): Extremele se-ating I

RIUSSEPE NAVARRA

ÎNCEPUTULUI
Adevărul este că pregătirea 

de performanță trebuie să 
înceapă chiar înainte de vîrsta 
zero a viitorului campion, cu 
educația fizică a mamei, ga
ranție a unei progenituri vi
guroase.

că-i lipsește ambiția și dărui
rea lui „Giussy". L-am ad
mirat mult pe Pîrcălab, îi iu
besc pe Dumitrache, Lucescu 
și Tâtaru.

— Ai călătorit mult ? 
Și ca jucător și ca an
trenor...

— Iubesc fotbalul și vreau 
să aflu mereu noutăți pe care 
să le aplic 
mente. Țin 
am jucat la 
alături de 
Herrera.

apoi la antrena- 
minte că-n 1937 
Excelsior Roubaix, 
celebrul Helenio

— Cum ți s-a părut 
„magul" ca jucător 7

— Nu era de prima mărl- 
Se descurca, insă, destul 

bine și pe post de in
și de fundaș. Era insă 

o conștiinciozitate _ exem-

me. 
de 
ter 
de - ---- ,----  .
piară. Deși locuia Ia Paris. Ia 
406 de km de Roubaix, se pre
gătea singur și venea direct 
la meci ! Antrenorul n-avea 
probleme, cu el !

— Care e cea mai plă
cută amintire din cari
era d-tale de jucător ?

— A| patrulea gol dat Uj- 
pestului. pe Giulești, in ulti
mul minut, eind ne-am cali
ficat în finala Cupei Europei 
Centrale. Pierdusem eu 1—1 la 
Budapesta, la pauză, in Bucu
rești, era 0—0 și în final... 1—0 
pentru noi. Notează și echipa: 

Radulescu. Melzer 11, Bo- 
Vintilă, Rășinaru, Ra- 
Bogdan. Moldoveanu, 

Lengheriu, Cuedan. Și 
„Giussy”, omul nostru 
nu juca. Era rănit.
— Se pare că in Li

ban ai făcut o treabă 
deștul ce bună...

Muncesc așa cum știu eu. 
îmi pun treningul și pe ploaie 
și pe vini, nu mă uit la ani, 
și ,.irag’............................. -
tincri. 
Akuui, 
nat cu 
trenat 
pioană 
cuf. ta 
campioana în 1070... Șapte for
mații românești au făcut o 
bună propagandă fotbalului 
nostru in Liban, iar in viitor 
vom stringe și mai mult le
găturile sportive... Chiar peste 
o lună. e,chipa libaneză Ra
ring va veni in țara noastră, 
in cadrul unui turneu.

— Atunci, cu bine, 
Ionică, , șj pe curind...

...Dar, Ionica Bogdan nu 
mi-a mai auzit ultimele cu
vinte. Era cu gîndurile in altă 
parte, jar ochii parcă i se u- 
meziseră puțin... Cine l-o fi 
pus. oare, pa lăutarul b|h'ip. 
să cînte tocmai acel nostalgic... 
„La margine de București” ?

George MIHALACHE

P. 
șculeț. 
finslti. 
Alter, 
reține : 
dc gol

J”
ca să-i
Libanul arc un 
12 echipe '. Eu 
echipa Mazraa 
in 1967). Apoi 
Racing. care

voinicește, alături de 
învăț fotbal, 

campio- 
am an- 

(eam- 
ain ire- 
a Ieșit

CENTRUL OLIMPIC KIEL — SCHILKSEE i 1. Flacăra olimpică. 2. Locul- de desfășurare a fes
tivității de deschidere, și de închidere. 3. Centrul de informații pentru vizitatori. 4. Locuri 

de plimbare. 5. Biroul de infoirmafii J.O. 6. Directoratul pentru regate. 7. Centrul de presă. 
8. Piscină. 9. Hangarul de nord. 10. Restaurant. 11. Apartamente pentru ziariști și alfi invitați. 
12. Centrul olimpic de locuințe. 13. Locuri rezervate pentru ambarcațiuni. 14. Hotel.

SCHILKSEEKIEL
cea de

vorbind 
ediție a 
să numim

Ne-am obișnuit, 
despre apropiata 
Jocurilor Olimpice, 
Sapporo și Miinchen orașele 
gazdă ale acestei manifestări 
sportive de amploare. Olim
piada anului viitor va con
feri, însă această onoare și u- 
nui alt oraș, unde sînt aștep
tate întreceri de mare valoa
re, unde — de asemenea — 
vor fi decernate .titluri ți 
medalii...

Prin excepție, față de toate 
celelalte sporturi, regatele de 
iahting sint programate în o- 
nașul Kiel (situat la o distan
ță de 890 de kilometri de 
Miinchen), la renumita bază 
nautică de la Schilksee pe 
care, recent, am avut prilejul 
s-o vizităm, cu ocazia mani
festărilor din cadrul „Kieler 
Woche-71“.

Am ajuns la Schilksee — 
doar 15 km de Kiel — pe 
noua șosea, una din numeroa
sele artere construite 
în vederea Jocurilor 
ce. Am vizitat marile 
jări, clădiri moderne 
fi puse la dispoziția 
lor, ziariștilor și a altor oas
peți. Aproape 80 de arhitecți 
și-au reunit priceperea, talen
tul și fantezia, reușind să 
dea satului olimpic nu numai 
o excelentă compartimentare 
care să răspundă cît mai bine 
variatelor cerințe, ci și un as
pect extrem de atrăgător. Cu 
aceeași grijă se lucrează și la 
terminarea instalațiilor spor
tive, la amenajarea 
pentru ambarcațiuni 

la o întâlnire cu 
dl. Gunther Bantzer, 
orașului '’ Kiel, ne

special 
Olimpi- 
amena- 
ce vor 
veliști-

locurilor 
ș.a. 
•ziariștii, 

primarul 
spunea, 

printre altele, că în primăva
ra anului viitor, cel tîrziu, ab-

IA CLUJ 120 DE MINUTE
DE FOTBAL FEMININ

a treia gazdă a J .
sol ut toate lucrurile vor fi 
puse la punct la Schilksee, 
iar organizatorii regatelor o- 
limpice de iahting promit de 
pe acum sportivilor condiții 
bune de întrecere.
convins de această dorință, 
aproape împlinită acum, ad- 
mirînd panorama bazei nau
tice din balcoanele blocului 
rezervat... ziariștilor. Pînă în 
prezent, se apreciază că nu
mărul spectatorilor va între
ce toate recordurile cunoscute 
la Schilksee, pentru festivita
tea de deschidere, de exem
plu, fiind puse în vînzare 
peste 7500 de bilete. Ne-a fă
cut, desigur, plăcere să con
statăm că pentru cei 250 de 
ziariști (numărul poate crește) 
care și-au cerut acreditarea, 
au fost amenajate nu numai 
locuințe confortabile ci și la
boratoare foto, un număr co
respunzător de cabine telefo
nice, săli de telex etc.

De pe maluri la Kieler For
de spectatorii își vor îndrep
ta binoclurile spre ambaraca- 
țiunile cu pînze angajate în 
cucerirea titlurilor și medalii-

Ne-am

lor
ce.

la cele șase clase olimpT- 
Interesant ni se pare mal 

ales faptul că pentru regatele 
olimpice de iahting organiza
torii s-au îngrijit și de o „tri
bună flotanta" peste 3 000 da 
amatori al sportului velelor 
avînd astfel în fiecare zi, po
sibilitatea să urmărească în 
largul mării fiecare cursă da 
la bordul pacheboturilor ele
gante oare au primit această 
destinație.

De pe acum, la Kiel se fac 
pregătiri intense și pentru al
te manifestări care vor înca
dra desfășurarea regatelor o- 
limpice: întreceri la diferite 
sporturi, inaugurarea unei .n- 
teresante expoziții intitu
lată „Omul și marea", activi
tăți culturale ș.a.

Acum, după ultima cursă 
din cadrul „Săptămînii Kie- 
lului", la Schilksee s-au re
luat „retușurile" pentru ca în 
anul viitor oaspeții orașului 
și ai acestei baze nautice să 
fie primiți în condiții optime.

Dan GARLEȘTEANU

RUGBY, PE ÎNȚELESEI TUTUROR
Titlul lucrării aproape că ne 

scutește de a o mai prezenta. 
O facem, totuși, numai din 
dorința de a-i sublinia valoa
rea. calitățile, maniera în care 
cel doi autori au 
și realizat-o.

Teofilovici și V. Cîrli- 
pornesc de la 
că rugbyul este o disci- 
sportivă încă foarte greu 

re-

conceput-o

icieea rea-

boratoruj 
lui... Ion
El a avut satisfacția de-A-.ocu».-^--; 
pa un toc pe... poduiCJJ, .ekUt... 
nlnd premiul II —:„„Jl.'urnuj 
de argint".

Dorind să demonstrez* că 
fotbalul nu mai este un apa
naj al bărbaților și să con
vingă că o divizie feminină 
devine de-o stringentă necesi
tate, fetele clujene și-au în
mulțit partidele amicale, tre- 
cînd la organizarea unor duble 
spectacole, cum a fost cel dis
putat pe stadionul Municipal, 
in care Record Cluj a întrecut 
cu 3—i pe Arieșul Turda, iar 
Porțelanul din localitate a în
vins cu 2—0 pe Unirea Dej.

Ce se cere remarcat — fapt 
agsizat, cu plăcere, de către 
toȚr~ spectatorii prezenți — e 
-faptul ră fotbalul feminin în
cepe- să depășească perioada 
lui de pitoresc, că jucătoarele 
— cunoscindu-i. de acum, se
cretele nu-l mai practică

din curiozitate sau extrava
ganță. ci cu interes și serio
zitate. ca pe oricare alt sport, 
dorind victoria, luptînd pen
tru ea.

Așa se explică ritmul elert 
în care s-a 
gul celor 60 
fiecărui meci, 
xecuții bune 
golurilor înscrise din acțiuni, 
lovituri de colț sau de la 11 m.

Și, Ca oricare alt sport, fot
balul feminin încearcă să-și 
impună și vedetele. Printre 
protagoniste. Doina Nlțuc (Por
țelanul Cluj), autoarea celor 
două goluri ale echipei sale 
6i creatoarea unor, faze aplau
date la scenă deschisă.

jucat de-a tun
de minute ale 
numeroasele e- 

ca si mulțimea

plină
de înțeles, datorită unor 
guli complexe ce nu sint în
totdeauna Ia îndemina specta
torului neavizat. Dar, fiind 
vorba de un sport al curaju
lui și bărbăției, ei apreciază 
că rugbyul iși poate ciștiga a- 
depțl. dacă este prezentat pe 
Înțelesul tuturor. Este și ceea 
ce și-au propus (și reali
zat) autorii lucrării, tehnicieni 
cu o îndelungată experiență 
competiționalâ. totodată edu
catori ai tinerei generații, am
bii fiind profesori de educa
ție fizică.

Așadar, lucrarea alrage aten
ția printr-o remarcabilă acce
sibilitate. Fiecare procedeu

tehnic este susținut, explicat, 
completat cu ajutorul unor 
imagini. inspirat Selecționate 
și excelent realizate grafic (o 
scăpare a editurii : Ia capitolul 
ilustrație n-a menționat nu
mele autorilor...). Acest argu
ment aproape că spune totul.

Vom adăuga numai amănun
tul că ghidul, depășindu-și 
sfera propriu-zisă, reușcește să 
fie și un îndrumar tehnic, mai 
ales pentru cei care dorfesc .să 
se inițieze in tainele ruby-u- 
lui. să-l cunoască pe toate fa
țetele. Așa stînd lucrurile, se 
înțelege că ghidul poate inte
resa o raa.să largă de cititori, 
incepînd chiar cu 
tineri, dornici să 
în... minirugby. Deci. ghid. În
drumar tehnic în același timp, 
fără însă a aluneca pe panta 
didacticismului.
totalitatea ei. 
text viu. alert și interesant.

cei foarte 
se inițieze

Lucrarea, in 
apare ca un

*) AI. Teofilovici—V. Cîrli- 
gelu : Rugby-Ghidul antreno
rului și jucătorului.

UNDE-ȘI PETREC VACANȚA?
Alergătorii
Alpinișîii 
Călăreții 
Canoistii 
Fotbaliștii 
Gimnașiii 
Rugbyștii

CANCERUL POATE FI PREVENIT

cA

de altă dată ale fotba-

abordat! 
epuizată, 

ne aflăm

p>ă 
Nu 
nu-

lulul, nostru : David, Albu ș.a. 
Propunerile dv. coincid cu 
'atențiile noastre „de a «cu-

V.l». PITEȘTI. Ne scrieți — ați citit cu emoție șl duioșie** 
reportajul cu cele două mari glorii

Prietenii dv. greșesc : un ju
cător nu poate fi în poziție de ofsaid cînd reia o minge pe care tot el a tras-o în bară.

PRIN ALERGĂRI DE FOND?
ia eroica încleștare pentru pre

venirea și combaterea flagelului, 
care de-a lungul secolelor a se
mănat atita moarte, s-au mobi
lizat șl specialiștii din domeniul 
medlcinel sportive, tu acest con
text, apare ca interesantă ipo
teza iul Ernest van Aalten. Me
dicul sportiv vest-german a e- 
fectuat timp de 6 ani o cercetare științifică plini de semni
ficație. El a examinat două gru
puri de persoane : 454 membri 
al „Uniunii foștilor alergători" 
(Intre «o șl 80 ani) șl <54 pacl- 
ențl (fără activitate sportivă an
terioară) cam de aceeași vtrstă. 
La foștii sportivi, care șl astăzi 
efectuează alergări, au apărut în 
acest răstimp numai 4 cazuri de 
cancer (0.89%), In timp ce la 
celălalt grup — 29 de cazuri 
(6,4%).

Dr. E. van Aaken a dedus 
că persoanele așa-zișe „normale" 
se îmbolnăvesc de 7 ori mal des 
de cancer decît cele care prac
tică alergări de fond. Medicul 
sportiv pornește de la i^eea că 
o permanentă aprovizionare a 
organismului uman cu oxigen 
l-ar pu*ea apăra de cancer. De 
altfel. încă fn 1923, savantul Otto 
Warburg, laureat al premiului 
Nobel, a pretupus că lipsa de 
oxigen ar putea fi motlvi.1 care

făce ca o 
degenereze

Dr. vâri 
afirmă că 
s-ar putea 
intermediu] _ _________ _
Prin practicarea Înotului, cano
tajului. mersului cu bicicleta și 
schiului. Drept cea mai efi
cientă metodă, el recomandă 
alergarea pînă ia o vîrstă înain
tată. zilnic 5—8 km, în timpul
liber șl de plăcere, într-un ritm 
care-ți lasă în orice moment
posibilitatea de a rfimîne nor
mal. Aceasta înseamnă, cuvinte, ro _ .___
buie să între în deficit
gen. Frecvența pulsului 
să ajungă -

Medicul 
specialistul 
spune că 
dreptatea" 
namentelor ,, _ _ _ 
ceste condiții, ca're aii In vedere 
menținerea «ănătățll, consohda-

celulă sănătoasă să 
In celulă canceroasă. 
Aaken, reluînd. teza, 
această aprovizionare 
obține, mai ales prin 
alergărilor de fond,

fasta, mseamnău CU alte 
că organismul nu tre- 

de oxl- 
trebuia 

130/tnln.
despre care 

Jeannotat,

la maximum 
sportiv, 

francez ________
ar fi „utopistul cu est» împotriva antra- 
•ure, nefirești ?n a-

menținerea «ănătățll, ~ rea ei.
Desigur, problema 

este departe de a fi 
Un lucru este cert: ____
în fața unor noi șl puternice 
argumente în favoare* a ceea 
ce noi numim „leacul miraculos" 
r- mișcarea. M

i* BOPOB Z _

La Repedea
Vîrfurile.
Zăbala
Lacu Sărat
Poarta Albă.
Cumpăna
(0) Valu lui Traian.

1961 la Lumina Cimpulung 
Tisa. In 1965 joacă la Fo

rests Roman, de unde, un an 
mai tîrziu, a venit la Sport Club Bacău.

ION ROȘIAN, COMUNA 
CARBUNART. Cassius Clay a 
boxat o singură dată cu Karl 
Mildenberger (victorie 
K.O. tehnic. în repriza a Un ai doilea meci

I
I

MIRCEA P. VO1NEA, BUCU
REȘTI. Nu negăm eă. uneori, 
pot fi întîlnite în cronicile 
sportive metafore șl expri
mări mai puțin acceptabile, 
multe, din... fuga condeiului. 
Exemplele pe care le dațl nu 
8înt, însă, in nici un caz, ar
gumente în favoarea tezei dv. 
Ltmbajul sportiv trebuie sa 
fie viu, sugestiv, plin de tor
ță șl de dinamism. Vreau să 
vă amintesc, pe de altă parte, 
că mulți termeni sportivi au 
intrat în scrisul curent, toc
mai datorită acestor calități. 
(Acest lucru l-a remarcat, 
intr-un articol, cunoscutul 
lingvist, praf. N. Mihăescu). 
Va promitem, oricum, că vom 
mai reflecta la cele scrise de 
dv. dar poate că, în aceeași 
măsură, veți reflecta șl dv. la ode spuse de noi, 'în ....apă
rare.

TITU EÎLIPIDESCU, BUCU
REȘTI. Acest dute-vino, între 
diviziile A șl B al Progresu
lui v-a inspirat un catren. 
Cite linul, se știa, 
Că pleca și se-ntorcea, 
Nu credeam c-o să existe 
Și echipe... navetiste.

tura, din clnd tn cînd, praful 
ce s-a așternut peste marii 
fotbaliști de acum trei.patru 
decenii". Iată, chiar în numă
rul de azi, puteți citi un re
portaj cu Bogdan, fosta aripă 
stingă a Rapidului și a echipei naționale.

D.O.O., BUCUREȘTI. Și dv. 
v-ați propus să plecați ou bi
cicleta, pe un traseu de a- 
proape 2 000 de kilometri. Dur 
sițițețl încă în căutarea unui 
partener pe eare l-ar tenta un 
asemenea proiect. Vă urez 
să-i găsiți, Înainte de a se 
termina vara. Ne spuneți, Insă, că nu sinteți de acoitl 
cu cele arătate de noi, într-un 
răspuns dat altul cititor, că 
pot fi parcurși 60—70 km pe 
zi, cu o bicicleta obișnuim. 
Dv. vă socotiți în stare 
rulați zilnic 120—150 km. 
este exclus. Asta, însă, 
mal în cazul clnd, după două 
zile, v-ați propus să vă con
tinuați călătoria cu... trenul I

FR. VIDECAN, COMUNA 
RADNA. Scorul citat de dv. 
nu există in palmaresul me
ciurilor de campionat dintre 
Petrolul șl U.T.A. In ediția 
1957—1958. însă, cind a cuce
rit titlul de campioană, Petro
lul a ciștlgat în fața U.T.A-el, 
aut la Ploiești, cit șl ia Arării 
6—2 Șl 3—0.

CONSTANTIN POPESCU, 
COMUNA LIPIA. 1. Just. 2. 
„Cine va ciștiga Cupa ?“ Nici 
Ion... Profetu nu cred că v-ar . 
putea răspunde cu precizie la 
această întrebare.

Dar de ce vreți să știți rezul
tatul 7 Eu unul, mă șl bucur 
că, odată cu acest Dinamo — 
Steaua, avem, în sflrșlt, un 
med, ai cărui rezultat nu-l 
cunoaștem dinainte I

MIHAI TAM AȘ, BAIA 
SPR1E. La U.T.A. a fost Otto 
Dembrovschî, iar la Sport 
Club este, Xmerich Dem- 
brovechl, internaționalul. Năs
cut la 6 octombrie 1945 în co
muna Cîmpulung po Tisa (ju
dețul Maramureș) el a debutat

prin
11-a)
avut I

loc. Probabil ca Mildenberger 
s-a declarat mulțumit cu unul 
singur I

UN GRUP DE SALARIAT! 
Al ÎNTREPRINDERII DE Â- 
PROVIZIONARE A MUNICI
PIULUI BUCUREȘTI. „Se exe
cută o lovitură de la il metri. 
Portarul respinge balonul. A- 
cesta ajunge la jucătorul care 
a executat lovitura tie la |i 
metri. Acum, el trage in baril. 
Mingea ricoșează tot la el și, 
de data aceasta, înscrie". Per- 
fect regulamentar ! Dar e nul. 
bine să marcheze de pruna 
oară. Iși scutește suporterii d< 
emoții suplimentare și nu-, 
pune în încurcătură nici f,c 
arbitru, faza fiind, oricum.

K'-waw LlC!neobișnuită. Toate "cele 
momente ale acțiunii pe ca o ---- .... ....descrieți sint regulamentarii.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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După meciul Farul — Angouleme (0-8)
OASPEȚII AU LĂSAT 0 FRUMOASĂ IMPRESIE...

1^=1

In PREAJMA CAMPIONATELOR MONDIALE

CONSTANȚA, 3 (prin te
lefon, de la corespondentul 
nostru). Aproape 3 000' de 
spectatori au urmărit vineri 
în nocturnă pe stadionul „1 
Mai» meciul dintre formația 
divizionară A, Farul și cu
noscuta echipă franceză de 
rugby, R. C- Angouleme. De 
notat că printre spectatori 
s-au. aflat foarte mulți vizi
tatori străini veniți la odihnă 
In stațiunile de pe litoral.

A fost un meci plăcut, cu 
faze care au trădat cunoș
tințele tehnice avansate ale 
jucătorilor celor două echi
pe. în ciuda faptului că n-a 
fost vorba decit de o par
tidă amicală, s-a jucat cu

mult aplomb, dar !n limi
tele sportivității.

Prima repriză, practic 
vorbind, a aparținut mal 
mult echipei constănțene, 
care a forțat, prin atacuri 
supranumerice, deschiderea 
scorului și crearea unui a- 
vantaj. Din păcate 
Farului n-au 
ei ratînd nu 
trei încercări, 
Constantin șl 
îh apropierea 
pei oaspete. De notat, de ase
menea ocazia lui Zamfires- 
cu: o lovitură de pedeapsă 
pe linia mediană a buturilor. 
Precizia șl clarviziunea ju
cătorilor echipei gazdă au

rugbyștil 
finalitate, 
puțin de 
Tomescu,

avut

prin
Caragea, chiar 
buturilor evhi-

JUNIORII

AU PLECAT ÎN R.D.G.
îxiturile de volei 

Junioare vor avea 
da care urmează o 
tivitâte internațională, 
ră, ele au plecat la Berlin, 
pentru a susține. între 4 și 8 
iulie, două jocuri cu repre
zentativele similare ale R.D'.G.

Echipa feminină va partici
pa, apoi, la „Cupa Prieteniei» 
(17—24 iulie), ce se va desfă
șura în orașul Bilina din 
Cehoslovacia.

juniori și 
în perioa- 
bogată ac- 

Asea-

La sfîrșitul lunii iulie (27— 
I august), teamu-File Româ
niei se vor prezenta la star
tul Jocurilor Balcanice ce vor 
avea loc la Lucovic (Bulga
ria).

Cea mai importantă compe
tiție la care vor participa ju
nioarele noastre este, 
ca napi ona tul, european, 
gramat între 25 august 
septembrie în Italia.

însă, 
pro-
Ști 3

lăsat de dorit, eforturile lor 
din prima parte a întîlniril 
rămfriînd astfel fără rezultat.

R. C. Angoulăme, care s-a 
menajat în prima repriză 
pravtîctnd mai mult un joe 
demonstrativ,, de espectativă, 
și-a schimbat tactica, după 
pauză, acționînd în princi
pal cu Jucătorii din linia de 
treisfertu-rf, excelent serviți 
de înaintași și dintre aceștia, 
de Ciobănel, care a fost mo
torul Întregii echipe. De alt
fel și Ciobănel și Irimescu au 
făcut un Joc mult mai con
structiv decit miercuri, la 
București, după cum in ge
neral întreaga echipă oaspete 
a fost mai. în largul ei în 
această partidă. Nu-i mai 
puțin adevărat că și adver
sarul a fost altul

Oricum, însă, R- C. Angou- 
14me a demonstrat că este 
o echipă redutabilă, că nu 
întîmplător face parte diri 
prima ligă a campionatului 
francez. Gin, care a șl în
scris încercarea (transfor
mată de Irimescu). Sarctin 
(fundaș) Jucătorii din linia 
de treisferturi — același 
care au fost folosiți și Ia 
București — iată rugbyștii 
cei maj. aplaudați.

O' notă bună și pentru ar
bitrajul ing. Teodor Wijing, 
care intervenind destul: 
rar a asigurat partidei 
cursivitate continuă.

Cornel POPA

A Corespondență specială pentru SPORTUL
campionatelor mon-ediții a

; an la Viena (5—16 iulie) —
Ne a]lilm tn ajunul unei noi i 

diale de scrimă, găzduite In acest 
șt, ca de obicei, in ultima vreme, printre cei mai valoroși, 
participanți se numără trăgătorii din U.R.S.S., Polonia, Unga
ria, România. In cele ce urmează, publicăm două corespon
dente in care sînt prezentate loturile de scrimă ale Uniunii 
Sovietice și Poloniei.

Din Moscova LOTUL SOVIETIC

NU VA INFIRMA TRADIȚIA

a, IAiDWVSKl (spadă)i. Nu
cleul echipei noastre este sta
bilit mai de mult șl cuprinde 
nume care nu mai au nevoie 
de prezentare t triplul ..cam
pion mondial Alekșei Nikan- 
cikov, Grtgore Kriss (campion 
olimpic), Setghei Paramonov. 
Pentru, celelalte două locuri 
avem de ales între Gheorghi 
Zajitki, Igor Valetov și Viktor 
Modzalevskt; •

L. SAICIUK (antrenor prin
cipal): în ultimii 15 ani,1 re-

prezentativa sovietică # ob
ținut, la fiecare campionat 
mondial, Marele premiu al 
națiunilor. Nu vam infirma 
nici anul acesta tradiția. Ple
căm la Viena țu un lot> pri
menit, în care experiența 
vîrstnicilor și puterea de lup
tă a tinerilor formează un a- 
liaj- optim. .

Igor OBRAZTOV
(,,Novosti“)

CLUJ, 3 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). —

Promoția cea mai tînă-ră de 
sportivi a tenisu-lui de masă 
de la noi și-a desemnat azi 
(n.r. ieri): echipele campioa
ne ale României.

La categoria 10—12 ani, e- 
levele și elevii antrenorului 
buzoian Emil Băcioiu s-au im
pus evident, cîștigînd ambele 
titluri. Ele se adaugă altor 
șase cucerite în ultimii ani 
de reprezentanții Buzăului, 
centru apărut doar de scurtă 
vreme pe harta tenisului de 
masă românesc.

Antrenorul emerit Farkaș 
Paneth, unul, dintre valoro
șii noștri tehnicieni, și-a con
firmat din nou capacitatea și 
sîrguința. Jucătoarele lui de 
la C.S.M. Cluj au ieșit. în
vingătoare la categoria 13—14 
ani.

în sfîrșit, și Capitalei i-a 
revenit un titlu la echipe 
(categoria 13—14 ani bă
ieți), prin formația mas
culină a clubului Progre
sul. antrenată de Emil Iacobi. 
De altfel, elevii acestui an
trenor reușesc, pe parcursul 
edițiilor campionatelor țării, 
pentru a patra oară această 
performanță.

în general, atit în cadrul 
întrecerilor pe grupe cît și 
în turneele finale, publicul 
a fosț martorul multor parti
de frumoase, 
tehnic care a 
ori așteptările, 
dini la vîrsta 
și la redusa

Cîteva rezultate din turne
ele finale : categ. 10—12 ani 
băieți: C.S.M. 2 Cluj —C.S.M. 
1 Cluj 3--1. Cutezătorii Buzău 
cu Voința Craiova,

C.S.M. 2 Cluj 3—1, C’.SM. 1 
Cluj 3>—0. Voința- Craiova eu 
C.S.M. 1 Cluj 3—0, C.S.M. 2 
Cluf 3—0: Campioană repu
blicană : CUTEZĂTORII BU- 
ZAu (Cristinel Romanescu, 
George Georgescu, Paul Bog
dan. antrenor Emil Băcioiu); 
fete : &S-.3 B-u-e. — C.S.M. 1 
Cluj 3—1, S.S..I Buzău — Mi
nerul Brezoi, 3—0, S.S. 2 Buc. 
— Minerul Brezoi 3—1. S.S. 
1 Buzău — S.S. 2 Buc. 3—0, 
S.S. 1 Buzău — C.S.M. Cluj 
3—l ; Minerul
C.S.M. 1 Cluj 3—1. Campioa
nă repu-blieană : S. S. 1 Buzău 
(Simona Petrescu, Tamara 
Sava, antrenor Emil Băcioiu).

Categoria 13—14 ani băieți:

Brezoi

nivelde un
depășit dese- 
dacă ne 
participanților 

lor experiență

gîn-

Progresul Buc. cu Voința G- 
dorhej 3—0. Rovine Craiova 

•0, C.S.M. 1 Cluj 3—2 ; Ro- 
Craio.va cu C.S.M. 1 

•2. Voința Odorhei 
Cluj — Voința 
Campioană re-

PROGRESUL 
(Alexandru Bu- 
Moraru, Sorin

3 
vine 
Cluj. 3—‘ 
3—6 ; C.S.M.
Odo.rhej 3—1. 
publicană :
BUCUREȘTI 
zescu, Ștefan
Blănaru, antrenor Emil Ia- 
cobi) ; fete : C.S.M. 1 Cluj cu 
C.S.M. 2 Cluj 3—0. Sănătatea 
Satu Mare 3—0 ; C.S.M. 2 
Cluj — Sănătatea Satu Mare 
3—0. Campioană republicană: 
C.S.M. 1 Cluj (Lidia Lupii, 
Maria Șintuan, antrenor Far- 
caș Paneth).

Consfantin COMARNI5CHI

OPATI.JA. 3 (prin telefon). 
— După trei zile de aprige 
dispute formațiile masculine 
și feminine de handbal, parti
cipante la „Trofeul Iugoslavia», 
au avut vineri o bine venită 
zi de pauză. Cu atit mai bine 
venită cu cît partidele ce au 
avut loc pină în prezent au 
fost foarte echilibrate și pur
tate. in general. în ritm foar
te viu. cu angajări fizice frec
vente. pe alocuri chiar dure.

în turneul masculin, selec
ționata tării noastre a lăsat o 
excelentă impresie, prezentind 
o garnitură tînără care, deși 
nu a putut face față pe de
plin din punct de vedere al 
forței și al contactelor fizice, 
a reușit totuși să se numere 
printre protagonistele compe
tiției. Aceasta. în. ciuda fap
tului că la start toate repre
zentativele au aliniat garnitu-

Astăzi vor fi cunoscuți campianu
După cinci zile de între

ceri în care cei mai mici te- 
nismani ai țării ne-au făcut 
— cel puțin unii dintre ei (ne 
gîndim la bucureștenii Jan 
Bircu, Laurențiu Soare, Cris
tian Fețeanu, la brașoveanca 
Chiriac Camelia și la alți 
cîțiva) — să investim... spe
ranțe în talentul lor, iată-ne 
la ora finalelor. Astăzi îi vom

în urma unei lungi și grele 
suferințe, a încetat din viață 
Petre Pop, fost campion de 
box (categoria grea) apoi unul 
dintre cei mai vechi și mai 
pasionați antrenori din 
noastră. Deși suferind 
boală necruțătoare, acest 
îndrăgostit de meseria 
continuat pînă în ultimele cli
pe ale vieții, cu o voință ex
cepțională. munca de educare 
si formare de noi elemente 
pentru boxul de performanță, 
activitate căreia i-a dedicat 
cea mai mare parte din viață.

Prin moartea antrenorului 
reșițean. Petre Pop, boxul ro
mânesc, mișcarea sportivă din 
tara noastră pierd pe unul din
tre cei mai priceput! și mal 
devotați activiști sportivi.

țara 
de o 
mare 

sa, a

cunoaște 
ției din 
natelor republicane.

Dintre rezultatele înregis
trate în cursul zilei de vineri, 
consemnăm cîteva : fete (11— 
12 ani) Camelia Chiriac (Stea
gul roșu Brașov) — Ruxandra 
Cocișiu (Brașov) 6—1. 6—1, 
Lunela Orășanu (Constructo
rul Hunedoara) — Cornelia 
Dragoș (Cutezătorii) 6—2,
6—1, Maria Romanov (Cute
zătorii) — Ioana Nichita (Di
namo) 6—2, 6—2 fete (13—
14 ani) Daniela Georgescu (Șc. 
sp. nr. 2 București) — Ileana 
Constantin (Cutezătorii) 6—4, 
6—3, Doina lonescu (Cuteză
torii) — Mariana Socaciu 
(Arad) 6—3, 6—1. Delia Răi- 
leanu (Cutezătorii) - 
Popescu (Cutezătorii)
6—4, Elena Popescu — Delia 
Răileanu 6—0, 6—1 ;
băieți Gusside, Zus — 
ciu, Tomescu 6—1, 6—4. Dîr- 
zu, Silaghi — Năstase, Ion 
6—4, 5—6, 6—3. Dabija, Dima 
— Alexe, Bucek w. o. Stăn- 
ciulescu, Pană — Istvan, Pal- 
mai 6—0, 6—1, Soare, Fețea- 
nu — Iosof, Niță 6—1, 6—0. 
întrecerile pentru desemnarea 
cîștigătorilor au Ioc dumini
că, de la ora 9, pe terenurile 
de la stadionul Ghencea.

pe ciștigătorii edi- 
acest an a campio-

Elena
6—4,

dublu
Tîlma-

zv

Cine l-ar putea prezenta 
mai bine pe sportivi decît 
antrenorii lor ? Iată de ce am 
dat cuvîntul acestora, ca să 
ne spună cu ce trăgători vor 
pleca la Viena.

I. MANAENKO (floretă fe
minin): Avem un terț'et de 
bază alcătuit din campioana 
mondială Galina Gorohova, 
campioana olimpică Elena

Va-
are

na mondială de tineret, 
lentina Nikonova care 
numai 18 ani.

V. ARKAD1EV (floretă mas
culin): Primii patru compo
nent! sînt nume binecunoscu
te în lumea scrimei : campio
nul niiwidial Victor putititin, 
Leonid Romanov, Anatoli Ko- 
teșev și Vasili Stanhoiiei, re
făcut după accidentul de la 
Bologna. Pentru completarea

••., ,t ■

Din Varșovia:
A SCRIMEI

FLORETA-ARMA Nr.

Care sînt ptțpotelo >for,te. ale 
scrimei poloneze, avînd . de 
apărat Ia Viena — înainte de 
toate tn fața francezilor și ro
mânilor — locul IM In clhsa-

Antrenorul principal

Svetlana 
se află în

Belova și 
Toate trei 
tă formă și. în afara 
contăm pe aportul unor de
butante în prima echipă : 
Ludmila ftusak, câștigătoarea 
Turneului țărilor socialiste și 
a celui, recer.t, de la Moscova, 
Nadejda Ivanova și canipioa-

al lotului U.R.S.S, Lev Satei'ik 
cialistuui o lecție-antrenament

Cirkova. 
excelen- 
lor, mai

supervizează cu ochiul ăritic al spe- 
a floretistelor

șanse 
foarte

Ne

a-

1
POLONEZE

doi. 
da,.

TROFEUL IUGOSLAVIA»
complete. cu toate vede- 
Semnificativ în acest sens 
că selecționata Cehoslova- 
care nu de mult chiar 

la București, prezentase un lot 
mult schimbat, aproape total 
întinerit, acum a readus in 
prima garnitură pe toți marii 
handbaliști : Havlik, Bruna,
Benes. Skarvan.

Ocupînd locul secund în se
ria de la Rijeka. (1. Iugosla
via B. 2. România. 3. Ungaria, 
4. Rijeka — în afară de con*

ÎCfau’lJ curs), nandbaliștii români vor 
intilni simbâtă seara (n.r. ieri) 
formația Cehoslovaciei. Dumi
nică. în ultima zi a competiției, 
echipa noastră va juca cu Iu
goslavia A.

Cum nici pînă în prezent nu 
am reușit să intrăm în legă
tură cu localitatea Tuzla, nu 
avem posibilitatea de a oferi 
amănunte despre evoluția e- 
chipei noastre feminine, care 
după calcularea rezultatelor a 
ocupat, probabil, locul III în 
seria sa.

echipei, cele mai mari 
le are Piotr Leiborici, 
constant în acest sezon,

L. KUZNEȚOV (sabie): 
bazăm, în primul î'înd, pe cei 
patrtj trăgători care ne-au
dus multe succese la ultime
le „mondiale": Mark Rakita, 
Viktor Sidiak, Eduard Vino
kurov și Vladimir Nazlîmov. 
Al cincilea loc a fost acordat 
unui debutant cu mari, pers
pective, tînărul Viktor Baje
nov. .

J * M 1

meatul' general la. toate ar
mele 7

I.a ora aceasta, floreta este 
cea mai puternică armă 
scrimei poloneze. Faptul 
Polonia a întrecut, în 
an, 
cliipă a României cu 8—7 ne 
dă speranțe că, pe planșele 
de la Viena, ea nu este lip
sită de șanse... chiar pentru 
titlu., în echipa reprezentati
vă. alături de rutinatul Wi
told Wojda, vieecjmpjtiijHnon-

a 
că 

acest 
la Gliwice, puternica e-

dial In 1962, vor lupta 
foști campioni mondiali 
Juniori, Jerzy Kaczmarek 
(1968) șl Lech Kozi.ejowskl 
(1969), apoi Marek Dabrotvski 
(locul Ilî-C.M. 1970) și Arian» 
f.i/nmski, campionul țării.

A doua armă puternică, a 
polonezilor rămîne spada. în 
1963, la Gdansk, ei au fost 
campionii lumii pe echipe, la 
.1.0. din Mexic au cucerit me
daliile de bronz, iar anul tre
cut.. la Ankara, s-au clasat pe 
locul a.1 doilea. eliminînd 
nri.nfre altele echipa U.R.S.S., 
socotită cea mai puternică din 
lume. Din echipă fac parte 
actualul campion polonez 
Bohdan Andrzef^iviki (cam
pion mondial în 1969), dr. 
Bogdan Gonsior și Henryk 
Vieln.ba, doi trăgători cu mul
tă experiență. Formația este 
romplotată de Kazimierz Rar- 
Imrski..

Sahreril luptă de cîțiva ani. 
pentru medaliile de bronz pe 
echipe, dar la C.M. de Ia Ha
vana (1969) bau învins sur
prinzător pe maghiari, cuce
rind medaliile de argint. Că- 
pitanul echipei este veșnic 
tîrtărul Jerzy Parcloivski (39 
de ani), cel mai bun scrimer 
polone?, al tuturor timpurilor.

în sfîrșit, Ia floretă-femei,' 
echipa poloneză este țheăi 
foarte tînără, dar șl ea urmă
rește să cucerească medaliile 
de bronz. Chiar anul trecut, 
la Ankara, a fost la un pas 
de a atinge acest scop, între- 
cînd în preliminarii cu 9—6 
echipa Franței care avea săs 
dobîndească, apoi, medaliile 
de bronz.

Jerzy JABftZEMSKI M-
f,,Przeglad Sportowy")

VA'

r^-••• \ (Vrmare
din pag. 1)

Mariantru Spirlea și
mescu (România I) s-au 
sat în primele 5 locuri.

Pînă la prezentarea

Cos-
cla-

la

CONCURSUL INTERNATIONAL’

A NICOLAE MAXIM

INVINGĂTOR ÎN
La Predeal a avut loc com

petiția de marș „Cursa mun
ților", desfășurată pe distan
ța Predeal—Pîriul Rece—Pre
deal (35 km). La startul pro
bei au fost prezenți 18 măr
șăluitori din București (Me
talul, P.T.T., Steaua, Dinamo) 
și Satu Mare. Traseul foarte 
pretențios a supus pe concu- 
renți la eforturi deosebite. 
Au rezistat nu numai cei care 
au avut o foarte bună pre
gătire fizică, ci și cei care 
au știut să se orienteze din 
punct de vedere tactic, avînd 
în vedere faptul că traseul a 
prezentat mari diferențe de 
nivel.

Iată rezultatele înregistra
te : 1. Nicolae Maxim (Dina
mo) 2.58 :36,6, 2. M Perșina- 
ru (P.T.T.) 3.00 :12.6, 3. C. 
Staicu (P.T.T.) 3.00 : 13,0 4.
S. Odobasian (Dinamo) 3.02 : 
06,0. 5. V. Schuch (Dinamo) 
3.13 :13,0, 6. Gh. Jugănaru

„CURSA MUNȚILOR
(P.T.T.) 3.15:48,0, 7. S. Raș- 
cu (Dinamo) 3.19 :50,0, 8 M. 
Făget (P.T.T.) 3.19 : 56,4, 9.
V. Farcaș (Metalul) 3.26 : 21,4, 
10. I. Urse (P.T.T.) 3.26 :48,6

MICII ATLEȚI
Sîmbătă dimineața,' pe „Tinere- 

tului“ finaliștij la Țetratlonul at
letic pionieresc au intrat în fe
bra concursului. Timpul exce
lent (vîntul a influențat prea 
puțin desfășurarea întrecerilor), 
și atmosfera. în general. antre
nantă. specifică disputelor spor
tive școlărești au favorizat în
registrarea unor rezultate foarte 
bune. Avem în vedere timpul de 
7.6 secunde obținut de Felix 
Păuleț în proba de 60 metri, 
precum și de alț.1 cinci concurentl 

’ " ! a
Este
Llt-

Ovidiu Bevcgapu. 
perhard

situat! în Imediata vecinătate 
lui. toți cu 7.7 secunde. 1 
vorba de Bogdan lonescu, 
dovic Sebâk, '" “
Sergiu Mihăilescți și 
Hubner.

tn proba de săritură fh lurfs>1- 
me Sergiu Mihălțan -șl-a depă
șit propriul rfecbrd, ,reii- 
șlnd o performanță remarcabilă:

etc. între cei care au încheiat 
cursa s-au aflat și cei doi 
veterani Gheorghe Nicnlae și 
Ion Baboie. ambii de 56 ani.

N. D. NICOLAE, coresp.

IN EMOȚII !...
îî.65 «te "anunță unul
dintre concurenții care aspiră la 
primul ioc și la... cupa pe care 
C.N.E.E.S. o va oferi mini-atletului 
cu cel mai mare punctaj.

La întrecerea fetelor, ia proba 
de 60 metri. Doina Spini a sta 
bilit cel mai bun rezultat : ■
secunde. „Bătălia" pentru locul 
1 rămîne însă deschisă, la ea 
angajîndu-șe, printre altele, și 
Luda Epure cu 4.95 metri Ia 
lungime. (La 60 m. aceasta a 
realizat un timp promițător —■ 
8,2 sec.).

Evident este prematur să vor
bim de campioni. Ii vom cunoaș
te duminică la pvînz, o dată cu 
încheierea tuturor probelor. Vom 
cunoaște, de- aserftenea, și echi
pa care va. reprezenta România 
la „Țetratlonul atletic interna
tional al prieteniei4* a cărei edi- 

° va gAzdui capitala 
tăriț noastre... (T. St.),

stand a ultimilor patru con- 
curenți, printre care și Ale
xandru Nagy, în frunte se 
aflau colegii săi din prima e- 
chipă. I. Bănet și D. Spîrlea, 
Ia egalitate de puncte : 934. 
Dar, AI. Nagy realiz.ează trei 
serii foarte bune, reușind să-1 
depășească pe principalul ad
versar al românilor, ameri
canul Don Rotit cu un punct 
1192—191), sul’iejent ca să pri
mească .956 p-și să treacă pe 
primul loc în clasament. 
Pentatlonistui american, la 
egalitate cu I. Bănet și D. 
Spirlea, ocupa locul IV, de
partajarea făcîndu-se' în 
funcție de punctele realizate 
la ultima serie de focuri. A- 
ditionîndu-se primeh’‘‘trei i’e- 
zull'ite. echipa Româniți'' I a 
ocupat Iodul t șWiWhen- 
tui probpi. Dip .părete... efortu
rile in; Ăl. .Nagy nu au fost 
sprijinite de coechipierii săi, 
astfel că România II sp află 
pe locul V la tir și pe ultimul 
în ierarhia generală. lafă cla
samentul probei :
DUAL: 1. Al. Nagy 956 p.
I. Bănet 934 p, 3. D. Spirlea 
934 p, 4. D. Roth 934 p, 5. D. 
Cosmescu 912...P;’,JÎCIțTPE: 1. 
Romania I 2789 p,*2. U.R.S.S. 
2560 p, 3. S.U.A. 2538 p, 4. 
Franța 2428 p, 5.' România II 
2340 p, 6. Bulgaria 2318 p, 
7. Cehoslovacia 2208 p.

INDIVI-
2.

Proba de înot disputată după 
amiază la bazinul Tineretului, 
n revenit unui reprezentant al 
țării noastre. După cum era 
de așteptat Adalbert Covaci 
s-a impus în fața adversari
lor săi. datorită unei bune e- 
voluții pe parcursul celor 300 
de metri. F.l a acumulat 1 144 
puncte. Pe locurile următoare 
ș-au clasat: V. Șmelev
(U.R.S.S.). — 1124 p si Don 
Roth (S.U.A.) 1096 p. în
această probă clasamentul, 
pe echipe are următoarea con- 
figurație : 1. U.R.S.S. 3180 pf 
2. România I 3 100 p. 3. Bul
garia 2808 p. 4. S.U.A. 2 724 p, 
5. Franța 2 096 p. 7. România 
II 2 456 p.

In clasamentul Individual 
penlatlonisful sovietic V. Sili- 
ahin se menține în frunte,, 
chiar dacă în probele de Ieri 
nu a ocupat locuri prea bune. 
I.a mai puțin de 150 p îl ur
mează Dumitru Spirlea (Româ
nia I). De- altfel; șî :-îii Ă!ă«au 
mentul ' ' . '
tivele U.R.S.S. si România t 
și-au 
fruntașe, 
restul participantelor.

Clasament general (după 
probe) : Individual : 1. V. 
llahin 4 028 p. 2? Dumitru Spir
lea 3 885 p. 3. D. Rolh 3 847 p, 
4. V. Kreajev 3 788 p, 
Smelev 3 735 p, 6. I. 
3 720 ’ ‘ '
11 551
P. 3 
garia 
P. 6.
România II 9 493 p.

Azi, de la ora 11, cros în pă
durea Călugăreai.

r>f* echipe reprezenta-

consolidat. poziția 
ele detașîndn-se

de 
de

4
Si-

5. V. 
Bănet 

U.R.S.S.
2. România I H 207 

■ ........ ■ Bul-
10 043
P. 1-

p ; echipe — 1.
p. r. “ * .
S.tT.A. 10 533 p.. 4.
10 231 p, 5. Franța
Cehoslovacia 9 841

PRONOSTICUL NOSTRU
OBIECTIVE DE REALIZAT

j

LA CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 27 ÎN VACANȚA FOTBALISTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S.N. Oltenița—Dunărea Giurgiu
Portul Constanța—Electrica Constanța 
I.M.U. Medgidia—Cimentul Medgidia 
Caraimanul Bușteni—I.R.A. Cîmpina
Progresul Brăila—Dacia Galați
F.C. Galați—Unirea Tricolor Brăila 
Ceahlăul P. Neamț—Victoria Roman

8. Minobrad V. Dornei—Foresta Fălticeni
9. Harăul Cimpulung—Minerul Gura Humorului

10. Textila Buhusi—Trotușul Or. Gh. Gheorghiu-Dej
11. Minerul Comănești—Petrolul Moinești
12. Automobilul Focșani—Metalul Buzău
13. Olimpia Rm. Sărat—Șoimii Buzău

lx 2
: 1
1 x
1 2

1
1
1
1
x
x

x 2
1

1 x

tinuâreă pregătirilor și în timpul iernii ? 
Cluburile trebuie să posede, de aseme-

După finala de astăzi a «Cupei Româ
niei* și aceea a campionatului juniorilor _ .. ...
si scalarilor, fotbalul nostru cel. de. toate... n.eq, megafoane pentru ca antrenorii, să 

.poată conduce lecțiile pracHc®, de pe 
marginea terenului, fără riscul de a-și 
deteriora coardele vocale. Și mai nece
sară este folosirea aparatului de filmat, 
care atit la meciuri cît și la antrenamente 
să înregistreze execuțiile tehnico-tactice 
ale jucătorilor pentru ca apoi proieclînd 
pelicula, să se dea drept exemplu pe cele 
reușite și să se corecteze cele încă rudi
mentare.

CEI CE AU INCALCAT ETICA SPORTIVA
SĂ SUPORTE ȘI CONSECINȚELE!

Recentele măsuri cu caracter 
disciplinar (admonestări sau 
sancțiuni administrative) luate de 
Biroul federației de fotbal asu
pra unor echipa din toate cele 
trei divizii — A, B și C — care 
nn Încălcat — intr-un mod sau 
altul — etica «portivă, au fost 
primite — tn general — cu sa
tisfacție de către iubitorii spor
tului cu balonul rotund, ce erau 
profund nemulțumiți de anumite 
fapte petrecute in finaluriie de 
campionat, precum și în turneul 
de baraj de Ia Oradea. Cum era 
oarecum de prevăzut, aceste mă
suri n-au avut, insă, efectul do
rit in cazul tuturor părților le
zate, care s-au pus conform ți
nui mal vechi obicei — pe așter
nut ialbe. Chiar in ședința de 
vineri seara, Biroul federal a 
luat in discuție cîteva astfel de 
memorii și — găsindu-le neînte
meiate — Ie-a respins.

Motivul cel mai adesea invocat 
de către reprezen'anțli echipelor 
sancționate — tn meercarea de a 
descumpăni organul federal și a-1 
determina să dea inapol — este 
«cela al lipsei probelor materiale 
care să Justific > măsu-He adop
tate.

De fapt dată ne gtndim bins. 
Itu acest motiv — acceptat prea

ușor de către responsabilii fe- 
aerațhi — s-a Jonglat șl în anii 
trecuți, ceea ce a avut ea urmare 
Ignorarea sau — și mal grav —■ 
mușamalizarea unor acte contrare 
eticii sportive petrecute fie pe te
renurile de fotbal, fie — cel mai 
adesea — în culisele lor.

Probele materiale ale abdică
rilor de la etica sportivă obser
vate șl in acest final de sezon 
lipsesc din nou — in cele mat 
multe dintre cazuri — din dosa
rele federației. Fiindcă federația 
nu se poate specializa în anchete 
tn care, orlcît. s-ar strădui pro
babil, nu vă intra în posesia u- 
nor asemenea probe atita vreme 
cit pe pian local — din motive 
lesne de înțeles — ii va fi refu
zat un concurs “* * ‘

Dar 
seamnă — din păcate 
sen ța faptelor, iar ca să o spu
nem deschl sezonul pe care-1 
Încheiem n -a furnizat în pro
porție, îngrijorător de crescută 
comparativ cu anii trecuți. o 
suită de abateri de la spiritul 
fair-play-ului, Je manifestări re
probabile, de a mjamente de cu
lise mai mult s«u mai puțin evi
dente (s-a ajuns pînă acolo incit, 
se vorbește din ce in ce mai 
deschis despre «urne apreciabile

eficient.
absența probelor nut In

și »b-

de bani oferite de unele echipe 
«Hora).

Tn fața acestei situații, care a 
indignai pur și simplu, federația 
s-a văzut nevoită să ixitervină, 
dicYînd sancțiunile cunoscute, care 
nu vizează doar o echipă sau 
alta, ci mai multe.

Neobișnuițl — desigur — cu o 
asemenea atitudine, cei în cauză 
încearcă prin toate mijloacele să 
determine revocarea sancțiunilor 
care — trebuie să o recunoaș
tem totuși ~ sînt încă prea 
blînde în raport cu măsura fap
telor.

Ceea ce nl se pare mai grav 
înaă, este că zeloșii conducători 
de cluburi și asociații nu Infor
mează corect masa suporterilor 
și susținătorilor, chiar și orcanele 
locale, prezentind deformat lucru
rile, poziția federației. El caută 
să arunce pe umerii federației 
responsabilitatea șl consecințele 
unei situații pe care propriile 
lor echipe au creat-o.

In acestă ordine de idei, pare 
bizar că responsabilii echipei Ari- 
eșul ""urda, de pildă, acuză fede
rația că ar fi procedat neregu
lamentar programând un meci 
suplimentar cu Chimia Făgăraș 
— pentru repararea unor nere
guli petrecute iu turneul de baraj

la Oradea — în vreme cede 
cu puțin în urmă au beneficiat 
ei înșiși de o decizie luată de 
federație in aceliși spirit.

Ni se pare foarte trist că în 
Ioc de a analiza cauzele care 
au generat faptele sancționate 
de federație și de a lua măsuri 
energice pentru preîntlmpinarea 
lor în viitor, respectivii dirigui
tori de cluburi și asociații, ca și 
toți cei ce — conștient sau 
mai puțin conștient — îi susțin, 
recurg acum la tot felul de 
subterfugii șl, chiar, presiuni.

La fel de trist este să consta
tăm că și unele comisii județene 
de fotbal sau consilii județene 
pentru educație fizică și sport 
susțin neprincipial — ba chiar 
fntr-un mod condamnabil — pe 
cei sancționați. Intervenind 'tc 
direct fie pe căi mai ocolite, 
In sprijinul acestora.

Credem, însă, că Biroul fede
rației de fotbal va ști să ră- 
mînă intransigent în poziția adop
tată, va rezista presiunilor care 
s« exercită asupra sa, și nu va 
face mei o concesie în favoarea 
celor ce au încălcat etica spor
tivă, puritatea întrecerii dc pe 
stadion.

Constantin FIRANESCU

etopele intră într-o binamerhgță,. vqcț?.t)fds 
Dor, nevoia de odihnă, adine resimțită 
de jucătorii cor» au consumat atîtea ener
gii si ambiții (cu mai bune sau mai slabe 
rezultate) nu poate îngloba și conducerile 
cluburilor sou ole secțiilor de fotbal. Pen
tru că ele, tocmai In răstimpul cînd ju
cătorii lipsesc de pe gazon ou datoria să 
Împlinească toate lipsurile de care suferă 
bazele lor sportive.

Și cîte nu sînt de făcut 
pe această latură organi
zatorică și gospodărească I 
" “ ” gra-

gazo- 
să se 
și la 
dușu-

Pe lîngă reparațiile 
deneior, ameliorarea 
nului ele. se impune 
treacă în aceste zile 
repararea cabinelor, 
rilor și instalațiilor sanita
re. Dpr, trebuie să se pornească în ace
lași timp și la crearea celorlalte mijloace 
imperios cerute de o pregătire modernă, 
cit mai apropiată de datele științei. A- 
vem oare, multe baze care posedă sau
nă, bazin cu apă rece și caldă? Cîte sta
dioane au aparate de oxigenare pentru 
ca jucătorii extenuați după ore de an
trenament de mare intensitate și după 
meciuri de înverșunată luptă, să poată 
face inhalați!? Cîte cabinete medicale și 
săli de masaj avem, pentru ca specialiștii 
să poată interveni cu promptitudine în 
cazurile de traumatisme ?

Ne plîngem continuu că pregătirea 
fotbaliștilor noștri -te performanță nu se 
situează la nivelul înalt al exigenței jo
cului modern. Nu cumva o mare parte 
de vină o au și conducerile secțiilor dș 
fotbal care nu se g adese să reali' eze ins
talațiile 
mente 
loar-'e pentru obținerea 
si a șutului ? Cîte săli avem pentru coiî-

Nu moi vorbim de apa
ratura specială de labo
rator, penfru ca antrenorii 
și medicii să poală face 
examenul potențialului fi
zic, tastarea reflexelor ju
cătorilor.

S-ar putea crede, că toa
te acestea sînt simple pro- .

iecte din .Utopia* lui Thomas Morus. Dar, 
<3ac8, avem posibilitatea să vizităm se
diile cluburilor engleze, sovietice, germane, 
italiene, olandeze, spaniole, iugoslave, ma
ghiare, suedeze etc. vom găsi toate aceste 
instalații puse în funcțiune cu marș dis- 
cernămint și seriozitate de manageri, coa- 
efi^ri, medici, preparatori fizici, psihologi 
si-maSoti care, cu toții la un loc constituie 
statul major al fiecărei din formațiile ce 
aspiră la titluri naționale, continentale și . 
mondiale.

Docă echipele noastre năzuiesc să ’ se 
-măsoare dr la egal la egal cu aceste 
team-uri de valoare continentală trebuie 
neapărat ca sediile lor să fie Înzestrate 
cu aparatura pe care tehnica de azi □ 
pune la dispoziția tuturor sportivilor de 
performanță.

Fienară Comitetului federal de fotbal 
ca-® se ține astăzi să. fixr.e ca plan ime
diat de lucru pentru vaca n a actuală șiobsotui tecesare unor antrena

ele*? Unde sînt panourile și tu- •‘aceste probleme de interes major pentru 
preciziei pasei pt^r-wl-soccerului românesc.

- VIRGIL ECONOMU



WIMBLEDONTURNEUL INTERNAȚIONAL DE POPICE
1

telex, 
Nep-

• Iosif Naghi a trecut de 60 m la disc
BUDAPESTA, 3 (prin 

de la redacția ziarului 
sport). Forma excepțională a-
rătată de atleții și atletele 
maghiare la recentele . cam
pionate naționale a fost con
firmată și sîmbătă, în prima 
zi a dublei întîlniri interna
ționale dintre echipele Unga
riei și României. Gazdele au 
dominat întrecerile celor mai 
multe probe, înregistrînd cî
teva rezultate notabile în 
ciuda unui vînt foarte puter
nic. Românii s-au impus doar 
în 2 probe pe care le-au cîș
tigat prin Carol Corbu la 
triplu și Cornelia Popescu la 
înălțime. De subliniat, de a- 
semenea, noul record la disc 
al lui Iosif Naghi, primul at
let român peste 60 de metri.

La încheierea celor 16 pro
be ale concursului, clasamen
tele, după prima zi, au ur
mătoarea înfățișare : Ungaria- 
România 69—37 p Ia bărbați

Ungaria-România 40—22 p 
femei.

Iată acum rezultatele înre
gistrate : BÂRBAȚI : 100 m : 
Farkas (U) 10,4, Zamfirescu 
(R) 10,4, Munteanu (R) 10,5, 
Mihalyfi (U) 10,8 ; 400 m:
Rozsa (U) 48,1, Puiu (R) 48,1, 
Fuegdei (U) 48,2, Petronius 
(R) 49,0 ; 1 500 m : Molnar (U) 
3:53,9, Rabold (U) 3:54,1,
Neamțu (R) 3:54,7, Lupan (R) 
3:55,5 ; ....... .. ............. ..
14:28,0,
Mecser (U) 14:38,0, Marcu (R) 
14:54,6: 110 mg: Milasin (U) 
14,1, Sebestien (R) 14,1, Mely- 
kut (U) 14,6. Suciu (R) 14.6 ; 
4X100 m: Ungaria 40,7, Ro
mânia 41,0 ; triplu : Corbu 
(R) 16,69 m, Cziffra (U) 16,35 
m, Kalocsai (U) 16,07 m. Za- 
haria (R) 14,88 m ; prăjină: 
Schulek (U) 4,90 m, Steinhac- 
ker (U) 4,90 m, Ligor (R) 
4,80 m. Piștalu (R) 4,80 m ; 
disc : Fejer (U) 66,92 m — nou

și 
la

5 000 m : Tdrdk (U) 
Scheible (R) 14:28,6,

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
SELECȚIONATA HAVANA 4-4 LA BOX

GALAȚI, 3 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Apro
ximativ 2500 de 
au fost prezenți 
Dunărea, unde s-a 
întîlnirea internațională de 
box dintre Constructorul Ga
lați și o selecționată a ora
șului Havana. Oaspeții au 
fost așteptați cu viu interes 
în portul dunărean unde, de 
altfel, s-a și încheiat turneul 

noastră. Rezulta- 
întîlnirii a fost

spectatori 
pe Arena 

disputat

lor în țara 
tui final al 
4—4.

în primul 
reuniunii au 
Cojan și D. 
trem de nervos, 
nist, gălățeanul a fost numă
rat în primul rund, a fost tri
mis din nou Ia podea în re
priza secundă, și în final a 
pierdut la puncte. După trei 
minute echilibrate în meciul 
cu M. Torrizo, gălățeanul P. 
luga a recepționat o lovitură 
de stînga în ficat, 
de arbitrul 
pierdut apoi complet contro
lul și a fost din nou nevoit 
să asculte numărătoarea ar
bitrului. Depășit clar, în ul
tima repriza el a fost aban
donat. în schimb, O. Amăză- 
roaie a descrețit frunțile gă- 
lățenilor prin maniera în

meci oficial al 
urcat în ring A. 
Rodriguez. Ex- 

obstrucțio-

Numărat
C. Tucd, el și-a

Tegla (U) 61,96 m, 
(R) 60,44 m — 
Sălăgean (R) 57,10 
Kulcsar (U) 78,24

record, 
Naghi 
record, 
suliță : 
Nemeth (U) 76,44 m, Petra 
71,70 m, I. Naghi (R) 68,00

FEMEI : 100 m : Balogh 
11,4, Nemeshazine (U) 11,6,
Bufanu (R) 11,7, Goth (R)
11,9; 400 m: Balogh (U) 54,4, 
Bădescu (R) 54,9, Orosz (U) 
56,2, Andrei (R) 61,0 ; 1 500 m : 
Ligetkutine (U) 4:31,9, Volgyi 
(U) 4:32,8, Linca (R) 4:35,4, 
Baciu (R) 4:36,9; 4X100 m: 
Ungaria 45,7, România 47,1 ; 
înălțime : Popescu (R) 1,85 m, 
Komka (U) 1,82 m, Rudolf 
(U) 1,80 m, Bonei (R) 1,74 m ; 
greutate : Bognar (U) 17,77 m. 
Cioltan (R) 
(U) 15,63
14,96 m.

Concursul 
nică.

nou 
m ;
m, 
(R) 
m ; 
(U)

15,74 m, Veress 
m, Ionescu (R)

se încheie dumi-

VOINȚA SI MEDVESCEAK ZAGREB
AU DOMINAT ÎNTRECERILE PIMA 3-a OTO

avut loc reuniu- 
a Turneului in- 
jubiliar de po

rte Oficiul

Aseară a 
nea finală 
ternațional 
pice organizat 
sport din UCECOM, cu oca
zia împlinirii a 20 de ani de 
la înființarea asociațiilor și 
cluburilor sportive Voința, 
întrecerile, la care au parti
cipat formațiile Medvcsceak 
Zagreb, Sloboda Osijek (Iu
goslavia), Aktivist Geiseltal 
(R. D. Germană). Szpartakusz 
Budapesta și Voința (feminin 
și masculin) au fost domi
nate de jucătoarele românce, 
care au cîștigat pe echipe și

la individual, și de către po
picarii din Zagreb.

Turneul a prilejuit obține
rea unor rezultate valoroase, 
în special la bărbați unde 
cîștigătorul, Nikola Dragas 
(Medvcsceak Zagreb), cu un 
nou record personal și-a sur
clasat adversarii. El a obți
nut ia clasica probă 
lovituri mixte 958 p.

La femei, locul I a revenit 
multiplei 
diale, Cornelia 
cifră deosebit 
— 427 — mai 
nem seama că 
cat pe pistele 
nei Voința, piste înzestrate

de 200 
d.

mon-campioane
Petrușca cu o 
de valoroasă 
ales dacă ți- 
fetele au ju- 
5—6 ale are-

In intilnirea atletică de la Berkeley

care l-a obligat pe I. Alvarez 
să încline steagul. Impunînd 
lupta de aproape și plasînd 
numeroase directe de la se- 
midistanță, Amăzăroaie a cîș
tigat prin abandon în ultimul 
rund. Tot înainte de limită 
(k.o. 3) a obținut victoria și 
C. Gutui 
tinez. D. 
favoarea 
pută cu 
decizie, 
xerului 
nunțată
C. Cojocaru și R. Correa. D. 
Bucur a cîștigat, prin nepre- 
zentarea lui G. Carrillo (oprit 
de medic), iar I. Sănătescu, 
numărat de două ori de ar
bitrul cubanez Gamurj a pier
dut prin abandon meciul cu 
Cabrera.

R. CALARAȘANU

în fața lui A. Mar- 
Ferrer a tranșat în 
sa (abandon I) dis- 
M. Săvescu. Aceeași 

însă în favoarea bo- 
gălățean a fost pro- 
și în disputa dintre

internațională, 
atletele sovietice 
remarcabil, reu- 
conducerea după 

de concurs : 
S.U.A. 96—84

NEW YORK, 3 (Agerpres).
— La Berkeley (California) a 
început tradiționalul meci de 
atletism dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. Paralel se 
desfășoară și o întîlnire tri
unghiulară la care participă 
o selecționată

Atleții și 
au evoluat 
și nd să ia 
prima zi 
U.R.S.S. -
puncte (54—53 la masculin și 
42—31 la feminin) ; U.R.S.S.
— Selecționata internațională: 
109—66 p (64—41 la mascu
lin și 45—25 la feminin) ; 
S.U.A. — Selecționata in
ternațională : 103—74 p. (63 
—42 la masculin și 40—32 la 
feminin).

în proba de triplusalt, vic
toria a revenit campionului 
olimpic Viktor Saneev cu 
17,00 m, urmat de compa-

HANDBALISTELE NOASTRE
AU CUCERIT „CUPA VOINȚA"

Pe terenul Voința din Capi
tală s-au disputat ieri ulti
mele partide din cadrul „Cu
pei Voința" la handbal femi
nin. In primul meci s-au în- 
tîlnit ȚSKA Sofia și Start 
Bratislava. Handbalistele bul-

„CUPA SPORTUL*
(Urmare din pag. 1)

pe a reunit la start reprezen
tativele Ungariei, Bulgariei, 
Cehoslovaciei și României, 
încă din serii s-a profilat ca 
învingătoare formația noas
tră. Alcătuită din Gonțea, 
Ioniță, Dolofan și Soare, ea 
a acoperit cei 4 000 m în 
4:52,2 timp superior cu 1,8 s 
față de cel al Cehoslovaciei 
— a doua finalistă, cu 7.5 s 
față de cel al Ungariei și 12 
s față de cel al Bulgariei. In 
finala pentru locurile 1—2 
distanța dintre team-ul nos
tru și cel al Cehoslovaciei a 
fost șl mai mare. Păcat 
Paul Soare n-a rezistat 
nici în preliminarii, nici 
finală — și abandonînd 
diminuat forța echipei, 
altfel, pentru a realiza o 
mație de urmărire cu preten
ții, antrenorii lotului Româ
niei mai au de făcut multe 
retușuri, atît în ceea ce pri
vește tehnica schimburilor, 
cît și în omogenizarea valori
lor existente. CI- 
final al probei de 
se prezintă astfel:

1. România 4:53,4; 
slovacia 5:00,5; 3.
5:07,9; 4. Bulgaria 5:12,1 (per-

că

în
a

De
for-

Clasamentul 
urmărire

2. Ceho- 
Ungaria

formanțe realizate în fin-alele 
pentru locurile 1—2 și 3—4).

Ultima probă a reuniunii de 
sîmbătă a fost cursa ameri 
cană (100 de ture cu sprint 
la 5 ture). S-au prezentat la 
start 7 cupluri, dar — ca ur
mare a unei busculade — pe
rechile Soare-Dolofan și Ho- 
bony-Magyar au abandonat. 
Dominată de echipa G. Ne- 
goescu-C. Gonțea, întrecerea 
a fost interesantă, palpitantă 
uneori, fn final, participanții 
au trebuit să se închine în 
fața iscusinței la sprint a lui 
G. Negoescu și a ardoarei cu 
care C. Gonțea a menținut 
echipa mereu în frunte. Cla
sament i

1. G. Negoescu-C. Gonțea 
(România) 70 p; 2. M. Jeli- 
nek-M. Lacko (Cehoslovacia) 
64 p; 3. V. Diancov-St. Ște- 
fanov (Bulgaria) 41 p; 4. A. 
Nikolov-T. Dimitrov (Bulga
ria) 23 p: 5. J. Mikulico-M. 
Jmdrich (Cehoslovacia) 8 p 
și un tur în minus

Astăzi, de la ora 8.30, au 
loc pe velodromul Dinamo 
din Capitală ultimele probe 
ale „Cupei ziarului SPOR
TUL": viteză (turneu), cursă 
italiană și cursă cu adițiune 
de puncte.

gare, dirijate excelent de 
Mirtskeva și cu un portar 
care a fost cel mai valoros 
din tot turneul (Bozdrakova), 
au dominat categoric forma
ția cehoslovacă, din care doar 
Travnikova s-a ridicat la ni
velul adversarelor. Scor fi
nal i 10—7 (3—2) în favoarea 
echipei ȚSKA.

în a doua partidă Selec
ționata Voința a obținut încă 
o victorie, reușind să în
treacă cu 9—7 (6—3) pe Spar- 
tacus Budapesta. Și în acest 

.meci am remarcat jocul foarte 
bun practicat de Maria Popa 
precum și de portarul Elena 
Popescu. Terminînd turneul 
neînvinsă, Selecționata Voința 
a cucerit trofeul pus în joc. 
Pe locurile 2 și 3 s-au clasat, 
în ordine, ȚSKA Sofia și 
Spartacus Budapesta (h.a.).

triotul său Ghenadi Besonov
— 16,86 m, americanul Dave 
Smith — 16,82 m, și indianul 
Mohinder Gill — 16,68 m. 
Conform așteptărilor proba 
masculină de aruncarea greu
tății a fost cîștigată de ame
ricanul Randy Matson cu 
20,17 m ; 2. Salb (S.U.A.) 19,81 
m ; 3. Voikin (U.R.S.S.) — 
19,54 m. Proba feminină de 
aruncarea discului a fost do
minată de sportivele sovieti
ce, victoria revenind Fainei 
Melnik cu un rezultat exce
lent : 62,38 m. Pe locul doi 
s-a clasat Tamara Danilova 
cu 57.28 m. Americanul Dave 
Roberts a ocupat primul loc 
la săritura cu prăjina — 5,31 
m, în timp ce sovieticul Iuri 
Isakbv s-a clasat pe locul 
doi — 5,00 m. Același re
zultat l-a obținut și favoritul

■ probei, grecul Papanicolau. 
In cursa de 400 m plat (m) 
sprinterii americani au ocu
pat primele două locuri : 
Newhouse 46,3 și Bond 46.5. 
Probele de sprint au fost in
fluențate 
din față 
astfel că 
de 100 
(U.R.S.S.)
zultat modest : 10.5. Pe locul 
secund s-a clasat america
nul Jim Green 10,5.

Alte rezultate : masculin, 
110 m.g. : Milburn (S.U.A.) 14,0; 
Draper (S.U.A.) 14,1; ciocan : 
Bandarciuc (U.R.S.S.) 70,92
mr;K Accambray (Franța)
68.86 m ; 10 000 m : Sarafu- 
dinov (U.R.S.S.) 28:38,2 ; 
Shorter (S.U.A.) 28:41,8 ; 1 500 
m: Panteleev (U.R.S.S.) 3:43,2; 
Jelebovsk) (U.R.S.S.) 3:43,4 ;
4X100 m : Selecționata inter
națională 39,1 ; S.U.A. 39,5 ;

U.R.S.S. 39,3 ; decatlon (după 
5 probe) : 1. Hodge (S.U.A.) 
4 070 ;
Davis 
m : 
54,7 ;
(U.R.S.S.) 4:13,8 ;
(S.U.A.)4:14,6 (record națio
nal) ; înălțime: Lazareva 
(U.R.S.S.) 1,83 m ; suliță :
Marakina (U.R.S.S.) 56,62 m ; 
4X100 m :
U.R.S.S. 45,4.

feminin,
(S.U.A.) 

Kolesnikova
1 500 m 1

m :
400

100
11,6 ;

(U.R.S.S.) 
Pandelova 

; Brown

cu instalație automată de ri
dicare a popicelor unde, 
după cum se știe, „bețele" 
cad mai greu. Bine s-au mal 
comportat din reprezentativa 
feminină Voința Margareta 
Szemanyi (Tg. Mureș) și 
Ileana Gyarfas (Cluj). La bă
ieți, s-au mai remarcat P. 
Tosi, de la 
dapesta, L.
Voicu din 
ința.

Rezultate 
individual : 
trușca (Voința) 
2 bile în gol), 
Szemanyi (V) 
Ileana Gyarfas 
4. Minodora Chețan (V) 396 
p d, 5. Zsofia Hursan (Szpar
takusz) 394 p d. Pe echipe : 
1. Voința 2398 p d (cu 15 bile 
în gol), 2. Medvesceak 2169 
(41), 3. Aktivist 2159 p d 
(49), 4. Szpartakusz 2112
(62). BĂRBAȚI — individual: 

Dragas (Medvesceak) 958 
2. P. Tosi (Szpartakusz) 
p d, 3. L. Martina (V) 
p d, 4. C. Voicu (V) 922

Szpartakusz Bu-
Martina șl C. 

selecționata Vo-

Finala de «lmplu bărbați 
din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Wimble
don a opus australianului 
John Newcombe pe america
nul Stan Smith. După o luptă 
dramatică, care a durat a- 
proape trei ore, Newcombe a 
cîștigat cu 6—3, 5—7, 2—6. 
6—4, 6—4. Australianul își
înscrie astfel pentru a treia 
oară numele în palmaresul 
acestui mare turneu.

1.
FEMININ — 
Cornelia Pe- 
427 p d (cu 
2. Margareta 
401 p d, 3. 
(V) 397 p d.

JUDIT D1BAR 1

Internaționale de tenis,■
ale Iugoslaviei

C. CIOCAN
Șl ECHIPA ROMÂNIEI

CONDUC
IN „TURUL TURCIEI"

Turul ciclist al Turciei a 
continuat cu etapa a 7-a des
fășurată pe distanța Eskise- 
hir—Sakaraya (140 km). Vic
toria a revenit la sprintul fi
nal 
în 
cu 
C. 
fie 
chipe conduce formația Ro
mâniei. Astăzi se desfășoară 
ultima etapă pe distanța Sa
karaya—Istanbul (140 km).

TURNEUL DE LUPTE
(Wrmare din pag. 1)

tușul dar tabela de punctaj 
indica 4—2 în favoarea con
curentului oaspete. în reprizele 
următoare Baclu a Intrat de
cis să schimbe punctajul în 
favoarea sa dar nu a reușit 
decît să-1 aducă la egalitate 
(4—4), decizie cu care a luat 
sfîrșit această confruntare a- 
prigă. Vlcecampîonul mon
dial, W. Schrâter (R.F.G.) a 
trebuit să facă apel la toate 
resursele sale tehnice pentru 
a-1 învinge — la puncte —pe 
tînărul nostru reprezentant 
St. Șerban (la cat. 74 kg). în 
meciul următor, același 
Schroter, întîlnindu-1 pe I. 
Gabor (România), a fost ne
voit să se mulțumească cu un 
„egal".

Alți luptători valoroși, 
după cum menționam mai 
sus, chiar la începutul com
petiției, au cunoscut înfrîn- 
gerea. Ne vom opri mai întîi 
la N. Martinescu (cat. 100 kg) 
care a concurat vineri seara 
tîrziu șl n-am mai putut re
lata, mal pe larg, surprinză
toarea lui înfrîngere. Marti
nescu a fost surprins cu un 
tur de braț la începutul par
tidei sale cu bulgarul M. Ko
lev. Văzîndu-se condus cu 
două puncte, reprezentantul 
nostru a „plecat" într-un salt, 
dar mult prea lent și Kolev 
a reușit să-1 contreze, să-și 
mărească avantajul. Cu toate 
eforturile disperate ale lui 
Martinescu, soarta meciului 
nu s-a mai putut schimba.

Campionul european din 
1969, M. A’.akoc (Turcia) îm-

preună cu C. Vîrtosu (Ro
mânia) au fost descalificați 
(min. 8) după cel de al trei
lea avertisment primit pentru 
pasivitate.

N-au fost lipsite de surpri
ze nici liberele. J. Măbius 
(R.D.G.) (cat. 48 kg), clasat 
pe locul doi la C. E. de anul 
trecut, de pildă, a fost depășit 
la puncte de către tîrgoviș- 
teanul I. Iatagan, iar cunos
cutul sportiv bulgar V. Teo- 
dorov (cat. 52 kg) a trebuit 
să încline steagul în fața tî- 
nărului luptător brașovean, I. 
Vlădescu, care a cîștigat la 
puncte.

Dar, referindu-ne la favo- 
riți, să facem un scurt tur 
de orizont la unele catego
rii unde se întrevăd luptăto
rii cu șanse mai mari de 
succes. La greco-romane, de 
exemplu, Gh. Berceanu (48 
kg) după ce a trecut specta
culos de un vechi rival de-al 
său, vest-germanul R. Lacour, 
a dispus sîmbătă, în aceeași 
manieră categorică, de S. Hi- 
zir (Turcia) și prin tuș în min. 
5 de J. Jaroszek (Polonia). La 
52 kg continuă să concureze 
cu succes Gh. Stoicîu, care în 
ultimul meci l-a întrecut pe 
B. Ganotis (Grecia). El va 
avea însă un adversar dificil 
în turul final în J. Doncsak 
(Ungaria). O revelație a tur
neului este tînărul M. Ciu- 
tan (19 ani) care i-a învins 
pînă acum pe L. Rethzi (Un
garia), C. Vîrtosu, și D. Bu
kov (Iugoslavia). Titlul la 68 
’’S va fi, probabil, decis de 
meciul dintre S. Popescu și

polonezul A. Supron. In sfîr- 
șit, la cat. 90 kg N. Neguț 
s-a detașat simțitor (3 vic
torii) și are cele mai mari 
șanse să urce pe prima treap
tă.

★
Gala de sîmbătă seara «-» 

încheiat cu o altă mare sur
priză. Martinescu, după ce 
l-a învins prin tuș pe polo
nezul H. Bigrta a fost, la 
rîndu-i, fixat cu umerii pe 
saltea, în min. 2, de către 
norvegianul Tore Hem și eli
minat !

Iată și alte rezultate mai 
importante ale zilei : GRE
CO-ROMANE : cat. 74 kg : 
I. Gabor (România) p.p. B. 
Cumali (Turcia), W. Schro- 
ter (R. F. a Germaniei) b.p. 
A. Missakaris (Grecia) ; cat. 
82 kg : L. Liberman (U.R.S.S.) 
b. tuș H. Barlie (Norvegia) ; 
cat. 90 kg. I. Percsi (Unga
ria) b.p. H. Lin (Austria), J. 
Stawowski (Polonia) b.t. F. 
Bekmuhametov (U.R.S.S.) 
cat. 100 kg — H. Bierta (Po
lonia) b. dese. M. Kolev 
(Bulgaria). F. Kiss (Ungaria) 
b. clesc. N. Mandea (Româ
nia) ; LIBERE. 74 kg : B. 
Paraschiv (România) b p. K. 
Kostov (Bulgaria), A. Seger 
(R. F. a Germaniei) b.p. T. 
Pancă (România) ; 82 kg : V. 
Iorga (România) b. tuș W. 
Nitschke (R. D. Germană) ; 
100 kg. C. Bachmann (R. D. 
Germană) b. tuș D. Teodoru 
(România) ; 4- 100 kg. P.
Germer (R D. Germană) b. 
tuș A. Raimov (Bulgaria). 
Astăzi vor avea loc meciu
rile semifinale și finale

Redacția ți ațjmjulslrația . liu.uiejti, str. Vasile Conta nr.

de un vînt puternic 
(3,5 m pe secundă), 
în proba masculină 
m. Valeri Borzov 

a cîștigat cu un re-

N.
(2),
936
928
p d, 5. F. Virăgh (Szparta
kusz) 919 p d. Pe echipe : 1. 
Medvesceak Zagreb 5360 p d 
(25), 2. Voința 5316 p d (26), 
3. Szpartakusz Budapesta 
5272 p d (31), 4. Aktivist
Geiseltal 5087 p d (49), 5. 
Sloboda Osijek 4890 p d (50).

T. RĂBȘAN

ț

cam- j 
_____  _ tenie i 

Bora lovanovld 5 
6—2 pe

BELGRAD, 8 (Agerpres). 
în sferturile da finală ale 
pionatelor internaționale de 
ale Iugoslaviei, itaiv 
l-a eliminat cu 6—4, 
Graebner (S.U.A.). în turul an-j 
terlor, Graebner 11 Învinsese cu . 
6—4, 7—5 pe tenlsmanul român I. j 
Santel. j

Alte rezultate c Franulovlci — 1 
Gisbert 7—3, 6—3 ; Spear — Pre- ț 
seckl 6—4, 6—0 ; Orantes — Ba- 
lasz 6—0, 6—1.

Tenlsmana româncă Iudlt Dibar | 
s-a calificat pentru semifinalele 
probei de simplu femei, ta care ; 
va juca cu iugoslava Kokeza.

■ ■ • ■

Borzov (U.R.S.S.) — în
— trece primul linia 
în proba de 100 m a

Valeri 
st înga 
sosirii 
concursului atletic S.U.A. ■

U.R.S.S. de la Berkeley 
Telefoto: A. P.—Agerpres

POLOiȘTII ROMANI

VICTORIOȘI IN „CUPA DUNĂRII"
Turul ciclist al Franței

A APARUT
^PERICOLUL MOTTA '

Participanții 
al Franței au 
pas pe plaja 
urmînd ca astăzi, cursa să se 
reia cu etapa a 7-a (Char
tres—Nevers : 255

la Turul ciclist 
făcut, ieri, po- 
de la Touquet,

km).

bulgarului Gh. Odrinski 
3h44:14. In același timp 
învingătorul a sosit și 

Ciocan, care continuă să 
lider al turului. Pe e-

Mauro Simonetti (Italia) cif- 
tigătorul semi-etapei Amiens 

— Le Touquet

IMPORTANTE SCHIMBĂRI
IN TURUL IUGOSLAVIEI
BELGRAD, 3 (Agerpres). — 

Cea de-a 8-a etapă a Turului 
ciclist al Iugoslaviei (Skoplje 
— Leskovac, 158 km), a re
venit lui Lavrușkin (U.R.S.S.) 
care a învins la sprint un 
pluton de 17 alergători, prin
tre care se aflau și românii 
Hrisoveri și Suditu (locurile 
6 și 7). învingătorul și cei
lalți din plutonul fruntaș au 
fost cronometrați cu 
de 3h36:39 (medie 
43,950 km).

Clasamentul general 
dual a suferit importante mo
dificări în urma acestei eta
pe. Pe primul loc a trecut Ni
kolai Gorelov (U.R.S.S.) —
21h 01:26, urmat de olandezul 
Kujpers — la 4:30 și iugo
slavul Bilici — la 5:14.

Pe echipe, conduce U.R.S.S., 
urmată de Polonia — la 
15:34. Selecționata de tineret 
a României ocupă locul opt.

timpul 
orară :

indivi-

Bu-Prima treime a „Marii 
cle“ n-a adus nimic senzațio
nal : organizatorii _i-au propus 

en ja- 
acceptat 
respon- 

din pri-

lui Merckx un „Tour 
une", iar belgianul a 
să-și asume enorma 
sabilitate de a fi. încă 
ma zi, ținta tuturor atacurilor. 
Ca învingător al ediției pre
cedente, Merckx a îmbrăcat 
de la start tricoul galben, a- 
poi a luat 20 secunde avans 
in etana prolog, alte cîteva 
secunde în etapa a doua și de 
atunci a rezistat, dezvăluindu-și 
intenția fermă de a încerca 
să poarte „lina de aur” pînă 
la capătul întrecerii — Paris, 
coca ce a mai făcut cu 10 ani 
în urmă francezul Anquetil.

După etapa a Vl-a, pentru 
Merckx a apărut, însă „peri
colul Motta”. Asul italian a 
urcat pe nesimțite în poziția 
5-a. la numai 43 secunde față de 
lider. Rutier complet, capabil 
prin ambiția și tenacitatea sa. de 
lovituri decisive, Gianni Motta 
ar putea să-1 contreze pe Mer
ckx, încercînd o coaliție cu 
francezii sau chiar cu belgia
nul Roger de Vlaeminck. Pen
tru că de Vlaeminck este, în 
Belgia, cel mai mare rival al 
lui Merckx și singurul care 
nu-i recunoaște supremația. 
Fostul campion mondial de 
ciclocros, dispune de o mare 
rezistentă ca și de viteză, dar 
calitățile sale de cățărător n-au 
fost încă verificate. Or, soar
ta Turului se va decide în cele 
din urmă pe munte, iar primul 
test va 
Puy de 
avea și 
niolului 
Al pi și 
atîtea 
deși Merckx mai 
mula secunde și în 
tracronometru de la Albi.

BRATISLAVA, 3 (prin te
lefon). Au început întrecerile 
primei ediții a „Cupei Dună
rii" la polo, la care participă 
reprezentativele României, 
Poloniei, Cehoslovaciei, Cana
dei, precum și selecționatele 
de tineret ale Ungariei, Bul
gariei și Cehoslovaciei.

în primul meci din cadrul 
grupei A, formația țării noa
stre a întrecut cu ușurință 
echipa Poloniei la scorul de 
8—5 (3—1, 1—1, 2—1, 2—2), 
după un joc în care a avut 
inițiativa în permanență. 
Punctele selecționatei româ
ne au fost înscrise de Lazăr

4, Zamfirescu 2, D. Popescu 
și Cornel Rusu. In aceeași 
grupă. Cehoslovacia a învins 
Polonia cu 6—2.

Rezultate din grupa B : Un-' 
garia tineret — Bulgaria tine
ret 6—2 ; Canada — Ceho
slovacia tineret 4—3 ; Bulga
ria tineret — Cehoslovacia ti
neret 9—6.

A

F.C. ARGEȘ - IRAN

IN FINALA LA TEHERAN

CICLIȘTI ROMÂNI 
IN UNGARIA

Cursa dcllstă contracronome- 
tru pe echipe, desfășurată ta ju
rul localităților Salgotarjan — 
Hatvan, a fost cîștigată de pri
ma selecționată a Ungariei (100 
km) in 2h 18:44. Pe locurile ur
mătoare : Ungaria (B) — la 2:08, 
România — la 2:14, Bulgaria — 
la 2:57.

TEHERAN 3 (Agerpres). — 
Finala turneului internațional 
de fotbal de la Teheran se va 
disputa între formația F.C. Ar
geș Pitești și reprezentativa 
Iranului. în prima semifinală, 
fotbaliștii români au învins cu 
1—0 (0—0) echipa olimpică a 
Turciei. Golul victoriei a fost 
înscris în minutul 76 de Jer- 
can. în cea de-a doua semifi
nală, formația Iranului a în
trecut cu 3—1 (2—1) selecțio
nata olimpică a Austriei.

Concursul de la AACHEN

CĂLĂREȚII AMERICANI AU ClȘTIGAT
„PREMIUL NAȚIUNILOR1*

fi escaladarea vîrfului 
Ddme, unde am putea 
surpriza apariției spa- 
Ocana. Urcușurile din 
Pirinei vor 
examene

fi apoi tot 
hotărîtoare, 
poate acu- 
etapa con-

MtlNCIIEN, 3 (Agerpres). 
Concursul internațional de 
călărie de la Aachen a pro
gramat proba pe echipe do
tată cu „Premiul Națiunilor". 
Victoria a revenit formației 
S.U.A. (Joseph Fargis pe 
„Bonte", Conrad Homfeld pe

„Triple Crown", William 
Steinkraus pe „Fleet Apple"), 
urmată de selecționatele An
gliei, R.F. a Germaniei, Fran
ței, Italiei, U.R.S.S., Spaniei, 
Elveției, Poloniei, Belgiei șl 
Olandei.

4

^ultimele știri* ultimele rezultate *ultimeîeștiri*
KAREN MORAS 

4:20,9 — 400 m LIBER !
înotătorii australieni continuă 

să se afle într-o formă exce
lentă. în întrecerile campiona
telor de iarnă desfășurate la 
Sydney. Qraham Windeatt a 
înotat 200 m mixt în 2:05,9, iar 
Karen Moras 400 m liber în 
4:20.9 șl 200 m mixt în 2:19,8 — 
cele mal bune performante mon
diale din toate timpurile în ba
zin de 25 m.

Alte rezultate : O. 
52,8 — 100 m liber ;
1:57,1 — 200 m liber, 
400 m liber și 15:48,8 — 1500 m 
liber ; B. Cooper 15:57,0 — 1500 m 
liber și 2:08,1 — 200 m spate ; 
N. Rogers 2:07,1 — 200 m del
fin : Jane Comerford 4:28,9 — 
400 m liber ; Debbie Cain 66,8 
— 100 m spat» ; Beverley Whit
field 1:15,8 — 100 m bras ; Su« 
Funch 64,8 — 100 m delfin.

Rogers 
Windeatt 
4:02,8 —

Bolcaniada de fotbal
ROMÂNIA — BULGARIA 0—0

Aseară, la Atena, în primul joc 
din cadrul turneului balcanic de 
fotbal, pentru echipele de tineret, 
România a terminat la egalitate 
cu echipa Bulgariei : 0—0. Ora

tfrzle Ia care a fost programată 
partida nu ne permite să oferim 
amănunte. Vom reveni tn ziarul 
de mllne.

ROMANIA A ÎNVINS IARĂȘI MEXICUL LA VOLEI
La Sibiu a avut Ioc a treia »I 

ultima tattlnlre, dintre reprezen
tativa țării noastre șl selecționata 
Mexicului, la volei masculin. Deși 
victorioși cu scorul de 3—0 (8, 11, 
9), voleibaliștii români nu *u ju
cat la fel de bine oa ta partidele 
anterioare, permlțtad oaspeților să 

• puncteze, ta special ta eetul doi

cfnd aceștia au și condus cu 9—7 
Șl 11—8. Antrenorii echipei româ
ne au folosit întreg lotul de ju
cători, mai puțin Udișteanu (acci
dentat). Au arbitrat C. Pltaru șl 
W. FUk, ambii din Sibiu. Mllne, 
oaspeții, vor susține ultimul 
meci al turneului, la București, 
tn compania echipei Steaua.
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