
ȘEDIfcȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C P.C.R

In ziua de 6 iulie 1971 a avui loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat miniștri și șefi ai unor organizații 
și instituții centrale.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat prin
cipalii indicatori tehnico-economici ai unor lucrări 
de investiții prevăzute în planul cincinal. De ase
menea, au fost adoptate hotăiîri cu privire Io dez
voltarea și buna organizare a producției de pro-

Ziarele de ieri publică PROPUNERILE DE MASURI

duse balastiere, la optimizarea transportului aces
tor produse, precum și în alte probleme ale acti
vității curente.

Comitetul Execuliv a luat în discuție propunerile 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
unele măsuri pentru îmbunătățirea activității poli- 
tico-ileologice, de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. Co
mitetul Executiv a adoptat în unanimitate propu
nerile respective și a hotărî! să fie publicate în 
presă.

r •* * i e r TFr- 7 nXn----------- -------- FREZENTATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare mar- 
xist-lemnista a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.

FACULTATE

DE EDUCAȚIE FIZICA

LA PITEȘTI
Potrivit hotărîrii Ministerului In- 

vățămîntului. la Institutul Pedago- 
gogic din Pitești a luat ființă, în- 
cepînd cu anul de învățămînt 1971— 
1972, facultatea de educație fizică. 
Concursul de admitere se organi
zează în conformitate cu indica
țiile din broșura M. I., „Admite
rea în invățămintul superior", 
ția 1971. înscrierile se primesc, 
tru. un număr de 30 de locuri, 
In ziua de 8 iulie a.c. ora 
la secretariatul facultății.

edi- 
pen- 
pînă

20,

Pe Snagov, atmosferă 
înaintea marii întreceri de 
tă și duminică... Se balizează pista 
pentru viitoarele curse din cadru] 
regatei internaționale Snagov, caia- 
ciștii și canoiștii români și străini 
(primii oaspeți) străbat — în orele 
de antrenament — frumosul lac în 
lung și în lat. organizatorii rezolvă 
multiplele probleme ale acestei im
portante reuniuni nautice.

Tn prima zi a regatei (sîmbătă) 
vor Jua startul în probele elimi

febrilă 
sîmbă-

PRIMELE ADVERSARE

natorii — dimineața, de la ora 9,
— peste 200 de caiaeiști și canoiști 
fruntași din Europa, Asia, Ameri
ca, Australia. Ei se vor întrece în 
cele 7 probe olimpice (Kt, K2, K4
— 1 000 m băieți, Cl, C2 — 1 000 
m și Ki, K2 — 500 m fete), urmînd 
ca finalele să aibă loc după-emia- 
ză, de la ora 16. Duminica este 
rezervată curselor neolimpice i di
mineața, serii (de la ora 9), după- 
amiază, finalele probelor de vi
teză și cursele de fond. Printre 
sportivii români care ne vor repre
zenta la această întrecere de an
vergură se numără : Ivan Patzai- 
chin, Aurel Vernescu, Vasile Simio- 
cenco, Costel Coșniță, Mihai Zafiu, 
Dirnitrie Ivanov, Serghei Covaliov, 
Vicoț Calabiciov, Victoria Oumitru, 
Maria Nichiforov.

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UHIȚl-VA!
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Campionatele mondiale de scrimă

DAN IRIMICIUC - LOCUL IV LA SABIE

Ivan Patzaichin, unul din așii ca- 
noei noastre, va lua startul in re
gata Snagov.

Foto : V. BAGEAC

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PEN TRU^EDU C AȚI E FIZICA Șl SPORȚ

Ieri, la Geneva, comisiile U.E.F.A. 
au stabilit prin tragere- la soți pro
gramul primului tur al cupelor eu
ropene la fotbal — ediția 1971— 
1972.

în primul tur, echipele românești 
vor întîlni următorii adversari : DI
NAMO BUCUREȘTI va susține primul 
meci la București în compania pu
ternicei formații' cehoslovace, SPAR
TAK TRNAVA (Cupa campionilor eu
ropeni).

STEAUA va întîlni în deplasare 
pe învingătoarea meciului de baraj 
dintre FRAM REYKJAVIK — HIBER
NIAN LA VALETTA (Cupa cupelor). 
Ir- fine, în Cupa U.E.F.A. RAPID 
BUCUREȘTI va avea ca adversară

cunoscuta echipă italiană F. C. NA
POLI (primul joc în deplasare), iar 
U.T.A. își va disputa prima partidă 
pe teren propriu, cu echipa AUSTRIA 
SALZBURG.

Conform programului stabilit, me
ciurile se vor desfășura la date fixe : 
la 15 septembrie partidele din tur, 
iar la 29 septembrie cele din retur.

Citiți in pag. a 4-a programul 
complet al cupelor europene la 
fotbal.

VIENA, 7 (prin telefon). —
Semifinalele întrecerii Indivi

duale a floretiștilor au produs ca 
și turul anterior trieri severe în 
rîndul celor 12 trăgători rămași în 
cursă. Din seria A au fost elimi
nați trei floretiști deosebit de va
loroși : francezul Magnan, polone
zul Woyda și maghiarul S. Szabo, 
în cealaltă grupă, au ieșit alte 
două nume consacrate — Koteșev 
(U.R.S.S.) și Kaczmarek (Polonia) 
împreună cu japonezul Serisawa. 
S-au calificat, astfel, în finală t A: 
Dabrowski, L. Kamuti și Stankovici 
toți cu 3v ; B : Marton — 4v, Rei
chert — 3v și Romanov — 3v.

Finala a fost dominată de flo- 
retiștii sovietici, primul loc și titlul 
mondial revenind lui Stankovici, 
iar medalia de bronz lui Romanov, 
între ei s-a intercalat tînărul tră
gător polonez Dabrowski.

FLORETA-BARBAȚI (clasament 
final): 
(U.R.S.S.) 
(Polonia) 
(U.R.S.S.)

1.
4v ; 
3v ;
3v;

Stankovici 
Dabrowski

Vasili
2. Marek
3. Leonid Romanov
4. L. Kamuti (Un-

ȘTRANDUL OBOR A REDEVENIT 0 POTERNICĂ 
BAZĂ A NATAȚIEI BUCUREȘTENE!

garia) 2v ; 5. Reichert (R.F.G.) 2v ; 
6. I. Marton (Ungaria) lv.

Paralel cu ultimele episoade ale 
probei de floretă, a continuat între
cerea sabrerilor cu sferturile de 
finală. Campionul nostru Dan Iri- 
miciuc a tras foarte bine, cu mult 
calm și a terminat pe primul loc 
în seria sa cu 4 victorii, fiind ur
mat de Kovacs (Ungaria) — 4v, și 
Vinokurov (U.R.S.S.) — 3v. Din a- 
ceastă grupă au fost eliminați No- 
wara (Polonia), Rigolii (Italia) și 
Oldkorn (Anglia). Cel de-al doilea 
sabrer român rămas în concurs, C. 
Nicolae, a avut o serie foarte 
grea, din care s-au calificat pentru 
semifinale : Pesza (Ungaria) — 5v, 
Rakita (U.R.S.S.) — 4v și Bonnis- 
sent (Franța) — 2v rămînînd în a- 
fara întrecerii C. Nicolae, Majewski 
(Polonia) și Hohne (R.F.G.). Foarte 
puternică a fost grupa D a „sfer
turilor", în care au evoluat cîte 
doi trăgători sovietici (Naziîmov 
și Bajenov) și polonezi (Pawlowski 
și Grzegorek), maghiarul Marot și 
un singur concurent de valoare 
mai mică, belgianul Brasseur. S-au 
calificat î Marot, Pawlewski, Naz
iîmov și Pawlowski, toți cu cîte 
3v. în 
Sidiak 
lia) — 
3v. Printre eliminați figurează po
lonezul Kawecki.

Semifinalele probei de sabie au 
produs surprize de prima mărime.

ultima serie s-au calificat i 
(U.R.S.S.) — 4v, Maffei (Ita- 
4v și Bakonyi (Ungaria) —

(Continuare în pag. a 4-a)

Părăslt ani de-a rîndul, ștrandul 
Obor, fosta principală bază a 
natației bucureștene, căzuse în 

paragină și mai lipsea puțin pentru 
ca bazinul în care mulți înotători do- 
bociseră recorduri și cuceriseră titluri 
de campioni 
dat uitării.

In pragul 
rul” a fost 
sportivă nr. 
suită, la ștrandul Tineretului alături 
de secțiile altor cluburi șl asociații

naționali să fie complet
totalei deteriorări, „Obo- 
preluat, însă, de Școala 
2 — Tricolorul. înghe

sportive, secția de natație Tricolorul 
simțea nevoia acută a unei baze 
proprii. în care tinerii înotători să-și 
desăvîrșească pregătirea. Refacerea 
ștrandului Obor era o soluție bună, 
dar greu realizabilă ținînd seama de 
degradarea în care se aflau bazinele 
(două dintre ele fiind, de altfel, com
plet desființate). Era clar că pentru 
a transforma Oborul într-o bază mo
dernă. capabilă să găzduiască în fie
care sezon estival sute și sute de 
copii, era necesară o muncă imensă.

• Dinu și Dumitrache

scoși din lotul național

(Continuare în pag. a 3-a)

de fotbal

Raid-anchetă pe Valea Oltului

ACTIVITATEA SPORTIVA

plină activitate cu una 
„pensionare” ale sta-

Ședința 
Biroului Federal

La care, insă, directorul bazei, Ata- 
nase Melicescu. mecanicul Constantin 
Dincă și coordonatorul tehnic Alexan
dru Satmari, motorul întregii acțiuni, 
s-au angajat cu multă însuflețire. Ne 
amintim că în vara anului 1967, am 
vizitat ceea ce rămăsese din ștrandul 
Obor și am scris despre inițiativa Șco
lii sportive nr. 2 de a reface această 
bază, „leagănul" natației bucureștene, 
exprimîndu-ne optimismul asupra vii
torului ei. Și. din fericire, optimismul 
s-a dovedit pe deplin îndreptățit, har
nicii gospodari demonstrînd cu priso
sință că munca organizată, dusă cu 
pasiune și sprijinită din plin de con
ducerea Școlii sportive nr 2, a dat, 
în scurtă vreme, roade dintre cele 
tnai frumoase.

O bază completă de natație, 
pe cale de a deveni un com

plex sportiv
După patru ani de trudă, 

nici unul din salariații bazei 
precupețit eforturile, baza

BALCANIADA DE TENIS

în prima zi:

DAN IRIMICIUC

BULGARIA (masculin) 2-0

în care 
nu și-au 
Obor a

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Miercuri au început la Zagreb pri
mele întîlniri din cadrul campionate
lor balcanice de tenis. Reprezen tati va 
masculină a țării noastre a dispus 
de echipa Bulgariei cu 2—0 și o 
partidă întreruptă. Iată rezultatele: 
Dron—Pampulov 6—3, 6—1, 6—4, 
Mărmureanu-Ghenov 8—6, 6—2, 3—6, 
6—2. Joi intră în întrecere și fete-

Turneul internațional feminin de șah

le ,care vor întîlni reprezentativa 
Iugoslaviei. Băieții au zi liberă.

Alte rezultate înregistrate in pri
ma zi : IUGOSLAVIA — TURCIA 
(feminin) 3—0 : Skul—Toskul 6—0, 
6—0, Jansolec—Feldman 6—1, 6—0, 
Skul, Vornic—Feldman, Toskul 
6—3, 6—1, BULGARIA — GRECIA 
(feminin) 2—0 și o partidă între
ruptă, Berberian — Vasiliadis 6—1, 
6—0, Ceakîrova — Kalogheropoulos 
6—8, 6—2, 6—2, GRECIA — TUR
CIA (masculin) 2—0 și o partidă 
întreruptă.

In ședința sa de aseară, Biroul 
F.R.F. a omologat campionatele 
ediției 1970/71. Stabilindu-se pro
gramul de lucru pe perioada ve
rii a) Biroului federal, a • fost a- 
nunțată reorganizarea in viitorul 
apropiat a comisiei de competiții 
*i disciplină și a subcomisiei pen-

v

Astăzi începe la Brașov, la ho
telul „Carpați", tradiționalul tur
neu internațional feminin organizat 
de Federația română de șah. A V-a 
ediție a acestei competiții reunește 
o participare valoroasă, cuprin- 
zînd 14 jucătoare de talie interna
țională, din 9 țări. Cele opt invi
tate de peste hotare sînt următoa
rele ! Maia Ranniku (clasată pe lo
cul II in ultimul campionat al 
U.R.S.S., după un meci dramatic 
cu vice-campioana mondială Alia 
Kușnir); Szusza Veroci 
jucătoare din Ungaria, 
internațională); Stepanka Vokra- 
lova (Cehoslovacia — maestră in-Ț 
ternațională); Jolanta Szota (cla- , 
sată pe locul II în ultimul cam-

(a doua 
maestră

pionat al Poloniei); I’aunka Todo- 
rova (Bulgaria); dr. Gabriele Just 
(R.D.G. — membră a echipei olim
pice) ; Rye Timmer (una dintre 
cele mai cunoscute jucătoare olan
deze, a mai participat la două 
ediții ale turneului nostru); Irina 
Cohn (R.F.G.).

Țara noastră va fi reprezentată 
de 6 jucătoare : maestrele emerite 
Alexandra Nicolau și Margareta 
Teodorescu ; maestra internațională 
Suzana Makai: maestrele sportu
lui Eleonora Gogâlea și Margareta 
Juncu și campioana de juniori pe 
1970, Lia Bogdan.

Concursul se va desfășura sub 
conducerea arbitrului internațional 
Teodor Nicoară.

La volei feminin

ROMANIA-R.P.I). COREEANĂ
1-3

telefon). — La prima tn- 
echlpa feminină de volei 
a făcut o partidă bună,

IAȘI, 7 (prin 
tîlnire oficială, 
a țării noastre _ ------ - -------
cu faze spectaculoase, dar cu final slab 
de seturi. Adversarele lor. exceptional 
de abile, cu o mișcare permanentă in 
teren, au reușit adevărate acrobații, sal- 
vînd mingi aproape Imposibile. Au ieșit 
în evidență Kam Ok Sun și Glon Ok 
Rlm De la gazde s-au remarcat Rebao 
(pe 'tot terenul) și Itu. Scor final : 3—1 
(13t, —11,12, 7) pentru sportivele coreence. 
Au arbitrat M. Zellnski (București) șl 
Ban Te Kun (R.P.D. Coreeană).

D. DIACONESCU — coresp.

Pitoreștile împrejurimi ale stațiunilor, un 
nii sosiți la odihnă. In ultimă vreme însă 
jească de inițierea drumețiilor le-au dat uitării, 
pe care o alăturăm ar putea să le reamintească de

punct de atracție pentru oame- 
cei ce ar trebui

Imaginea
ele

să se ingri- 
de jototecă

UN. . . COPIL ALNIMÂNUI
® „Tratament" sportiv doar la clinică © Vreți să jucați volei ? 

Veniți cu terenul de acasă! ® Responsabil cu activitatea sportivă 

doar cu numele ? S Baze sportive puține, dar și acestea degradate !

Firesc, marile stațiuni își întîm- 
pină. la fiecare început de sezon, cu 
familiaritate și grijă mereu sporite 
oaspeții. Condițiile curative și con
fortul sporesc de la an la an, asis
tența medicală acordată celor cu di
verse afecțiuni se modernizează con
tinuu. mijloacele distractive care, fac 
zilele petrecute aici și mai plăcute, 
își îmbogățesc inventarul. Neîndoios, 
intre aceste indispensabile forme de 
recreare, de întărire a sănătății, cu
rative. sportul trebuie să-și afle un 
loc important. Este el prezent — in 
măsura cuvenită — în preocuparea 
celor ce se îngrijesc de buna dis
poziție, de odihna și relaxarea oas
peților stațiunilor ? Iată întrebarea 
ce ne-a călăuzit pașii în citeva puncte 
turistice și balneare de mai mare 
popularitate...
Numai în procesul tralomen- 

tului?
Primul popas : GOVORA.
„Nici nu concepem azi că trata

mentul poate avea eficiență fără o 
contribuție însemnată a sportului — 
ne spune dr. Emil Jianu la sosirea

Expoziție prilejuită de un jubileu
din paginile zia- 
despre manifes- 
sportive prilejul- 
recenta aniversa- 
două decenii de

Fără îndoială, necesitatea integrării sportului 
între activitățile rezervate oamenilor ce-și 
petrec concediul în stațiuni nu mai trebuie 

argumentată. Sportul este un adjuvant însemnat în 
fortificarea sănătății, dar și un factor recreator cu 
numeroase valențe, util atît celor ce vin în stațiuni 
în căutarea tămăduirii unor afecțiuni cît și celor 
sosiți la odihnă. Dar trebuie să subliniem faptul că 
în stațiunile de pe Valea Oltului, vizitate de noi, 
nu există suficientă preocupare pentru activitatea 
sportivă. Dacă pe tărîm cultural se fac unele efor-

(în stațiuni sînt prezentate spectacole teatralețuri (în stațiuni sînt prezentate spectacole teatrale 
și orchestrale, filme etc.), în ce privește sportul 
preocupările sînt palide sau, în unele locuri, lipsesc. 
Remedierea unor asemenea situații se cere urgen
tată în perioada următoare a sezonului estival. 
Este, cu siguranță, un deziderat al tuturor celor 
care iubesc sportul, au nevoie de el și vor să-l 
intîlnească în vacanța pe care o petrec la Govora, 
Călimâneștî și în celelalte stațiuni de pe Valea 
Oltului.

în Govora. Cu atit mai mult aici, la 
Govora, stațiune al căței profil cura
tiv se referă, în special, la afecțiu
nile respiratorii”.

Intr-adevăr, aveam să constatăm 
că sala de cultură fizică medicală 
— suficient de dotată cu aparatură 
necesară — are o activitate conti
nuă pe toată durata zilei.

Asistenta G. Breckner, pe care am 
găsit-o în 
din grupele de 
tiunii, ne-a prezentat gama diversă 
de exerciții pe care le utilizează în 
funcție de afecțiunile celor aflați la 
tratament (obezitate, spondiloză, dis- 
copatie. periartrită, coxoartroză. dife
rite afecțiuni ale aparatului respi
rator). precum și de gravitatea lor.

Pacienții nu aveau nimic de re
proșat în această privință. Unii a- 
veau chiar cuvinte de laudă pentru 
corpul de medici și asistenți. Clujea
nul loan Seni, aflat la odihnă și tra
tament. ne mărturisea, ca amator... 
incurabil de sport, că este pe deplin 
satisfăcut. întrucît în afara gimnas
ticii medicale i se oferă prilejul să 
facă și yoga, să joace din cind în 
cînd tenis de masă sau popice.

Consemnînd acest aspect pozitiv — 
participarea sportului la tratarea bo
lilor — am pornit împreună cu dr 
Gh. Mărmureanu (un îndrăgostit al 
sportului) prin stațiune, spre a ve
dea de ce condiții beneficiază de 
data aceasta sporturile de agrement. 
Am găsit un club plin cu ama<ori 
de șah. remmy si alte 
tive, o masă . pentru 
care doi tineri jucau

Cititorii au aflat, de
sigur 
relor, 
țările 
te de 
re a
la înființarea asociații
lor și cluburilor Voin
ța. Cu același prilej, 
Oficiul pentru educație 
fizică și sport al 
UCECOM a organizat 
o expoziție retrospec
tivă.

în cei douăzeci de 
ani de existență, aso
ciațiile și cluburile lu
crătorilor 
din țara

meșteșugari 
noastră au

desfășurat o bogată ac
tivitate, atît în ceea ce 
privește sportul de per
formanță cît și acela 
de masă. Aceasta este 
tema expoziției „Voința 
— 1951—1971“. Sînt 
prezente, printre alte 
documente care atestă 
aprecierea de care se 
bucură sportul în coo
perația meșteșugăreas
că, Diploma și Cupa a- 
cordate de Consiliu] 
Național pentru Educa
ție Fizică și Sport clu
bului Voința din Capi
tală, pentru ocuparea 
locului II (grupa a

IlI-a) în întrecerea din 
1970, precum și alte 
distincții pe care le-au 
primit cluburile și aso
ciațiile din țară. Vizi
tatorul expoziției face 
cunoștință cu maeștri 
emeriți și maeștri ai 
sportului din cooperația 
meșteșugărească, ale 
căror portrete sînt pre
zente în sala sediului 
UCECOM, din Calea 
Plevnei 42.

Un sector aparte în 
expoziție este dedicat 
prezentării trofeelor 
cucerite în întîlniri in
ternaționale : locul III 
la concursul poștal de

aeromodelism — Ma
drid, 1969, locul I 
(1969) la turneul inter
național de baschet fe
minin care a avut loc 
la Brașov etc.

Grafice și albume 
exprimă convingător 
preocupările și succe
sele în domeniul spor
tului de masă ale ce
lor 130 000 de membri 
constituiți în 176 de a- 
sociații, răspîndite pe 
teritoriul întregii țări

In imaginea alătura
tă (fotoreporter Theo 
MACARSCHI), vă pre
zentăm un colț al ex
poziției.

Aurelian

jocuri distrae- 
ping-pong. la 
(era singura),

BREBEANU
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Schimb de experiență
la Ștefănești-Argeș

Șc. Sp. Cluj (f) și Lie 35 București (b)
MAÎ AVEȚI O ÎNTREBARE?

ÎNVINGĂTOARE ÎN CRITERIUL NATIONAL AL JUNIORILOR II
Din inițiativa Consiliului sindi

cal județean Argeș și In colabo
rare cu C.J.E.F.S. șl Comitetul 
județean al U.T.C., zilele trecute 
s-a organizat Ia Ștefănești, un 
schimb de experiență la care au 
participat 70 de activiști sportivi 
sindicali și ai U.T.C. S-au dezbă
tut probleme privind preocupările 
organizațiilor Sindicale, ale aso
ciațiilor sportive din întreprinde
rile și instituțiile din județ, pentru 
dezvoltarea formelor simple ale 
educației fizice și sportului și 
impulsionarea activității compe- 
tiționalc de masă, în spiritul Do
cumentelor Congresului U.G.S.R.

Schimbul de experiență a avut 
un caracter teoretic și practic. Cu 
acest prilej s-au prezentat cîteva 
referate : „Preocupări ale Comi
tetului sindicatului de Ia uzina de 
autoturisme Dacia Pitești, privind 
conducerea asociației sportive și a- 
sigurarca condițiilor materiale in 
vederea desfășurării activității 
sportive” (referent, Ilie Dumitru, 
președintele comitetului sindical) ; 
„Contribuția grupelor sindicale la 
organizarea acțiunilor sportive și 
turismului do masă” (Vasile Ig- 
năteanu, secretarul asociației spor
tive Avîntul Curtea de Argeș” ; 
„Preocupările asociației sportive in 
vederea îmbunătățirii activității 
competiționale de masă la nivelul 
uzinei" (Ion Teleanu, secretarul 
asociației sportive Muscelul, de la 
Uzina mecanică din Cimpulung) ; 
„Cum am procedat pentru a depăși 
sfera discuțiilor privind activitatea 
sportivă de masă, in vederea tre
cerii la acțiuni practice" (Valeriu 
Stancu, activist voluntar la între
prinderea de morărit și panificație 
Pitești). Participanților la schim
bul de experiență le-au fost pre
zentate apoi filmele „Primii pași 
în sport", „Stadioanele ne așteap
tă”, „Reflecții”, „Pentru tinuta 
dv“ — filme de popularizare, de 
convingere a oamenilor să prac
tice educația fizică și sportul.

Ce concluzii se desprind din 
dezbaterea acestor probleme ? tn 
general, este de părere tov. Ale
xandru Oțeleanu, activist al Con
siliului sindical județean, se ob
servă o oarecare înviorare a acti
vității sportive de masă. în aceas
tă privință, se manifestă mai mul
te inițiative, în întreprinderi și 
instituții, pentru organizarea unor 
acțiuni de masă nepompoase, care 
tind să cuprindă un număr tot 
mai mare de salariat! și membrii 
lor de familie. La asociația Avîn
tul UEIL Curtea de Argeș, de 
pildă, a avut loc ediția de vară a 
Olimpiadei sindicatelor, competi-

ție începută la nivelul grupelor 
sindicale, al sectoarelor de pro
ducție. la care pînă în prezent 
participă peste 600 de concurenți 
la cros, ciclism, orientare turisti
că. popice, fotbal și voiel. La 
Uzina mecanică din Cimpulung a 
început să prindă viată ideea or
ganizării unor întreceri între sec
țiile cele mai apropiate ca așeza
re. pe bază de... afinități profe
sionale. în fiecare miercuri și 
vineri, 100 din cei 400 de salariați 
ai întreprinderii de morărit și pa- 
nificațiePitești, în frunte cu con
ducerea unității și a organizației 
de partid, participă la întreceri. 
Asociația sportivă Forestierul Stîl- 
peni. împreună cu comitetul sindi
cal. folosește prilejul oferit de 
serbările cimpenești pentru a ini
ția și activități sportive, cu ca
racter atractiv-recreativ. pe cate
gorii de vîrstă. ih ideea atragerii 
pe terenul de sport și pe cei tre- 
cuți de prima tinerețe.

Pe de altă parte, a rezultat din 
discuții faptul că în unele între
prinderi (ca de pildă Combinatul 
petrochimic Pitești) nu eXsită o 
suficientă colaborare între asocia
ția sportivă și Comitetul U.T.C., 
fapt care se râsfringe negativ a- 
supra activității de masă. S-a 
subliniat necesitatea creșterii nu
mărului competițiilor, de masă, lip
site de ceea ce se cheamă „pompă”, 
a măririi densității acțiunilor. 
Discuțiile purtate, printre alții, de 
tovarășii Victor Petrescu (activist 
voluntar). Ion Udrescu (locțiitorul 
secretarului comitetului U.T.C. la 
Combinatul petrochimic). Dan Ță- 
pîrdea (șef de sector la Comitetul 
județean U.T.C.). M. Diaconescu 
(vicepreședintele C.J.E.F.S.). Ro
bert Spăneli (președintele comite
tului sindicatului la Uzina meca
nică Cimpulung). I. Vorovencl (se
cretarul asociației Minerul C-lung) 
etc. au evidențiat, de asemenea, 
largile posibilități existente in ju
dețul Argeș pentru atragerea unui 
număr și mai mare de oameni in 
practicarea educației fizice și spor
tului, ținînd seama de un aspect 
primordial : media vîrstei oame
nilor din întreprinderile și institu
țiile județului este 20 ani !

Schimbul de experiență de Ia 
Ștefănești s-a încheiat cu vizio
narea unei întreceri de masă, or
ganizată de asociația Dacia, la 
volei, handbal, fotbl, atletism, hal
tere și jocuri distractive, la care 
și-au dat concursul 200 de tineri și 
tinere, muncitori ai Uzinei de 
autoturisme.

R. CALĂRAȘANU

încheiat laZilele trecute s-a
Cluj, turneul final al Criteriului 
național al junioarelor II. La în
trecere ah fost prezente formațiile 
școlilor sportive din Brașov, Cluj, 
Satu Mare, Sibiu, 
București 
rești.

Dintre 
formă a 

, sportive < 
întîlnirile disputate, demonstrind 
pe întregul parcurs al competiției 
o bună pregătire tehnico-tactică, 
la care s-a adăugat și o pregătire 
fizică superioară.

Antrenorul echipei, prof. Huria 
Pop, are merite deosebite la reali
zarea acestei performanțe. El a 
pregătit cu multă migală echipa 
care a mai ieșit învingătoare în 
campionatul național de minibas- 
chet, precum și în criteriul repu
blican al copiilor.

fată cîteva dintre rezultatele în
registrate la Cluj t Șc. sp. Cluj — 
Șc. sp. Brașov 44—38, Șc. sp. Bra
șov — Liceul 35, 42—37, Șc. sp. 
Cluj — Liceul 35,51—44. La sfîrșitul 
partidelor a fost stabilit următorul 
clasament finali 1. Școala sportivă 
Cluj, 2. Școala sportivă Brașov, 3. 
Școala sportivă Satu Mare, 4. Li
ceul 35 București, 5. Școala sporti
vă 2 București, 6. Școala sportivă 
Sibiu. Prof. Horia Pop a folosit 
următorul lot de baschetbaliste î 
Lucia Cobîrzan, Viorica Moraru, 
Liana Jichișan, Mariana Marcu, 
Irina Szekely, Mariana Perdea, Ma- 
rilena Covaci, Eva Zsoldosc, Ilainal 
Horvath, Veronica Potora. Primele 
5 sportive au fost selecționate în 
lotul național de junioare.

Nușa DEMIAN
Timp de cinci zile în sala spor

turilor din Botoșani, s-a disputat 
finala criteriului național al junio
rilor II. Competiția Ia care au 
participat echipele i Șc. sp. Arad, 
Șc. sp. Constanța, Șc. sp. Botoșani, 
Tinărul dinamovist București, Li
ceul 35 București și Șc. sp. Pitești 
s-a desfășurat în condiții optime 
și a furnizat întreceri echilibrate, 
unele de un bun nivel tehnic și 
spectacular.

O comportare remarcabilă a avut 
formația Liceului 35 din București, 
campioana anului trecut, care a

Șc. sp. nr. 2
și a Liceului 35 Bucu-

acestea, cea mai bună 
manifestat-o echipa Șc. 

Cluj, care a cîștigat toate

reușit și de 
primul loc 
fără să cunoască înfrângerea. Coș- 
geterul competiției a fost declarat 
tinărul baschetbalist Rudolf Prusler 
(Șc. sp. Arad) cu 146 puncte mar
cate. REZULTATE TEHNICE : Tî- 
nărul Dinamovist — Șc. sp. Boto
șani 71—55, Liceul 35 — Șc. sp. 
Arad 70—56, Șc. sp Pitești — Șc. 
sp. Constanța 43—38, Șc. sp. Pitești 
— Tinărul Dinamovist 63—37. Li
ceul 35 — Șc. sp. Constanța 68— 
54, Șc. sp. Botoșani — Șc. sp. Arad 
53—52, Șc. sp.' Pitești — Șc. sp 
Arad 57—65, Liceul 35 — Șc. sp 
Botoșani 85—65, Tinărul Dinamo
vist — Șc. sp. Constanța 58—56, 
Șc. sp. Arad — Șc. sp. Constanța 
67—77, Șc. sp. Botoșani — Șc. sp. 
Pitești 52—66, Liceul 35 — Tinărul 
Dinamovist 76—68, Șc. sp. Arad — 
Tinărul Dinamovist 55—70, Șc. sp. 
Constanța — „Șc. sp. Botoșani 40— 
45, Liceul 35 — Șc. sp. Pitești 64— 
50. CLASAMENTUL
Liceul 35 București, 2. Șc. sp. Pi
tești, 3. Tinărul Dinamovist Bucu
rești, 4. Șc. sp. Botoșani, 5. Șc. sp. 
Constanța, 6. Șc. sp. Arad.

Arbitrajul competent și autoritar 
a fost asigurat de : M. Aldca (Plo
iești), D. Ganea (București), Ai. 
Ivan (Timișoara) și C. Berekmery 
(Tg. Mureș).

data aceasta să ocupe 
în clasamentul final,

FINAL! 1.

Th. UNGUKEANU-coresp.

(jag

declară CEN ZE
află în țara

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
MI SE PARE ACUM MAI PUTERNICĂ"

De cîteva zile se
noastră reprezentativa feminină de 
volei a R.P.D. Coreene, una dintre 
cele mai puternice din lume la ora 
actuală. în drum spre Varna, pen
tru tradiționalul turneu interna
țional feminin, valoroasele sportive 
asiatice au evoluat la Budapesta, 
unde au învins formația Ungariei 
cu 3—2. apoi au poposit la Iași 
pentru a susține cîteva meciuri 
amicale cu reprezentativa Româ
niei. Prezența medaliatelor cu bronz 
la ..mondialele", de anul trecut ne-a 
prilejuit o întîlnire cu o veche cu
noștință, antrenorul Cen Ze Iu, și, 
firește un interviu...

— Este cunoscut faptul că 
voleiul, îndeosebi cel feminin, a 
avut în R.P.D. Coreeană o as
censiune uimitoare în ultimii 
ani. Cum o explicați ?

— în țara noastră acest sport o- 
cupă, în sfera preferințelor, locul 
al doilea, după fotbal. Una dintre 
explicațiile ascensiunii sale, și poa
te cea mai importantă, stă în nu
mărul mare de practicanți. Apoi, 
condițiile create pentru practicarea

IU, antrenorul formației
lui au fost un stimulent însemnat.

— Care este vîrsta la care se 
începe la dv. practicarea vo
leiului de performanță 7

— Mărea performanță începe de 
la vîrsta de 17—18 ani, dar cei ce 
ajung la ea practică voleiul, înain
te de 14 ani. Există școli în care 
inițierea începe la 7—9 ani și re
zultatele sînt, firește, foarte bune.

— Ce structură are activita
tea voleibalistică în R.P.D. Co
reeană ?

— Există un campionat de cate
goria iutii, unul de categoria a 
doua, în care intră echipe sindicale 
fi studențești, un campionat națio
nal de tinerei și, în sfîrșit, unul de 
juniori, care cuprinde în general 
școlarii.

— Ați văzut la antrenamente 
echipa feminină a României. 
Ce impresie v-a făcut și ce 
șanse i-ați acorda la campiona
tul european ?

— Trebuie să precizez că, tn ul
tima vreme, ocupîndu-mă de echi
pa de băieți a țării noastre, nu am 
mai avut prilejul să văd reprezen
tativa română la competiții. Față 
de anul 1968' cînd am văzut-o ulti
ma oară, mi se pare mult mai pu-

R. P. D. Coreene
jocternică și in orice caz cu un 

de apărare mai bine pus la punct. 
(Fac această precizare și în com
parație cu echipa Ungariei, pe 
care am întilnit-o recent). Totoda
tă, actuala echipă a României dis
pune de jucătoare cu talie cores
punzătoare, fiind — toate — la un 
nivel valoric apropiat. In ce pri
vește șansele la europene, n-aș 
vrea să mă pronunț. Nu pentru că 
aș fi obligat să fac un compliment 
echipei dv., ci fiindcă știu că ji 
formațiile Ungariei, Cehoslovaciei 
(nu mai vorbesc de cea a U.R.S.S.) 
sînt valoroase.

— Echipa 
pentru J.O. 
putea să ne 
referitor la disputa pentru me
dalii ?

— Fără îndoială, lupta se va da 
In primul rlnd Intre reprezentati
vele U.R.S.S. și Japoniei. Dar eu 
consider că și echipele Ungariei' 
Cehoslovaciei sau României vor a- 
vea un cuvînt de spus...

— Omiteți din această enu
merare echipa R.P.D. Coreene...

— Evident, ca și celelalte parti
cipante, fetele noastre se vor pre
găti pentru primul loc.

dv. este calificată 
de anul viitor. Ați 
dați un pronostic

ȘTIRI
® S-au încheiat întrecerile 

mi nine din etapa de zonă a cam
pionatului de calificare. Au cîști
gat dreptul de participare la tur
neul final pentru promovare în 
divizia B (programat între 20 și 
21 iulie, la Lugoj) echipele Con
fecția București, Voința Craiova, 
Voința Făgăraș, Orizontul Bacău și 
Vulturii Textila Lugoj.

Primele două clasate vor activa 
din toamnă în divizia B.

• Antrenorii lotului național fe
minin au chemat în pregătire și 
pe jucătoarea Eva Klein (Medicina 
București) care urmează să funcțio
neze pe post de ridicătoare în lo
cul Vioricai Binchecl, exclusă pen
tru întîrzleri la antrenamente.

• în urma confirmărilor primi
te de la echipele invitate să par
ticipe la „Cupa internațională a 
F.R.V.", au fost alcătuite seriile a- 
cestei competiții, astfel: MASCU
LIN i Viitorul Bacău, Rapid, Poli
tehnica Galați, Ruda Hvezda Pra- 
ga (la Botoșani), I.E.F.S., Politeh
nica Timișoara, Tractorul Brașov, 
Dinamo Tirana (la Pitești), Steaua, 
Universitatea Cluj, Universitatea 
Craiova, Botev Vrața (la Craiova); 
FEMININ : Ceahlăul P. Neamț, 
C.P. București, Medicina București, 
Lokomotiv Liberec (la P. Neamț), 
I.E.F.S., Rapid. C.S.M. Sibiu, Aka- 
demik Sofia (la Tîrgoviște). între
cerile masculine vor avea loc între 
16—18 iulie, iar cele feminine între 
23—25 Iulie.

fe-

ECHIPA PETROLUL PLOIEȘTI A RATAT CALIFICAREA IN FINALA C.C.E.
® Aflate la egalitate de puncte

(4) înaintea ultimei etape a primei 
faze a C.C.E. la popice, echipele 
Triglav Kranj (Iugoslavia), Petro
lul Ploiești și Ferencvaros Buda
pesta s-au întîlnit, în meci decisiv, 
pe arena primei formații. Benefi
ciind de avantajul terenului pro
priu, popicarii iugoslavi au cîștigat 
întrecerea, calificîndu-se astfel în 
finala competiției.

Rezultatele t 1. Triglav Kranj
5 688 p d, 2. Petrolul Ploiești 
5 458 p d, 3. Ferencvaros Buda
pesta 5 388 p d. Dintre sportivii 
români, o comportare frumoasă au 
avut-o Petre Purje — 968 p d, 
Toma Nițulescu 928 p d și Dumitru 
C. Dumitru — 911 p d.

Clasamentul final al primei gru
pe a C.C.E.: 1. Triglav Kranj 7 p. 
2. Petrolul 6 p, 3. Ferencvaros 
Budapesta 5 p.

Reprezentanții țării noastre 
ratat calificarea în confruntarea 
la Budapesta, unde 
ultimul loc.

• După cum am 
lecționată feminină 
lină a asociațiilor sportive Voința 
din țara noastră au întreprins un 
turneu de cîteva jocuri în R. D. 
Germană. Iată rezultatele : ESPEN-

HAIN : B.S.G. Aktivist
2 660—2 352 p
5 210 p d la 
tor — Voința 
și 5 291—5 271

Voința 
d la fete și 5 680— 
băieți ; SUHL : Mo- 
2 245—2 515 p d (f) 
P d (b).

s-au clasat

au 
de 
Pe

anunțat, o se- 
șl una mascu-

De mult filozofii — și sînt unit mai recenți care 
s-au uitat cu drag și la jocul de fotbal, socotindu-l 
o parte din marele joc al lumii care are nevoie 
aprigă de jocuri — au căutat să ne convingă că 
întrebările sînt la fel de importante, dacă nu și 
mai, ca răspunsurile. E foare bine să formulăm și 
să găsim răspunsuri, e și mai bine să ne întrebăm 
mai departe după ce am auzit răspunsul filozo
fului. Un răspuns bun nu ucide nevoia de între
bări, dimpotrivă c atîță. Vai de răspunsurile care 
nu nasc alte întrebări I Cred că prin ultima ei 
ședință, Federația noastră de fotbal a răspuns 
cumpănit, calm, cu bun simț, lăsînd 
pentru alte întrebări. Nu am nici o 
îndoială că pentru fotbal e tot atîta 
pasiune în tară cît penlru bolile 
cardiovasculare. Eu mă gîndesc nu
mai la cîle scrisori nu poate răspun
de Țopescu și nici eu — constatare 
la care am ațuns amîndoi în urma 
unui camaraderesc schimb de expe
riență. Mă uit ia teancul de scrisori 
de pe masa mea și stau și mă mi
nunez Io cite îi trec omului prin 
minte cind privește goana a 22 de 
oameni după o minge. E nemaipo
menit I Nu mă rabdă inima să nu 
aminesc de o doamnă în vîrsfă, 
doamnă care se referă la vremea 
cind domnia sa citea „Gazeta Sporturilor", care-mi 
scrie foarte indignată că „Progresul" nu leagă și 
nu știe să lege jocul la centru ! Doamne, doamne, 
cite telefoane ar fi zbîrnîit în jurul lui Țopescu 
dacă domnia sa apărea la „Mai aveți o între
bare Și de ce nu ? Ca să fiu sincer, eu cred 
că e mai bine ca oamenii să fie pasionați de 
legea transferărilor decît de bolile sistemului nervos.

în ce mă privește, eu nu m-aș fi pierdut în 
teorii sau în speculații. Eu aș fi fost concret. M-aș 
fi referit la finala „Cupei" — evenimentul zilei pre
cedente : cum naiba s-a putut întuneca, dintr-o 
dată, o finală atît de strălucită ? (Căci dacă și 
acum clocotitorul poet care e Adrian Păunescu îmi 
va spune că prima repriză a finalei a fost urîtâ

Federația română de tir împreu- 
cu A.G.V.P.S. organizează dumi
că 11 iulie a.c. între orele 8—14, 
un antrenament de tir la talere 
(skeet) la poligonul Tunari. An
trenamentul se va încheia cu un 
concurs.

Arme și muniții se pot procura 
și în poligon, (muniția se obține 
Ia prețul de cost și nu la prețul 
de vînzare).

★
Filiala de vînătoare și pescuit 

sportiv Vadul-Lat organizează du
minică 11 iulie a.c. un concurs 
de pescuit sportiv staționar, pe 
rîul Neajlov. Pescarii sportivi 
bucureșteni pot asista (și chiar 
participa) la acest concurs. în a- 
cest scop, asociația vînătorilor și 
pescarilor sportivi din sectorul I

5*

' București organizează, în aceeași 
zi, o excursie (cu autobuzele) la 
Vadul-Lat.

★
vînătorilor și pescarl- 
din sectoarele III și V

Asociația 
lor sportivi 
din Capitală organizează duminică 
11 iulie a.c. concursuri de pescuit 
staționar (tineri și adulți) pe la
cul Băneasa. înscrierile pe listele 
de participare se pot face pînă 
sîmbătă 10 iulie, inclusiv, la 
diile asociațiilor respective.

★
în aceste zile se obțin bune 

zultate la pescuitul șalăului și som
nului în Dunăre, între localitățile 
Turnu-Măgurele și Brăila. Se pot 
organiza frumoase excursii pescă
rești, în grup, la Dunăre.

se-

re-

DUMINICĂ-ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL DE VITEZĂ

O nouă pistă de
• Campionatul republican de Vi

teză pe circuit continuă duminică 
cu desfășurarea etapei a IV-a. în
trecerile vor avea loc pe un traseu 
ales în centrul orașului Cîmpina. 
în clasamente conduc : 70 cmc — 
I. Dtnescu (Energia Cîmpina) 16 p, 
125 cmc — T. Popa (Metalul Buc.) 
20 p, 175 cmc — D. Vasilescu (Me
talul Buc.) 20 p, 250 cmc — V. 
Szabo (Metalul Buc.) și FI. Ștefan 
(Locomotiva Ploiești) 14 p, 500 
cmc — FI. Ștefan 24 o, ataș — T. 
Macsai 4- A. Withinger (Motorul 
B. Mare), echipe : Metalul Buc. 
106 p.

• Duminică s-a desfășurat in ju
rul Pavilionului central al Com
plexului _ expozițional de lingă 
„Casa Scînteii" o reușită demon
strație de viteză. Și-au dat con
cursul cunoscuții motocicliști Vasile 
Szabo. Tr. Macarle din București, 
FI. Ștefan, M. Mezincescu din Plo
iești, I. Telgescu, S. Balogh din 
Cîmpina, și alții. Pe același tra
seu este programată duminică 18 
iulie etapa a V-a a campionatului 
național.

• O nouă pistă de dirt-track a 
fost dată în folosință la Arad. A- 
parținînd asociației sportive Vago
nul din localitate, pista de zgură 
a fost inaugurată duminică, găz-

de acumulare, un fru-„FLOAREA PRIETENIEI"I
I
I
I
I

Intre 8-11 iulie, la Bicaz
SPORTULUI NOSTRU NAȚIONAL |ÎN COMPETIȚIE—SPERANȚELE

Competiția republicană rezerva
tă celor mai mici oiniști și dotată 
cu trofeul „Cupa speranțelor", a 
ajuns în faza finală. Astfel, 1G 
echipe — din cele peste 500 care 
au luat startul în prima etapă — 
care au mers din victorie în vic
torie, își vor disputa întîietatea 
la Bicaz, pentru desemnarea for
mației cîștigătoare a trofeului pus 
tn joc.

în prima fază finalistele vor fi 
împărțite în 4 grupe, echipele cla
sate pe primul loc calificîndu-se

în turneul final, care se va des
fășura sistem tur-reutr. Restul for
mațiilor se vor întîlni pentru locu
rile 5-16.

Revenind asupra primelor între
ceri ale competiției se cuvine să 
remarcăm munca depusă de comi
siile de specialitate din județele 
Olt (115 echipe), Galați (40), Su
ceava (36) și Constanța (30), care 
au reușit să atragă pe terenurile 
de oină un număr sporit de șco-

Pionierii — pasionați ai ciclotu
rismului — din nouă școli ale ju
dețului Suceava s-au întrecut în 
cadrul fazei județene a expediției, 
devenită tradițională acum, „Floa
rea Prieteniei". Ei au avut de stră
bătut un 
țit în 5 
Șiret — 
Suceava, 
ca și un 
tăți, toți 
bine linia de sosire. Pe primul loc 
s-au situat școlile generale din co
munele Paltin și Argel.

Cea de a III-a ediție a „Florii 
Prieteniei" se va încheia cu par
ticiparea a 30 de pionieri, dintre cei 
mai buni cicloturiști, la o expedi
ție în Ungaria (31 iulie — 22 au
gust). N-ar fi exclus ca din acest 
grup să facă parte și un reprezen
tant al Sucevei. Rămîne de văzut 
care este părerea selecționerilor. 
Oricum, noi le dorim succes la... 
„examenul de admitere" !

traseu de 311 km, împăr- 
etape, pe ruta Suceava— 
Rădăuți — Moldovița — 
Infruntînd intemperiile, 
drum cu destule dificul- 
concurenții au trecut cu

rea Iacului
mos ștrand, cu o capacitate de 1 000 
de persoane. Trebuie adăugat că la 
realizarea lucrării tinerii au primit 
Un substanțial sprijin, material și 
tehnic, din partea Consiliului popu
lar.

Pentru a-1 răsplăti pe cei mai 
harnici dintre elevi, noi am su
gera să li se dea un permis de li
beră intrare la ștrand. Ar fi, de
sigur, o frumoasă și binemeritată 
răsplată.

Așadar, soare să fie, că... lac 
există. Poftiți, deci, la ștrand 1

spațiu amplu

și „putredă*, eu mă leg să-i scriu numele zi și 
noapte într-o muncă silnică si herculeană, pe mă
sura gloriei și forței sale...). Cum de-a trăznit 
deodată, din senin, cum de nu s-a crăpa» pămîntul 
poftindu-ne să intrăm acolo de rușine ? Nu încape 
îndoială că suveranitatea arbitrului, pe teren, în 
timpul jocului trebuie ocrotită, păzită „cu zel, cu 
săbii de otel" — cum zice Bogardo în al’ă ordine de 
idei. Acesta e un răspuns logic (și un cîntec „e 
norm"...). Dar, după aceea vine întrebarea banală și 
esențială: putem accepta ca arbitrul să fie tot una 
cu arbitrariul ? Televiziunea ne-a do» de 3 ori 
faza litigioasă : n-a fost henț la Ciugarin — cum 

ne-a spus arbitrul, ci cum declară 
Negrea, el ar fi atins balonul cu 
mîna — dar mai ales decizia a venit 
dupâ consumarea fazei din careu.

II rj?~l Ce l'a pâ''f pe ^hemigean — atîl 
I I I L W de riguros și impecabil de-a lungul
I • ■’H sezonului ? Firește, culca că nu i-a

j| dat Dinamo-ului un pentalty clar la HILO ■ 0— Dar, PrihȘJ în acest joc. Iu-
încercînd

B —Uor' prinșj în ac< 
i’crînd mereu retroactiv, 
I I—I * .f'S mereu să corectăm greșelile minu- 
I nil te'or trecute, care va ti viitorul jo-

cu'u' de fotbal ? Noroc cu Tălaru — 
cu cel de al treilea gol. El a spus 
adevărul, a sfidat arbitrariul, m-a 
făcut să uit de arbitru. Golul a fost 

de trei ori minunat. Ghemigean să-i mulțumească lui 
Tătaru, 
nimeni 
lei" —
dat și eu seama, la spartul tîrgului), un a'ac în 
care „un-doi"-ul și susținerea omului au putere de 
lege, dar și cu o apărare de romantici înrăifi — 
să-i mulțumim pentru că în ultima clipă ne a dat 
dreptul să ne punem această întrebare, frumoasă 
și perfect sportivă, esențială și gratuită : 
campioana, este oare cea mai bună echipă a 
României? Ce bine că nu sîntem siguri pe răspuns!

căci altfel toatâ vara, la munte și la mare, 
nu l-ar fi uitat. Iar noi sâ-i mulțumim „Ste- 
cu un atac cum nu sînt două în țară (mi am

Dinamo,

BELPHEGOR

ȘTRANDUL OBOR A REDEVENIT 0 PUTERNICĂ
BAZĂ A NATĂȚIEI BUCURESTENE!

(Urmare din pag. 1)

renăscut mult mai frumoasă și mai 
bogată decît înainte. Concret, Oborul 
are acum patru bazine : două pentru 
înotătorii de performanță (50 m lun
gime, 6 culoare ; 25 m lungime, 5 cu
loare) și două rezervate centrului de 
inițiere (unul de 10 m/10 m, celălalt 
de 8 m/6 m). Toate aceste bazine 
sînt ocupate de dimineață pînă seara 
de sute de copii din cartierele Gara 
de Est, Foișor, Iancului, Vatra Lu
minoasă și Balta Albă, participant! la 
centrul de învățare a înotului sau 
membrii secției de performanță, selec
ționați în marea lor majoritate toc
mai din „absolvenții” centrului. Se 
poate afirma că la ștrandul Obor au 
fost create toate condițiile pentru a 
învăța înotul și chiar pentru realiza
rea unor performante superioare. Dar, 
Oborul nu va rămîne un simplu 
ștrand. într-un viitor foarte apropiat, 
oaspeții (permanent! sau ocazionali) 
vor avea la dispoziție un bazin aco
perit (cel de 25 m), instalație pentru 
nocturnă, mai multe tribune, portic 
de gimnastică pentru copii, săli de 
pregătire și terenuri bituminizate 
pentru handbal. Oborul va deveni, 
deci, un adevărat complex cu influ
ențe pozitive în ce privește atragerea 
tineretului spre practicarea sportului.

dirt-track la Arad
duind un interesant concurs 
blican, la care au participat 
gători din București, Sibiu și 
Clasamentul final : 1. I. Bobîlnea- 
nu (Voința Sibiu), 2. I. Marinescu 
(Metalul Buc.), 3. Gh Sora (Me
talul Buc.). 4. C. Voiculescu (Me
talul Buc.).

repu- 
aler- 

Arad.

Nici o clipă pierdută !
Ne-a Impresionat în mod deosebit 

modul în care este organizată activi
tatea centrului de inițiere, la care 
iau parte, la fiecare ciclu, sute de 
copii (acum, de pildă. 400 de parti
cipants. La ora 8. prima grupă dă 
raportul și își desfășoară pregătirea 
pe uscat sub îndrumarea prof. Fran- 
cisc Spier, iar la ora 8,45 intră în

apă și efectuează lecția proprlu-zisă, 
sub supravegherea instructorilor Gh. 
Perjaru, M. Obogeanu. J. Caracas 
ș a. La ora 8,45. cînd grupa amin
tită intră în apă, își începe instruirea 
pe uscat a doua grupă : după alte 
45 de minute, rolurile se inversează : 
grupa I revine la pregătirea pe uscat 
și intră în apă grupa 
acesta, se asigură o 
lucrului în bazine și 
nîndu-se total timpii 
firesc, contribuie la 
mentului centrului de inițiere.

Ca urmare, antrenorii grupelor de 
performantă (Maria Baciu. Alexandru 
Schmaltzer. Mihal Cercez. Tiberiu 
Munteanu. Ion Codreanu, Gheorghe 
Perjaru. coordonați de șeful catedrei. 
Alexandru Satmari) au la dispoziție 
un număr mare de elemente din care 
pot face o selecție pretențioasă. De 
altfel. Carmen Cehanzuc, Mădăling- 
Măzgfireanu, Dragoș Nanu, Denisâ ( 
Putanu. Alexandru Schwartz sau • 
Emil Manolescu sint doar cîțiva din
tre copiii și juniorii ridicați din rîn- 
dul inițialilor la nivelul celor mal 
buni înotători ai țării (bineînțeles, la 
grupele de vîrstă respective). Mai tre
buie amintit că antrenorii Școlii spor
tive nr. 2 au preocupări și în ceea 
ce privește asigurarea unei activități 
competiționale în afara concursurilor 
oficiale. Așa, de pildă, au fost orga
nizate „Mirele premiu al copiilor” și 
„Concursul crauliștilor”. care s-au 
bucurat de o largă participare, la 
primul luînd startul peste 300 de co
pil. Conducerea catedrei are în pers
pectivă organizarea „Cupei Enăceanu”. 
în memoria fostului antrenor Iosif 
Enăceanu căruia împreună cu sofia sa 
Paula Enăceanu. 1 se datoreșfe înfiin
țarea grupelor de performanță ale 
Școlii sportive nr. 2.

a doua. în felul 
permanentă a 
pe uscat, ellmi- 
morți ; ceea ce, 
sporirea randa-

Activitatea sportivă un
(Urmare din pag. 1)

o popicărie nesolicitată, un teren de 
volei cedat lotului național pentru 
antrenamente și. un teren de fotbal 
pustiu. Sute de oameni veniți la o- 
dihnă populau. în schimb, băncile 
stațiunii, se răcoreau la o bere pe 
terasele restaurantelor sau stăteau 
la ferestrele pavilioanelor. O zi. două, 
trei...

Dezorientare, neglijență...

întrebarea :Am adresat atunci
„Ce se organizează pe lărîm sportiv 
pentru oamenii veniți la odihnă și 
ce spectacole sportive le oferă sta
țiunea, in timpul sezonului 7” —

MECIUL VETERANILOR
Pasionații sportului cu balonul 

rotund din Sighișoara au asistat la 
o atractivă dispută fotbalistică. Pe 
teren au evoluat veteranii fotbalu
lui din Sighișoara și Tg. Mureș. Și 
pentru ca nimeni să nu se supere, 
conducătorul jocului a consemnat 
pe foaia de arbitraj scor egal : 
3-3.

Oricum, ceea ce rămîne Impor
tant este tinerețea sportivă a com
batanților. Totdeauna o veste Ca a- 
ceasta ne face plăcere. Este în ace
lași timp și un excelent îndemn 
pentru „adepții" sedentarismului 
de a părăsi... fotoliile.

MICILE GIMNASTE 
DIN ORADEA

Acum patru ani profesorul Eme
tic Ban a început o susținută mun
că cu gimnastele Școlii sportive din 
Oradea. Bineînțeles, drumul nu a

JJcopil" al nimănui *
asistentului stomatolog. Constantin Ml- 
trea, președintele asociației sportive 
a întreprinderii balneare.

„Ca spectacole sportive — ne-a 
spus interlocutorul nostru — nu pu
tem oferi decît pe cele din cadrul 
„Cupei stațiunilor" organizate de co
mitetul sindical. Govora va găzdui 
întrecerile de volei și popice. Apoi 
o competiție dotată cu „Cupa Elibe
rării” în ajun de 23 August, la ace
leași discipline. Se așteaptă reluarea 
campionatului județean de fotbal, in 
care activează și 
în rest, nimic.

In ce privește 
competiții pentru 
odihnă și care nu 
chiar dacă le-ar fi indicat acest lu
cru, nu prea există posibilități. Pu
tinele baze sportive existente sint

Sănătatea Govora.
organizarea unor 
oamenii veniți la 
puteau face sport

fost lipsit de greutăți. Dar după I 

patru ani a început să culeagă 
primele roade. De curînd, echipa I 
ce o antrenează (în fotografia ală- ’ 
turată, realizată de colaboratorul 
nostru Ștefan Vilidar) a urcat pe 
treapta cea mai înaltă a podiumu
lui premianților la campionatul re
publican al copiilor (cat. a III-a) 
disputat la Tg. Mureș.

Este un succes ce răsplătește e- 
forturile depuse pînă acum, dar și 
obligă. Să sperăm că inimosul an
trenor orădean va reuși în curînd 
să promoveze în elita gimnasticii 
noastre feminine elemente de va
loare. Doar începutu-i greu...

în mare parte degradate, deoarece 
nu se știe ale cui sint și cine tre
buie să le întrețină (n.n. într-adevăr, 
terenul de volei a trebuit să fie pus 
în condiții de folosire de către volei
baliștii lotului național aflat în pre
gătire la Govora !). lipsesc materia
lele necesare practicării unor spor
turi. Pînă și unele aparate și Jocuri 
distractive, aduse cu cheltuieli de 
loc neglijabile, s-au stricat și au In
trat in rindul mobilierului inutili
zabil, deoarece nimeni nu le mai re
pară. Casa de cultură, care are un 
responsabil cu activitatea cultural- 
sportivă, nu înlreprinde nimic, aso
ciația nu are posibilități și în con
secință sportul de agrement se re
duce Ia șah și din cînd în cînd tenis 
de masă și popice. Nici măcar dru
mețiile nu mai sint la modă”.

Aprecierea ce se făcea acum 
Ian la reuniunea de la Brașov, 

care s-a arătat că stațiunile de
Valea Oltului oferă puțin amatorilor 
de sport veniți la odihnă este vala- 

I bilă în continuare. De ce ?

un 
in 
ne

I
I
I
I

Dincolo de dificuhațila 
materiale

Rubrică redactată de
Emanuel FANIANEANU

(cu sprijinul corespondenților 
C. Alexa, I. Gliișa, I. Andrei, 
Gh. Grunzu, Ungureanu,
,L Păuș)

I
I

Desigur, lipsa materialelor sportive 
(în Govora nu există nici un centru 
de închiriere) șl insuficiența bazelor 
constituie un impediment în înfiri
parea unei activități. Dar. se consta
tă că cei ce răspund de acest aspect 
nu manifestă preocupare pentru gă
sirea unor soiulij în acest sens si 
nici pentru organizarea unor acțiuni 
în limitele posibilului. .Jocuri de vo
lei. de fotbal, drumeții, concur-uri 
de alergări, de popice, etc. pot să 
aibă loc șl în condițiile existente. 
Trebuie numai să existe activiști cu 
inițiative.

I
I INVITAȚIE LA ȘTRAND

I
I

Peste 150 de elevi ai Liceului 
cultură generală din Cisnădie 
amenajat, prin muncă voluntară, 
parcul de sub Măgura, în apropie-

I ★

Același laitmotiv (lipsa ba’'tor 
șl materialelor sportive) l-am ain’t 
și la CALIMANESTI. unle există 
teren de volei și baschet, teren de 
fotbal, popicărie. dar. neștlindu se 
precis cui aparțin, nimeni nu... în
drăznește să le întrețină în bune 
condițiuni șl spre folosirea lor de 
către oameni) sosiți la odihnă. De 
altfel, tov. dr. Florea Predescu ne 
mărturisea că nu există un „program 
antefăcut care să satisfacă pe oas
peții stațiunii” șt că ocazional au loc 
meciuri de volei și baschet, excursii 
O.NT., concursuri de tenis de masă 
sau sțmuitane de șah date de V. Pop 
și V. Botvinik. In rest, doar cînd se 
dispută „Cupa stațiunilor" (rezervată 
salariaților din întreprinderea bal
neară) și „Cupa Forestierului" oas
peții temporari ai stațiunii mai pot 
lua contact cu sportul în calitate da 
spectatori...

>
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Mediul" și ridicarea
capacității biologice

1

F.C. Â06FȘ a făcut o bună propagandă fotbalului nostru
@ Sportivii români,

între 24 iunie și 4 
heran, in cadrul utior 
festă ri

iulie la Te- 
ample mani- 

cultural-sportive, prilejuite 
de împlinirea a 2500 de ani de la 
întemeierea statului persian, a avut 
loc un turneu de fotbal la care au 
luat parte echipa secundă a Ceho
slovaciei, reprezentativa Iranului, 
echipele olimpice ale Olandei și 
Turciei (grupa A), echipa olimpică 
a Austriei, reprezentativa Marocu
lui — participantă la turneul final 
al C.M. din Mexic —, formația 
Z malek — campioana R.A.U., și 
F C .Argeș (grupa B).

După cum se știe, fotbaliștii ro
mâni au avut o comportare fru
moasă. Au cîștigat grupa B și, în 
final, au reușit să se claseze pe 
locul secund (disputînd finala tur
neului cu echipa națională a Ira
nului, care a învins cu 1—0, cîș- 
tigînd turneul). Pentru locurile 
3—4 s-au întîlnit echipele olimpice 
ale Turciei și Austriei (1—0).

După întoarcerea fotbaliștilor pi- 
teșfeni, am avut o discuție cu tov. 
P. Rapaport, vicepreședinte al du
bi.'lui F. C. Argeș, și cu antrenorul 
Titus Ozon.

— Spuneți-ne, tov. Rapaport, mal 
întîi, cîteva cuvinte despre compe
tiții la care echipa F.C. ARGEȘ a 
luat parte.

— Cuprins în ansamblul de ma
nifestări prilejuite de aniversarea 
s’aiului iranian, turneul de fotbal 
a depășit toate așteptările și faptul 
că el s-a desfășurat sub egida 
F.I F A. și în prezența președintelui 
acestui for, sir Stanley Rous, vor
bește de la sine.

Găzduite la hotelul Evin, la 18 
km de Teheran, la o altitudine de 
1400 de metri, delegațiile s-au 
bucurat de cele mai bune condiții 
pe tot timpul șederii lor aici. Tur
neul a suscitat un mare interes în 
rîndul'amatorilor de fctbal din Te
heran Meciurile, desfășurate în cu
plei. începute la lumina zilei și 
încheiate în noctură, au fost ur
mărite aproape întotdeauna de că
tre 40—45 000 de 
a1' 'implut pină la 
stadionului central.

— Ce impresie 
Argeș ?

spectatori, care 
refuz tribunele

invitați la un nou turneu

in centrul atenției cercurilor sportive din Teheran

Așa s-a calificat in finală F. C. Argeș. Jercan, absent în imagine, a înscris, stabilind scorul (1—0) se- 
................. de fotbaliștii români în compania echipei olimpice a Turcieimifinalei disputate

— Deși se aflau la sfîrșitul unui 
sezon compelițional și evoluau pe o 
temperatură de 35—45 de grade, 
toate echipele au făcut față situa
ției, disputînd 5 jocuri în 10 zile, 
îgtr-un ritm viu. N-a făcut 
ție nici 
realizat 
date de 
a avut o

excep-
Ea a 
aplau-
Argeș

formația noastră, 
meciuri frumoase, 
către public. F. C. 
comportare bună, reușind,

COMPETIȚIE INEDITĂ LA TÎRGOVIȘTE

după cum știți, să ocupe locul 2, 
performanță pentru care a primit o 
splendidă cupă de argint. Ca urma
re a bunel evoluții, echipa noastră a 
fost invitată din nou în Iran. în pe
rioada 13—21 septembrie, cînd ur
mează să susțină noi jocuri, cu o- 
cazia inaugurării stadionului de 
100.000 de locuri, Un edificiu sportiv 
ce face parte din ansamblul rea
lizărilor și manifestărilor de care 
aminteam.

L-am întrebat pe antrenorul Ti
tus Ozon ce echipă a aliniat în 
acest turneu.

ciului cu echipa olimpică a Aus
triei.

Am adresat o nouă întrebare
P. Rapaport :

tov.

luat 
fot*

— Sîntem informați că ați 
unele contacte cu oficialitățile 
balistice din Iran, precum și cu li
nele conduceri de delegații 
Ce ne puteți spune în acest

străine. 
sens ?

noastre

La Tîrgoviște, peste 20 de echipe 
de Copii, reprezentînd cartierele și 
străzile municipiului, vor căuta să 
ajungă în finala 
competiții 
mitetul
C.J.E.F.S. Finala (de fapt, finalele 
Celor două categorii de vîrstă 10— 
12 și 13—15 ani) se va disputa la 
4 august, fiind urmată de alte două 
întîlniri interesante : partida din
tre formațiile de olrl-boys Metalul 
și Petrolul din localitate șj meciul

unei
organizată 

municipal

atractive 
de Co- 

U.T.C, și

în care divizionara B, Metalul Tîr- 
goviște, va primi replica unei se
lecționate formată din jucători con- 
sacrați, plecați de lîngă Turnul 
Chindiei. Din această selecționată 
nu vor lipsi Cornel Dinu, Nae 
Ionescu (Petrolul), Deeebal Neagu 
(Universitatea Craiova), Viorel 
Pcpcscu (Progresul București), Sa- 
vu și G, Georgescu (Sportul stu
dențesc).

— Ținînd seama de programul 
încărcat, am rulat mai mulți jucă
tori, dar echipa de bază a fost 
următoarea : Ariciu — Pigulea, (N. 
Ionescu), Olteanu, Vlad, Ivan, 
M. Popescu (Pigulea) Prepurgel 
(Grozea), Dobrescu, Dobrin, Fră- 
țilă, Jercan

Pe cine

A

A?

(Radu).

remarcați dintre ei ?

Ariciu, care a apărat

Mișu AVANU-coresp.

— Întîi pe Z ’ _____
foarte bine. Apoi linia de fundași 
și. după aceeă, mijlocașii. Sub aș
teptări, înaintașii, cu excepția me-

LA SPORT CLUB BACAU

v

— Va deveni, probabil, antreno
rul echipei de tineret!

este programul de— Care 
vară ?
— Vacanță 

licu, Hrîțcu, 
Dembrovschi 
nămol. La 15 ___ _____ .,
lă Bacău, pentru control medical și 
analiza campionatului. Ne vom sta
bili apoi, ia Poiana Brașov, după 
care plecăm în turneu în U.R.S.S., 
pentru trei jocuri. E un turneu 
destui de puternic. (Participă două 
echipe divizionare și selecționata 
olimpică a U.R.S.S.). 
în țară la 15 aligust. 
ține două jocuri de 
poi. lă 22 august, se 
în noul campionat;
vem b comportare cît mai bună...

— Unde ifi petreci vacanta ?
— La pescuit... Acolo voi reflec

ta asupra problemelor echipei 
Sînt destule, te rog să mă crezi. 
Avem multe lucruri de îndreptat. 
Ne așteaptă o toamnă grea cu un 
obiectiv niajor: consolidarea echi
pei noastre

pînă la 13 iiilie. Ve- 
Comănescu, Băluță ți 
mehg la mare pentru 
iulie, lotul se reunește

Ne întoarcem 
cînd vom sus- 
verificare, a- 
ridică cortina 
sperăm să a-

DEMBROVSCHI
văzut de AL. CLENCIU

— Mulțumit de echipă, Cos- 
tică Rădulescu ?

—Am scăpat cu fața curată 
acum avem răgazul și liniștea 
privim spre viitor...

— Te indoiai de reușită?
— Nici o clipă. Cu toate că am 

riscat la un moment dat, schim- 
bînd echipa „din mers". Sînt bucu
ros, însă, că nu m-am înșelat...

—Ce satisfaefii ai?
— Promovările reușite ale lui 

Catargiu și Sinăuceanu, recupera
rea lui Rugiubei și Florea...

— Pană rămine la Bacău?
— Cred că da. Trebuie să-și dea 

un examen și, în funcție de el. ss 
va decide unde urmează facultatea: 
la Bacău sau la Iași.

— Ce jucători noi vor veni In 
lotul echipei ?

— Mărculcscu de la C.F.R. Paș
cani (atacant central). Felea și Măr 
g&șoiu (de la Știința Bacău).

—Gm Nedelcv ce se-nt’mplă ?,

Și 
să

clădită pe tineret!...
★

„fotbalistul cu statuie". 
faci, Dembo? Te gîn- 

dești la... ultimul meci jucat la 
Bacău?

— Nu. Nu a fost ultimul meci. 
Rămîn aici. Așa 
drept, au existat cîteva propuneri 
pentru București, dar nu plec! Ce 
să faci, continuă 
neori. e un sentimental. Nti uit că 
acest ciilb m-a lansat, am legat 
prietenii trainice cu băieții, vOi dă 
examen la școala de maiștri, sînt 
multe lucruri, cum să spun, de care 
nu te desparți cu una cu două...

— Ene Daniel a primit dezle
gare pentru Rapid, nu ?

— Da. El voia să plece mai de 
mult, are familia în Capitală. îmi 
pare rău că nu vom mai juca îm
preună. Mulți ani ne-am înțeles 
bine. Dar. iată a reapărut Rugiu- 
bei și toți spun că treaba merge 
bine, cu el în loc. E un talent a- 
devărat și acum a promis că se va 
ține de treabă serios. A terminat 
liceu) și s-a însurat. în orice 
în toamnă se va vorbi despre 
piui Dembrovschi-Rugiubei. 
promit!

— Rămfn băieții la S.G. 
cău ?

— Toți, minus Ene. Și antrenorul

Dialog cu 
— Ce

am hotărît. E

el, jucătorul, u-

car, 
cn- 
Vă

Ba-

— Conducerea delegației 
s-a bucurat de o atenție deosebită 
din partea amabilelor gazde. Am 
fost primiți de generalul Khosro- 
vari, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și președinte al 
forului sportiv din Iran. Ne-am în- 
tîlnit cu generalul Mokri, preșe
dintele Federației iraniene de fot
bal. care ne-a făcut invitația de 
care vă aminteam, de a reveni 
în Iran.

Cu conducerea federației maroca
ne s-a stabilit ca echipa națională 
a acestei țări să viziteze Româ
nia, în luna octombrie, iar F. C. 
Argeș să întoarcă vizita, în Maroc, 
în perioada de iarnă. S-au purtat 
discuții 
limpice 
viitoare 
rior să 
pective.

F. C. 
sageră a fotbalului românesc și, în 
general, a sportului din țara noas
tră. După comportarea merituoasă 
a echipei noastre, F.C. Argeș are in 
Iran mulți prieteni și admiratori.

cu conducerea echipei o- 
a Olandei, în privința 
întîlniri. urmînd ca 
se definitiveze datele

unor 
ulte- 
res-

Argeș a fost o bună me-

CONSTANTIN ALEXE

C. Rădulescu. Vrem să facem o e- 
chipă bună în toamnă și, sub ba
gheta lui „nea Costică" o să reu
șim. Are o gură afurisită uneori, 
dar în el bat șapte inimi și trăiește 
numai pentru fotbal. De aceea e 
și greu să te desparți de ell...

— Ai avut un sezon cam... 
agitat.

— Recunosc. Totul a pornit de la 
accidentul de mașină din august. 
Stîlpul aceia de beton din fața 
fabricii din Buhuși a dat în mine 
cum nu dăduse nici cel mai aprig 
adversar. Meniscul mi s-a rupt in 
trei! M-a operat dr. Tomescu și. 
firește, a făcut o treabă admira
bilă. Dar tot timpul, apoi, am ju
cat cu gîndul că trebuie să mă fe
resc. Am avut un sezon slab, dar 
pe urmă. încet, încet, mi-am mai 
revenit. Terenul „tare* nu-mi con
vine o spun drept. Și acum 
mai Jenează uneori genunchiul, dar 
strîhg din dinți și joc mai departe. 
Cu iugoslavii am dat un fel de e- 
vamen. începusem să am complexe. 
Mi-am spus înainte de meci! „A- 
cum trebuie să aflu dacă mai pot 
sau nu juca fotbal ca 
Am reușit o partidă 
bună și asta mi-a dat 

așteaptă o

mă

lumea !" 
destul de 

curaj. 
toamnă agt-— Te

tată...
— Și pe 

colori". Pe 
batem la trei-patru puncte diferen
ță. Apoi, vom sta de vorbă și 
cehii, în noiembrie...

— Și ? Ce părere ai ?
— Păi o să batem! Nici nu 

gîndesc să nu batem. Acum nu 
mai mulțumim cu... meci nul 1

— Unde ifi petrecei vacanta!
— Cîteva zile la mare, apoi 

părinți la Sighetul Marmației...
— Pleci tot cu mașina ?

— Bineînțeles...
— Te rog, fii atent, Dembrov- 

schi.„

mine și pe 
finlandezi

ceilalți 
trebuie

cs

mă
ne

la

G. MIHALACHE

Reafirmind o mal veche opinie, 
susținem șl astăzi ideea că jucătorii 
noștri, multilateral dotați, au mult 
mai multe posibilități decît cele eta
late zi de zi în evoluțiile lor și că 
numai unele carențe cu caracter „in
fantil" — menținute și accentuate 
intr-un mediu propice — îi fac pe 
unii dintre el să nu se realizeze in
tegral la nivelul real al acestor po
sibilități.

Argumentind cele de mai sus prin 
Jocurile de bun nivel prestate în Me
xic de echipa noastră în compania 
Braziliei și Cehoslovaciei — în care, 
ca și în alte meciuri, componenții e- 
chipei au acționat într-o sincronizare 
psiho-fizică și tactică rar întîlnită 
la noi —. ni se întărește convingerea 
că în condițiile unui mediu predo
minant nu de o sobrietate rigidă, cit 
de o mai crescută exigență și un mai 
accentuat spirit de responsabilitate 
(lucruri în mate parte reușite prin 
selecție și atitudine Ia lotul națio
nal A), multe dintre problemele de 
comportament pot fi pozitiv rezolva
te. creîndu-se și la cluburi premisele 
unei pregătiri și unor evoluții și, fi
resc. rezultate superioare celor ac
tuale.

Cunoscîndu-se faptul că în privin
ța raportului dintre fotbalul nostru 
și cel european — discuțiile specia
liștilor se îndreaptă, în principal, spre 
complexul și dificilul subiect al capa
cității biologice, considerăm necesar 
a sublinia faptul că nu toate compo
nentele acestei capacități se situează 
la un plafon egal cu al adversarilor 
și la nivelul performantelor pe care 
le dorim.

Venind în sprijinul acestor afirma
ții cu exemple din rîndul jucătorilor 
noștri de primă mărime (C. Dinu, 
Dobrin, Dumitrache, Dumitru, Domi- 
de. R. Nunweiller. Lucescu, Tătara, 
Dembrovschi, Iordănescu ș.a.m.d.) re
marcăm. cu o reală mulțumire. că 
puține țări se bucură de masa de 
talente de care dispunem noi ; dar, 
în același timp, ne încearcă și o in
satisfacție cauzată de faptul că pu
țini dintre talentații noștri jucători 
posedă capacitatea de angajare _ con
tinuă în dinamica jocului, la nivelul 
majorității fotbaliștilor europeni.

Explicația acestui paradox constă 
in faptul că. în general, jucătorii noș
tri, însumînd calitățile, dar și defec
tele temperamentale proprii tipului 
meridional se adaptează extrem de 
greu la o muncă intensă (uneori dură, 
și prelungită), la un regim de viață 
proprie sportivilor de mare performan
ță. dacă sînt neîngrădit!.

Ca urmare, înclinațiile lor se ma
nifestă. cu precădere, spre formele 
de pregătire — și comportare gene
rală — cu un pronunțat caracter de 
„joacă”, sustrăgindu-se, deliberat — 
prin consensul mediului fotbalistic 
înconjurător —. de Ia vicisitudinile 
muncii de pregătire pentru acumulări 
continue.

Bazațl pe acestea, emitem părerea 
că bunele evoluții șl rezultate ale 
echipelor noastre. în unele jocuri cu 
„miză”, interne și internaționale, sînt 
determinate — în mare măsură — de 
capacitatea conducerilor colectivelor 
respective de a „mobiliza” la jucători, 
în momentul potrivit,' cele mai im
portante și excitabile componente ale 
complexului biologic, generatoare ale 
unei stări afective optime, dar de 
scurtă durată! Depășindu-șî „condiția”, 
prin remedii ad-hoc. echipele noastre 
realizează, uneori, obiectivul imediat, 
dar nu compensează, în întregime, 
insuficiența (cronică) a componențe
lor fizice și nervoase : forța și rezis
tența psiho-fizică. atribute fundamen
tale ale fotbalului modern, pe care se 
materializează și se valorifică toate 
celelalte calități.

în opoziție cu concepția — eronată, 
credem noi — potrivit căreia ridicarea 
capacității biologice se poate realiza 
și menține la parametrii dorit! (euro
peni sau mondiali) numai în cadrul 
strict al procesului instructiv-educativ. 
de la cluburi, opinia noastră este că 
FĂRĂ O COLABORARE CONCEN
TRICA. EFECTIV DINAMICA SI 
CONTINUA A TUTUROR FACTORI
LOR CU ACTIVITATE ADIACENTA 
FOTBALULUI, ȘANSELE ÎNDEPLI
NIRII ACESTUI DEZIDERAT 
REDUSE LA ZERO.

Susținem aceasta, cunoscute 
abaterile de la disciplina în joc i 
ventele gesticulări și vociferări

• O veste care va suscita, 
slntem siguri, multe comen
tarii la Craiova. După apre
ciata (de-a lungul timpului) 
tripletă de antrenori COIDUM- 
FRÎNCULESCU-NUȚESCU, se 
aude că succesor la conduce
rea tehnică a echipei va fi 
cuplul ex-lnternaționalilor ste- 
liști TATARU I—JENEI.

• Secretarul clubului Uni
versitatea Cluj. TITUS LUCA- 
CIU, ne amenința ieri că as
tăzi ne va furniza numele 
noului antrenor al „șepcilor 
roșii”.

• Dialog cu ȘTEFAN CO
VACI despre cel mai discutat
— în ultima vreme — talent 
din fotbalul nostru.

— Cum IORDĂNESCU 
la această oră la Atena
— component al echipei 
mâniei care participă la 
caniada de tineret) pot
spun cîteva cuvinte despre 
el fără teama de a-i face un 
prost serviciu, a$a cum li s-a 
făcut și altor numeroase „ste
le” tinere, la nasul cărora ul-

este 
(n.r. 
Rn- 

Bal- 
să

CUPA VOINȚA"
LA OLD BOYS

Cu prilejul Împliniri! a 20 de ani de la 
Înființare, clubul Voința București a or
ganizat o competiție fotbalistică pentru 
olds-boy (jucători peste 40 de ani), do
tată cu „Cupa Voința".

Au luat startul 17 echipe, reprezentînd 
asociațiile sportive ale cooperației meș
teșugărești bucureștene. Din întrecerile 
desfășurate pe parcursul a două săptă
mîni. urmărite cu Interes de către coope
ratorii din Capitală, consemnăm cîteva 
rezultate : A.S. TehnometaliCa — A.S. 
Av îmbrăcămintei 3—1. A.S. Arta încăl
țămintei A S Tehnică încălțămin
tei 1—0. A. S. Igiena — A. S. îm
brăcămintea 4—1. A.S. Mobilă șl Tapi
țerie — A.S. Muncă și Artă 3—0. Semi
finale : A.S. Mobilă și Tapițerie — A.S. 
Igiena 3—0. A S. Tehnotnetalica — AiS. 
Arta încălțămintei 6—5. (după executa
rea a cîte 5 lovituri de la 11 m).

Finala a opus pe A.S. Tehnometalica 
șl A.S. Mobilă și Tapițerie. După scurge
rea timpului regulamentar (s-au 1ucat 
două reprize a 20 de minute), scorul a 
fost egal 1—1 (1—1). Pentru desemnarea 
învingătorului a fost nevoie să se ape
leze la executarea a cite 5 lovituri de 
Ia 11 m. Cei de la Mobilă și Tapițerie 
au transformat o dată, Tehnometalica 
de trei ori. intrînd în posesia frumoasei 
cupe de cristal. Deci rezultat final A.S. 
Tehnometalica — A.S. Mobilă și Tapițe
rie 4—2 (1—1).

Pentru a fi în ton cu vîrsta tucătorl- 
lor. partidele au fost conduse de un ve
teran al fluierului, Mircea Cruțeseu (03 
de anl). în încheiere, se cuvine să adre
săm felicitări clubului Voința pentru 
reușita întrecerilor

Aurel PĂPĂDIE

Ședința Biroului federal
(Urmare din pag. I)

tru divizia C și campionatele ju
dețene ; tot în viitorul 
se va reorganiza colegiul 
tfi sub conducerea lui 
Rădulescu. S-a anunțat 
rea loturilor divizionare A. B și C 
de arbitri, care vor urma, înain
te de începerea noului campionat 
un curs de instructaj.

în săptămîniie următoare, biroul 
F.R.F. va invita la o consfătuire 
președinții C.J.E.F.S. și vicepreșe
dinții care răspund de fotbal. La 
rîndul lor, membrii Biroului 
F.R.F. se vor deplasa în toate ju
dețele țării pentru a prezenta ho- 
tărîrile Biroului federal și a dis
cuta cu organele teritoriale măsu
rile pentru îmbuntățirea activi
tății fotbalistice precum și măsu
rile preconizate pentru întărirea 
muncii educative cu fotbaliștii.

★
Tot în ședința sa 

F.R.F. a hotărît să 
terului de Finanțe 

un control financiar 
secțiilor divizionare

apropiat 
de arbi 

Andrei 
realcătui-

avut comportări necorespunzătoa
re pe teren, ei au fost sancțio
nați la drepturile sportive. Făcîn- 
du-se vinovat de manifestări de 
indisciplină repetate, de jignirea 
arbitrilor ca și de atitudine ne
sportivă la festivitatea de 
miere, 
trache, 
vreme 
tire și 
tot la
avut o nouă atitudine nesportivă 
— Biroul federal a hotărît să li se 
aplice pedeapsa suspendată condi
ționat (ei hu vor juca o e- 
tapă în campionatul viitor), hotă- 
rînd, de asemenea, scoaterea tor 
din lotul reprezentativ pe timp 
nelimitat.

pre- 
lui Dumi- 
de multă 
in pregă- 
duminică,

lui Dinu, ca și 
care manifestă 

lipsă de interes 
în joc, și care 

festivitatea de premiere, a

SÎNT

fiind 
(frec- 

_____ „_______ . în 
semn de protest Ia deciziile arbitrilor, 
aruncarea mingii, injurii la adresa... 
tuturor, intrări periculoase și loviri 
intenționate), „nevinovatele" escapa
de extrasportive încheiate deseori in
tr-un mod nedorit, precum și... bună
voința cu care sînt privite și tratate 
aceste manifestări „copilărești” la 
toate nivelele.

Găsindu-se. de regulă, „circumstan
țe” favorizante aproape pentru fiecare 
caz în parte („erori de arbitraj", „ad
versari provocatori", „lipsa elementu
lui intențional”, „oboseala cauzată de 
sezonul încărcat” etc.) se uită că toate 
acestea, infiltrîndu-se, prin repetare, 
în structura psihică a factorilor prin
cipali (jucători, antrenori) creează șl 
dezvoltă germeni opozanți complexu
lui proces de pregătire pentru ridica
rea capacității biologice, la plafonul 
dorit.

Problema ridicării capacității biolo
gice la jucătorii noștri depășește în 
importantă periodicele și singurele 
„performante” interne care se reali
zează — oricum — de o echipă sau 
alta, indiferent de plafonul general 
al acestei capacități. Această proble
mă nu se poate rezolva — sub toate 
aspectele — numai prin „intensifica
rea” antrenamentelor, dacă ele — 
oricît de bine concepute, organizate 
și desfășurate — nu se soldează cu 
acumulări continue (transformate, 
apoi. în salturi calitative, printr-o 
corectă viață sportivă), care să ducă 
la ridicarea acestei capacități la para
metrii amintiți.

Conchizînd. „secretul" ridicării ca
pacității biologice la jucătorii noștri 
constă în precizarea relațiilor șl creș
terea responsabilității tuturor facto
rilor cu activitate în această disciplină 
și îndreptarea eforturilor spre crearea 
unui climat de muncă purificat. în 
cadrul căruia să se poată intensifica 
procesul de pregătire, valorificîndu-se 
Ia maximum „talentul” jucătorilor și 
investițiile materiale și morale ce se 
fac în acest scop.

Ion BALANESCU
antrenor

TRANDAFIR DE

DONOSE

care solicită 
la gestiunile 
A, B și C.

de ieri, Biroul 
trimită Minis- 
o adresă prin

★
Tot în ședința de aseară. Biroul 

F.R.F. 
neului 
gust, în Spania, ca și participarea 
echipei 
în luna

a aprobat efectuarea tur- 
echipei Dinamo, în au-

★
De asemenea, Biroul F.R.F. a a- 

nunțat ținerea unui curs cu an
trenorii și medicii loturilor divi
zionare A în perioada 26—28 iulie 
la București. Tot ieri au fost de
semnați antrenorii federali care 
vor controla și vor ajuta munca 
de pregătire a echipelor românești 
angrenate în cupele europene i 
Angelo Niculescu a fost delegat la 
Dinamo, Cornel Drăgușin la Ra
pid, Emerich 
Gheorghe Ola

olimpice la două .locuri, 
septembrie, în Iran.

. ★
In fine, ieri s-a stabilit — 

finitiv — participarea presei 
activitățile tuturor comisiilor 
organismelor F.R.F.

de-
Ia
Si

în echipa de A joacă „banii Cra- 
iovei" Oblemenco, Bălan, Deselni
cu, Niță, Strîmbeanu etc... în acest 
timp, în laboratorul stadionului 
Central se pregătesc „speranțele". 
Craiovenii pornesc de la un princi
piu sănătos : „Ne creștem tranda
firii cu mîna noastră. Nu vrem 
să mai luăm nimic din grădina ve
cinului". Vorba 
„Trandafir de la

Antrenorul Gh. 
ne:

— Tașcu, Tacol 
mul, actualmente, 
lăți) — din prima „șarjă1 
pornit de la „tineret". Apoi au ur
mat Oprea, 
Lepădatu, și Smarandache.
— Țață, Bălosu, Stanciu și Silviu 
Stănescu — au trecut la Electropu- 
tere. Nu-1 rău, însă. Au rămas tot 
în „Cetatea Banilor" 1

— Există coordonate noi în

aceea : să 
Craiova !“.
Nutescu ne

fie...

spu-

(ultf-șl Zdrăilă 
transferat la Ga- 

i“ — au

Niculescu, Deselnicu,
___ Alții

Vogi la Steaua și 
la U.T.A.

★
finala „Cupei Româ- 

Dinu, Ciugarin și Vigu au
Deoarece la 

niei"

„TURNEUL PRIETENIA»
Intre 6—16 august va avea loc 

în RD G turneul internațional de 
juniori „Turneul Prietenia". Lotul 
nostru, alcătuit din juniori năs- 
cuți după I august 1953, se va de-

finitiva în tabăra națională 
nizată (pină la 30 iulie) în 
Victoria, acolo unde se află 
trenoril naționalei de îuniori. Con
stantin Ardeleanu și Vasile Zavoda.

orga- 
orașul 
și an-

să a-

ajuns 
pro- 

ferlci

terior a fost foarte greu 
jungi.

Un copil foarte bun a 
astăzi un fotbalist care 
mite totul și care poate
orice echipă și orice antrenor. 
Spre deosebire de alți ataranti 
valoroși de la noi. ca Dumi- 
trache sau Neagu. de pildă — 
exclusiv finalizatori —, Iordă- 
nescu este în stare să în
ceapă, să continue și să înche
ie singur^ prin gol. o acțiune. 
Pregătit multilateral, cu multă 
grijă. Iordănescu poate ajun
ge unul din cel mal mari 
fotbaliști ai tării noastre. Nu 
mă îndoiesc că nrietennl meu 
ANGELO 
conta pe el în dificila campa
nie internațională de la 
toamnă.

NICULESCU va

• Se dă ca sigur schimbul
de jucători STRAȚ-ION CON-
STANTIN Intervenit Intre
Rapid șt .Uul.

• După numeroasa oferte
respinse, se aude că BOC va 
reveni tot alături de foștii săi 
colegi, la Dinamo.

• O știre neplăcută. Co
respondentul nostru din Tîr
goviște ne scrie că răsfățatul 
Pavlovicl a fost amendat de 
miliție cu 1 000 lei pentru 
atitudine necorespunzătoare pe 
terenul de 
După cum 
șl „Pavea" 
bule de la

sport și in tribune, 
se vede, anii trec 
nu învață ce tre- 
viată. Păcat.

LA CRAIOVA...
m ii nea de pregătire a tinerelu
lui 7

— Bineînțeles. Fotbalul cere tot 
mai multe eforturi, datorită ritmu
lui mereu sporit în care este abor
dat. De aceea, optăm pentru inten
sitatea mal mare a efortului la an
trenament. Ar fi de adăugat că noi 
ne-am propus să aclimatizăm pe 
fiecare Jucător cu două sau trei 
posturi. în fotbalul modern el tre
buie să fie apt pentru joc șl ca a- 
părător și ca atacant pentru a răs
punde necesităților tactice ale echi
pei.

— Ce părere aveți despre ti
nerii lansați in nltima vreme la 
„Universitatea Craiova" 7

— Donose și Boșoteanu satisfac 
pe deplin. Sînt băieți buni, cuminți, 
ascultători, cu dragoste pentru fot
bal. Donose, însă, după părerea 
mea, a fost suprasolicitat anul a- 
cesta, fiind chemat șl la loturi. A 
urmat accidentul de la Iași (două 
săptămîni în ghips) șl acum traver
sează o perioadă mal dificilă. E 
foarte obosit. Sînt convins, însă, că 
se va pune curînd pe picioare. 
N-are decît 19 aht

— De Smarandache nu pome
niți nimic?

Gh. Nuțescu tace o vreme, cam 
încurcat, apoi se decide 
ln!ma-n dinți î

— Cu Smarandache se 
altceva. E foarte 
un caracter cam 
greu reproșurile, 
Sperăm, însă, că 
fotbal va fi mai 
deveni un băiat bun. E spre binele 
lui. SI al clubului nostru, bineîn
țeles

— Care sînt „noutățile" echi
pei de tineret 7

— Au apărut cîțtva băieți promi
țători. Aș da și cîteva ntime : 
Ustabacle, Păunescu. Stan, Brîn- 
zan, Cioară, Negrilă, Duval. Rădu
lescu, Hirzolu, toți elevi între 17—18 
ani. Nu pot pune mîna-n foc că 
vor ajunge fotbaliști de prima mi
nă. Calități au, e drept, dar ră- 
mîne de văzut dacă vor munci cu 
pasiune șl ambiție...’

să-și ta

petrece 
dar are 
Supoi lă

talentat 
dificil, 
nu e disciplinat, 
dragostea pentru 
puternică și va

m. g.

Autoturisme, excursii în Grecia și bani la tragerea
excepțională Pronoexpres de duminică 11 iulie 1971

Numai pînă sîmbătă 10 iulie a.c. 
vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea excepțională Prono
expres din 11 iulie, tragere care 
se bucură de mare interes în rîn- 
dul participanților încă din primele 
zile de vînzare.

Această tragere excepțională se 
prezintă cu numeroase ș] valoroase 
cîștiguri în autoturisme, excursii 
în GRECIA șl bani.

Vor fi efectuate 5 extrageri de 
cîte 8 numere din 45 In total se 
ver extrage 40 de numere. Se poa
te participa cu variante de 3, 6 
și 15 lei.

Cu variantele de 15 lei puteți 
participa la toate extragerile cu 
șanse mari de cîștig.

Tragerea va avea loc duminică

11 Iulie a.c. la București în sala 
Clubului Finanțe-Bănci din strada 
Doamnei nr. 2.

Sîmbătă 10 iulie, este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor.

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL Nr. 27 DIN 7 IULIE 1971 
FOND GENERAL DE PREMII: 2.074.743 
lei din care 1.677.399 lei report

EXTRAGEREA I' 12 28 ” 
FOND DE PREMII: 1.748.695 
1.231.136 le! report cat. 1

EXTRAGEREA a Il-a: 27
FOND DE PREMII: 926.048 
446.263 lei report cat. A

Plata premiilor pentru acest 
se va face astfel:

în Capitalii Incepînd de la 15
21 august 1971 inclusiv;

In țară de la 19 iulie la 21 
1971 inclusiv

30 
lei

lei

15 33 1
din care

31 22 n 
din care

concurs
Iulie la
august

ClȘTIGURILE TRAGEniI LOTO bl.N
2 IULIE 1971

EXTRAGEREA I: Categoria 1: 2 va
riante 10% a 73.990 lei; categoria 2: 1
variantă 25% a 32 131 le! și 4 variante 
10% a 12.853 lei ; categoria 3 : 12.05 a 
6.933 lei; categoria 4: 36,80 a 2.270 lei; 
categoria 5: 104,75 a 798 lei; categoria C: 
217,25 a 385 lei.

EXTRAGEREA a n a: Categoria A: 1 
variantă 25% a 66.241 lei; 13: 3,65 a
18.148 lei; C: 16.85 a 1931 lei: D: 19 10 
a 3.414 lei; E: 29,35 a 2.257 lei; F: 40 a 
1.658 lei.

AMBELE EXTRAGERI: Categoria Z: 
1321.30 variante a 100 lei

Premiile de categoria 1 an : 
partlcipantilor DUȚU IONFL șl DUȚU 

.. București, iar nre-
A lui GHEORGHIU

CONSTANTIN din 
mlul de categoria 
ION din Buzău.

Rubrică
de LOTO —

redactată
PRONOSPORT



TUR
LA FOTBAL ril 11 VICTORIOȘI IN TURNEE

INTERNAȚIONALE
Cele mai bune echipe de club 

de pe continent se află din nou 
în fața unei alte ediții a cupelor eu
ropene de fotbal: Cupa campio
nilor, Cupa cupelor și Cupa U.E.F.A. 
Programul primului tur alcătuit 
ieri, la Geneva, prin tragere la

sorți, 
Principalele partide 
ce vor fi susținute 
noastre, se anunță 
Galatasaray-T.S.K.A.
tcrnazionale-A.E.K.,
nik Zabrze, Ajax Amsterdam-Dy-

este deosebit de atractiv, 
în afara celor 
de echipele 

cele dintre 
Moscova, In- 
Marseille-Gor-

namo Dresda (C.C.E.), Olympiakos- 
Dinamo Moscova, 
Rangers (Cupa 
Etienne-F.C.Koln, 
Iecht, Chetnie
(Cupa U.E.F.A.)

Rennes-Glasgow 
cupelor), (St. 
Boiogna-Ander-

Halie-Eindhoveu 
Ic. '

lata programul complet al primului tur din cele trei

CUPA CAMPION2LOR EUROPENI
competijii :

Dinamo Tit ana

F. C. Valencia

Gaiaiasaray Istanbul
Standard Liege
B. K. Copenhaga
Feijenoord Rotterdam
D'NAMO BUCUREȘTI
Internazionale Milano 
lijpesti Dozsa 
Cork Hibernians

Olympique Marseille
Wacker Innsbruck
Ajax Amsterdam
T.S.K.A. Sofia
Invingotoarea meciului 

preliminar
Stromsgcset
Reipas Lahi
Akranes

— U.S. Luxemburg (meci 
preliminar)

— Ț.S.K.A. Moscova
— Linfield Belfast
— Celtic Glasgow
— Olympia Nikosia
— SPARTAK TRNAVA
— A.E.K. Atena
— Malmo F.F.
— Borussia 

Monchengladbach'
— Gornik Zabrze
— Benfica Lisabona
— Dynamo Dresda
— Partizan Tirana

Atvidaberg
REYKJAVIK (SAU

HIBERNIAN) 
Famagusta 
Mikkeli

— Austria Viena
(sau Odense)

— Zaglebie Sosnowiec

— STEAUA BUCUREȘTI
— A. C. Beerschot
— Eskisehir

CUPA
B 09 Odense
From Reykjavik

Servette Geneva 
Distillery Belfast 
Dynamo Berlin 
Jeunesse Hautcharage 
F. C. Limerick
Lyn Oslo
Skoda Plsen
Komloi Banyasz 
Olympiakos
Rennes
Levski Spartak (sau 

Lokomotiv Plovdiv)

CUPA

— Hajduk Split
— Arsenal L< ndra
— Grasshoppers Zurich
— Sliema Wanderers

CUPELOR
— Austria Viena
— Hibernian La Valetta 

(ambele meciuri-preli- 
minarii)

— F. C. Liverpool
— F. C. Barcelona
— Cardiff Ciiv
— Chelsea Londra
— Torino
— Sporting Lisabona
— Bayern Munchen
— Steaua roșie Belgrad
— Dinamo Moscova
— Glasgow Rangers

Lierse S. K.
Hertha
F. C. Dundee
Rosenborg Trondheim 
Vasas Budapesta 
Glentoran Belfast 
Keflavik
Celfa Vigo
A.D.O. Haga 
Wolverhampton

Wanderers
St. Etienne
F. C. Lugano
F. C. Porto 
Hamburger S. V.
Southampton
Bologna
NAPOLI
Vitoria Setubal
Atletico Madrid
F. C. Carl Zeiss Jena.

U. £. F. A,
— Leeds United
— Elfsborg Boras
— Akademik Copenhaga
— I.F.K. Helsinki
— Shelbourne Dublin
— Einlracht Braunschweig
— Tottenham
— F. C. Aberdeen
— Aris Bonneweg

— Sparta Rotterdam

Real Madrid
Marsa (Molia) 
Dinamo Zagreb
U. T. ARAD
Fenerbahce Istanbul
Milan
V. S.S. Kosice 
Djurgarden Stockholm 
Rapid Viena
Zelejnicear Sarajevo 
Chemie Halle
Zaglebie Walbrzych

— Academica Coimbra
— F. C. Koln
— Legia Varșovia
— Nantes
— St. Johnstone
— Atletico Bilbao
— S. C. Anderlecht
— RAPID BUCUREȘTI
— Nîmes
— Panionîos Atena
— Lokomotiv Plovdiv

(sau Spartak Sofia)
— F. C. Basel
— Juventus Torino
— Botev Vrata
— AUSTRIA SGLZBURG
— Ferencvaros Budapesta
— Digenis Akritas (Cipru)
— Spartak Moscova
— O F.K. Beograd
— Vlasnija (Albania)
— F. C. Bruges
— P.S.V. Eindhoven
— Union Teplice

„Aș da 100.000 de dolari ea să am 
un sprinter de valoarea lui Borzov 
în echipa Statelor Unite la Jocurile 
Olimpice de Ia MGnchen". Spuse de 
un antrenor național (Stan Wright), 
căruia i-au trecut prin mină de-a 
lungul anilor o sumedenie de alergă
tori de supercalsă. cuvintele de mai 
sus capătă o greutate deosebită. îna
inte de a trăda criza sprintului ame
rican — dară poate exista o criză 
cînd al 30 de alergători sub 20.6 se
cunde la 200 m — cuvintele lui Stan 
Wright denotă. în primul rînd, 
admirație sinceră pentru clasa 
Valeri Borzov.

Deși creditat cu un rezultat foarte 
bun (10,2) încă în anul Olimpiadei me
xicane — an în care Borzov cîștiga 
trei titluri la jocurile europene pentru 
juniori de la Leipzig. — numele lui 
Valeri — al doilea mare Valeri al 
atletismului sovietic — nu spunea ni
mic amatorului de atletism prins în 
vîrtejul avalanșei de recorduri mon
diale stabilite în anul olimpic. In 
sezonul următor însă, sezon de „răgaz 
post-olimpic". Valeri îi uimește pe 
toți specialiștii, egalînd în cadrul cam
pionatelor Uniunii Sovietice, la Kiev, 
recordul european vechi de aproape 
un deceniu al vest-germanului Armin 
Hary, performanță reușită în 19S8 și 
de francezul Roger Bambuck ca și de 
compatriotul lui Borzov. Vladislav 
Sapeja. Neîncrederii cu care a fost 
privită la început realizarea lui Bor
zov i-au luat locul, in toamna ace
luiași an. superlativele care salutau 
victoria sa la campionatele Europei 
desfășurate la Atena. De atunci, lui 
Borzov, care era de fapt cel mai bun 
sprinter al continentului. îi este recu
noscută de drept această calitate, de
oarece nici unul din alergătorii de 
viteză europeni nu se poate lăuda cu 
p victorie asupra campionului sovie
tic. pe distanța sa preferată. 100 m.

Finișul impetuos al lui Valeri Borzov surprins de un fotoreporter la 
finala Cupei Europei — 1970.

1-0 cu Iugoslavia Balcaniada de șah

ATENA, 7 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Marți dimineață, grupul fotbaliș
tilor românî a vizitat Acropole. 
Era caniculă și lume multă, fiind
că Atena este invadată în această 
perioadă de turiști de pretutindeni. 
Băieții au urcat panta ce duce spre 
Propilee, au trecut prin această 
intrare monumentală și au pătruns 
în interiorul Parthenonului. Aici 
aveau să li se pună la dispoziție cî
teva date despre templul zeiței 
Atena, ridicat in timpul lui Pericle, 
sub conducerea lui Phidias, date 
care au darul să adîncească înțe
legerea și să sporească emoția. 
După Parthenon, fotbaliștii echi
pei naționale de tineret au mers 
spre zidurile din partea de răsărit 
a Acropolei, ziduri care ajung 
la o înălțime amețitoare. Ele au 
fost construite în trecut pentru 
apărarea citadeiei zeiței orașului. 
Eretheionul, celălalt mare templu 
din incinta Acropolei, cu porticu
rile Iui inegale, susținute de co
loane sau de cariatide, a fost și el 
îndelung admirat, după care trico
lorii au coborît. piecînd cu auto
carul la Grand Chalet. Acesta a 
fost evenimentul excepțional ai 
unei zile libere. Timpul trece re
pede, și iată echipa română ajunsă 
din nou în fața unei încercări, me
ciul cu Iugoslavia.

Din nou un public numeros și 
lacom de fotbal a’i făcut să troz- 
nească de atîta înghesuială tribu
nele stadionului Panathinaikos, în 
timp ce cîteva mii de nefericiți au 
rămas pe la porți. In deschidere :

România — Iugoslavia, partidă 
grea și cam întunecată. Ar» cîști- 
gat cu 1—0, grație întregii echipș 
care a luptat formidabil, fără să 
joace prea b’ce. Am cîștigat grație 
lui Iordănescu, nu numai autorul 
golului, dar și cel mai inteligent 
fotbalist de pe teren. Lipsa de ran
dament a echipei noastre s-a dato
rat evoluției crispate și confuze a 
jucătorilor de la mijlocul terenu
lui, unde Hajnal, în special, s-a 
comportat de la început mediocru 
și n-a fost schimbat decît în min. 
66. De aici au provenit toate gre
șelile : supraaglomerarea centrului 
terenului în atac, pase greșite, com
binații previzibile și o libertate 
nepermisă înaintașilor adverși. Bă
ieții au compensat printr-un tra
valiu imens, prin acțiuni bine ju
decate cînd de unul cînd de altul 
și prin reflexele unui mare portar, 
Iordache. Ghiul a fost marcat în 
min. 56. cînd Iordănescu a fentat 
un șir de adversari, a pasat și a 
reprimit de la Broșovschi, a mai 
driblat încă o dată și a șutat im- 
parabil. Adversarii noștri au jucat 
bine, făcînd cea mai reușită par
tidă a lor de pînă acum, dar au 
fost deseori duri și puși pe gîlcea- 
vă. Antrenorii Oia și Cosmoc au 
recurs la serviciile următorilor ju
cători ’ Iordache — Niculescu, Săt- 
măreanu II. Stoicescu. Popovîci, Si- 
mionaș, Hajnal (min. 66, Beldeanu), 
Marica (min. 59, Cassai), Iordănes
cu, Broșovschi, Năstase. A arbi
trat bine N. Ianopoulus — Grecia.

Romulus BALABAN

ATENA,

chipa noastră susține
meciurile

(prin telefon, de la tri- 
special). —
Il-a a Balcaniadei de 

noastră a fost 
unul din der- 
întîlnirea Iu-

, 7 
niisul nostru

Runda a 
șah (în care echipa 
liberă) a programat 
byurile competiției, 
goslavia-Bulgaria.

Iugoslavii au deplasat la Atena 
un lot de tineret, care nu cuprinde 
pe nici unul dintre jucătorii con- 
sacrați ai acestei țări. Bulgarii, 
în schimb, aliniază garnitura lor 
de bază cu trei mari maeștri la 
primele trei mese.

Și totuși, Ia tablă nu s-a simțit 
vreo diferență de valoare. Dimpo
trivă, iugoslavii au dominat întîlni- 
rea și adversarii lor au trebuit să 
depună eforturi serioase pentru a 
smulge o egalitate. La această oră 
scorul este 21/2—2!/2 dar în partida 
întreruptă marele maestru Pidev- 
ski luptă pentru remiză.

Drimer a întrerupt pentru a doua

BOXERII JUNIORI 
AU PLECAT 

LA BUDAPESTA
Aseară, echipa reprezentativă de 

box (juniori) a țării noastre a pă
răsit Capitala îndreptîndu-se spre 
Budapesta, locul de desfășurare a 
unui turneu internațional de ju
niori. întrecerile vor avea loc în 
zilele de 9. 10 și 11 iulie. Antre
norii Eugen Douda și Dumitru Ion 
au deplasat următorul lot de pu- 
giliști : Remus Cosma Dinu Con- 
durat, Marian Lazăr, Constantin 
Ștefanovici, Simion Cuțov, Adrian 
Guțu, Sandu Mihalcea, Marcel 
Lupu, Ion Băbescu, Vasile Croi- 
toru, Marian Culineac și Aurel 
Manole. ♦

două runde
oară partida sa din meciul Româ- 
nia-Turcia. Finalul de turnuri și 
pioni c?te din păcate remiză.

Aseară, la încheierea celor 5 ore 
de joc România conducea cu 
1V2—V2 în întîlnirea cu Grecia (4 par
tide întrerupte), iar Iugoslavia 
3—1 (2) în fața Turciei.

în clasament: Bulgaria 
România 6 (5). Iugoslavia 
toate din 2 jocuri.

Pentru echipa României 
începe abia acum. Ea va juca joi 
cu Iugoslavia iar sîmbătă, în ul
tima rundă, cu Bulgaria. în aceste 
jocuri se va hotărî cîștigătoarea 
Balcaniadei șahiste.

Valeriu CHIOSE

7
51/s

cu

(1),
(3)

greul

UNIVERSIADA
ȘAH

MAYAGUEZ 1 (Agerpres). — 
După trei runde, în cea de-a 18-a 
ediție a Universiadei de șah, care 
se desfășoară la Mayaguez’ (Porto 
Rico) pe primele locuri în cele 
trei grupe preliminare se află echi
pele U.R.S.S., S.U.A. și Israelului.

Iată cîteva rezultate : U.R.S.S.- 
Ecuador 3—1 ; S.U.A.-Mexîe 4—0 ; 
Israel-Guatemala 3—1; Porto Rico- 
Peru 2,5—1,5; Islanda-Brazilia 2—2; 
Canada-Costa Rica 3—0(1).

AȚI AUZIT DE HAUTCHARAGE?
Hautcharage este o mică localitate din 

Luxemburg, cu numai .300 de locuitori, 
situată la 35 kilometri de capitală. Pînă 
de curînd, prea puțină lume a auzit de 
numele acestei localități. Lucrurile se 
vor schimba însă in toamnă și la aceasta 
va contribui fotbalul. Intr-adevăr, e- 
ehipa Jeunesse Hautcharage, care acti
vează în liga a treia a campionatului 
luxemburghez, a cucerit ediția din acest 
an a Cupei naționale, învlngînd in finală 
eu 4—1 pe Jeunesse Esch. Acum. toți 
Iubitorii fotbalului din Luxemburg aș
teaptă să vadă cum va evolua echipa 
lor in competiția europeana Cupa Cu
celor.

Afirmația se extinde și asupra sezo
nului „indoor”. Borzov cucerind de 
două ori consecutiv (1970 și 1971) tit
lul de campion european de sală la 
60 m.

Debutul actualului recordman euro
pean n-a avut nimic senzațional. 13 
secunde fiind la îndemîna multor co
pii de 14 ani. Sub îndrumarea lui 
Boris Voitas. antrenorul care i-a pus 
lui Valeri pantofii cu cuie în picioare, 
tînărul de constituție longilină (1,82 
tu) dar cu o musculatură puternică 
(greutate 78 kg) ajunge în trei ani 
la 10,5 pe 100 m și 22,0 pe 200 m. 
In acel an. 1966. devine student al 
Institutului de Educație Fizică din 
Kiev și trece în grija medicului Va
lentin Petrovski. Acesta l-a transfor
mat pe Vaieri nu numai într-un atlet 
de talie mondială, dar au făcut din— 
tr-un tînăr nervos, impresionabil, un 
om echilibrat, stăpîn pe toate acțiu-

nile sale. Numeroasele exerciții de 
tehnică au eliminat orice mișcare 
inutilă ce ar fi putut să-i frineze 
înaintarea și au dat un aspect flu
ent. armonios, alergării sale, 
modern. Borzov este în același 
un sportiv inteligent, capabil 
analizeze fiecare urmă lăsată 
zgură. Simbioza perfectă dintre 
profesorul său stă la baza rezultate
lor obținute. La 22 de ani. cu o va
loare unanim recunoscută, cu o con
stanță a rezultatelor probînd resurse 
superioare. Valeri Borzov se anunță 
principalul candidat la titlul european 
la campionatele de la Helsinki și, așa 
cum afirmă mulți tehnicieni, singurul 
capabil să înfrîngă supremația olim
pică a alergătorilor de viteză ameri
cani... ceea ce a și lăsat să se între
vadă recent, la Berkeley, în condiții 
atmosferice dificile.

Vladimir MORARU

Atlet 
timp 
să-și 

pe 
el și

Tenismenii români Sever Mure* 
șan și Constantin Popovici s-au 
calificat pentru cel de-al treilea 
tur al turneului Internațional de la 
Bratislava, Mureșan l-a învins cu 
7—5, 6—3 pe Balat (Cehoslovacia) 
șl cu 7—5, 6—4 pe L. Kalamar 
(Ungaria). Popovici l-a eliminat în 
turul II cu 6—3, 3—6, 6—2 pe 
Slijek (Cehoslovacia).

în prima zi a turneului inter
național de tenis de la Baastad 
(Suedia), jucătorul român Ion Tiriac 
l-a învins cu 6—3. 6—2 2—6, 6—2 
pe suedezul Bo Holmstroem. Alte 
rezultate: Barthes — Berner 6—4, 
6—4, 6—7, 6—2 5 Franulovicl —- 
Seewagen 6—2. 6—3, 6—2. Surpri
za primului tur a furnizat-o sue
dezul Jemsby, care l-a eliminat cu 
6—4, 6—4, 6—7, 6—3 pe francezul 
Georges GoveD.

MERCKX DETRONAT
DE ZOETEMELK

ÎN ETAPA A 10-a
A TURULUI FRANȚEI

sec., Merckx 
minut, Thevenet

După 10 etape Turul ciclist al 
Franței are un nou lider în per
soana rutierului olandez Zoete* 
melk. El este urmat în clasamen
tul Individual general de spa
niolul Ocana la 1 sec., G. Petter
son (Suedia) la 40 
(Belgia) la un
(Franța) la lt22. Van Impe (Bel
gia) la 3t24, Mortensen (Danemar
ca) la 4:23, Motta (Italia) la 5:13,

Etapa a 10-a disputată ipe dis
tanța Saint Etienne — Grenoble! 
(188,500 km) a revenit francezului 
Bernard Thevenet în. timpul de 
5 h 24:33. în același timp cu în
vingătorul au mai sosit Petterson’, 

Zoetemelk și Ocana. Eddy Merckx 
a terminat etapa pe locul 7 în 5 ti 
26:09.

DAN IRIMICIUC - LOCUL IV LA SABIE
(Urmare din pag. 1)

De altfel prima grupă a reunit pe 
cei mai buni specialiști în această 
armă î campionii mondiali Tibor 
Pcsza — Ungaria (1970 — Anka
ra), Mark Rakita — U.R.S.S. (1967
— Montreal), campionul olimpic 
Jerzy Pawlowski — Polonia (1968
— Mexico), pe Vladimir Naziîmov
— U.R.S.S. (locul III în C.M. 1970), 
campionul Franței Regis Nonni- 
ssent și redutabilul trăgător ma
ghiar Tamas Kovacs.

Primul loc a revenit campionu
lui polonez Pawlowski cu 5 vic
torii fiind urmat de Bonnissent cu 
3 v. și Kovacs cu 2 v. Cîte două 
victorii au realizat de asemenea 
Rakita și Pesza dar ambii au a- 
vut tuș-averaj inferior celui obți
nut de Kovacs. Ultimul s-a clasat 
Naziîmov cu o singură victorie.

în cealaltă semifinală, campio 
nul nostru Dan Irimiciuc 
în compania unor nume 
te: campionul mondial 
Viktor Sidiak. doi din 
..mondialelor" de anul 
Peter Marot (Ungaria) și Eduard 
Vinokurov (U.R.S.S.) precum și 
italianul Michele Maffei și ma
ghiarul Peter Bakonyi. Irimiciuc a 
abordat asalturile cu o admira
bilă voință de a învinge și a reu
șit să-l secundeze pe Rakita, avînd 
acglași număr de victorii — 4. Pe

locul 3 s-a clasat italianul Maffei 
cu 3 v. Tot 3 v. a obținut și Marot 
dar avînd un tuș-averaj inferior 
a ratat calificarea în finală.

Ultimul episod ai acestei proba 
a început la ora 21 (ora Bucu- 
reștiului) reunind pe planșa cen
trală de la Wiener Stadthalle șase 
trăgători din șase țări diferite 1 
Pawlowski (Polonia). Bonnissent 
(Franța), Kovacs (Ungaria), Sidiak 
(U.R.S.S.), Irimiciuc (România) și 
Maffei (Italia). Se anunță, așadar, 
o întrecere foarte deschisă în care 
reprezentantul țării noastre se 
poate clasa pe un loc de cinste 
dacă va acționa cu Același calm

și cu aceeași hotărîre arătate îrj 
tururile anterioare.

CLASAMENT FINAL

1. Maffei (Italia) 4 
wlovski (Polonia) 3 
(U.R.S.S.) 3 v, 4. Irimiciuc (Romă-' 
nia) 3 v; 5. Kovacs (Ungaria) 2 v| 
6. Bonissent (Franța) 9 v.

vț 2—3. Pa- 
v și Sidiaki

TREI CĂLĂREȚI
a evoluat 
consacra- 
din 1969 
finaliștii 

trecut

LA CONCURSUL DE DRESAJ
DE LA LEIPZIG

KEINO 3:54,4 PE 0 MILĂ!

Component» lotului național de 
călărie (dresaj) au plecat la Leip
zig, pentru a participa între 8 și 
11 iulie la concursul internațional 
ce se va desfășura în această lo
calitate. Au făcut deplasarea Ni- 
colae Mihalcea, 
Dumitru Velicu, însoțiți de antre
norul Gheorghe Marcoci. Delegația 
este condusă de 
al federației de specialitate, Du
mitru Nedelea.

Bobrov — noul antrenor 

al echipei de hochei a U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — Fostul 

jucător internațional de hochei pe 
gheață și fotbal Vsevolod Bobrov 
a fost numit antrenor al echipei 
de hochei a U RS.S., care Va par
ticipa la Jocurile Olimpice de iar
nă de la Sapporo. Numirea a fost 
aprobată la propunerea Federației 
unionale de hochei pe gheață. Vse
volod Bobrov, component al echi
pei U.R.S.S., campioană mondială 
?i învingătoare la Jocurile Olim
pice din 1956, va fi ajutat de acti
vitatea sa de antrenorii Boris Ma
iorov și Nikolai Pucikov.

Iosif Molnar și

secretarul general

CANOTORII ROMÂNI
LA STARTUL

REGATEI LUCERNA
STOCKHOLM, 7 (Agerpres). —

In concursul atletic desfășurat în 
nocturnă la Stockholm, campionul

CELE MAI POPULARE SPORTURI 
IN LUME

SOMN UȘOR, DOMNULE ARBITRU
Presa bulgară relatează o întîmplare neobișnuită petrecută pe stadionul din 

orașul Kiselja. In pauza unui meci de fotbal, arbitrul a cerut să i se aducă o bău
tură răcoritoare, imediat a fost servit cu un suc de fructe pe care „cavalerul fluie
rului" l-a băut pe nerăsuflate. După ce a fluierat însă reînceperea partidei, el a 
simțit cum picioarele îi devih tot mai grele. Apoi, arbitrul a căzut adormit în mij
locul terenului. Bineînțeles, meciul a trebuit să fie întrerupt.
Locală era condusă cu 5—1. Un consult medical a stabilit
unui somnifer puternic, introdus în băutura 
anchetă.

în ace! moment, echipa, 
că arbitrul era victima 
Federația a deschis orăcoritoare.

CISTIGATORUL 
CONCURSULUI 
ERA... IN SCUTECE
La bazinul „Dia

na" din Mtinchen, • 
în sunetul muzicii 
și ropotele anlau- 
zelor, se desfășoa
ră festivitatea pre
mierii cîștigătorilor 
unui original con
curs. Numai că me
dalia lui Johann 
Leihtnann primul 
clasat, a fost in- 
mînată cu tot cere
monialul... mamei 
sale, copleșită de o 
explicabilă emoție. 
Motivul ? Tînărul 
Johann are numai 
nouă luni și de 
fapt nu a cîștigat o 
probă de înot ci 
numai de menținere 
la suprafața apel, 
reallzînd frumoasa 
performanță de 6 
min. 15 sec.

Un studiu întreprins de Federația or
ganizațiilor sportive din Elveția arată că 
In momentul de țață, unul din 50 de 
locuitori ai pămîntului practică basche
tul sau voleiul, dar numai 1 la 140 de 
locuitori Joaca fotbal. Potrivit studiului, 
în lume există 65 milioane baschetoa- 
liștl, 65 milioane voleibaliști, 25.8 mili- 
sane fotbaliști, 25,5 milioane practicanți 
ai tirului, 24 milioane pescari legitimați 
ji 22,5 milioane Jucători de tenis de 
masă.

ANTRENAMENT CU BUCLUC

„Nu toate metodele de antrenament 
silit acceptabile din punct de vedere 
moral și .juridic" a declarat sentențios 
judecătorul Glaymoran din Țara Gali
lor, condamnîndu-1 pe fostul luptător 
olimpic Terry Pardue la patru ani în
chisoare.

Sportivul s-a apărat arătînd că în an
trenamentele sale este inclusă ș! arun
carea unul bolovan de 20 kg. care în- 
tîmplător a nimerit tn fereastra 
locuințe, distrugînd-o. Faptul că. 
apoi, Terry a intrat prin spărtură 
interiorul casei pentru a-și lua bolova
nul, a dat. naștere Ia o controversă ju
ridică. Atletul spune că și-a recuperat 
obiectul de antrenament, Iar Judele pre
tinde că a violat un domiciliu prin 
efracție. Sentința a rămas valabilă...

PRIMELE MEDALII OLIMPICE

unei 
mai 

in

in R.S.S. Kirghiză nu există nici o sărbătoare fără lupta sportivă națională, pe cai, 
„Codarîș". Acest sport, foarte popular in acea republică, cere_ participanților o mare forță 
fizică îmbinată cu priceperea de a conduce caii. Țelul urmărit constă în a reuși să-l dai 
jos de pe cal pe adversar. Lupta se desfășoară timp de 15 minute pe un teren plat sau 
intr-un cerc cu diametru de 30—40 m. în cazul în care nici unul din participant nu a 
reușit să-și aproprie victoria, arbitrul acordă o prelungire de încă 5 minute, iar dacă și 
tn acest timp nu există vreun cîștigător, lupta se termină la egalitate.

Foto i A. P. „Ncvosti"

Juriul expoziției internaționale de fotografii sportive, Inițiată 
de Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de la MUnchen, 
1 decernat premiile r și II fotoreporterului reviste! sovietice 
OGONIOK". Lev Borodulin. Aceste premii constau din medalii 

asemănătoare celor ce se vor atribui primilor clasați în totre- 
:erile olimpice

„VIAȚA LUI
Au trecut 23 

celebrul atlet . 
Owens a părăsit pista de în
treceri, dar excepționalele 
performanțe ale atletului de 
cifloare nu au fost uitate nici 
azi. Recent, a apărut în edi
tura „Putnam" cartea „VIA'"A 
LUI JESSE OWENS- scrisă de

din toamna anului viitor.

OWENS" SUCCES DE LIBRĂRIE
de ani de cind 
american Jesse

ziaristul american Paul Nei- 
mark, în colaborare eu ,iua- 
druplul campion olimpic de la 
Berlin (1936) Cartea, care cu
prinde multe momente inte
resante din viața sportivă și 
familială a marelui campion, 
cunoaște un frumos succes de 
librărie.

I
I
I
I
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

olimpic Kipchoge Kcino (Kenya) 
a stabilit, cea mai bună performan
ță mondială a anului în proba de 
o milă cu timpul de 3:54,4. El i-a 
întrecut pe Ulf Hoegberg (Suedia)
— 3:57.6 și John Mason (S.U.A.)
— 3:59,2. Celebrul fondist american 
Jim Ryun s-a clasat pe locul 10 
cu 4:17,3.

Discobolul american Jay Silves
ter a cîștigat proba sa favorită cu 
performanța de 65,50 m. E] a ter
minat învingător șl în proba de 
aruncarea greutății cu 19,95 m, în- 
trecîndu-1 pe favoritul probei, com
patriotul său Al Feuerbach — 
19,78 m. Sprinterul Jean Louis Ra- 
velomanantsoa (Republica Malgașă), 
revelația actualului sezon, s-a cla
sat pe primul loc în cursa de 100 m 
cu 10.3. Proba feminină de 800 m 
s-a încb'eiat cu victoria sportivei 
iugoslave Vera Nikolici, cronome
trată în 2:02.4.

Alte rezultate : 1 500 m : Polhill 
(Nou Zeelandă) — 3:42,7: săritura 
în înălțime : Dahlgren (Suedia) — 
2,18 m; 110 m graduri: Forsander 
(Suedia) — 14,1 ; 400 m : Smith 
(S.U.A.) — 46,4; săritura în lun
gime: Hines (S.U.A.) — 7,78 m.

\

Mexic'-Grecia 7-7 
fotballa
„Azteca" din Ciudad 
disputat meciul ami- 
dintre reprezentati- 
Mexicului. La capă- 
echilibrat scorul a

Pe stadionul 
de Mexico s-a 
cal de fotbal 
vele Greciei și 
tui unui joc 
fost egal: 1—1 (0—1), Gazdele au 
deschis scorul în minutul 3 prin 
Jimenez, oaspeții obținînd egala- 
rea în minutul 75 prin punctul îns
cris de Davourlis.

Astăzi se deplasează în Elveția 
on let de schifiști români caro 
vor participa sîmbătă și duminică 
la nna dintre cele mai mari com
petiții de canotaj din acest ani 
Regata Lucerna. Ne vor reprezenta 
la concurs următoarele „bărci* ’ 
4 f.c. (Emeric Tușa, Dumitra Gru- 
mezesco, Demitru Ivanov, Ilie Oan* 
ță), 2 f.c. (Gheorghe Gherman, 
Gheorghe Moldoveana și Ivan Ga* 
cenco, Francisc Papp), simplu 
(Gheorghe Fritz). Antrenor 1 Dumi
tru Popa.

TELEX 9 TELEX © TELEX @ TELEX
tn prima zi a turneului internațional de 
volei masculin de la Budapesta, selec
ționata orașului Leningrad a întrecut cu 
scorul de 3—1 (15—9, 15—5. 14—16, 15—8) 
echipa de tineret a Cehoslovaciei. In
tr-un alt Joc, reprezentativa Ungarie! a 
dispus cu scorul de 3—0 (15—13, 15—2, 
15—11) de formația Mexicului.

Tenlsmanul australian John Newcombe, 
recentul învingător de la Wimbledon, a 
debutat Victorios în campionatele Inter
naționale de tenis ale Elveției, care se

ln semifinalele C.M. de șah:

PETROSIAN-KORCINOI 1-1;
FISCHER-LARSEN 1-0

Cea de-a doua partidă dintre 
marii maeștri sovietici Tigran Pe
trosian și Viktor Korcinoi, care-si 
dispută la Moscova una dintre 
semifinalele campionatului mondial 
de șah, s-a încheiat remiză la mu
tarea a 37-a. In această partidă, 
Viktor Korcinoi a jucat cu piesele 

l meciului este egal :Ialbe. Scorul 
1-1.

★
La Denver (Colorado) a început a 41-a.

meciul de șah dintre marii maeștri 
Robert Fischer (S.U.A.) și Bent 
Larsen (Danemarca), contînd ca 
semifinală a campionatului mon
dial. Prima partidă, în care Fischer 
a impus un stil foarte tăios prin 
sacrificii spectaculoase (la un mo
ment dat a cedat dama pentru 
două piese), s-a încheiat cu victo
ria șahistului american la mutarea

desfășoară la Gstaad. El l-a învins în 
două seturi : 6—3, 6—3 pe americanul 
Robert Stock. Șl ceilalți tavorițl au 
obținut victorii scontate : olănde2ul Tom 
Okker l-a eliminat cu 6—2. 6—0 pe ame
ricanul John Segal, iar Iugoslavul Nikola 
Fillcl " ' ...................................
Fredl

a dispus cu 6—0, 6—3 de elvețianul 
Blatter.

disputarea a 14 etape, In camplo- 
unionai de fotbal conduce forma- 

ur- 
Mos- 

puncte, Neftcl Baku — 17

După 
natul 
ția Dinamo Kiev cu 21 de puncte, 
mată de Ararat Erevan, Dinamo 1 .cova — 19 ..... _ .
puncte etc.

Tn etapa a 14-a, Dinamo Kiev a ter
minat la egalitate î 1—1 pe teren pro
priu cu Dinamo Tbilisi. Alte rezultate î 
Dinamo Moscova — Neftcl Baku 0—fl; 
Dinamo Minsk — Torpedo Moscova l—1: 
Zarla Voroșilovgrad — Kairat Alma Ata 
4—1; Zenit Leningrad — Ararat Erevan 
3—3; Karpatl Lvov — S K.A. Rostov pe 
Don 3—1: șahilor Donețk — Pahtakor 
Tașkent 3—3■
Numeroși spectatori au urmărit întrece
rile „Marelui premiu al Belgiei" la mo- 
tociclism (contînd pentru campionatul 
mondial) desfășurat pe circuitul de la 
Francorchamps. Ferformerul competiției 
a fost din nou campionul italian Gia
como Agostini (pe „My Agusta"), care 
a terminat învingător în proba de 500 
cmc cu o medie orară excelentă de 
198,776 km. In urma rezultatelor, 
clasamentele campionatului mondial sint 
următoarele : clasa 50 cmc : Angel Nieto 
(Spania) — 47 puncte; clasa 125 cmc : 
Barry Scheene (Belgia) — 37 puncte; 
clasa 250 cmc : pbli Read (Anglia) — 
45 puncte: clasa 500 cmc : Giacomo 
Agostini (Italia) — 75 puncte.

In turul II al probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului Internațional de 
tenis de la Newport, jucătorul indian 
Premjltt Lall l-a Învins cu 6—1, 6—2 pe 
englezul John Palsh.
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