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ARUNCĂTOARELE NOASTRE DE DISC O REVELAȚIE!PROLETARI DIN TOATE ȚAR!LE, UHIȚI-VĂ!

Menis, o atletă nouă pe firmament, care uluiește pe statisticienii atletismuluiArgentina

la Helsinki!

Romeo VILARA i

m 
m 
m 
m 
m

un efort pentru a ușura, într-un 
fel, munca selecționerilor! Și zău, 
ar fi mai mult decît frumos dacă

și la alte probe (și atletismul, din 
fericire, are încă multe altele), am 
fi în aceeași situație ca la arun
carea discului femei I Pentru res
pectarea adevărului, se cuvine să

1970
i Lla Manollu
i Olimpia Cataramă
i Argentina Menit
i Ștefania Lesenciuo 
i Carmen Ionescu

ceilalți vor trebui să mei convingă, 
înainte de a se lua o decizie de
finitivă în privința selecționării 
lor.

1971

61,08 m Argentina Menis
60.68 m Li a Manollu
60,50 m Olimpia Cataramă
57,18 m Carmen Ionescu
51,24 m Ștefania Lesenciuc
290.68 metri

59,48
58,26
55,14
51,90
50,02
274,80 metri

0 EXCELENTĂ ȘI CONVINGĂTOARE
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FURNIZOARE PRINCIPALE ALE ECHIPEI NAȚIONALE
Final de stagiune fotbalistică bogat, 

inedit, palpitant, ca și cum un re
gizor, iscusit și viclean în același 
timp, ar fi știut să țeasă un fir 
lung de incertitudini care să producă 
multiple emoții și discuții. După ca
ruselul liderilor, furnizat etapă de 
etapă de către Dinamo și Rapid, în
cheiat cu victoria dînamoviștilor ; 
după cursa de urmărire a Progresului, 
terminată cu deznădejde, iată că fi
nala Cupei ne-a oferit meciul unei 
mari rivalități sportive în care cele 
mai puternice cluburi sportive româ
nești, Dinamo și S.'eaua. sînt anga
jate pe toate planurile. Mai cu seamă, 
cînd este vorba de fotbal, știm cu

Cu prilejul finalei „Cupei 
României” a avut loc festivi- 
atea de premiere a mai mul
tor echipe : DINAMO BUCU
REȘTI a primit Cupa, Cupa- 
pui. tricourile și medaliile de 
campioni —. STEAUA — Cupa 
României. Cupa-pui, medaliile 
pentru locul 3 in campionat ; - 
RAPID — medaliile pentru ■' 
locul 2 in campionat ; „U“
CLUJ — Cupa pentru cîștiga- 
rea campionatului de tineret- 
rezerve ; ȘCOALA SPORTIVA 
SIBIU — Cupa și medaliile de 
campioni la juniori ; PETRO
LUL PLOIEȘTI — medaliile 
pentru locul 2 in campionatul 
de juniori ; VICTOR PĂDU- 
REANU — Cupa pentru ceț 
mai bun arbitru al anului.

toții, ambiția sportivă nu cunoaște 
limite. Jucătorii in cauză devin de-a 
dreptul monopoliști. Vor și Campio
natul și Cupa. După cum alaltăieri 
seara, după finala Cupei, Sătmăreanu 
ofta după prilejul pe care l-a avut 
la un moment dat echipa lui să atace 
poziția de lider : la fel echipa lui 
Lucescu ardea de dorința unui „e- 
vent”. fată de realizarea căruia a 
fost mai aproape decît Steaua.

Fe noi, și credem că la fel gîndesc 
majoritatea iubitorilor fotbalului, ne
legați cu jurămint de un <dub sau 
altul, ne bucură împrejurarea că 
ambele lidere ale fotbalului nostru, 
una campioană și atta deținătoarea 
Cupei, sînt in același timp principa
lele furn; oare ale echipei naționale. 
Acesta este un motiv îndreptățit de 
speranță pentru Campionatul euro
pean. pentru Turneul final olimpic 
și Cupele europene.

Iată de ce, la timpul potrivit, va
loarea și forma echipei Dinamo au 
susținut o partitură extrem de grea, 
cu note acute în campionat și în 
confruntările internaționale, dîndu-ne 
o satisfacție unanimă, chiar dacă 
formația a slăbit in finalul de cam
pionat. în acest timp, Steaua, a in- 
tîmpinat dificultăți de omogenizare 
și organizare a jocului, dar a insis-

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 3-a)

Președintele F. R. Fotbal, tov. Mircea Angelescu, 
înminind cupa și tricourile de campioni echipei Dii 
namo București, felicită pe Ion Nunweiller căpitanul 
campionilor...

Fotografiile

...Ion Nunweiller felicită la rîndul lui pe colegii 
de campionat de la Steaua, cîștigători ai Cupei, pen
tru performanța lor. Un gest frumos pe care l-au 
urmat toți ceilalți dinamoviști.

de fotbal de Dragoș NEAGU și Theo MACARSCHI

ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI A CIȘTIGAT
PRIMA EDIȚIE A „CUPEI DUNARII‘‘

Deji cu standardul îndeplinit, una dintre 
aruncătoarele de disc nu va putea concura

Exact cu o săptămînă în urmă, 
scriam despre terțetul de nădejde 
al aruncătoarelor noastre de disc 
și iată că, mai repede decît ne-am 
închipuit, sîntem puși astăzi în si
tuația de a relua aceiași temă. 
De data acesta nu vom mai scrie 
însă despre cunoscutul terțet, ci 
despre un ... cvartet !

Duminică, pe stadionul budapes- 
tan Elore, Argentina Menis a arun
cat discul la 61,08 m, corectînd ast
fel cu mai bine de jumătate de 
metru recordul național deținut de 
Olimpia Cataramă. în felul acesta, 
Menis devine prima aruncătoare 
din țara noastră care trece de 61 
de metri, după ce tot ea fusese 
aceea care „spărsese gheața" și la 
60 m. La rîndul ei, Lia Manoliu a 
întrecut recordul Olimpiei Cata
ramă, obținînd 60,68 m ! în același 
cerc de concurs au mai fost pre
zente și alte două atlete românce i 
fosta recordmană Cataramă care a 
marcat rezultatul de 57,44 m și, 
junioara de ieri, Carmen Ionescu. 
Aceasta a făcut la Budapesta un 
salt de valoare impresionant (57,18 
m) care o apropie de elita mon
dială a aruncătoarelor de disc. Ast
fel că, terțetul a devenit cvartet! 
Interesant de subliniat amănuntul 
că la această oră, România are 
patru atlete capabile să evolueze 
în întrecerile pentru titlul conti
nental de la Helsinki, deoarece 
potrivit cerințelor forului atletic 
continental, toate patru au obținut 
standardul de participare la C.E. 
— 55,00 m. Ba mai mult, toate 
patru au îndeplinit și norma fi-

menționăm că într-o situație ase
mănătoare se află și sprinterii da 
la 100 m, numai că rezultatele lor 
excelente au foști înregistrate în
tr-o singură cursă (să fi fost aceea 
momentul de vîrf 7) la concursul 
republican de primăvară, după 
care cifrele n-au fost întrecute și 
nici măcar egalate! Munteanu,' 
Szabo, Stan, Zamfirescu, Nemeș și

PROPAGANDA PENTRU
SPORTUL LUPTELOR"

BRATISLAVA 5 (prin
Echipa de polo a Românie! 
nat categoric întrecerile primei edi
ții a „Cupei Dunării", cucerind tro
feul pus în joc. Jucătorii noștri au 
ciștigat toate cele patru partide sus
ținute la scoruri concludente, fiind 
deseori aplaudați pentru jocul lor 
spectaculos.

In ultima zi a turneului. „7“-le 
României a întrecut categoric forma
ția de tineret a Bulgariei cu scorul 
de 13-4 (2-1. 6-0. 3-1. 2-2) prin golu
rile înscrise de Claudiu Rusu 4, Cor
nel Rusu 3. Lazăr 2, Mihăilescu, Zam
firescu. Dinu Popescu și Novac. Po
loiștii noștri au atacat continuu, rea- 
lizînd majoritatea punctelor la capă
tul unor contraatacuri rapide. în 
aceeași reuniune. Polonia a învins 
Cehoslovacia tineret cu 8-2 (2-2. 3-0,

telefon), 
a domi-

1-0. 2-0), iar prima reprezentativă a 
Cehoslovaciei ă dispus de formația 
de tineret a Ungariei cu 4-2 (1-1, 2-0, 
0-0. 1-1).

Ultima partidă a prilejuit tricolori
lor o nouă demonstrație, de data a- 
ceasta în fața tinerilor poloiști din 
echipa ungară. în 1968. cu trei luni 
înaintea J.O. din Mexic, naționala 
română fusese învinsă de aceeași 
formație cu 4-3 la Budapesta. De 
data aceasta, jucătorii români și-au 
luat o strălucită revanșă, obținînd o 
victorie categorică. Zamfirescu și co
echipierii săi. confirmind forma bună 
în care se află, au atacat variat și

în permanență, obligîndu-și adversa
rii la o apărare disperată. Dar. în 
ciuda eforturilor deosebite depuse de 
poloiștii maghiari, echipa română a 
ciștigat categoric cu 9-3 (3-1, 3-1. 2-0, 
1-1). Au marcat pentru învingători : 
Zamfirescu 2, Lazăr 2. Culineac 2, Mi- 
hăilescu. C. Rusu și M. Popescu. Ce
lelalte rezultate : Polonla-Canada 6-4 
(1-1, 3-1. 0-0 2-2) și Cehoslovacia- 
Bulgaria tineret 8-5 (3-3, 4-1, 1-1,
0-0).

Clasament final : 1. ROMANIA, 2. 
Cehoslovacia. 3. Ungaria tineret, 4. 
Bulgaria tineret, 5. Polonia, 6. Canada, 
7. Cehoslovacia tineret.

CELE MAI BUNE

PERFORMANTE

DIN ACEST AN

GLEB PINTILIE
CAMPION

întrecerile celor mai buni șkeet- 
iști din țările balcanice S-au în
cheiat la Atena. Primul loc și titlul 
de campion balcanic a fost cucerit 
de trăgătorul român Gleb Plntille 
cu 194 t. La proba pe echipe, titlul 
a revenit reprezentativei Bulgariei, 
urmată de selecționatele Greciei 
și României.

LA SKEET
BALCANIC

După raliul

61,08
60,68
60,62
60,50
60,12
60,10 m Manollu
60,04 m Menis

m MENIS 
MANOLIU 
Menis 
CATARAMA 
Menis

m 
m 
m 
m

Budapesta 4 iulie
Budapesta 4 iulie
Budapesta 4 Iulie

Pitești 1 mai
București 2 mai
Praga 25 iunie

București 24 aprilie

xată de federația noastră de spe
cialitate, care este de 57 de metri, 
în felul acesta, pentru prima oară 
în istoria atletismului nostru femi
nin apare o atare situație: deși 
mai multe atlete și-au cucerit drep
tul de a evolua la o mare compe
tiție, cum sînt campionatele euro
pene. una dintre ele nu va putea 
totuși concura, pentru simplul mo
tiv că regulamentele internaționale 
nu admit, pentru o țară, decît cel 
mult trei sportive Ia fiecare probă!!

în această situație, avem con
vingerea că pentru a se vedea în 
posesia biletului de călătorie pen
tru Helsinki, fiecare dintre aceste 
aruncătoare nu va precupeți nici

Interviul nostru cu Milan ERCEGAN,
CONSTANȚA, 5 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — După ce a 
urmărit numeroase meciuri din ca
drul celei de a X-a ediții a tur
neului Internațional de la Con
stanța, Milan Ercegan, președinte 
ad-interim al F.I.L.A., a avut ama
bilitatea să ne împărtășească im
presiile sale de conducător al aces
tui for sportiv internațional și de... 
spectator, timp de trei zile, în sala

— Știm că în acest an ați ur
mărit toate marile turnee interna
ționale. Ce ne puteți spune, prin 
comparație, despre. întrecerile de 
la Constanța ?

— Pentru mine acest turneu a 
fost cel mai atractiv și cel mai 
convingător în ceea ce privește 
progresul înregistrat în ultima vre
me de acest sport, căruia ne-am 
dedicat. Nu o spun din simplă po
litețe, ci cu deplină convingere și 
o mare satisfacție. Pot spune că 
toți membrii F.I.L.A. au rămas en
tuziasmați nu numai de calitatea 
disputelor, ceea ce, de altfel, era 
previzibil, ci și de spectaculozita
tea și dinamismul meciurilor din 
cadrul fiecărei categorii, atît la li
bere cit și la greco-romane. Iată 
pentru ce consider că turneul de la 
Constanța a însemnat o excelentă 
și convingătoare propagandă pen
tru sportul luptelor și profit de 
prilejul ce-mi oferă această convor
bire pentru a reînnoi mulțumirile 
mele și ale celorlalți membri ai 
F.I.L.A. adresate 
spectatorilor și 
ților.

— Pentru că 
vor desfășura

președinte ad-interim al F.I.L.&

organizatorilor, 
tuturor concuren-

peste puțin timp se 
la Soția campiona-

tn prim plan O. Ciocan 
torul ediției din acest an a 
lui Turciei". (Citiți în pag. 
rubrica de ciclism cu note, 
și comentarii de la ultimele între
ceri internaționale).

cîștigă- 
„Turu- 
a Il-a 
cronici

UN EXPERIMENT DE MARE UTILITATE LA „ELECTRONICA»

DECIT S-O
La 10 octombrie 1970, Centrul de 

cercetări științifice și documentare 
tehnică al C.N.E.F.S., în colaborare 
cu Comisia pentru probleme de 
sport și turism din cadrul U.G.S.R. 
au început la uzinele Electronica 
din Capitală un experiment privind 
posibilitatea practicării de către sa- 
lariați a exercițiilor fizice, în 
timpul pauzelor de lucru. După o 
riguroasă vizită medicală efectuată 
de specialiști ai Centrului de me
dicină sportivă, s-au ales pentru 
testări 100 de subiecți din secția 
nr. 270. Colectivul de specialiști 
condus de conf. dr. Nicu Alexe, 
directorul centrului de cercetări, și 
prof. Virgil Mazilu, și alcătuit din 
profesorii E. Wilk, A. Focșeneanu, 
medicii 
hologii 
pornit 
propus,

gații psiho-fiziologice printre mun
citori. „Uzina, ne spunea prof. V. 
Mazilu, n-a fost aleasă la întim- 
plare. Munca in acest tip de uzină 
modernă este specifică zilelor în 
care trăim, în întregul 
întreprinderii reieșind

angrenaj al 
puternic în

S. Petrea, A. Popovici, psi- 
Șt. Popescu, T. Huțuleac, a 
la' realizarea obiectivului 
făcînd o serie de investi-

tele mondiale, vă rugăm să ne spu* 
neți în ce măsură turneul de la 
Constanța a prilejuit o repetiție de 
calitate ?

— „Internaționalele* României atf 
constituit ultima verificare în ca* 
drul unei competiții de amploare 
a luptătorilor europeni, dinaintea 
mondialelor. Și din acest punct de 
vedere, satisfacțiile noastre sînt 
multiple și cred că, da rîndul lor, 
toate echipele au multe motive de 
apreciere deosebită a acestui tur-

Don GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a B-a)

AVEM, DAR MAI MULT NU AVEM ECHIPE
începătorii ne dau speranțe

ROMÂNIEI

Spațiul cronicii de ieri 
permis să ne ocupăm de 
tarea echipelor din care 
parte cei mai mulți dintre concu-

nu ne-a 
compor- 

au făcut

'■■■

renții consacrați, prezenți Ia raliul 
României, și nici de începătorii 
care au înfruntat și ei dificultățile 
unui traseu de 1 161 km.

Echipe organizate a« fost pre
zente la start tn număr de cinci i 
Uzina Dacia-Pitești, Steagul roșu- 
Brașov, Politehnica-Brașov, Auto
buzul și Danubiana București. In
teresant este faptul că formațiile 
nu sînt cele știute din raliurile

județene, ele variind — cum ie în* 
timplă numai In automobilism —• 
de la o cursă la alta. Astfel, pen* 
tru echipa „Dacia", în afara echl* 
pajelop știute, a concurat de data 
aceasta șl cel format din Eugen 
Ionescu-Grlstea — P. Vezeanu, pi
lotul devenind de curînd salariat 
la unitatea uzinei, din București, 
în orice caz „Dacia" a fost prezen
tă In cursă cu 5 echipaje, dintre 
care doar unul a abandonat (acci
dent), reușind să cîștige clar în
trecerea pe echipe, pe lingă du
bla victorie în class a IV-a și un 
Ioc secund în clasa a V-a. Este 
fără îndoială un rezultat meritoriu 
care răsplătește eforturile uzinei 
noastre, deși l-am putea pretinde o 
și mai mare angrenare In activita
tea competițională. Prin apariția 
unei a doua echipe brașovene, Po
litehnica, bine organizată, dar ur
mărită de neșansă și descomple
tată de accidente, Steagul roșa 
Brașov a trebuit să facă apel la 
alergătorii clujeni pentru a-și com
pleta echipa, aceștia din urmă ne- 
maigăsind în orașul lor sprijin, 
deși era de așteptat ca uzina de 
bujii Sinterom să se intereseze în 
continuare de competiții. Sperăm 
că victoria valorosului echipaj Puiu 
— Pescaru și locul doi pe echipe 
vor stimula echipa Steagul roșu să 
se reorganizeze și să-și definitiveze 
o echipă proprie, Iar Sinteromul 
să revină, ca echipă, în raliuri. 
Alergătorii bucureștenl au avut și 
ei echipe, dar ca e organizare des
tul de slabă, departe de posibili-

Gh. EPURAN

relief aspecte de sedentarism, de 
efort fizic aproape inexistent, în
cordări psihice care duc uneori la

Romeo CALARAȘANU

Ca și în anii trecuți, echipajul 
au reprezentat uzina brașoveană

victorios în raliul României, Aurel Puiu 
Steagul roșu.

(Continuare tn vag. a B-a)

la uzinele Electronica are la baza, după cumxperimentul de 
se vede, o idee generoasă : aceea de a demonstra necesitatea 
și utilitatea practicării exercițiului fizic, în formele sale cele mai 

simple, în timpul pauzelor de producție.
Sondarea cîtorva muncitoare atestă interesul manifestat pentru 

mișcare în generat, rezultatele unor testări demonstrînd practic indici 
calitativ superiori ai stării de sănătate a subiecților, faptul că exer
cițiul fizic practicat la timpul potrivit mărește capacitatea de muncă 
și, ca urmare, este de un ajutor neprețuit in procesul de producție.

Efortul colectivului de cercetători merită, desigur, toată conside
rația, prin aceea că urmărește să combată cu mijloace științifice efec
tele negative ale sedentarismului, să întărească — cu ajutorul exerci
țiului fizic — sănătatea oamenilor. (stingă) și Constantin Pescaru, 

Foto! N. DRAGOȘ fVontinuara în pag. • B-a)
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IN PRIMĂVARĂ PLOAIE,
ACUM VINT PUTERNIC

și rezultatele de valoare se lasă așteptate j O REUȘITĂ

TURNEUL DE LA CONSTANȚA, 

AVANPREMIERĂ A „MONDIALELOR^
• Hotărit lucru atleții juniori nu 

ne pot arăta încă ceea ce sint 
stare. Și aceasta numai ți numai din 
cauza timpului nefavorabil. La Con
stanța, in primăvară, a plouat toren
țial : acum la București, la „națio
nale”. a bătut un vint puternic care 
a împiedicat realizarea unor rezul
tate valoroase. Păcat. Dar și așa re
centele campionate aie juniorilor mari 
au însemnat o reușită.

• Competiția a constituit și un 
ultim criteriu de selecție a lotului 
care ne va reprezenta peste puțină 
vreme la Atena, la Jocurile Balca
nice pentru juniori. în general, au 
existat multe evidențieri care ne 
îndreptățesc să sperăm într-o com
portare bună pe stadionul atenian, 
între aceștia Lean, Oană, Mitrofan,

Cristali, 
Gavrilaș,

in
• In finalul curSei de 1500 

Gheorgbe Ghipu, ciștigătorul. 
jenat pe al doilea clasat, Florea San
dru. Arbitrii au procedat la descali
ficarea lui Ghipu (după părerea 
noastră cu destulă ușurință) dar San
dru a solicitat recalificarea campio-

m 
l-a

Iată rezultatele complete ale probe
lor zilei a doua a campionatelor repu
blicane de juniori, pe care nu le-am putut 
prezenta în numărul de ieri, nefiind 
în posesia lor, în timp util : BĂIEȚI : 
800 m :

Gale
Soare (L.E.A.

m : Fl. Sandru
Dinescu
Onescu

Gh. Ghipu (Metalul) 
(CorvinuJ Hunedoara) 

CI. Muscel) 
(Metalul) 

Constanța) 
Craiova)

(S. s.
(Rovine
Sandru 15:13.4. Gh. 

15:16.0. -

1:54,3, 
x:54.4, 

1:54,9 ;
4:04,2,
4:04,2, 

4:05,0 : 
, Matei 
15:28,8 ;

Ia Constanța, au luat 
întrecerile Turneului interna- 

de lupte, greco-romane și libe- 
țării noastre. Fiind vorba des- 
competiție la care au partici-

Duminică, 
sfirșit 
țional 
re al
Pre o 
pat concurenți din 14 țări am solici
tat Ia sfirșitul acesteia citeva păreri 
pe marginea concursului.

Răducu, Dinu. Szatmari, 
Măgirescu. Chira. Ghipu, ______
Cătineanu. Holub. Pe de altă parte au 
fost însă și destui aceia de la care se 
așteptau altfel de evoluții, cu mult 
mai bune : Cubleșan, Jinga, Slașo- 
meanu, Ticu, Sălăjean, Anton, Voicu, 
Maidic, Pentru ei. ca și pentru alții, 
va trebui ca pregătirile să fie inten
sificate deoarece J.B. nu sint un con
curs oarecare 1

• Consemnăm noi nume de atleți 
iritrați în perimetrul performanței : 
Nieolae Soare. Cornel Tonchievici, 
Constantin Bădoi. Liviu David. Valen
tin Ciurea. Cristian Pascu. Eleonora 
Crăciun. Mariana loneseu. Doina Se- 
reșan. Talentul pe care-1 dovedesc 
este o garanție pentru viitor. Dar nu
mai cu talent astăzi nu Se mai poate 
face față cerințelor în continuă creș
tere ale atletismului. Trebuie deci și 
muncă, pasiune, sirguință 1

• Subliniem „producția” unora 
dintre tinerii elevi ai antrenorilor 
Geta Mușat. Georgeta și Silviu Du
mitrescu. Mihai Răuțoiu, Ion Dumi- 
trașcu. Xcnofonte Boboc. Ionel Cio- 
tea. Cornel Stăncscu, Irma Kiss, Pe
ter Naghi etc.

• O veritabilă surpriză, succesul 
din clasamentul pe echipe al atleților 
de la Metalul București. La acest 
club atletismul se scrie cu A 
(mare), ca atare este sprijinit multi
lateral și se muncește cu sirguință 
de jos și pină sus. Metalul are o sec
ție de atletism în care majoritatea 
componenților o formează cei care 
aici au buchisit primele litere ale 
alfabetului atletic. Bravo. Metalul !

Berceanu l-a dus pe Jerzy Jaroszek (Polonia) in această poziție critică 
si luptătorul polonez nu va mai putea evita tușul

Foto i Vasile BAGEAO

diale vă pot spune că ele se află în 
plină desfășurare. Partidele, atit cele 
de la greco-romane cît și de la li
bere vor avea loc pe trei podiumuri 
instalate în incinta stadionului Vasil 
Levski din Sofia. Comitetul de orga
nizare va asigura condiții excepțio
nale pentru oaspeți. Pină în prezent, 
am primit confirmări din partea _con- 
curenților din 30 de țări. Cred că va 
fi ediția cu cel mal mare număr de 
participanți dar. în același timp, cu 
duelurile cele mai dificile. Explicabil, 
dacă ne gindim că în anul viitor, ma
joritatea celor care vor participa la 
mondialele de Ia Sofia, vor fi pre- 
zenți și la meciurile Olimpiadei de 
la Munchen”.

ȚENO ȚENOV (Bulgaria), membru 
în Biroul prezidențial F.I.L.A., con
ducătorul lotului bulgar : „Acest tur
neu a fost unul dintre cele mai mari 
pe care l-am văzut în ultimii ani. 
Atit confruntările cit și organizarea 
trebuie apreciate în termeni super
lativi. Românii au dovedit încă o dată 
că se pricep să organizezee mari com
petiții. Pentru mine a fost deosebit 
de important acest concurs întrucit, 
după cum se știe, peste O lună. în ca
pitala țării noastre, vor avea loc 
campionatele mondiale, la ambele sti
luri. Luptătorii români s-au prezen
tat bine pregătiți și au făcut fată cu 
succes asalturilor concurenților oas
peți. Cei 
excelenți. 
sînt și ei 
să obțină 
orientare a forului 
cată pentru prima 
neu, a contribuit 
spectaculozitatea întilnirilor. Totodată, 
mulți luptători valoroși, au fost de
terminați. de teama de a nu fi des
calificați pentru pasivitate, să riște 
și să declanșeze procedee tehnice 
mai puțin pregătite.

în privința pregătirilor pe care noi 
le facem pentru campionatele mon-

4.

peste puțin timp, 
importante. Noua 

internațional, apli- 
dată la acest tur
la dinamizarea și

de la greco-romane
iar specialiștii dv. Ia libere 
capabili,
succese

sînt

REPREZENTATIVA BUCUREȘTIULUI

LILIANA LEAU
„CUPA ROMÂNIEI"

E.
N.
1500
A. 
N.
5000 Ui : FI.
(Metalul) 15:16.0. N. Onescu 
400 mg : A. Cristalj (L.E.A. CI. Muscel) 
54.6. E. Gheorghe (C.S.S. Buc.) 55.0. 
Gh. Avram (Farul) 551 ; 2000 m ob. : 
St. Goanță (C.S. Pitești) 6:04,0. D. Be- 
lini (L.E.A. CI. Muscel) 6:05,4 V. Lupu 
(S.S.A.) 6:15.4 ; 4x400 m : L.E.A. CI.
Muscel 3:22,3. Corvinul Hunedoara 
3:25.6. S.S.A. 3:26,5 : 10 km tnarș : Fi. 
Tufan (Dlnamo) 49:30,2. L. Pescaru 
(C.S.O. CI. Muscel) 49:42.6, Al. Marin 
(Dinamo) 50:05.8. FE*TE, 400 m : Liliana 
Leau (Lie. 
Tăriță (C.
Sâlăgean
800 m : 
2:17,3, 
Toader (Lie. 4 Galați) 2U7.5 : 
Cornelia Holub 
4:46,0, 
4 :52.4 . .
47,32. Daniela Mesaroș (C.S.M. Cluj) 
42,54. Rodica Dragu (C.S. Brăila© 39,86 ; 
4x400 m : Metalul 3:58.6. Clubul Atletic 
Roman 4:02,4, C.S.M. Cluj 4:03.9.

In clasamentul general pe medalii 
primul loc a revenit atleților de la 
Metalul București cu 7 medalii de aur 
și una de argint. Pe locul doi S.S.A. 
6—3—3, iar ne locul trei, -frumoasă sur
priză, Liceul experimental de atletism 
din Cîmpulung Muscel 3—2—3 ; în con
tinuare : 4. Dlnamo 2—2—2. 5. Sc. sp. 
Bacău 2—1—0, 6—7. Petrolul și Liceul
2 Rm. Vîlcea 2—0—0, 8. Sc. Sp. Cluj 
1—2—1. 9—10. Șc. Sp. Oradea șl Rovine 
Craiova 1—1—2

2 Rm. Viljea) 57.6. Elena 
A. Roman) 58,3, Leontina 

(C.S. Baia Mare) 58.4 ; 
Cornelia Holub (Metalul) 

Leontina Sâlăgean 2:17,5. Paula " ’ ■ — - ... - — jsoo m .
4:45.4, Paulă Toader

Dumitra Drăzan (Dinamo) 
suliță : Eva Zotgâ (Se. Sp. Cluj) 

Daniela Mesaroș (C.S.M.

HERMAN SCHWIDLING (R. F. a 
Germaniei), membru în Biroul pre
zidențial F.I.L.A., președintele Fede
rației de lupte din R. F. a Germaniei 
și membru în comitetul de organizare 
ai J. O. de la Munchen : „Sînt feri
cit că am participat la acest turneu 
nu numai pentru faptul că el a fost 
găzduit pe frumosul litoral românesc, 
ci și pentru că am asistat la o com
petiție excelentă din toate punctele 
de vedere. Luptătorii români, mai 
mult cei de la greco-romane au. după 
părerea mea, mari șanse Ia Olimpiada 
pe care o va organiza țara noastră. 
Eu le doresc de pe acum să obțină cit 
mai multe medalii. Și. fiindcă a venit 
vorba despre întrecerile olimpice de 
la Munchen. vreau să vă spun că ab
solut toți cei care vor veni la această 
ediție vor avea cele mai bune con
diții, Toate preparativele le facem cu 
ajutorul computerelor și nu cred că 
acestea vor greși..."

O EXCELENTĂ PROPAGANDĂ
(Urmare din pag. 1/

nului, precizind că nu fusese jenat cu 
intenție și a refuzat să primească un 
tricou de campion ciștigat la... masa 
verde !

N. M.

• Timp de trei zile, la Sibiu, 
s-au desfășurat întrecerile pentru 
titlurile dc campioni ai asociați
lor Voința, lată rezultatele înre- 
g.strate la juniori (în ordinea cate
goriilor): Tr. Boșeu (Galați) b.p.
C. Dreer (lași), A. Turei (Cluj) b. 
ab. 1 T. Dinu (Buc), Șt. Cociog 
(Galați) b. p. Gh. Oncel (Buzău),
D. Gorea (Reghin) b. p. Șt. Dumi
nica (Galați), C. Manea (Buzău) 
b. ab. 3 M. Merișor (Brăila), C. 
Dumitrescu (Buzău) b. ab. 2 M. 
Simion (Buc), Gh. Pîrlici (Cîmpu- 
lung Muscel) b. ab. 1 St. Kaiser 
(Satu Mare), C. Terpovici (Pitești) 
b. p. 
Alucăi 
(Buc;, 
b. ab. 
niori: 
Bredeanu 
Mare) 
iești), 
Petre 
Rușit 
(Satu 
(Buc), 
I,. Mathe (Cluj), 
(Satu Mare) b.
I. Farcaș (Cluj) b. p. V. Deșliu 
(Buzău), N.
V. Tamaș

• Intr-un meci amical, disputat 
la Galați. între pugiliștii de la 
Oțelul și cei de la Rapid București, 
gazdele au obținut victoria cu 
28—12. Cele mai frumoase meciuri 
au fost realizate de Anton Cojan 
(Oțelul), care l-a învins prin aban
don în repriza secundă pe N. Fru- 
mosu (Rapid), I. Mageri (Rapid), 
învingător tot prin abandon în ul
timul rund în disputa cu N. Deicu 
și D. Bucur (Oțelul), care l-a în
trecut la puncte 
(Rapid).

A CIȘTIGAT
întrecerile finale ale celei de a XIV-a 

ediții a „Cupei României*4 la probele de 
pușcă s-au încheiat. Reprezentativa mu
nicipiului București (antrenor O. Ga
lea) a acumulat 3 puncte în clasamentul 
general, cucerind trofeul competiției, 
Ordinea lacurilor este următoarea : iud. 
PRAHOVA I (antrenor L. Cristescu) 5 
p., IAȘI (antrenor Rodica Apetroaiei) 
5 p.. ARAD 9 p., BRAȘOV 10 p„ TIMIȘ 
12 p. A surprins neparticiparea țintași- 
lor din județele Cluj, Vrancea, Ilfov, 
Bacău. Suceava, Dolj, unde tirul are o 
largă bază de masă.

Dintre sportivi s-au remarcat G. Vlă
dan. Ana Pal, Melania Morariu la armă 
standard și L. Szatmari, D. Lucache, G. 
Barbu, Eugenia Marin la armă sport.

Desfășurarea actualei ediții a „Cupei 
României" impune în viitor comisiilor 
județene de tir să acorde o mai mare 
atenție etapelor pe asociație și munici
piu.

Rezultatele tehnice : Armă sport
3x20 f. seniori : 1. L. Szatmari (Arad)

507 p„ 2. M. Mușa (Prahova) 492 p.. 3. 
S. Galamboș (Timiș) 470 p.; senioare ;
1. Melania Morariu (Iași) 492 p.; 2. Pe-
truța Ciutu (Prahova) 470 p.: 3. Dorina 
Moldovan (Timiș) 465 p.; ’ " ~
Lucache (Iași) 496 p.
(București) 488 p.; 3. C. 
rești) 481 p.; junioare : 
rin (Teleorman) 459 p.; 1 
(Olimpia) 452 p.; *
(Prahova) 433 p.
1870 p.: 2. București 1863 p.. ...
p. Armă standard 3x20 f. seniori : 1. G. 
Vlădan (București) 561 p.; 2. P. David 
(Brașov) 549 p.: 3. V. Boghian (lași) 
535 p.; senioare : 1. M. Morariu 547 p.:
2. Florica Romano (București) 539 p.; 3. 
Mihaela Cernat. (Prahova) 504 p.; ju
niori : 1. Anca Pal (Brașov) 537 p.: 2. 
D. Nicolescu (Prahova) 534 p.; 3. I. Ipl- 
machi (lași) 529 p.; echipe: 1. Bucu
rești 1624 p.; 2. Iași 1611 p.; 3. Brașov 
1578 p.

; juniori : 1. D. 
; 2. G. Barbu 

:. Becea (Bueu-
1. Eugenia Ma-
2. Stela Mageru 

3. Marilena Corbu 
echipe : 1 Prahova

3. Iași 1847

P. GORETI

pe P. Cojocaru

ciclism ■
7

C. Dobrițoiu (Tg. Jiu), V. 
(Iași), b. k.o. 3 I. Șerban 
L. Moldovan (Satu Mare) 
3 I. Măriuțeag (Tulcea); se- 
P. ~ -Petrescu (Buc) b. 

(Pioiești), Gh. Ratz 
neprez. Tr. Toma 
Anderco (Cluj) b.

p. T. 
(Satu 
(Plo- 
p. I. 
b. p.

b.
O.
(Buc), C. Manea (Buc)
Orhan (Tg. Jiu), L. Ghete 
Mare) b. k.o. 1 T. Miron 
M. Teofil (Buc) b. neprez.

I. Borchescu 
p. C. Stan (Buc),

Pantofaru (Buc) b. p. 
(Satu Mare).

© Timișoara a 
reuniune de box 
aer liber. S-au întîlnit 
C.F.R. și C.S.M. Reșița, 
tele tehnice:
b. p. C. Bojneae (R), Șt. Costel (R) 
b. p. M. Lacatoș (T), Gh. Rădoi 
(R) b. p. I. Bojidar (T), I. Virag 
(R) b. p. Muțiu (T). A. Stana ~ 
b. p. P. Ratky (R), I. Ionescu 
b. ab. 2 Gh. Mihalache (R), 
Muscă (R) b. 
Florea (T) b. 
Stanca (T) b.
V. Didea (R) 
I. Dobriceanu
(R), C. Sprinceană 
Sima (R).

găzduit prima 
din acest an, in 

echipele 
Rezulta- 

Gh. Petrovici (T)

Gh. Topirceanu coresp.

P.

ab.
p. 

ab.
b.
(T)

(T)
(T) 
C.

(T), 
N.

3 I. Știrban 
Plenerth (R),
3 D. Neagoe (R), 
p. P. Miron (T), 
egal cu M. Ruica

(T) b. p.

C. Crctu — coresp.

LEONID LIBERMAN (U.R.S.S.) 
clasat pe primul loc la categoria 82 
kg (greco-romane) : „Mă bucur foarte 
mult că am obținut acest succes la 
cel de al doilea turneu internațional 
la care am participat pînă acum. 
Este adevărat că Ia cei 19 ani ai mei 
mulți mă pot invidia, dar m-am pre
gătit zi de zi pentru a avea o com
portare cît mai bună 
Constanța. Știam că 
luptători valoroși și 
lași timp să obțin 
vorabil. La această 
prezentat cei mai mulți
— 16 — și, la început, am avut mari 
emoții".

la turneul de la 
aici vor veni 

doream în ace- 
un rezultat fn- 
categorie s-au 

concurenți

GHEORGHE BERCEANU (Româ
nia), învingător la categoria 48 kg. 
(greco-romane) : „Am suferit multe 
zile după insuccesul de la finalele 
campionatelor naționale unde. cre- 
zind că voi concura cu șanse de reu
șită la „52 kg' 
cursa pentru 
astă dată. însă, 
totul pentru a

St. LAIBNER — PUTERNIC

PENTRU SPORTUL NOSTRU CU
Succesul pistarzilor români la cea 

de a doua ediție a competiției in
ternaționale „Cupa ziarului SPOR
TUL" a fost evident. Mai presus 
însă de numărul victoriilor (valoa
rea oaspeților, a cicliștilor din Bul
garia, Cehoslovacia și Ungaria n-a 
fost la nivelul exigențelor) trebuie 
pusă dorința tricolorilor de a rea
liza performanțe notabile în pofida 
condițiilor atmosferice total nefavo
rabile. „Cupa ziarului SPORTUL" 
a fost folosită judicios pentru a 
se scoate în evidență nivelul la 
care au ajuns pistarzii români.

Fără îndoială, deasupra tuturor, 
cu o clasă deasupra, 
Ștefan Laibner.
de ani, pregătit 
cea Mihăilescu, 
talent, avînd —

s-a situat
Acest tînăr de 21 
de antrenorul Mir- 

este un autentic 
chiar în momentul

UNIVERSITATEA CLUJ

PROMOVATĂ ÎN DIVIZIA A
Cea de a doua echipă care a 

promovat anul acesta în divizia A 
feminină, alături de puternica for
mație bucureșteană, Rapid, este 
UNIVERSITATEA CLUJ. Timp de 
trei ani, handbalistele acestui club 
au fost la un pas de a se număra

printre cele mai bune 10 teamuri 
din țară, dar de fiecare dată au 
ratat de puțin trecerea pragului 
dintre divizia secundă și prima 
competiție internă a handbalului 
feminin. De această dată, elevele 
antrenorului Tiberiu Rusu au por-

nît tare, n-au pierdut nici un meci 
în tur (18 puncte din 18 posibile!) 
și cu această zestre s-au calificat. 
Cea mai bună jucătoare a forma
ției a fost maestra sportului Rodi- 
ca Vidu (82 de goluri din cele 249 
realizate de întreaga echipă).

Handbalistele de la Universitatea Cluj, fotografiate după unul din ultimele meciuri susținute în divizia B

de față — o bună valoare inter
națională. Deși în timpul concursu
lui a bătut un. vînt năpraznic, Ște
fan Laibner a realizat — numai 
prin forțe proprii — în proba de 
viteză 11,5 s, performanță remar
cabilă care, în condiții normale, 
ar.fi putut coborî pînă la 11,3 s. 
La 1 000 m cu start de pe loc a 
uimit prin forță și judicios dozaj 
al eforturilor. El ar fi realizat sîm- 
bătă pe Dinamo 1 :08,4 — I : 08,8 
dacă în timpul evoluției n-ar fi în- 
tîlnit opoziția curenților de aer. Pe 
un velodrom mai rapid decît cel 
de la Dinamo sau pe o pistă de 
lemn, Ștefan Laibner — sportiv 
sîrguincios, de o exemplară conști
inciozitate — poate încă în acest 
sezon să ajungă la rezultate în ju
rul a 1 :08, ceea ce îi dă dreptul 
să aspire la unul dintre primele 
șase locurj la mondiale. Progresînd 
firesc, în 1972 Ștefan laibner se 
poate înscrie printre pretendenții 
la medaliile J.O. de la Milnchen.

Desigur, pentru a urca aceste 
trepte în ierarhia internațională 
valorosul sportiv are nevoie de un 
sprijin eficient. In momentul de 
față se află în R. D. Germană pen
tru a participa la două concursuri 
de viteză, urmînd ca în zilele de 
14—16 iulie să ia startul și în 
concursul internațional de la Sofia, 
organizat paralel cu Balcaniada de 
ciclism fond. Cele două concursuri 
sînt bune. Laibngr are însă nevoie 
și de evoluții în întreceri cu vii
torii săi adversari și forul de spe
cialitate are datoria să facă efor
turi pentru ca recordmanul și cam
pionul României în proba de 1000 
m cu start de pe loc să fie pre
zent la competiții pe pistele de la 
Zurich și Varese (pe una dintre ele 
va avea loc întrecerea pentru titlul 
mondial). Și, în orice caz, Ștefan 
Laibner trebuie să participe la 
C.M.

Performanța Iui Laibner repre
zintă un puternic stimulent pentru 
întreg ciclismul nostru. Echipa de

La Sofia, juniorii noștri

n-au confirmat
telefon, de la trimisul 

simbâtă

flhmnre din pap- 1)

După raliul ROMÂNIEI
sosire (11) 

ele au re-

am fost eliminat din 
primele locuri. De 

la Constanța, am făcut 
mă reabilita”.

Costin CHIRIAC

STIMULENT

PEDALE
(la velodrom) și cea de

Și
urmărire
100 km contratimp (șosea) sînt 
ele înscrise în disputa pentru in
trarea în echipa olimpică a Româ
niei. Ambiționate de acest pistard 
valoros, ele vor face eforturi pen
tru a-1 urma.

Hristache NAUM

„Turul Turciei” — competiție

C. CIOCAN

la 
care au lat parte echipele Bulgariei, 
Turciei, Irakului și României — s-a 
încheiat duminică la Istanbul cu vic
toria reprezentanților noștri. Tn cla
samentul individual, primul loc a 
fost ocupat de CONSTANTIN CIO
CAN, iar in cel pe echipe de forma
ția ROMÂNIEI (Vasile Selejan, Alex. 
Sofronie, Ștefan Suciu, Const, 
și Vasile Burlacu — antrenor 
VASILE).

Ciocan
ION

înscrie

tățile uzinelor respective. Tncercînd 
să tragem concluzii, trebuie să sub
liniem faptul că sprijinul pe care 
competițiile auto îl primesc din 
partea principalelor unități ale in
dustriei legate direct de automobil 
este încă mic și incomplet, doar 
„Dacia" făcînd într-un fel excepție.

Dacă echipele consacraților nu 
ne-au prilejuit constatări îmbucu
rătoare, începătorii prezenți la ra
liul României ne-au dat, în schimb, 
un motiv de satisfacție. In primul 
rind prin numărul echipajelor pre-

zente la start (15) și la 
și apoi prin felul cum 
zalvat dificultățile unui traseu de 
1 161 km. De remarcat că în afara 
celor 3 abandonuri înregistrate din 
cauza defecțiunilor tehnice pe pri
mii kilometri (pînă la prima probă 
specială), doar un singur echipaj a 
mai ieșit din cursă în timpul 
nopții. Sîntem însă datori să re
marcăm lipsa de cunoștințe și de 
responsabilitate a unor piloți care 
crezînd că dovedesc o stăpînire 
deosebită a mașinii, conduc în pro
be speciale cu cotul pe geam și 
doar cu o mînă pe volan (echipa
jele 414 și 405 respectiv N. Sofar 
și M, Grigorescu). Această manieră

de a conduce, inadmisibilă chiar 
la plimbare, este departe de măies
trie, cel mai ușor derapaj nemai- 
putînd fi controlat.

Iată, în final rezultatele în ra
liul începătorilor :

CLASAMENT GENERAL: 1. M. 
Sturza — I. Rizescu (Dacia 1100) 
1378,1 p, 2. F. Leu — N. Leu (Da
cia 1100) 1399 p, 3. A. Florea — M. 
Militaru (Dacia 1100) 1451 p. Toți 
acești alergători au ocupat primele 
locuri și în clasa a IV-a, a V-a 
fiind cîștigată de M. Grigorescu — 
I. Butoi (Dacia 1100) 1482,6 p iar a 
Il-a de S Puia — I. Cazai (Fiat 
850) 1538,9 p.

SOFIA, 5 (prin 
nostru). Timp de două zile 
șl duminică — s-au desfășurat pe velo
dromul din capitala Bulgariei întrecerile 
celei de a IH-a ediții a oempetițiai 
„Prietenia", la care au participat juniori 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba. R.D. 
Germană. Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Disputele s-au ridi
cat la un nivel bun, datorită valorii re
prezentanților R.D. Germane și 
U.R.S.S,. care, de altfel, au șl cucerit 
victoria în toate probele.

Sovieticul A. Vdobln s-a clasat primul 
în proba de 1 000 m cu start de pe loc. 
realizind timpul de 1:11,2. Reprezentan
tul nostru M. Roșu a ocupat locul 10 
cu 1:16,1. R. Hegeholtz (R.D.G,) a obți
nut victoria la urmărire individuală 
(4 000 m) cu 5:10.8 (ciclistul român C. 
Hîrjescu a realizat 3:23,3). In proba de 
viteză. cîștigată de V. Nemcenko 
(U.R.S.S.), cei doi reprezentanți al Ro
mâniei (M. Roșu și Gh. Șchiopu) au 
cedat din preliminarii. In finala probei 
de urmărire pe echipe, formația R. " 
Germane a obținut victoria cu 4:49.0. în 
timp ce echipa noastră — care a realizat 
5:03,4 — s-a clasat abia pe locul 6. In 
sfirșit, cursa cu adițiune de puncte — 
deosebit de spectaculoasă — disputată 
pe parcursul a 90 de ture (30 km) — cu 
sprint la trei ture — a revenit lui R. 
Schilisgard (R.D.G.) cave a totalizat 59 
de puncte (întrecerea a durat 42 mln„ 
medie orară 42.852 km). Primul dintre 
români — Gh. Tudor, 11 puncte.

Desigur, rezultatele obținute de ju
niorii români sînt departe de a fi mul
țumitoare, orieît de selectă ar fi fost 
participarea la această ediție a compe
tiției „Prietenia". Forul de resort va tre
bui să țină seama de acest insucces și 
să la măsurile ce se impun.

Marți șl miercuri au loc probele de 
fond (80 km contratimp pe echipe șl o 
cursă pe circuit) în care sperăm că ru
tierii români vor izbuti rezultate mai 
apropiate de pretențiile justificate pe 
care le avem de la ei.

CONSTANTIN CIOCAN se 
printre perfomerii valoroși ai spor
tului nostru cu pedale. El are 28 de 
ani. s-a născut la Cîmpina și a înce
put să practice sportul cu pedale, cu 
12 ani în urmă, la Ploiești. Actual
mente face parte din clubul sportiv 
Dinamo. C. Ciocan este un rutier cu 
vechi state de serviciu în națională. 
Participant la „Cursa Păcii", la cam
pionatele mondiale și la alte mari în
treceri internaționale, el s-a impus 
îndeosebi prin dirzenie. Un sincer 
bravo acestui sîrguincios rutier, ca 
și colegilor săi din echipa națională 
care l-au susținut și au asigurat vic
toria reprezentativei României 
„Turul Turciei”.

D.

Emil IENCEC

Deși a cuprins în program probe 
adresate elementelor mai modeste 
— cu două excepții — ultima re
uniune a suplinit inconvenientul 
prin spectaculozitate, toate aler
gările încheindu-se cu sosiri capti
vante. Victoria zilei a recoltat-o 
Mizantrop, învingător la fotografie 
asupra lui Senior, Săraca și Florid, 
după o cursă în care toți cei men
ționați au avut rînd pe rînd mo
mente favorabile în parcurs. An
trenorul Teofil a reușit, de altfel, 
să mai cîștige încă o probă, cu 
Tesalia, demonstrînd o muncă per
severentă cu elevii săi.

La fel se poate scrie și despre 
antrenorul Solcan, care a cîștigat 
cu Filtru și Hortensiu, ultimul con-

neu. Este mai mult ca sigur că 
o mare parte dintre luptătorii care 
au evoluat în „Sala sporturilor" se 
vor număra printre cîștigătorii sau 
medaliații campionatelor mondiale.

— Ce remarcă ați făcut în cele 
trei zile de întreceri ?

— Despre sportivii români voi 
spune ulterior cîteva cuvinte. Pînă 
atunci să aminteso că, după opinia 
mea, în progres evident s-au pre
zentat luptătorii din R. D. Ger
mană, Ungaria șl Norvegia, dar 
este desigur foarte greu de stabilit 
o departajare valorică a echipelor, 
fiecare avînd un număr mai mare 
sau mai mic de luptători care au 
excelat la Constanța.

— Au învins, în general, favoriții 
dar, plăcute sau nu, n-au lipsit 
nici surprizele. Cum vi le expli
cați ?

— Sportivii care n-au confirmat 
pronosticurile au întemeiate motive 
de insatisfacție și, personal, le 
doresc o revanșă apropiată. Mă gîn- 
deso la unii dintre luptătorii bul
gari, din R. D. Germană și chiar 
din România care, după cum se 
știe, au fost victimele unor rezul
tate surpriză. Turneul a fost însă 
extrem de puternic, iar numărul 
mare de participanți a sporit di
ficultățile de concurs. Aceasta este, 
după părerea mea, principala ex
plicație a faptului că nu toți cam
pionii sau favoriții și-au putut rea
liza proiectele.

— Mî-ați promis o apreciere a 
evoluției sportivilor români ...

— Cunosc de mult și cred că 
destul de bine școala românească 
de lupte. în turneul de la Con
stanța, ea și-a reconfirmat, evident, 
valoarea. Cucerirea celor 12 titluri 
reprezintă desigur un succes de 
prestigiu, dar și mai important mi 
se pare faptul că la această oră, 
ia toate categoriile de greutate, 
există cîte 3 pînă la 5 luptători 
de valoare foarte apropiată și că, 
fără îndoială, România ar putea fi 
reprezentată excelent de cîteva 
echipe naționale la fel de puter
nice.

— Intuițt, probabil, și o între
bare vizînd șansele luptătorilor ro
mâni la campionatele mondiale 1

— Sînt convins că la Sofia, deșt 
va fi cea mai puternică ediție din 
istoria competiției, luptătorii ro
mâni vor juca un rol important în 
stabilirea laureaților. Cred că nu 
greșeșc afirmînd că luptătorii ro
mâni au mari șanse să ocupe unul 
din primele trei locuri la 5—6 ca
tegorii.

— Pentru not este important să 
cunoaștem și opiniile oaspeților 
despre organizarea acestui turneu. 
Vă rugăm să ni le împărtășiți.

— România are o recunoscută 
experiență și în acest domeniu și 
nu ne-a surprins excelenta organi
zare de la Constanța. Comisia de 
organizare, federația de lupte, din 
cîte mi-am dat seama și factorii 
sportivi locali, au făcut totul pen
tru ca întîlnirile să se dispute in 
cele mai bune condiții și pentru ca 
oaspeții celei de a X-a ediții a 
acestui turneu internațional să păs
treze amintiri deosebit de plăcute.

UN EXPERIMENT LA „ELECTRONICA”
(Urmare din pag. 1 )

ostenii, depresiuni nervoase etc. 
Testele apticate muncitoarelor (pen
tru că acj..predpriii,ri§" ‘ "^taignțul*’^ 
feminin) urmăresc, între altele, di
namica efortului psihic, mai precis 
rezistența nervoasă pe parcursul 
zilei de muncă, tncercînd să pre
cizeze momentul cînd începe să se 
instaleze starea de oboseală. Au 
fost aplicate probe-test înainte de 
începerea programului, la orele 10 
și 14. Muncitoarele participă la un 
program de exerciții fizice (la orele 
6, 8, 10 și 12), precum și la acțiuni 
turistice de sfirșit de săptămină,.^ 
care sint foarte solicitate.

Colectivul, de cercetători, la care 
s-a adăugat și un profesor practi
cian ce conduce exercițiile de în
viorare, a procedat recent la o 
nouă testare prin sondaj, la un 
procent de cea 20 la sută dintre 
muncitoarele testate inițial. Se con
stată, pe baza prelucrării datelor 
preliminare, o ameliorare a stării 
de sănătate a majorității munci
toarelor, în special cea legată de 
oboseala nervoasă. Cîștigat de idee, 
șeful atelierului nr. 270, tov. Mar
cel Ștefănescu, lucrează și el ală
turi de profesorul metodist, prin 
exemplul său convingîndu-le pe 
muncitoare de necesitatea practică
rii exercițiului fizic.

Efqrtul colectivului de specialiști, 
care se Ocupă de acest experiment, 
a fost primit cu înțelegere de că
tre conducerea uzinelor, a organi
zației de partid și sindicat. Găsirea 
celor mai adecvate soluții, de a-i 
obișnui pe oameni cu mișcarea, cu 
formarea unor deprinderi motrice 
corecte, în scopul întăririi sănătă
ții, diferă enorm de ceea ce se în
țelegea în urmă cu 10—15 ani prin 
„gimnastică în producție". Am vă
zut muncitoare care în clipa cînd 
un semnal anunța pauza de lucru, 
au deschis cu repeziciune ferestrele 
pentru a primi aerul curat, de 
afară, executînd apoi, la comanda 
profesorului, diferite exerciții fizice 
compensatorii. Am văzut, de ase
menea, interesul cu care acestea 
lucrau la b.ara fixă reglabilă (pen
tru întinderea coloanei vertebrale) 
și la cele două aparate de vibro- 
masaj instalate în atelier. Intenția 
cercetătorilor este de a demonstra 
că e mult mai ușor să lupți îm
potriva instalării stării de oboseală, 
decît să apelezi la medic. Dacă în 
timpul pauzelor de lucru se vor fo
losi, pentru exerciții fizice, cîte 2—3 
minute, lucrul va putea fi reluat în 
condiții infinit mai bune. Convin
gerea colectivului de cercetători, la 
care subscriem și noi, este că or
ganizarea unor meciuri de volei, 
de pildă, după 8 ore de producție,

la care sînt angrenați un număr 
redus de participanți, nu are nici 
pe departe efectul pe care-1 au, 
asupra stării de sănătate, cele 8—10 
exerciții simple (dar care sînt fă
cute de toți salariații), și care se 
adresează îndeosebi coloanei verte
brale, membrelor superioare, în 
scopul păstrării și îmbunătățirii 
sănătății și capacității de muncă.

Experimentul de la Electronica 
continuă. Dacă la început, unora 
dintre salariate li se părea doar un 
element de joacă, treptat-treptat el 
a început să fie privit cu tot mai 
mare interes. Iată și cîteva opinii 
ale muncitoarelor din secția 270.

MINODORA MATEESCU i „îmi 
place din ce în ce mai mult să 
practic exercițiile fizice aci, ca și 
acasă". OPRINA POPESCU t „Mă 
simt mai bine, mai vioaie, cînd 
plec de la uzină. Gimnastica sim
plă pe care o practic aci mi-a în
tărit încrederea in sport". ELENA 
DAVID: „Aștept cu nerăbdare pau
zele de lucru pentru a mă ridica 
de pe scaun și a face cîteva miș
cări de relaxare". IOANA SANDU i 
„Mulțumesc celor care se ocupă — 
prin introducerea exercițiilor fizice 
— de sănătatea noastră".

Centrul ae cercetări științifice și 
documentare tehnică îșl propune ca 
la sfirșitul experimentului să tipă
rească o lucrare, pentru ca pe baza 
datelor obiective culese de-a lun
gul acțiunii de testare a muncito
rilor de la Electronica, să dove
dească științifio rolul primordial, 
tonifiant, al exercițiului fizio în 
activitatea omului zilelor noastre. 
Este neîndoielnic că lucrarea va 
avea un larg ecou.;.

SPECIALIST SOVIETIC 
LA CURSUL 

DE PERFECȚIONARE 

A ANTRENORILOR 
DIN ȚARA NOASTRĂ

De cîteva zile se află In țara noastră, 
pentru a împărtăși din experiența sa, 
cunoscuta specialistă sovietică Elena 
Petrovna Stepanenko, docent universi
tar, șefa catedrei de patinaj viteză de 
la Institutul de Educație Fizică din 
Moscova. Reputata tehniciană participă 
în aceste zile la cursul de perfecționare 
a. antrenorilor români de patinaj vi
teză, care are loc în Poiana Brașov.

ALERGĂRI VIU DISPUTATE
dus cu mult aplomb de Crăciun. 
Totuși, la victoria lui Filtru, tre
buie menționat că, prin prisma re
cordurilor, în afară de Telega, res
tul adversarilor nu prea au ară
tat tragere de inimă să-i dispute 
succesul...

Foarte bine s-a mai comportat 
învingătoarea Huluba, care, bine 
condusă de Olteanu, a confirmat 
pe deplin comportările anterioare.

Din evoluția mînjilor vom sem
nala performanțele înscrise de 
Tantal, Felina, Madrigal, Velo
drom și Goblen care au înregistrat 
rmeliorări de recorduri. Este cert 
că generația lor va fi mai bună 
decît cea precedentă, și chiar decît 
a celor de 4 ani, dar indicele lor

valoric este de așteptat să se ma-» 
nifeste după aceste ieșiri publice, 
pentru că abia de acum înainte 
încep pentru ei solicitările în curse 
mai importante.

Rezultatele tehnice: 1. Felina (S. 
Mihăilescu), Madrigal, Venera, 44,1, 
2. Huluba (I. Olteana), Sanda, 
Mercur, 33,1, 3. Filtru (G. Solean), 
Telega, Rigla, 33,4, 4. Tesalia (St 
Teofil), Goblen, Velodrom, 41,7, 5. 
Hortensiu (I. Crăciun), Tanța, Tor
pedo, 29,7, 6. Tantal (M. Ștefănes
cu), Ricuța, Odiseu, 38,3, 7. Mizan
trop (S. Onache), Senior, Săraca, 
26,6, 8. Joviala (D. Toduță), Voința, 
Epava, 44,1.

ț Niddy DUMITRESCU
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SA.TM&REA.NU Și TĂTARU către LUCESCU și DINU :
— Dragii mei, „dinsa" este specialitatea noastră !!!

Desen de NEAGU RADULESCU

Predare (și preluare) de ștafetă
La numai 24 de ore după ce a cu

cerit a 11-a Cupă, ieri, la prînz, Stea
ua s-a despărțit de antrenorul el 
din ultimii 4 ani. Ștefan Covaci. Eve
niment emoționant, intr-un cadru 
festiv, cu toasturi scurte, dar pline 
de atitea semnificații. Ștefan Covaci 
se intîlnea ieri pentru ultima dată cu 
băieții alături de care trăise unele 
necazuri dar și bucuria cuceririi a 
trei Cupe și a unui campionat națio
nal. Și băieții pe care i-a lăudat și 
criticat nu o dată, aveau să vibreze 
de emoție în clipele despărțirii, cind 
se fac bilanțuri și se nasc regrete. 
Acum, o dată cu mulțumirile și urări
le de succes adresate de președintele 
clubului, colonel Maximilian Pândele, 
Ștefan Covaci a primit o cupă de 
cristal din pprtea clubului și o pla
chetă din partea Consiliului politic 
suprem al Forțelor Armate. Jucătorii 
l-au desemnat pe Sătmăreanu, căpi
tanul echipei, să transmită un dar, in 
semn de prețuire. O plachetă cu un 
mesaj dăltuit cu dragoste și respect 
în metal : „Mulțumim antrenorului 
nostru pentru modul cum ne-a îndru
mat pentru a ne forma ca fotbaliști

și cetățeni ai patriei noastre socialiste. 
In cei 4 ani de lucru comun, am reu
șit să formăm o echipă, am învățat 
de Ia dumneavoastră că munca per
manentă este premisa afirmării noas
tre depline. Iți mulțumim din inimă, 
nea Piști !”

A urmat predarea „ștafetei”. Sim
bolic gest, semnificativă strîngere de 
mîini între Ștefan Covaci și noul an
trenor al Stelei Valentin Stănescu. 
„în aceste momente frumoase și tris
te, simt regretul că nu am făcut mai 
mult, împreună. în spiritul acestei 
idei, predau ștafeta prietenului meu 
Valentin Stănescu. Sînt sigur că va 
duce echipa pe trepte superioare” — 
spune Ștefan Covaci. Și Valentin 
Stănescu reia, imediat, dominat de 
emoții : „Doresc să duc mai departe 
munca valoroasă a colegului meu. 
fiind convins eă Steaua, cu un lot 
tânăr și valoros, poate obține rezul
tate și mai bune. Succesele vor fi 
dobindite, insă, numai cu contribu
ția dumnevoastră fermă, sinceră și 
consecventă".

I. MIRCEA

tat și a găsit rezolvările spre sfîrșitul 
sezonului, mai cu seamă in finala 
ambițiilor de duminică. Prin urmare, 
dacă avem în Dinamo București o 
campioană autentică, unanim recu
noscută. în Steaua găsim o formație 
cu un drum bine definit, acum, cu 
multe tinere talente, eare duminică 
seara au reușit să convingă pe teren 
și la televizoare că jocul practicat 
merită Cupa, indiferent de situațiile 
care le-ar fi putut ingreuia drumul 
spre victorie, indiferent de presupu
neri, de beneficii sau daune de pe 
urma arbitrajului.

în fapt, factura jocului, cursul a- 
cestuia și realizările au fost determi
nate de situația clară din ultimele 
săptămîni. privind evoluția echipelor 
Dinamo și Steaua și anume că in 
timp ce echipa campioană a slăbit, 
cîștigătoarea Cupei s-a întărit. Sîn
tem datori să afirmăm că această si
tuație este obiectivă, dacă av6m in 
vedere uzajul incomparabil mai mare 
al dinamoviștilor în serviciul echipei 
reprezentative de fotbal a țării, in 
timp ce Steaua a avut posibilitatea 
să-și intărească tinăra echipă la a- 
dăpost de eforturi maximale.

Este de datoria noastră să apreciem 
cu atît mai mult pe dinamovisti (ex
ceptând ieșirile nervoase) cu cit aceș
tia, în condițiile arătate mai sus, 
s-au mobilizat la maximum pentru a 
avea și satisfacția Cupei. Din acest 
punct de vedere, unii dintre jucătorii 
campioni, în special Mircea Lucescu, 
s-au întrecut Pe ei înșiși. Procentul 
necesar pentru o replică mai puter
nică n-a putut fi îndeplinit, deoarece 
unele puncte forte ale echipei. ca 
Dumitraehc de pildă, au scăzut ran
damentul chiar sub limita medie.

Strîngind mîinile dinamoviștilor 
pentru aportul adus fotbalului ro
mânesc, sîntem convinși că vacanta 
îi va reface pînă la toamnă, 
bucurăm, de asemenea, de ceea 
Steaua oferă acum patrimoniului 
chinei naționale. în momentul 
fată, nici o formulă de atac a echipei 
naționale „made Wembley” sau „made 
Guadalajara” nu mai are certitudinea 
titularizării. Tătarii et comp au. cum 
spun francezii, „l'cu vert” (verde la 
semafor) pentru echipa națională.

Iată. deci, ce am cîștigat noi toți 
care iubim fotbalul, din această edi
ție a campionatului. Avem credința 
că zestrea se va îmbogăți, dacă dina- 
moviștii vor ști să învețe din lecția 
de fiecare zi a fotbalului, să lase la 
o parte o anumită ingimfarc care-i 
duce Ia acte necugetate (la festivi
tatea de premiere și-au permis să jig
nească pe aceia care, in numele ofi
cialităților si al spectatorilor, le ofe
reau premiile). Tot așa dorim ca și 
noua generație a Stelei să știe să se 
descotorosească urgent de aerele ve-

Ne 
ce 
c- 
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Pentru prima oară, titlul de juniori a luat drumul Sibiului

A

U
III

Mărturisește profesorul Traian Todoran, antrenorul echipei Școlii sportive
zece minute de 
primiseră cupa

...Nu trecuseră nici 
cind juniorii sibieni 
de campioni — prima cupă din isto
ria unui oraș care în materie 
fotbal a rămas cel mai adesea în faza 
căutărilor —. și iată-ne în cabina lor, 
părtași la o bucurie greu de strins în 
cuvinte.

de

★
Am vrut să începem reportajul 

acesta cu Gtineș, portarul echipei, 
cel mai bun jucător al finalei, dar 
Guneș, sfios, trăgea cu coada ochiului 
spre profesorul Todoran, căutând un 
gest de sprijin, o confirmare tacită-

N-am reușit să smulg de la el 
mare lucru : e elev la Tălmaciu. face 
zilnic drumul pînă la Sibiu, pentru 
antrenamente, ii plac cărțile, 
desigur, și cele de școală"...

★
...într-un colț, cu bluza de trening 

pe umăr, căpitanul sibienilor. Eduard 
Schel, elev in anul III al Liceului 
Energetic.

— Ce-i. Edi ? După ce-ai ratat lo
vitura de la 11 metri, te-am văzut 
plingind cu hohote...

— Ce să fie?! Parcă e un vis...
— Nu te așteptai să cîștigați ?
— Dacă aș spune că mă așteptam, 

aș minți-.. Și eu, și ceilalți... Speiam 
să trecem două-trei 
iată-ne campioni I

— Ce-ți dorești 
mult ?

Ezită. Apoi :
— Să ajung la 

să-mi revăd părinții, prietenii, cole
gii... Nici nu știți ce înseamnă pentru 
noi. niște elevi fără nume, dintr-un 
oraș fără echipă în divizia A, să ieșim 
campioni... Zău, abia aștept să ajung 
la Sibiu... Acolo bucuria mi se va 
părea șt mai mare...

O încheiere la acest dialog : în ziua 
finalei, Eduard Schel a împlinit 18 ani- 
Drept cadou, profesorul Traian To
doran, antrenorul echipei, i-a oferit 
lui Schel banderola de căpitan, iar 
Schel a Știut să nu rămînă dator, 
oferindu-i inimosului profesor — el 
și ceilalți — titlul de campioni.

în sfîrșit. tumultul s-a stins. Ca
bina s-a golit. Discut cu profesorul 
de educație fizică (promoția 1959) 
Traian Todoran, antrenorul forma
ției. directorul școlii, fac-totum-ul a- 
cestei echipe, căreia îi dedică — 
după afirmațiile tinerilor fotbaliști 
din Sibiu — tot ceea ce înseamnă 
timp liber, echipă pe lingă care îi 
place să spună că deține toate „func
țiile", de la aceea de selecționer pînă 
la cea de... cîrpaci de crampoane !

La ora aceasta, profesorul Todoran 
trăiește clipe contradictorii, ameste- 
cînd necazul cu bucuria.

— De ce necaz 1
— Că n-am învins în 80 de mi

nute... Atunci, titlul ar fi avut pentru 
nune semnificații depline, dar — tre
buie să recunosc — Petrolul a jucat 
mai bine decît noi. a ratat mai mult...-

— Bine că a ieșit așa !...
— Ce să mai vorbim ! Băieții ăștia 

minunați meritau o recompensă, chiar 
dacă n-au făcut în finală cel mai bun 
joc ăi lor I

să nu ne mai antrenăm pe apucate, 
prin parcuri, pe stadioanele altora, un 
teren pe care să-l gospodărim noi...

Parcă iluminat. îl zărește pe Schel : 
— Măi. Schel. fie ti se pare impo

sibilă treaba asta cu terenul ?
— Acum. nu... Doar sîntem cam

pioni !
Se ridică, îmi strînge mîna :
— Sîntem campioni ? Nici nu-mi 

vine să cred...
Ovidiu IOANIȚOAIA

tururi, și acum —

acum cel

Sibiu cu „Cupa

detiste care au început să-i stăpî- 
ncască pe mulți dintre jucători.

Reamintind că împărțirea celor 
două mari trofee Ia sfîrșit de cam
pionat — pentru titlu și Cupă — s-a 
făcut în mod obiectiv, datorită factu
rii de joc practicate de Dinamo și 
Steaua, în perioade diferite și deci
sive, ne vom referi pe scurt la pro
blema arbitrajului finalei. Cîteva a- 
peltiri telefonice ne-au solicitat expli
carea rațiunii celor „trei stele” acor
date arbitrului K. Ghemigean. După 
cum se știe, numărul maxim de stele 
atribuite unui arbitru este de cinci. în 
cazul în speță, ziarul nostru a scă
zut „o stea" pentru faptul că arbi
trul nu s-a pronunțat imediat asu
pra infracțiunii pentru care, după 
cele constatate de el, a 
acordat 11 m în favoa
rea echipei Dinamo. A 
„doua stea” i-a fost lua
tă lui K. Ghemigean 
pentru motivul eă nu a 
eliminat . 
tori din ambele echipe, 
care au 
manifestări

în ceea 
penaityul neacordaț pen
tru faultarea lui Luces
cu în careu și faultul 
asupra Iui Sătmăreanu 
pentru care a fost dic
tat 11 m. ELEMENTUL 
INTENȚIONAL CON
STATAT DE ARBITRU 
ESTE HOTARÎTOR și 
în această privință este 
aproape imposibil pen
tru cei din tribune să 
departajeze infracțiunea 
voluntară dc cea invo
luntară, cu excepția si
tuațiilor extrem de cla
re. ceea ce nu a fost 
cazul, cel puțin pentru 
faza cu Lucescu.

Nu vrem să apărăm 
pe arbitri, indiferent de 
nume. Iată însă 
.ceștia sînt 
hotărască într-o 
une de secundă cea mai 
justă apreciere, pe cind 
noi, cei din tribune, și 
chiar din coloanele ru
bricilor de sport. nu 
reușim să clarificăm 
după ore întregi de dis
cuții, deși apelăm une
ori și Ia imprimările te
leviziunii. Dovadă că 
ieri și aproape sigur și 
azi, aprecierile asupra 
fazelor incriminate din 
finala Cupei sînt con
tradictorii. Chiar și în 
cadrul rubricii de fot
bal a ziarului nostru, pă
rerile au fost împărțite. Situația este 
explicabilă, datorită locurilor diferite 
ocupate pe stadion și care produc 
impresii uneori deformate față de 
realitatea fazelor. Aceasta și din cau
za aglomerărilor in teren. vitezei 
execuțiilor, ca și distanțelor la eare

ele se consumă. Iată, de altfel, și 
una din rațiunile deplinei suveranități 
conferită arbitrilor, cu prețul multor 
vicieri de rezultate, chiar și la 
pionatele mondiale.

Din păcate. în fotbalul nostru 
tă o mare doză de suspiciune
atinge, îndeosebi, arbitrajul autohton. 
De aceea, ne este greu să ne pronun
țăm. fără o dezbatere mai largă, 
asupra dilemei dacă este bine ca pe 
viitor să contăm pe arbitrii noștri, 
la jocurile de mare miză sau de ac
centuată rivalitate sportivă, sau să 
alimentăm mai departe neîncrederea 
și suspiciunea, apclîntl la arbitri 
străini, care, fie vorba intre noi. 
ne-au și decepționat dc cîteva ori.

a-că 
nevoiți să 

fracți-

De vorbă cu Angeloi Niculescu

ZAGALO, ANTRENORUL! BRAZILIEI, CHEMAT EXPRES ÎN 

TIMPUL LUCRĂRILOR « FOTBALUL MONDIAL LA ORA INFLU
ENȚELOR RECIPROCE W PREGĂTIREA JUCĂTORULUI SUPER- 

CLASĂ NECESITĂ O ATENȚIE DEOSEBITĂ

lui. Ce 
cutat ?

Haidu, portarul echipei Steaua, în duel cu 
Doru Popescu, a avut o contribuție prețioasă 
la succesul echipei sale.

Foto : Dragoș NEAGU

intenție fă- 
noștri ar fi 
străini, dar

Ce-i drept, procesele de 
cute de regulă arbitrilor 
ridicole în cazul acelora 
cine poate ști dacă nu s-ar cădea in
același păcat și în cazul folosirii mai 
frecvente a arbitrilor de peste ho
tare... ?

Barajul pentru divizia B la fotbal

CHIMIA FĂGĂRAȘ - ARIEȘUL TURDA 4-0 (2-0)
Stadionul Dinamo din Capitală 

a găzduit, ieri după-amiază, meciul 
reprogramat dintre Chimia Făgăraș 
și Arieșul Turda, din cadrul ba
rajului pentru divizia B. Partida 
a luat sfîrșit cu scorul de 4—0 
(2—0) în favoarea Chimiei Făgăraș.

Jucătorii de la Chimia au domi
nat copios, întreeîndu-și adversarii 
de o manieră categorică. Golurile

au fost realizate de Boantă (min. 
26, din 11 m ; un apărător a reți
nut cu mîna balonul care se în
drepta spre poarta goală), Ioniță 
(min. 33 și 62) și Fcher (min .50). 
A arbitrat foarte bine N. Petri- 
ceanu — București.

*

Sâptămîna trecută (între 28—30 
iunie), în pitoreasca stațiune elve
țiană ’ Klosters, și-a desfășurat lu
crările cel de al V-lea curs rezer
vat antrenorilor de echipe națio
nale, precum și șefilor de sectoare 
tehnice aparținînd federațiilor afi
liate la U.E.F.A. Cursul i-a avut, 
printre alții, ca principali conferen
țiari pe sir Matt Busby, Allen Wade 
(ambii din Anglia), Gavril Kacialin 
(U.R.S.S.), • Georges Boulogne (Fran
ța), I.adislo Kubala (Spania), dr. 
Klaus Dieter (R.F. a Germaniei) și 
prof. Ion Șiclovan (România). 
Scopul a fost acela de a prilejui, 
o dată în plus, un schimb de ex
periență asupra problemelor tehnice 
actuale' ale fotbalului internațional.

Prezent la acest important coloc
viu, Angelo Niculescu, antrenorul 
tricolorilor noștri, ne-a acordat ur
mătorul interviu ...

Să începem cu tematica cursu- 
probleme anume s-au dis-

împărți această problema- 
patru puncte: 1. Invăță-

— Aș 
tică în . 
minte ale ultimului campionat mon
dial — aspecte importante ale or
ganizării și desfășurării jocului, fcu 
accent pe exemplul brazilian ; 2. 
problema fiziologică în procesul de 
instruire-antrenament ; 3. pregătirea 
jucătorului de elită (n.n. referatul 
de bază a fost prezentat de prof. 
Ion Șiclovan) ; 4. importanța fac
torului psihologic.

de club Fluminense. 
mic exercițiu servește 
gate de joc, de unde rezultă că, 
în accepțiunea brazilienilor, antre
namentul înseamnă o cît mai fi
delă repetiție înaintea meciului.' 
Cuprinzând și secvențe dintr-un joc- 
școală, a surprins în film 
formației Fluminense de 
marcajul strict om la om, 
și pe jucătorul „il libero".

Și cel mai 
unei idei le-

tendința 
a folosi 
precum

că bra-

— Cine a vorbit despre „experi
mentul brazilian" 1

r— însuși Mario Zagalo, chemat 
expres în timpul lucrărilor. Antre
norul Braziliei a sosit în penul
tima zi a cursului, însoțit de pre
paratorul fizic al campionilor mon
diali, prof. Perreira. Primul s-a 
referit, firește, la aspectele legate 
de joc, iar celălalt la probleme 
care țin de pregătirea fizică a na
ționalei Braziliei. Referitor la evo
luția elevilor lui la C.M. din Me
xic, Zagalo a spus că la baza suc
cesului a stat o pregătire minu
țioasă la absolut toți factorii, ceea 
ce a avut ca efect — în condiții 
dificile de climă și altitudine — 
un potențial de joc fără precedent 
în istoria participărilor braziliene 
la C.M. El a mai ținut să subli
nieze, între altele, că pregătirea 
echipei, precum și formația prezen
tată în Mexic au diferit, în bună 
măsură, de ideile și intențiile pre
decesorului său, Joao Saldanha. In
teresant — prin ineditul și semni
ficația Iui — mi s-a părut filmul 
prezentat de Zagalo, făcut la un 
antrenament al cunoscutei echipe

— Cum explicați faptul
ca unic film 

caracter euro- 
vedere al or-

zilienii au prezentat 
unul cu pronunțat 
pean, din punct de 
ganizării jocului ?

— De mai multă vreme, cu 
mult timp înainte de Mexic, tehni
cienii fotbalului brazilian colindă 
Europa, vizitează marile cluburZ, 
filmează aspecte ale procesului de 
antrenament. Din asemenea con
tacte, îndeosebi cu fotbalul anglo- 
saxon, a rezultat, după părerea 
mea, prospețimea fizică a echipei 
lui Pele la ultimul campionat mon
dial. Referitor la demonstrația lui 
Fluminense, se pare că modalitatea 
de apărare, bazată pe sarcini mai 
precise, mai stricte, cîștigă la ora 
actuală teren și în concepția teh
nicienilor din Brazilia. Generaliza
rea pregătirii științifice, îndeosebi 
la factorul fizic, va permite fotba
lului brazilian să adopte, pe • 
scară mai mare, modalitatea de 
apărare a europenilor. Rămîne de 
văzut, cît de dispuși se vor arăta 
jucătorii din patria lui Rele să 
adopte acest sistem, cunoscut fiind 
faptul că el solicită mai mult 
efort și că este mai puțin furnizor 
de spectacol.

— Ce a cuprins, in esență, refe
ratul prof. Ion Șiclovan despre 
pregătirea jucătorului superclasă ?

Portarul ploieștean Theodor învins în... prelungiri. Din cele cinci penaltyuri sibienii n-au ratat decît unul.
> Foto : N. DRAGOȘ

îmi povestește apoi — cu glas li
niștit, ardelenesc — de „echipa din 
’66“. mai bună poate decît cea de 
aslâ^ ;

— Știți, nu m-au primit în ’66 în 
campionatul național, ziceau că n-am 

, i-am adus, la 
la federație : „bă- 
— le-am zis. „De 

ne-au întrebat ne- 
arăt că am echi- 
cu cineva aici, la

echipă... într-o zi. 
București pe toți. ! 
iețiî mei sînt jos“ 
ce i-ai adus ?“ — 1 
dumeriți... „Să vă 
pă. Vreau să joc < 
București, cu o formație din cam
pionat. și-apoi om vorbi...". Am jucat 
cu Școala sportivă nr. 2, nu știu ce 
mare favorită, și i-am bătut cu 5-2 ! 
Așa i-am convins...

— Profesore Todoran, să zicem ci 
titlul de astăzi ți-ar acorda puteri 
magice, puteri să-fi îndeplinești orice 
dorință. Ce ti-ai dori ?

Ia jocul în serios. Cade pe gîndurl. 
Apoi, arătînd cu mîna undeva în 
dreapta, acolo unde Schel așteaptă 
încă răbdător, cu „Cupa" alături...

— Aș dori să am un teren pentru 
copiii ăștia, un teren numai al nostru,

In Plenara de duminică a Comitetului federal au fost aprobate modificările 
aduse Regulamentului de organizare a activității fotbalistice. Aceste modifi
cări privesc și capitolul II al acestui regulamenrt, cel privitor la transferarea 

jucătorilor, care primește următoarea redactare (acest capitol incepc cu arii- colul 
23 al Regulamentului de organizare a activității fotbalistice) :

TELEFONUL
•Din „surse sigure" aflasem că 

talentatul fundaș clujean, COJOCA- 
R.U. va fi coleg cu Lereter, Bro- 
șovschi și Domide. Se pare că acest 
proiect a căzut în favoarea lui... 
F. C. Argeș.
• GOLEAC, cîndva titular al Po

litehnicii Iași, cedează postul din 
echipa de tineret-rezerve pentru 
unul, probabil, de titular la Spor
tul studențesc.
• ȘTEFAN COIDUM, ex-antre- 

norul Universității Craiova ne de
clara : „Vă spun pe cu vin tul meu 
de onoare că pînă acum n-am vor
bit cu nimeni, nimic. Am auzit și 
eu mai multe soluții"...
• După ce promovare în divizia 

A, odată cu A.S.A. Tg. Mureș, altă
dată cu Progresul, PAVLOVICI pro
misese că va duce în prima divizie 
și pe Metalul Tîrgoviște. Acțiunea, 
însă, a eșuat și după cîte sîntem 
informați fostul internațional va 
promova... de unul singur în prima

FĂRĂ FIR • ••

divizie, prin intermediul Farului, 
sau al echipei din Tg. Mureș.

• După ratarea barajului, fostul 
internațional VASILE COPIL, azi 
unul dintre apreciații antrenori ti
neri, era descurajat. Ne-a anunțat 
că va rămîne la Delta Tulcea. 
mai încerce o dată.
• Portarul VIDAC a venit 

U.T.A., a apărat cîteva meciuri 
acum le-a spus arădenilor „la re
vedere". Se reîntoarce pe malurile 
Begăi, revenind la fosta lui echipă, 
Politehnica.
• BUJOR își continuă intermi

nabila rută Rapid — Sportul Stu
dențesc — Rapid. în curînd, „ne
obositul călător" va poposi din nou 
în Giuleștl. Pentru cît timp? Ulti
ma oară a stat doar șase etape.
• Tîrgovișteanul PÎRVU va po

posi la Craiova, dar fosta lui echi
pă — Metalul — n-a „putut" să-i 
elibereze decît un certificat cu: „bun 
cu carantină".

Să

la 
Și

— In expunerea sa, colegul meu 
a plecat de le faptul că procesul 
de instruire-antrenament a evo
luat de o asemenea manieră incit 
pregătirea acelor fotbaliști care dau 
tonul jocului trebuie tratată cu 
pricepere și atenție . maximă. Pe 
scurt, ideea centrală a problemei 
ar fi următoarea : fără să facă vreo 
concesie personalității în joc, mă
iestria lui tehnică trebuie pusă în 
slujba întregii echipe. Prof. Șiclo
van a venit cu explicații concrete, 
cum ar fi, de pildă, modalitatea 
de acțiune a unei aripi • pînă în 
apropierea zonei de finalizare, o 
extremă are voie să uzeze de dri
bling, de conducerea mingii, după 
care, desigur, în funcție și de opo
ziția adversarului, pasa sau centra
rea precisă la coechipier devine o 
obligație. Dar toate acestea, cred 
eu, pot forma obiectul unui articol 
aparte'.

Nu ne rămîne de cit să lansăm 
invitația...

G. NICOLAESCU

Ciștigătorii tragerii
Categoria 3 (33 excursii în GRECIA 

plus diferența în numerar pînă la 8 000 
lei): 1. Bișcu I. Ion — Horezu jud. Vll- 
cea : 2. ștefan M. Constantin — Bucu
rești; 3. Dragomirescu Constantin — 
corn. Coteștt jud. Vrancea ; 4. Pușcă 
Tărtase. 5. lonescu Marja, 6. Vasile Mi
hai. 7. Sandu Anastase. 8. Ghiță Rădica. 
9. Elena Ciochină. 10. Ianculovicl Iancu, 
11. Cazacu Tamara. 12. ștefănescu Elena 
șl 13. Guriță Valentin, toți din Bucu
rești ; 14. Rădulescu I. Maria — com. 
Săpata jud. Argeș; 15. Politidu Reveca
— Oradea: 16. Skoda Adela — Turda;
17. Arsu Gheorghe — cam. Mîndra Sat 
Rîușor jud. Brașov; 18. Capătă Petre — 
Brașov ; 19. ~ ‘ ~
Brașov ; 20. Jarcău Marin 
telnicl sat ~
Leasa Iile 
stanța; 22. _
București: 23. Grlgoraș Vlctorel — com. 
Schela jud. Galați; 24. Lopsanszk! Elvira
— Lupeni: 25. Neag lolana — Lupeni; 
26. Vasile Ion — lași; 27. Chifan loan — 
com. Ciorteștl jud. Iași: 28. Ganea Ionel
— Curcani jud. Ilfov ; 29. Zinveliu Sever 
—• Someșuileac jud. Maramureș; 30. 
Dietrich Iohann — Reghin: 31. Lupșe H. 
Viorica Ana — Pitești; 32. Tujdea Ion

excepționale LOTO
— Simleu jud. Sălaj; 33. Botu ștefan — 
Tulcea (continuare în numărul de 
miercuri).

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 26 DIN 30 IUNIE 

1971

1 231 136 lei.

Stolca Ana — Săcele jud. 
corn. Scu- 

Brăgăreasa jud. Buzău; 21. 
— corn. Ovldiu jud. Con- 
Simionescu Anghelina —

Extragerea I : Categoria 1 : 1 variantă 
' 25% a 100 000 lei; a 2-a: 2,05 a 38 294 lei; 

a 3-a: 11,10 a 7 072 lei; a 4-a: 47,45 a 
1 654 lei. a 5-a: ...........
4 057,05 a 40 Iei.

Report cat. 1 :
Cîștlgul de la cat. 1 a revenit parti

cipantului ANDONIU MIHAI ION din 
Tg. Jiu.

Extragerea a H-a 
variante a 7 790 lei: 
D : 2 085.80 a 
F : 2 583,30 a

Report cat.
Cîștigătoril

cat. B (100%) , 
Grecia și diferența în bani.

: Categoria B : 11.20 
C : 42.05 a 2 075 lei;

122,35 a 200 lei;.E :60
40
A

de .................... _ ......... . .
primesc cite o excursie in

iei.
a 3-a (100%) și

RtibricS redactată de 
LOTO I’KONOSI’OKT

Art. 23. — Termene. Transferarea ju
cătorilor de la o secție (club) de fotbal 
la alta se poate efectua în următoarele 
perioade :

a) de la 1—21 iulie pentru 
echipelor divizionare A ;

b) de la 10—31 iulie 
celorlalte categorii.

în aceste perioade 
transferări de la și la 
competițională sau de 
superioară la alta inferioară.

c) după data de 31 iulie In termen de 
45 zile :

— de la încorporarea jucătorilor che
mați să-și satisfacă serviciul militar ț

— de la admiterea în anul I a studen
ților la cursurile de zi ale instituțiilor 
de învățămînt superior, a elevilor la 
cursurile școlilor tehnice de specialitate 
postliceale, precum și a elevilor școlilor 
profesionale cu durată de 3 ani ;

— de la trecerea în rezervă a milita
rilor care au efectuat serviciul militar 
obligatoriu ;

— de la primirea repartiției în produc-
' ție a absolvenților instituțiilor de învă
țămînt superior, a școlilor tehnice 
specialitate - —..... -
fesionale.

d) în tot 
ultimelor 6

— pentru _ 
de la secțiile de categorie competițională 
inferioară la altele de categorie, supe
rioară.

— pentru jucătorii echipelor de tine
ret-rezerve și de juniori care nu au 
jucat în prima echipă în turul sau re
turul campionatului, dar numai pentru 
echipele de categorie A. B și C. Acești 
jucători, o dată transferați, nu-și mai 
pot cere o nouă transferare, pînă la 
prima perioadă anuală de transferare.

Art. 24. — Acord obligatoriu. Pentru 
transferarea jucătorilor prevăzuțl la 
pct. a, b. c și d ale art. 23 este obliga
toriu acordul scris al secției (clubului) 
de fotbal 
rarea.

Art, 25. 
dreptului 
acordul 
de fotbal 
cere transferarea la alte secții, dar pri
mesc drept de joc pentru campionat și 
Cupa României numai după o perioadă 
de tranziție în care dreptul lor de joc

jucătorii

pentru

se vor 
aceeași 
la o

jucătorii

efectua 
categorie 
categorie

de 
postiiceală șl a școlilor pro-

cursul anului, cu excepția 
etape ale campionatului : 
jucătorii care promovează

de la care se solicită transfc-

— Suspendarea temporară a 
do joc. Jucătorii care nu obțin 
scris al secțiilor (cluburilor) 
la care slnt legitimați își pot

este suspendat temporar, după cum ur
mează :

a) după 6 luni de la data efectuării 
noii legitimări pentru jucătorii care pro
movează de la secțiile (cluburile) cu 
echipe de categorie inferioară la secții 
(cluburi) cu echipe de categorie supe
rioară ;

Acești jucători pot fi folosiți, în pe
rioada de tranziție, numai la jocuri 
amicale, interne și internaționale, iar

burlle) de fotbal, cu conslmțămîntul 
scris al jucățorllor în cauză, pot efectua 
transferări' pe termen limitat, după care 
jucătorii cedați temporar revin de drept 
ia secția (clubul) de la care au fost 
transferați.

— In carnetul de legitimare al jucăto
rului, se va menționa secția (clubul) 
pentru care jucătorul primește drept de 
joc și perioada pentru care a fost cedat 
temporar.

Art. 28. — Dispoziții pentru jucătorii 
secțiilor (cluburilor) divizionare A :

— jucătorii care solicită transferarea 
pentru secțiile eu echipe în divizia na
țională A sau se găsesc legitimați pen-

Cazurile litigioase vor fl judecate de 
F.R. Fotbal care va hotărî.

Art. 29. — Efectuarea transferărilor. 
Operațiile de transferare vor fi efectuate 
de către :

— Federația 
jucătorii care 
(cluburile) de 
ziile A, B și 
aceiași județ.

— Comisiile județene de fotbal, pentru 
jucătorii care se transferă la secțiile ce 
activează în celelalte categorii competl- 
ționale.

Art. 30. — Actele necesare efectuării 
transferărilor.

Română de Fotbal pentru 
se transferă la secțiile 
fotbal cu echipe în dlvl- 
C, chiar dacă sînt din

A.

TRANSFERĂRILE, IN LUMINA
NOILOR PREVEDERI REGULAMENTARE

veditor că au fost achitate taxele de 
transferare stabilite de F.R. Fotbal.

Pentru jucătorii care se transferă din
tr-un județ în altul se va prezenta, o 
dată cu actele de mal sus șl fișa per
sonală aflată în evidența comisiei iu- 
dețene de fotbal de pe teritoriul căreia 
se transferă.

Art. 31. — Restituirea actelor. Cererile 
de transferare neînsoțite de toate actele 
regulamentare nu se primesc de F. R. 
Fotbal sau de comisiile județene de fot
bal ; ele se restituie imediat dacă au 
fost trimise prin poștă. Fac excepție 
cererile de transferare neinsoțite de 
acordul scris al secției (club) de la 
eare se cere transferarea, dacă acgsțea 
cuprind certificarea jucătorului șl a sec
ției (clubului) beneficiare că acceptă 
clauza perioadei de tranziție, dacă sînt 
introduse în termenele prevăzute 
ultimul, alineat al art. 25.

Art, 32. — Retragerea 
transferare.

Secțiile (cluburile) pot 
complete de transferare ________
perioada de transferare, dacă pînă

cererilor

de

de

cel din secții cu echipe în divizia na
țională A și la campionatul de tlneret- 
rezerve.

b) după un an de la data efectuării 
noii legitimări pentru jucătorii prove- 

niți de la secțiile (cluburile) cu echipe 
de aceeași categorie sau de categorie 
superioară la secții (cluburi) de catego
rie inferioară ;

Jucătorii prevăzuti la pct. a și b do- 
bîndesc drept de joc Imediat dacă in 
timpul perioadei de tranziție obțin a- 
cordul scris și necondiționat al secțiilor 
(cluburilor) de )a care provin.

Data dreptului de joc se Înscrie 
carnetul de legitimare.

c) depunerea cererilor jucătorilor pen
tru transferare cu perioadă de tranziție 
se poate face numai în perioadele de :

— 1—21 iulie pentru secțiile (cluburile) 
din divizia A ;

— 10—31 iulie pentru secțiile 
rile) din celelalte categorii.

— în 45 zile pentru jucătorii 
zuți la art. 23 punctul C.

Art. 26 — Interdicție. Jucătorii, 
cepția celor proveniți din echipele 
tineret-rezerve. în același tur sau retur 
al campionatului (serie), nu pot repre
zenta decît o singură secție (club).

Art. 27. — împrumuturi. Secțiile (clu-

în

(clubu-

prevă-

cu ex-
de

tru aceste secții, exceptînd juniorii șl 
copiii, vor trebui să stabilească îm
preună cu conducerile secțiilor respec
tive, normele după care 
șura activitatea, conform 
tip F.R.F.

Dacă secția (clubul) nu 
gațlile asumate, jucătorul 
ciul secției — își poate cere transferarea 
la altă secție (club) cu echipă în divizia 
A. dar dreptul de joc îl obține :

—- imediat dacă nu a participat 
vreun joo de campionat ;

— pentru următoarea ediție a campio
natului în caz că a jucat.

Dacă jucătorul își cere transferarea la 
o echipă de categorie inferioară, dobîn- 
dește drept de joc imediat, fie că a 
jucat sau nu vreun joc de campionat, 
dar nu-și mai poate cere o nouă trans
ferare pînă la prima perioadă anuală 
de transferare.

Pînă la efectuarea transferării, secția 
este obligată să-și respecte angajamen
tele față de jucător.

Dacă jucătorul nu-și îndeplinește obli
gațiile asumate și nu-și mai poate con
tinua ..........
billte, 
cît în 
rare.

își vor desfă- 
formularulul

respectă obll-
— fără actor

la

activitatea conform normelor sta- 
nu-șl poate cere transferarea de
prima perioadă anuală de transfe-

Secțiile (cluburile) de fotbal care so
licită transferări de jucători sînt obli- . 
gate să depună în-termen — după caz 
— la F.R. Fotbal sau la comisiile ‘ ’ 
țene de fotbal următoarele acte :

1. — Cererea de transferare tip 
semnată de jucător, purtînd viza, 
pila și semnătura președintelui 
(clubului) de fotbal, care solicită 
barea transferării.

2. — Acordul scris al secției (clubului) 
de fotbal de la care se cere transfera
rea. semnat de președintele secției (dal
bului) de fotbal și purtînd ștampila 
acestuia.

Acordul poate fi eliberat de secție 
(club) pînă cel mai tîrzlu la 10 iuiie 
pentru jucătorii secțiilor (cluburilor) di
vizionare A și pînă la 20 iulie pentru 
jucătorii secțiilor (cluburilor) din cele
lalte categorii, dată după care secțiile 
(cluburile) nu mai pot scoate din loturi 
pe jucători decît cu conslmțămîntul a- 
cestora.

3. — Conslmțămîntul scris al părinților 
(tutorilor) pentru jucătorii juniori șl 
copii.

4. — Carnetul de legitimare al jucăto
rului sau cererea eliberării unui du
plicat.

5. — Chitanță sau alt act contabil do-

jude-

F.R.F. 
șțam- 
seeției 
apro-

retrage actele 
introduse in

---- --------- ——, J.—~ la 
31 iulie prezintă în acest sens acordul 
scris al jucătorului și al secției (club) 
căruia îl aparține jucătorul.

Art. 33. -- Sancțiuni pentru 
speciale :

a) Secțiile (cluburile) care în perioada 
de transferare dâu acordul de transfe
rare aceluiași jucător pentru două sau 
mai multe secții,• se sancționează cu In
terzicerea de a primi jucători prin 
transferare pe timp de un an (pînă la 
1 august următor).

b) Jucătorii pentru care se introduc 
în perioada de transferare două sau mai 
multe cereri de transferare, independent 
de jmodul de soluționare a acestor ce-

sancționează cu suspendarea

cazliri

rerl, . ___ ______ ____ _____
pînă la 31 decembrie a anului' respec
tiv.

Art. 34. — Comunicarea transferărilor. 
Termenele prevăzute de art. 23, 25 și 

30 al. 2 vor trebui respectate cu stric
tețe, orice depășire puțind atrage anu
larea transferărilor și sancționarea celor 
în culpă. i

După consumarea fiecărei perioade de 
transferare, comisiile județene de fotbal, 
în termen de 30 zile, vor comunica Fe
derației Române de Fotbal transferările 
efectuate,, indicînd numele și prenumele 

1 carnetu- 
și pen- 
și data

se

jucătorilor transferați, numWul 
Iul de legitimare, secțiile de la 
tru care se transferă, precum 
efectuări) transferării.

Lunar, comisiile județene vor ......... ..
Federației Române de Fotbal toate imi
tațiile survenite în fișele jucătorilor spre 
a fi operate în evidența centralizată.

trimite



PE STADIONUL PANATHINAIKOS
CUPLAJ NOCTURN FRUMOS

FLORETIȘTII ROMANI

la 
spe- 
Ki- 

Ate-

ATENA, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Echipele participante 
T u r n eul balcanic al 
ranțelor locuiesc în cartierul 
fissia, zona de vile a orașului
na, situată pe o terasă lină, învă
luită de o vegetație abundentă. în 
această parte a orașului, cu amieze 
suportabile și seri mîngîiate de bri
ză, hotelul Grand Chalet a fost 
rezervat echipei României. Băieții 
noștri au avut de sîmbătă seara 
și vor avea pînă miercuri un in
terval liber. Duminică di
mineață, jucătorii neutilizați sau 
utilizați puțin în meciul cu repre
zentativa Bulgariei au făcut antre
nament, iar după odihna de după- 
amiază au plecat cu autocarul spre 
o plajă de la malul Mării Egee, 
la 30 km de aici. O plimbare, pu
țină plajă și o baie într-o apă 
ajunsă la 28 de grade, aveau să-i 
relaxeze și să-i distreze în acea 
după-amiază. Luni dimineață, tot 
lotul a făcut un scurt antrenament, 
iar seara, băieții noștri au fost 
spectatori la cele două meciuri des
pre care vom relata puțin mai în
colo, Pentru astăzi, antrenorii Ola 
și Cosmoc au hotărit să nu mai 
facă nici un fel de pregătire (avînd 
în vedere starea inerentă de obo
seală poșt-campionat).

Federația elenă de fotbal a in
vitat, din fiecare țară participantă, 
arbitri care conduc prin rotație me
ciurile turneului. C. Bărbulescu și

Petrea au arbitrat pînă acum 
centru meciurile Iugoslavia — 

Albania și Bulgaria — Albania. 
Maniera lor a fost bine apreciată. 

Și-acum, foarte pe scurt, pentru 
că e tîrziu, despre cuplajul pro
gramat ieri în nocturnă.

Peste 25 000 de spectatori, extrem 
de sensibili la tot ce s-a întîmplat 
pe teren, au asistat aseară la me-

C. 
la

Bulgari*
Grecia 

. România 
. Iugoslavia

Albania

1 o 
o o
1 o

4:2 3
1:0 2 
0:0 1

CLASAMENT
11
1 1
1 o
2 0 1 1 2:3 1
2 0 1 1 4:6 1

balcanic, supra- 
stadionului 

partidă,

ciurile Turneului 
ocupînd tribunele 
Panathinaikos. In prima 
echipa Bulgariei a învins Albania 
cu 4—2 (2—1). La început au do
minat fotbaliștii albanezi, foarte 
mobili și ingenioși în fazele de 
atac, cînd se bizuiau pe tehnica și 
vivacitatea a trei talente l Ceco, 
Bizi și Ianku. Echipa Bulgariei, 
foarte masivă, cam greoaie de ma
sivă ce e, avea să evolueze modest 
pînă la pauză, datorită lipsei de 
mobilitate, de demarcaj și de fan
tezie. Totuși, ea avea să conducă 
Ia sfîrșitul primelor 45 de minute, 
grație unui șut senzațional expe
diat de la 40 m (Panov i 1—0, 
min. 30) și finalizării de către 
Gheorghiev a centrării Iui Denev -

(2—1, min. 44), albanezii egala
seră pentru scurt timp, prin Per- 
nacka (min. 31). După pauză, fot
baliștii bulgari încep să joace 
mai repede și mai cursiv, calități 
prin care vor domina și se vor 
detașa. In min. 47, Mihailov fen- 
tează un șir de adversari și în
scrie din apropiere (3—1), iar în 
min. 55 tot el va transforma o lo
vitură de la 11 m (4—1). Fot
baliștii albanezi vt>r reduce sco
rul printr-un gol contestat pentru 
ofsaid (Ianku, min. 79), după ce 
rataseră un penalty (Pernacka, 
min. 71) ți alte ocazii foarte mari. 
A condus la centru, cu unele gre
șeli, O. Petrea (România).

La închiderea ediției, gS&t; re
zultatul meciului Grecia — Iugo
slavia : 1—0 (0—0).

A ÎNCEPUT CEA DE A IIl-a EDIȚIE
A BALCANIADEI DE ȘAH

1N PARTIDA
ATENA, 5 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
In sala Appeion din capitala Gre

ciei a început cea de a III-a ediție a 
Balcaniadei de șah, reînnodîndu-se

INAIfiUDAU ROMANIA
ș ., ■ ...... . , , ..... .  .

astfel, după o întrerupere de 24 de 
ani, o frumoasă tradiție.

Appelonul, loc tradițional pen
tru conferințe și expoziții, se află 
chiar în inima orașului, sub Acro
pole, la (țoi pași de stadionul olim-

A ÎNVINS TURCIA
d'e

VIENA 5. Campionatele mondiale 
de scrimă au începult luni dimi
neață pe planșele instalate în 
Stadhalle cu proba individuală^ de 
floretă (masculin) la care au 
înscriși, 118 trăgători.

Primul tur al întrecerii a 
trecut Cu succes de floretiștii 
mâni, excepție făcînd Ștefan

fost

fost 
ro- 
Ar- 

deleanu. Deși inclus într-o serie re
lativ ușoară al cărei protagonist 
a fost trăgătorul sovietic Romanov 
și din care s-au mai calificat ceho
slovacul Jurka și Pfeiffer din R. 
D. Germană, Ardeleana nu a reușit 
să realizeze decît o victorie.

Tănase Mureșanu șl Mihai Țiu 
au terminat în postura de capi de 
serie, primul cu 4 v (fiind urmat 
de Del Francia—Italia cu 3v și 
Lisewski—Polonia cu 2v), iar Țiu 
cu 3v (urmat de Simoncelli—Italia 
cu 3v și Schiffmiiller—Austria cu 
2v). Ștefan Ilaukler a terminat pe 
locul II în seria sa cu 3v fiind 
precedat de francezul Boscherie cu 
4v și urmat de Dabrowski—Polo
nia cu 3v. Iuliu Falb s-a calificat 
cu 2v în grupa sa fiind precedat 
de Talvard (Franța) 3v și Schenkel 
(R. D. Germană) 3v.

Iată rezultatele obținute în cele
lalte serii: C: 1. Kaczmarek (Po
lonia) 4v; 2. Koteșev (U.R.S.S.) 3v; 
3. Oleksa (Cehoslovacia) 2v; D : 
Noel (Franța) 3v; 2. Koziejowski 
(Polonia) 3v; 3. Pinelll (Italia) 3v; 
E: 1. Kawatsu (Japonia) 5v; 2. 
Woyda (Polonia) 4v; 3. La Rg- 
gione (Italia) 3v; F: 1. A. Paul 
(Anglia) 4v; 2. S. Szabo (Ungaria) 
4v; 3. Abdel Rahman (R.A.U.) 3v; 
G: 1. Granieri (Italia) 4v; 2. Bra- 
kin (Anglia) 3v; 3. Lotspeich
(Austria) 2v; J: 1. Gyarmati (Un
garia) 4v; 2. Rakus (Cehoslovacia) 
3v; 3. G. Paul (Anglia) 2v; L: 1. 
Magnan (Franța) 4v; 2. Marton 
(Ungaria) 3v; 3. Serisawa (Japo
nia) 2v; M: L. Kamuti (Ungaria) 
4v; 2. Haerter (R. D. Germană) 
4v; 3. Șarov (U.R.S.S.) 3v; O: I.1 
Reichert (R.F.G.) 4v; 2. Putiatin 
(U.R.S.S.) 3v; 3. Marujama (Japo
nia) 3v; P: 1. A. Wessel (R.F.G) 
4v; 2. Revenu (Franța) 3v; 3. So- 
cheim (R.A.U.) 3v; R: 1. Fukuda 
(Japonia) 3v; 2. Huchein (R.F.G.) 
2v; 3. Hulin (Belgia) 2v; S: 1. Go- 
rius (R.F.G.) 4v; 2. J. Kamuti
(Ungaria) 4v; 3. Behrens (R. D.
Germană) 3v.

•f

pic. Intrarea sa este dominată 
clasicele coloane dorice și de sta
tuile de marmură albă.

Federația greacă a asigurat o or
ganizare ireproșabilă concursului, 
care stîmește un deosebit interes, 
sute și sute de oameni perindîn- 
du-se în jurul meselor.

Duminică dimineața, s-a stipulat, 
în ultimul moment, o modificare 
de regulament. La cererea echipei 
bulgare, care a venit fără juniori 
în formație, se joacă la șase table, 
numai seniori. Cei patru tineri șa
hiști prezenți aici din partea for
mațiilor Greciei, Iugoslaviei, Tur
cei și României vor susține un 
turneu individual.

Duminică după-amiază, secreta
rul general al sporturilor din Gre
cia dl. Konstantin Aslanidis, a de
clarat deschisă întrecerea. Trage
rea la sorți a fost următoarea : 
1. Iugoslavia, 2. Bulgaria, 3. Tur
cia, 4. România, 5. Grecia. în prima 
rundă s-au desfășurat întîlnirile 
România — Turcia și Bulgaria — 
Grecia. Iugoslavia a fost liberă. în 
ciuda diferenței evidente de valoa
re, s-a jucat interesant la toate 
cele 12 mese, iar șahiștii consacrați 
din echipele României și Bulgariei 
s-au aflat chiar în dificultate. Pînă 
la urmă. însă, clasa și-a spus cu- 
vîntul. La încheierea celor cinci 
ore și după consumarea întrerupte
lor, România conduce cu 4*/2—'/t (o 
partidă fiind întreruptă). Gheorghiu 
a cîștigat la campionul Turciei 
Onat, Ciocâltea la Biliap, Ghițescu 
la Uzman, Ghizdavu Ia Beysan, 
Pavlov a remizat cu Erozbek. Dri- 
mer a întrerupt a doua oară la 
Buyukozkaya într-o poziție egală.

Bulgaria a învins Grecia cu 
4V2—1‘/2. La prima masă Vizantia- 
dis a remizat cu marele maestru 
Boboțov.

Luni, echipa noastră a avut zi 
liberă. La ora închiderii ediției 
se joacă meciurile dintre Iugo
slavia — Bulgaria și Grecia — Tur
cia.

Marți este zi de odihnă pentru 
toate echipele, organizatorii pro- 
gramînd o excursie prin oraș.

Valeria CHIOSE '

Romulus BALABAN

BRANKO ZIHERLA
(Austria)

1.
773,79 p, 3.

bărbați!
Bulgaria

4.

274,83 p, 2. Aleksandrova (Bulga
ria) 259,50 p, 3. Titz
229,65 p;

ECATERINA DIMITRIU Șl ION GANEA

„MEMORIALUL
ZAGREB, 5 (prin telex). La Je- 

«enice s-a desfășurat concursul 
internațional de sărituri la care âu 
participat sportivi din Austria. Bul
garia, România și Iugoslavia. Com
petiția — „Memorialul Branko Zi- 
herla" a fost dominată de sportivii 
români Ion Ganea și Ecaterina 
Dimitriu, clasați pe primele locuri 
în respectivele probe. Rezultate teh
nice :

Sărituri 
baji : 
406.98 
392,25 
330,78 
P- 5.

Clasament pe echipe — 
România 955,4 p, 2.

Austria 691,44 p, 
Iugoslavia 675,99 p; femei: 1. Ro
mânia 642,48 p, 2. Bulgaria 526,05 p, 
3. Austria 464,62 p.

de la turn (10 m) băr- 
Ion Ganea (România)
2. Saracinski (Bulgaria)
3. Obstetar (Iugoslavia)

TENIS LA BELGRAD

Andras Hargitay, 15 ani, (in imaginea noastra), copilul minune al natației 
maghiare a cîștigat cursa de 1500 m liber din cadrul campionatelor na
ționale in 17:04,4. Alte rezultate: Andrea Gyarmaty 4:48,4—400 m și 
10:14,1—800 m liber; L. Cseh 60,7—100 m spate (m); M. Mathe 1:18,8— 
100 m bras (f). Foto : Intertoto M T.I.1.

P.
P.

p, 4. Hosta (Iugoslavia) 321,84
Kion (Austria) 311,24 p;

Sărituri de la turn (10 m) femei: 
1. Ecaterina Dimitriu (România)

A ÎNCEPUT SEMIFINALA
PETROSIAN - KORCINOI

MOSCOVA, 5 (Agerpres). — La 
Moscovă a început meciul dintre 
marii maeștri sovietici Tigran Pe
trosian și Viktor Korcinoi, contînd 
ca semifinală a campionatului mon
dial masculin de șah. Prima parti
dă, în care Petrosian a avut piesele 
albe, s-a încheiat remiză la muta
rea 36.

MIINE
LA GENEVA

România

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
ALE IUGOSLAVIEI

Franulovici ciști^ător — Dibar a pierdut in finală
BELGRAD, 5 (Agerpres). — Proba 

de simplu masculin din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
Iugoslaviei a fost câștigată» de jucă
torul iugoslav Zeliko Franulovici care, 
în finală, a dispus cu 6-1, 6-2, 6-2 de 
spaniolul Manuel Orantes.

în finala probei de simplu femei, 
tenismana bulgară Barberian a _ în
vins-o cu 5-7, 6-4. 6-0 pe românca 
Iudit Dibar.

„Cupa campionilor europeni" la te
nis a programat la Roma întilnirea

dintre echipele T. C. Parioli (Italia) 
și Racing Club (Franța). La capătul 
unui meci echilibrat, oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 5-4. Iată 
rezultatele individuale (primii sînt 
jucătorii francezi) : Montrenaud-Men- 
nella 6-3. 6-2 ; Paul-Franchitti 6-1, 
2-6. 3-6 ; Proisy-Di Matteo 6-4, 6-1 ; 
Jauffret-Di Domenico 6-3. 6-0 ; Go- 
ven-Panatta 4-6, 6-4, 6-2.

Echipa franceză s-a calificat, astfel, 
pentru turneul final al competiției, 
ce se va desfășura la Bruxelles.

TRAGEREA LA SORTI IN CUPELE EUROPENE
prezentă cu 4 echipe ® Datele primelor tururi ® Echipe celebre in cele trei competiții

Geneva, comisiile 
tragerea

Mîine, la
U.E.F.A. vor proceda la 
la sorți a meciurilor din primul 
tur al echipelor participante în cele 
trei competiții organizate de 
european : Cupa campionilor 
peni, Cupa cupelor și 
U.E.F.A. Prin umare, mîine 
afla care vor fi adversarele forma
țiilor noastre, Dinamo București 
în C.C.E., Steaua în Cupa cupelor, 
Rapid și U.T.A. în Cupa U.E.F.A.

în competiții s-au înscris echipe

forul 
euro- 
Cupa 
vom

din 33 de țări, dintre care una 
(Olanda) este prezentă în C.C.E. cu 
două echipe : Ajax — deținătoarea 
trofeului și Feijenoord, cîștigătoa- 
rea titlului.

întrucît în această întrecere sînt 
34 de echipe înscrise, 4 dintre ele 
(două meciuri) vor disputa un ba
raj, pentru a rămîne 32 de for
mații pentru primiși tur.

Cupa U.E.F.A. (fosta Cupă euro
peană a .tîrgurilor) capătă, prin 
noua denumire, precum și datorită

că se desfășoară sub egida 
suprem de pe continent,

iNCEP SĂ-ȘI SPUNĂ CUVlNTUL CĂȚĂRĂTORI
IN TURUL CICLIST AL FRANȚEI

Alergătorul spaniol Ocana și-a 
dovedit calitățile de cățărător în 
etapa de luni — a VIII-a — a Tu
rului ciclist al' Franței care i-a 
purtat pe concurenți, de la Nevers 
!a Clermont Ferrand, peste primul 
mare obstacol al întrecerii, vîrful 
Puy de Dome. Ocana a terminat 
învingător acoperind cei 221 km 
în timpul de 6 li 21:10. L-au urmat, 
în ordine: Zoetemelk (Olanda)
6 h 21:17; 3. Agostinho (Portuga
lia) 6 h 21:23.

Merckx își păstrează mai

tricoul galben dar îl mai 
numai 36 sec. de următorul

departe 
despart 
clasat Zoetemelk. Pe locurile ur
mătoare: Ocana la 37 sec., G. Pet
terson la 1:14

A LUAT SFIRȘIT 
TURUL IUGOSLAVIEI

PUGILIȘTII ARĂDENI
In cehoslovacia

PRAGA, 
pa de box 
turneu în _
la Dubnice, în compania formației 
locale Spartak. Pugiliștii români au 
terminat învingători cu scorul de 
11—5.

5 (Agerpres). — Echi- 
Motorul Arad, aflată în 
Cehoslovacia, a evoluat

3
PE PISTELE DE ATLETISM'

r

ȚARA C.C.E. CUPA CUPELOR CUPA U.E.F.A.

Albania Partizan Tirana Dinamo Tirana

Anglia Arsenal F.C. Liverpool 
Chelsea

Leeds, Tottenham
Wolverhampton, South.

Austria Wacker Innsbruck Austria Viena Salzburg, Rapid

Belgia Standard Liege Beerschot Bruges, Anderl. Lierse

Bulgaria T.S.K.A. Sofia

Cipru Olympia Nicosia Famagusta Dogens Akrita

Cehoslovacia Spartak Tmava Skoda Plsen Kosice, Teplice

Elveția Grasshoppers Servette Geneva ' Basel, Lugano

Danemarca B.K. Copenhaga Odensee Akademlk B.K.

Finlanda Lahti Reipas Mikkelin I.F.K. Helsinki

Franța Marseille Rennes St. Et. Nantes, Nimee

Grecia A.E.K. Olymplakos Panlonlos

Irlanda Corke Hibernians Limerick Șhelbourne

Irlanda de Nord Linfield Distlleery Glentoran

Islanda Akrawes Fram Rejkjawlk Keflawlk

Iugoslavia Hajduk Split Steaua roșie Sarajevo, O.F.K.,
Dinamo Zagreb

Italia Internazlonale Torino Milan, Napoli,
Juventus, Bologna

Luxemburg U.S. Luxemburg Hautcharge Aris Bonneweg

Malta Sliema Wanderers Hibernians Marsa La Valetta

Norvegia Stromgest Lyn Oslo Rosenborg

Olanda Feijenoord 
Ajax

Sparta Rotterdam A.D.O., Eindhoven

Polonia Gornlk Zabrze Sosnowiecz Legia, Zaglebie

Portugalia Benfica Sporting Lisabona Porto, Setubal, Coimbra

R.D. Germană Dynamo Dresda Dynamo Berlin Jena. Halle,

R.F. a Germaniei Bor. MSnehenglad. Bayern Mtlnchen Hertha, Bradnschwelg
Hamburg, Koln

România Dinamo Buc. Steaua Rapid, U.T.A.

Scoția Celtic Glasgow Glasgow Rangers Aberdeen, Johnstone, 
Dundee

Spania Valencia F.C. Barcelona Atletico Madrid,
Real Madrid, Bilbao, 
Real Conta

Suedia Malmd F.F. Avidaberg Djurgarden. Elfsborg

Țara Galilor Cardiff City

Turcia Galatasaray Esklsehlr Fenerbahce

Ungaria Ujpesti Dozsa Komlo Ferencvaros, Vasas

VRS.S. T.S.K.A. Moscova Dinamo Moscova Spartak Moscova

faptului 
forului 
o importanță și mai mare. De alt
fel, printre cele 64 înscrise sînt 
prezente o serie de echipe de certă 
reputație : Leeds United, Tothen- 
ham, Anderlecht, St. Etienne, Eind
hoven etc., etc.

U.E.F.A. a stabilit ca în acest 
an, în C.C.E. și Cupa cupelor să 
se desfășoare două tururi, la date 
fixe : turul I Ia 15 și 29 septembrie; 
turul II la 20 octombrie și 3 noiem
brie. Aceleași date 
pentru Cupa U.E.F.A. Al 
tur urmează a se

Iată, în tabelul 
țiile participante 
petiții europene,

REINHOLD THEIMMER 
noul recordman al R. D. Germane 

la aruncarea ciocanului

MtlNCHEN, 5 (Agerpres): — Cu 
prilejul campionatelor vest-germa- 
ne de decatlon, desfășurate la 
Bonn, Kurt Bendlin a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
anului în această probă complexă, 
cu rezultatul de 8 244 puncte. De 
remarcat că și următorii trei cla
sați au cjepășit granița celor 8 000 
puncte : Hans Joachim Walde — 
8 122 p.; Heinz Schulze — 8 043 p. 
și Herbert Swoboda — 8 008 p.

Iată rezultatele tehnice obținute 
de Kurt Bendlin în cele 10 pro
be : 100 m : 10,8; săritura în lungi
me : 7,56 m; aruncarea greutății 
14,94 m ; săritura în înălțime i 1,85 
m ; 400 m plat 1 48,8 ; 110 m gar
duri ! 14,9; aruncarea discului i 
43,67 m ; săritura cu prăjina 1 
4,50 m ; aruncarea suliței 78,43 m 
și 1 500 ml 4:33,2.

• în cadrul unui concurs 
atletism, care a avut loc la Berlin, 
Reinhold Theimer a stabilit un nou 
record al R. D. Germane în pro
ba de aruncarea ciocanului, cu 
performanța de 74,02 m. Vechiul 
record era de 72,90 și aparținea a- 
celuiași atlet.

BELGRAD, 5 (Agerpres). — Tu
rui ciclist al Iugoslaviei s-a înche
iat la Belgrad cu victoria rutieru
lui iugoslav Zvetko Bilici. învin
gătorul la parcurs 1 1^2 km în 28h 
57:27, fiind urmat de Gorelov 
(U.R.S.S.) — la 54 sec., 'Gawliczek 
(Polonia) — la 1:40, Kujpers (Olan
da) — la 5:33. Cicliștii români au 
ocupat următoarele locuri : A. Su- 
ciu (21) — 29 h 24:59 ; S. Suditu 
(22), A. Zaroțchi (29), M. Hrisoveri 
(30), I. Ajoghin (38), N. Gavrilă 
(47).

Clasamentul general pe echipe : 
1. U.R.S.S. — 87h 08:38 ; 2. Polonia 
— 87h 22:49 ; 3. Iugoslavia — 87h 
34:11; ...7. România (tineret) •— 
88h 34:49 ;

Etapa a 10-a (Ceaceak—Belgrad) 
a revenit olandezului Keleners 
(140 km,în 3h 30:04). Ciclistul ro
mân N. Gavrilă a ocupat locul 7 
la 23 de sec. de învingător. Etapa 
a U-a, contracronometru indivi
dual (20 km) a fost cîștigată de 
Bilici în 26:54.

sînt stabilite 
treilea 

fixa ulterior, 
alăturat, forma
la marile com- 
ediția 1971—72.

f. C. Argeș
învinsă la limita 

in finalei
He la Jeheran

Turneul Internațional de fot
bal de la Teheran, desfășurat în 
cadrul festivităților prilejuite 
aniversarea a 2 500 de ani de 
întemeierea regatului persian, 
fost cîștigat de reprezentativa Ira
nului. în finală, fotbaliștii iranieni 
au învins cu scorul de 1—0 (0—0) 
formația F. C. Argeș Pitești. Golul 
victoriei a fost înscris în minutul 
84 de Sefar Iranpak. Pentru locu
rile 3—4, Echipa olimpică a Tur
ciei a dispus cu scorul de 2—1 
(1—1) de selecționata similară a 
Austriei.

de 
la 
a

ȘTIRI REZULTATE
• Deși a 

campionatul 
bia pe locul 
pa Panathinaikos, datorită neaștep
tatei sale prezențe în finala Cupei 
campionilor europeni, a căpătat o 
garanție de valoare printre marile 
echipe ale continentului. Datori
tă acestui fapt, echipa ateniană va 
efectua între 8—13 august, un tur
neu de șase jocuri în Mexic.

• Rezultate din „Cupa Inter- 
Toto" 1 F.C. Ziirich —. ÂB Copen
haga 2—1 (0—0) ; Elfsborg-Bo- 
ras — Tatran Preșov 2—3 (1—1). 
F.C. Kaiserslautern — Hvidovre 
Copenhaga 2—2 (1—2); ASK Linz 
— BK Copenhaga 0—0 ; Austria 
Viena — TJ Trjinec 3—1 (1—1); 
Borussia Dortmund — ROW Rynb- 
nik 1—2 (0—0).

avut un finiș slab în 
Greciei, terminînd a- 
al șaselea, totuși echi-

Ioslp Skoblar, reputatul fotbalist 
iugoslav, care activează la Olimpi- 
que Marseille, acordind un interviu 
crainicului sportiv al postului de 
radio Belgrad, Radivoi Markovici.

Cu 44 goluri marcate

SKOBLAR, 
GOLGETERUL EUROPEI

Triumful echipei Olympique Mar
seille, care a adus titlul de campioană 
în sudul Franței,. a coincis cu un fru
mos și greu de egalat record de go
luri marcate de unul din jucătorii 
săi. Este vorba de iugoslavul Skoblar, 
autor a nu mai puțin de 44 goluri, 
care deține astfel primatul exclusiv 
al eficacității, nu numai în Franța 
dar și în întreaga Europă. Pe locul 
secund se află tot un jucător din 
campionatul francez, africanul Salif 
Keita, care a marcat pentru echipa 
sa St. Etienne 42 goluri.

Interesant este faptul că în emo
ționanta cursă a celor doi golgeteri, 
balanța a înclinat spre Skoblar nu
mai în ultima etapă, cînd Marseille a

120 de fotbaliști, Dumitrache. Tătaru și 
Moldoveanu ocupă locurile 92—94 !

dispus de Strasbourg cu 6-3, iar
Skoblar a înscris trei goluri j

Iată clasamentul celor mai buni ;.tu-
nari“ europeni :

goluri jocuri
1. Skoblar (Marseille) 44 38
2. Keita (St. Etienne) 42 38
3. Brown (West 28 42

Bromwich)
4. Vergnes (Nîmes) 27 38
5. Iakimov (T.S.K.A.) 26 29
G. Kostede (Standard) 26 30
7. Dedes (Panionios) 26 34
8. Papaioanou (A.E.K.) 26 34
9. Kreuz (Admira VL aa) 26 30

10. Kindvall (Feijenoord) 25 34
11. Braun (Union Berlin) 25 22
12. Kozma (Honved Bp.) 25 22
13. Bene (Ujpesti D.) 25 30
14. Boninsegna (Inter) 24 30
15. Koiunun (Oberhausen) 24 34

în tabelul golgeterilor in care figurează

LA FINELE UNOR PUTERNICE TURNEE DE HANDBAL
Echipa României pe locul IV In întrecerea masculină

OPATIJA, 5 
că seara au 
din cadrul tradiționalei 
de handbal, dotată cu 
goslavia”. Victoriile au revenit pri
mei reprezentative a țării gazdă (în 
turneul masculin) și selecționatei 
R. D. Germane (în turneul feminin). 
Dacă succesul handbalistelor din 
R.D.G. era oarecum scontat, această 
formație situîndu-se cu regularitate 
pe primele locuri la toate marile în
treceri organizate în ultimii ani, re
zultatul obținut de echipa masculină 
a Iugoslaviei a fost mai puțin aștep
tat și el se datorește, în mod special, 
surprinzătoarei infrîngeri suferite în 
ultima etapă de reprezentativa Ceho
slovaciei în partida cu Ungaria.

în continuare, a fost programată 
întilnirea decisivă dintre echipele 
Iugoslaviei și României. După ce în 
prima parte, tinerii jucători români 
au condus, este drept la diferențe 
minime, în finalul reprizei întîi ei 
au fost egalați și depășiți. Partea a 
doua a meciului, în general de scăzut 
nivel tehnic, a confirmat superiori
tatea gazdelor, care au terminat în
vingătoare cu scorul de 13-10 (6-3).
România a aliniat formația : Penu- 
Cbicid (2), Samungi (4), Birtolom (1), 
Dan Marin, Voinea, Bota (3), Moldo-

(prin telefon). Dumini- 
luat sfîrșit întrecerile 

competiții 
Trofeul Iu-

van, Coasă, Stockl, Schobel. Punctele 
selecționatei iugoslave au fost înscri
se de : Lavrnici (5), Pokrajac (5), La- 
zarevici (2), Karalicl. Au arbitrat î 
J. Nemee (Cehoslovacia) și V. Simano- 
vici (Iugoslavia). CLASAMENT FI
NAL : 1. Iugoslavia A 4 p. (49-40), 2. 
Cehoslovacia 4 p. (50-48), 3. Ungaria 
3 p., 4. România 1 p.

In turneul feminin, unde lupta pen
tru ocuparea primului loo a fost

mai echilibrată. în ultima etapă 
înregistrat următoarelee rezul-
R. D. Germană-U.R.S.S. 13-11 

A-Ungaria 15-12
CLASAMENT FINAL: 1. R.D.G.

ceva 
s-au
(6-6), Iugoslavia 
(6-6). - ---------
4 p. (39-32), 2. U.R.S.S. 4 p. (37-35), 3. 
Iugoslavia A 4 p. (36-36), 4. Ungaria 
0 P. Selecționata română a evoluat 
într-un turneu de consolare pentru 
locurile 6-8 ale cărui rezultate nu 
ne-au parvenit încă.

■M

/. STEWART
In c.m. de

PARIS, 5 (Agerpres). — r„MareIe 
premiu al Franței*1, contînd pentru 
campionatul mondial (formula 1) 
s-a încheiat cu victoria campionu
lui scoțian Jacky Stewart. învingă
torul a parcurs pe o mașină „Tyr- 
rell-Ford“ 319,500 km în lh 46:41 
(medie orară : 179,700 km). Pe locu
rile următoare : Cevert (Franța) pe 
„Tyrrell" — lh 47:09, Fitippaldi 
(Brazilia) pe „Lotus" — lh 47:15,

S-A DETAȘAT

AUTOMOBILISM
Jo Siffert (Elveția) pe „B. R. M.“ 
— lh 47:18.

Jacky Ickx și Denis Hulme au 
fost nevoiți să abandoneze datorită 
unor defecțiuni mecanice.

In urma acestor rezultate. în cam
pionatul mondial conduce Jacky 
Stewart cu 33 p; 2. Jacky Ickx — 
19 p; 3. Andretti; 4—5. Rodriguez 
și Petersson — 9 p; 6—7. Regazzoni 
și Amon — 8 p, etc.

9

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs de natație des- 
fășurat la Roma, sportiva italiană No
vella Calligaris a stabilit un nou record 
european în proba de 800 m liber cu 
timpul de 9:23,8. Vechiul record era de 
9:29,1 și aiwrținea lui Karin Neugebauer 
(R.D. Germană).

Campionatul european feminin de golf 
pe echipe s-a încheiat la Ganton (An
glia) cu victoria selecționatei Angliei, 
în finala competiției, sportivele engleze 
au învins cu 5—2 formația Franței. Alte 
rezultate : locurile 3—4: Suedia — Olan
da 5—2; locurile 5—6: R.F. a Germa
niei — Spania 4—3; locurile 7—8: Scoția 
— Italia 6—1.

Concursul Internațional de călărie de la 
Aachen s-a încheiat cu „Marele Pre
miu", tn care au Ieșit victorioși france
zul Marcel Rozier (pe ^Sans Souci") și 
americanul Neal Shapiro (pe „Sloopy"),

ambii totallztnd cite 4 p. penalizare. Pe 
locul trei s-a clasat Italianul Graciano 
Mancinelll (pe „Fidux") — 8 p. penali
zare. Campionul vest-german Alwin 
Schockemoehle (pe „Goldendream") a 
ocupat locul 7.

Astăzi, încep Ia Gstaad campionatele 
internaționale de tenis ,-,open“ ale El
veției. La întreceri și-au anunțat partici
parea o serie de jucători de valoare, în 
frunte cu redutabilul campion austra
lian John Newcombe (cîștigătorul recen
tului turneu de la Wimbledon) desemnat 
de organizatori drept favoritul nr. 1 al 
concursului. Printre capii de serie mal 
figurează australianul Roy Emerson, 
iugoslavul Nikola Pillci, spaniolul An
dres Gimeno, americanul Frank Froeh- 
Ung și maghiarul Istvan Gulyas-.

In cadrul turneului efectuat In Japonia, 
reprezentativa masculină de volei a Bel-

glel a jucat la Amagasaki cu o selec
ționată locală. Victoria a revenit for
mației japoneze cu scorul de 3—0 (15—10, 
16—14, 15—13). Aceasta a fost cea de-a 
patra înfrîngere suferită de voleibaliștii 
belgieni In acest turneu.

Reprezentativa masculină de volei a 
R.D. Germane, deținătoarea titlului mon
dial, șl-a început turneul în U.R.S.S., 
jucînd la Kiev cu selecționata R.S.S. 
Ucrainene. Voleibaliștii sovietici au ob
ținut victoria eu scorul de 3—0 (15—13, 
15—2. 15—12).

Campionatele mondiale de yahting clasa 
„Finn" se vor desfășura anul acesta în 
Canada, pe apele lacului Ontario, 
in organizarea federației canadiene de 
specialitate. întrecerile vor avea loc 
între 1 și 9 octombrie. Se preconizează 
că la actuala ediție vor evolua sportivi 
din 35 de țări.
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