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Caiacistul din s-a de-

Mattern 
Heinrath

cest an, in principal, pentru proba 
de dublu.

REZULTATE : 1. Wichman (R.P.U.) 
4:08,0, 2. D. Lowe (R.F.G.) 4:09,5, 3.

ÎN FINALELE PROBELOR OLIMPICE

REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV

o vom face cu un 
Pentru numărul de 
melor finale — la 
— ale acestei ediții 
naționale Snacov.

PROLETAR! Dirt TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

AL BALCANIADEI DE FOTBALEchipajul G. Damelov —

(Româ-

PRIMA

Nimeni n-a uitatde au

de fotbal!

e cam fricos, că Năstase are
17 ani și jumătate și nu poate

W.V.W.W.W.* wwwKwXw

ASTĂZI, ULTIMUL ACT

G. Simionov, la ^startul finalei de C2—1000 m. pe care o vor cîștiga 
după un finiș spectaculos.

Totul a fost frumos, ieri, la Sna- 
gov: decorul — cu elemente noi (o 
tribună și alte cîteva amenajări pen
tru spectatori), vremea splendidă, 
fără vî-nt și ploaie, de obicei oaspeți 
nelipsiți ai regatelor de caiac-canoe, 
prezența camerelor de luat vederi 
și balizele multicolore, trasînd cele 
9 culoare de concurs. Mai frumoase 
nj s-au părut. însă. în aceste condiții 
cele patru prestigioase victorii ro
mânești, realizate în întrecerea cu 
adversari din opt țări, mulți dintre 
ei performeri de renume mondial. 
Bilanțul se cere desigur comentat și 

prilej apropiat 
azi, cronica pri- 
probele olimpica 
a Regatei inter-

tașat de la 600 m și eforturile ad
versarilor de a recupera han
dicapul s-au dovedit inutile. Un re
zultat bun a realizat Vasile Roșea, 
după părerea noastră în oarecare 
progres față de evoluțiile anterioare.

REZULTATE: 
(R.D.G.) 3:53,6,

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT
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UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS

Fără ca finala probei de K1 —■ 
1000 m să furnizeze timpi record, 
cursa a fost extrem de pasionantă, 
Iar finalul ei ne-a prilejuit plăcerea 
de a aplauda un învingător merituos. 
Caiacistul din R.D. Germană

(R.D.G.) 3:56,7, 3. V. Roșea 
nia) 3:57.5
VICTORIA LUI WICHMAN — 

SURPRIZA
Deși are o carte de vizită_ ___

tentică valoare, canoistul maghiar nu 
pornea favorit pentru locul 1 în pro
ba de Cl — 1 000 m, la startul că
reia erau aliniați aproape toți maeș
trii acestei întreceri, candidați la me
daliile de la Belgrad. Și totuși, 
— surprinzîndu-și adversarii cu un 

Wichman a 
a campionilor, 
numărîndu-se, 

ma-

T. Wichrnan (Ungaria)

finiș impresionant - 
cîștigat această probă 
printre învinșii săi 
canoistul vest-german Lowe și ..... 
ghiarul Tatai, ultimul creditat inițial 
cu cele mai multe șanse de victorie. 
A surprins oarecum locul 4 ocu’ 
de Patzaichin, dar reamintim că 
sportivul român se pregătește în a-

Campionii europeni învinși la București!

Frumos debut în actualul sezon 
pentru tinerii poioiști români. La 
primul lor joc. ei au întrecut pu
ternica reprezentativă a Uniunii So
vietice, campioană europeană’ cu 3-2 
(0-0, 1-1, 0-0, 2-1), fiind puternic a- 
plaudați de 
prezenți ieri la „ 
un meci spectaculos, de 
factură tehnică, care a 
doar rareori intervenția 
cehoslovac Z. Kovacs, acesta dictînd 
doar trei eliminări.

Echipa noastră de juniori a făcut 
Ieri una dintre cele mai bune par
tide ale sale. Ea a acționat cu mult 
calm în atac și a opus mai tehnici
lor și mai rapizilor ei adversari o 
„zonă" foarte dificilă, cu marcaj se
ver la Mșveniradze (fiul celebrului 
internațional). Această tactică a de
rutat evident pe campionii conti
nentului, care nu au găsit In nici 
un moment un antidot, urmărind 
doar angajarea căpitanului lor de e- 
chipă, în centru. Acesta a reușit să 
înscrie de două ori : prea puțin însă 
pentru formația sa, întrucît jucătorii 
români, la capătul unor acțiuni bine 
gîndite, au perforat poarta lui Kle-

impioana europeana' cu 
0-0, 2-1), fiind puternic 
de numeroșii spectatori 

.Tineretului". A fost 
o bună 
necesitat 

arbitrului

banov de trei ori — Frîncu de două 
ori și Ilie Slavei o dată, din un
ghiuri foarte dificile — conferind 
reprezentativei noastre un splendid 
succes.

O hotă deosebită pentru evoluția 
tînărului portar Florin Slavei, care 
a apărat fără greșeală, dovedindu-se 
greu de trecut în această partida. 
Tînărul dinamovist, cu intervențiile 
sale excelente, și-a mobilizat _ mult 
coechipierii, insuflîndu-le curaj_ în 
această dificilă dispută. Și încă un 
amănunt : echipa română a jucat 
ieri fără doi dintre cei mai buni 
jucători ai săi, Nastasiu (suspendat 
de clubul Dinamo) și V. Rus, ple
cat cu echipa sa Ia Genova în tur
neu.

Au jucat ; ROMANIA : F. SLA 
VEI (Stancu) — FRÎNCU 2, I. SLA
VEI 1, Bartolomeu, Teodorescu, Mi- 
rea, POP, Răducanu, Manea, COCO- 
RA ; U.R.S.S. : Klebanov — Frolov, 
Ratușni, Karpov, Karmanov, Zub- 
cov, Vaniușin, MȘVENIRADZE 2. 
BADELIN.

Azi, de la ora 18, la ștrandul Ti
neretului — meciul revanșă.

(A. V.)

:->N: /

Simbătă 10 iulie a.c. a avut Ioc 
ședința comună a Comitetului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. și a Biroului 
Comitetului Olimpic Român.

Președintele C.N.E.F.S. și al C.O.R., 
Anghel Alexe, a prezentat o infor
mare cu privire la modul de înde- 

prevederilor planului de 
C_...i:„:_!_i Executiv și

plinire a f 
muncă al Comitetului
Biroului C.N.E.F.S. pe semestrul I 
al anului și a planului de pregătire 
pentru Jocurile Olimpice din 1972, 
și s-au adoptat măsurile și acțiunile 
corespunzătoare pentru a doua ju
mătate a anului.

De asemenea, a fost luată în dis
cuție o informare asupra aplicării 
hotărîrilor C.N.E.F.S. privind dezvol
tarea activității sportive de masă și 
de performanță în Capitală.

Președintele F. R. Fotbal, Mircea 
Angefescu, a prezentat unele aspec
te ale activității fotbaiistice la în
cheierea campionatului.

în ceea ce privește problema 
transferărilor, Comitetul Executiv a

constatat că unele modificări aduse 
regulamentului de transferări și a- 
doptate de Comitetul federal al 
F. R. Fotbal nu sînt în concordanță 
cu regulile generale de transferări 
ale C.N.E.F.S. și ca urmare, pentru 
perioada de transferări curentă, cere 
Federației române de fotbal să apli
ce prevederile privind legitimările 
și transferările jucătorilor ae fotbal 
așa cum sînt prevăzute în Regula
mentul de organizare a activității

fotbalistice, adoptat de plenarcf 
F. R. Fotbal din 13 iunie 1969 șt 
aprobat de C.N.E.F.S.

Problema transferărilor ca problem 
mă generală a mișcării sportive va 
face obiectul unei analize viitoare 
în Comitetul Executiv în lumina evo
luției activității sportive, din anul 
1967 și pînă în prezent. Analiza va 
fi precedată de discuții cu organi
zațiile care, conform Legii Sportu
lui, au atribuții în mișcarea sportivă^

ATENA, 10 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

A trecut o noapte de la meciul cu 
Grecia. N-am pierdut la o echipă 
mai bună pentru că adversarii noștri 
au jucat la fel ca și pînă acum adică 
iute dar fără răbdare, fără preocupări 
și fără idei de construire a fazelor, 
corni țînd pe deasupra numeroase 
faulturi. Subliniind că arbitrul de 
centru n-a apărat sportivitatea, și că 
tușierul R. Kuka n-a semnalizat pozi
ția de ofsaid din care s-a marcat al 
doilea gol. am terminat contribuția 
altora Ia înfrîngerea noastră.

Acum e cazul să vorbim despre 
păcatele fotbaliștilor și echipei ro
mâne. A devenit clar, după cea de a 
treia partidă disputată în cadrul cam
pionatului balcanic. că ne lipsește 
forța ofensivă reală și eficace. O do
vedește faptul că n-am înscris decît 
două goluri în trei meciuri. Vineri 
a fost introdus Petreanu (fusese ac
cidentat). dar el împreună cu Ior- 
dănescu și Năstase n-au fost in mă
sură să reprezinte un detașament de 
șoc. Mai intîi pentru faptul că Ior- 
dănescu a intrat în teren cu glezna 
nerestabilită, și poate n-ar fi trebuit 
să fie utilizat. Cei trei erau prea izo
lați unul de altul. In loc să se gru
peze, să circule sincronizat și să se 
susțină reciproc, ei s-au cantonat 
în zona clasică a extremelor și a 
centrului înaintaș. Adăugind că Pe

treanu 
numai ...... __  .. __ __  _
da randament din două în două zile, 
avem date care explică deficitul ofen- ’ 
siv al formației noastre. In situația 
de apărare s-a jucat bine. O dove-- 
dește faptul că în perioada lor de 1 
exaltare de la începutul partidei, gre- ; 
cil n-au reușit să intre propriu-zis 
în careu decît o singură dată, în in-- 
terval de o jumătate de oră.

In repriza secundă, antrenorii Gh; 
Ola și R. Cosmoc au efectuat o schim
bare salutară, introducînd încă un 
înaintaș de meserie — Cassai — și 
cuplînd pe Iordănescu cu Năstase îr> 
zona centrală de percuție. De acum 
înainte, noi aveam să-i presăm, Ior
dănescu. Năstase și alții ajungîndt 
deseori în situații favorabile, dar 
neșansa noastră și disperarea greci
lor au împiedicat să se producă e- 
galarea. Neexistînd în lotul de aici 
jucători în stare să rezolve situațiile 
de atac în condițiile de inferioritate 
numerică (așa ceva nu prea există 
în tot fotbalul nostru), credem că ar. 
fi fost mai potrivită o asemenea or
ganizare a echipei care să facă po
sibilă desfășurarea constantă a o-

DIALOGURI PE PLAJA
Abia ne despărțisem de fotbaliști, 

la acea finală de Cupă care, an de 
an. încheie o stagiune și, iată-ne, la 
puține zile distanță, simțindu-le lipsa, 
și căutindu-i, desigur, și pentru dv, 
stimați iubitori ai sportului-rege, 
constrînși. în ultima săptămină la 
vești ipotetice.

Așadar, la drum după fotbaliști — 
pentru un reportaj cine-verite — fără 
obișnuitele ustensile, bloc-notesul și 
creionul (care inhibă și păstrează dis
tante). în schimb asortați Ia comoda 
modă ce se poartă pretutindeni pe 
plajă. ..Echipați" astfel, lingă „Dacia" 
redacției noastre, parcată, undeva. în 
apropierea „Belonei". am coborit după 
primele noastre.-, subiecte.

...Era vineri (ca să precizăm ziua 
— doar v-am mărturisit din capul 
locului, preferința noastră pentru un 
reportaj-verite), pc cerul Eforiei- 
Nord (căci aici poposisem după lungi 
tatonări) soarele, parcă mai poznaș 
ca oricind în această lună așa-zisă a 
lui Cuptor, se juca, 
selea cu cei de pe 
ghicit pentru ce — 
jocul.

Nici nu pusesem 
plajă cînd...

Romulus BALABAN

———————————— ■ .«
(Continuare în pag. a 3-a) '■'*

de-a v-ați ascun- 
plajă, care — ati 
nu prea gustau...

bine piciorul pc

★
..-Băiatul cu tranzistorul, din fața 

noastră, care coboară spre plajă, pare 
o figură cunoscută. Nu-i un titular, 
dar trebuie să batem... dialogul cît 
avem cu cine. Așa că „atacăm" di
rect.

— Singur, singur ?
— Mai e Și Naghel pe aici. Facem, 

ambii, băi de nămol. E și Șoo la 
Mamaia, sînt și frații Bretan. Si mai 
sînt destui fotbaliști pe plajă. Pro
gresul. Dinamo și Rapidul au cei 
mai serioși reprezentanți.

— Spune-ne ce face C-F.R. Cluj, 
anul acesta ?

— N-o să ne mai luptăm pentru 
evitarea retrogradării I în doi ani de 
divizia A. echipa s-a rodat.

Petre Gheorghe, rezerva de atac a 
doctorului Rădulescu, ne asigură încă 
o dată că feroviarii de pe Someș nu 
vor retrograda, și ne îndrumă 
un... vad bun. ★

Intr-adevăr, cîțiva pași mai 
inima plajei, recoltă bogată. Doi

Soții Dumitru, pierduți în fascinanta

foc — rapidiștii Dumitru și 
marcați îndeaproape de Clau-

spre

in 
din-

tr-un 
Dinu, 
dia soția lui Dumitru, și Flavia, prie
tena lui Dinu. Luăm loc alături de 
ei, pe nisip, și dialogul curge ușor, 
precum un schimb de pase lă.-. mijlo
cul terenului.

— Ce faceți, cum vă distrați ?
— Așteptăm.., soarele, tare zgîrcit 

cu noi. de cînd sîntem aici. Puțin 
bronz tot atn prins, ne spune Clau
dia Dumitru — pentru cine nu știe — 
o apreciată gimnastă. După care, 
continuă 1 „Dv., tihteți, totuși, prea 
albi...". ț

mulțime a litoralului 
Foto : N. DRAGOȘ

— Știți, noi abia am venit, ne-a 
mai reținut „Cupa".-.

Gheorghe NICOLAESCU și 
Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

S-a încheiat campionatul național de 
raliuri, incepe cel de viteză în coastă. 
Automobiliștil noștri vor fl. dec) din 
nou în activitate începînd de' la sfîrșitul 
lunii iulie, pînă la începutul lui octom
brie. Ca șl în anii trecuți campiona
tul național de viteză în coastă include 
patru etape programate astfel : 24—25 
iulie, dealul Mateiașului; 28—29 august, 
Hula Mediaș ; 4—5 septembrie. Brașov 
(Sinaia) ; 2—3 octombrie, dealul Felea- 
cului.

Nu este încă precizat locul celei de 
a treia etape, preconizată să se dispute pe 
drumul Rîșnov — Pîrîul Rece, dar pen
tru care există alte două propuneri ce 
ni se par mai bune : Brașov — Poiana 
sau Sinaia — Cota 1400.

Fiecare din aceste etape este în fond 
o competiție independentă fiind deschisă 
în egală măsură alergătorilor cu li
cență, cît și celor fără licență. Titlurile 
de campioni naționali absoluți șl pe 
clase se vor acorda insă alergătorilor

care vor participa Ia trei etape tntr« 
care este obligatorie ultima (Foleacul). 
Regulamentul prevede anul acesta cai 
în concurs fiecare concurent să efectu
eze cîte două urcări, fiind reținută ce» 
mal bună.

De asemenea — o noutate — mașinile 
nu vor putea fl înscrise decît în clasa 
capacității respective : .:. _ ,1 “
600 cmc, cl. 2 pînă la 850 cmc ; 
pină la 1000 cmc, cl. 4 piuă la 1150 
cl. 5 pînă la 1300 cmc ; cl. 6 
1300 cmc.

Este admisă participarea 
curenți pe aceeași mașină 
țeies, în aceeași clasă) și . 
unui concurent la două cla'se pe ma
șini diferite. Alergătorii care vor să 
participe la campionatul național (se 
acordă 6 titluri pe clasă și titlul de 
campion absolut) trebuie să se înscrie 
In competiție pînă la 20 Iulie la filialele 
județene A.C.R., sau la Serviciul com
petiției din centrala A.C.R.

el. I pinii ia 
el. 3 
cmc ; 
peste

con-|a doi
(și bineîn-’ 

participarea

VARA „FIERBINTE44 A HOCHEIȘTILOR
FESTIVAL ATLETIC PE MALUL MĂRII

2 noi recorduri și unul egalat In campionatele juniorilor III
CONSTANȚA 16 (prin telefon, de 1* 

corespondentul nostru). Peste 700 de 
atleți Iau parte la întrecerile primei edi
ții a campionatelor republicane ale 
juniorilor III. Timpul excelent, pista 
foarte bună, talentul, pregătirea șl am
biția competitorilor au contribuit la 
reușita primei zile a concursurilor. Cu 
acest prilej au fost consemnate două 
noi recorduri și unul egalat pentru a- 
ceastă categorie de juniori.

Rezultate: JUNIOARE: 80 m: A. Ne- 
delea (S.S.A.) 10,3 — rec. egalat, D. 
Spînu 10,4; 509 m: V. Bocra (S.S.A.) 
1:20,2, D. Bursuc (C.S.S. Buc.) 1:21.3, 
Cr. Bică (Constr.) 1:22,0; lungime: D. 
Spînu 5,56 — nou record, M. Asavă (Sc. 
Sp. Arad) 5,21; greutate: S. Mitrică 
(C.S.S.) 13,22 m, L. Georgescu (Steaua)

11,65; disc: S. Mltrlcă 33,64 m, G. Turlol 
(Rapid) JI.42 m; JUNIORI: «Om: G. 
Kurutz (Rapid) 8,2, Z. Dumitrescu (Sc. 
Sp. C-ța) 9,3, A. Iță (C.S. Pitești) 9,4; 
600 m: V. Cristian (Se. Sp. Focșani) 
1:30,0, I. Alexandru (C.S.S.) 1:30,4, 
Vaslloglu (Dobrogea nouă ~ "
90 mg: C. Bobancu (S.S.A.) 
prăroiu ..............................  *
(S.S.A.) 
Brăila)
1,83 m,
1,80 m;
44,03 m, D. Naghl (Bistrița) 43.64
W. Vogel (S.S.A.) 40,66 m.

st. 
C-ța) 1:31,8; 
13,0. T. Că- 
A. Alexe 
Oprea (C.S. 
C. Bobancu 

Ploiești) 
Cluplea (C.S. Brăila)

(Cutezătorii) 13,3, 
13,4; înălțime: D. 

1,86 — nou record, 
S. Boțocan (Sc. Sp. 
disc: C.

Mult mal tîrzlu ca anul trecut 
— ceea ce, în fond, este foarte bi
ne — hocheiul a încheiat un bogat 
sezon de activitate competițională 
internă și internațională. Bilanțul, 
tot spre deosebire de anul prece
dent, a fost de această dată bogat 
în realizări, consemnînd progresul 
general al acestui sport. Cîștigarea 
de către echipa reprezentativă a 
grupei C a C.M. și, ca o consecință 
directă, promovarea el în grupa B, 
care se vor organiza în 1972 din nou 
la București, victoria selecționatei 
de juniori in grupa B a campiona
tului european, apariția pe planul 
competițiilor interne a unor echipe

sudate, cu o pondere mai mare în 
disputele tradiționale precum și, în 
mod deosebit, darea în folosință a 
unui nou patinoar artificial (la 
Miercurea Cluc), ce va putea fl fo
losit șl în timpul verii — sînt cele 
mai importante 
cu satisfacție la 
lui. .

Este cert că, 
obligațiile devin 
că, în consecință, ritmul de pregă
tire a viitoarei activități trebuie să 
fie mai alert. Cu atît mai mult cu 
cît prin creșterea numărului de pa
tinoare artificiale, dintre care două 
sînt acoperite și asigură, deci, con-

aspecte subliniate 
încheierea sezonu-

în aceste condiții, 
cu totul altele și

diții de pregătire și de organizar® 
a competițiilor mai multă vreme, 
pauza dintre sezoane este mal scur
tă, existînd tendințe de a dispărea 
definitiv. în plus, nu trebuie uitat 
faptul că lunile care urmează pun 
în fața lotului reprezentativ ți a 
echipelor fruntașe problem® difi
cile. De pildă, echipa națională ia 
parte, chiar in luna august, la un 
turneu internațional organizat La 
Moscova de ziarul „Sovietschi 
Sport" (22-30 VIII), iar campiona
tul republican programează prime
le partide în cele două serii preli-

(Continuare în ,pag. a 3-a)

Ro-
Cornel POPAFoto : Th. MACARSCHI

Manea,
mânia—U.R.S.S. juniori (3—2).

cu balonul, amenință poarta adversă. Imagine din partida

ne

Călătorind prin viitorul sportiv

mii la

foarte activi în această vară — surprinși la un antrenament de pregătire fizicăHocheiștu de la Dinamo(Continuare în pag. a 3-a)

&
ce se întreprinde pentru crearea 
bazei materiale proiectate, au de
terminat o deplasare cu „Warșawa" 
consiliului. Tovarășul Crețu s-a ur
cat la volan și a început să ne

ti
de 
cel 
de

competiții nu sînt liberi la data 
programată, din cauza obligațiilor 
de familie, profesionale sau studiu.

— Atunci ?

al orașului Pitești

— Vrem ca în orașul șl județul 
nostru să creăm o asemenea bază 
materială îneît oricine dorește să 
facă sport — indiferent in ce zi sau 
Ia ce oră ~ să aibă Ia dispoziție

tot ceea ce îi este necesar. Să îm- 
pinzim orașul cu terenuri!

. Soarele îmbietor de iulie, propu
nerea de a discuta „pe viu" despre

cameră obișnuită în modes-
~ *------ . Ar-

prima întrebare,O cameră obișnuita in m
tul sediu al C.J.E.F.S. 
geș. La prima între 

răspunsul președintelui Gh. Cre- 
țu 
bogate pentru

face să intuim date 
oiv r„..‘.--i un viitor reportaj.

— Pe scurt, vrem să ridicăm ac
tivitatea sportivă din județ la ni
velul dezvoltării sale economice și 
sociale din ultimii ani. . .

Ia un creion în mină. Lingă el 
un carnet. Ideile și planurile deo- 
sebite în ceea ce privește sportul 
de masă, baza sa materială sînt 
punctate, verbal și scriptic.

— Activitatea sportului de masa 
constituie, după mine, o problemă 
nerezolvată în esență. Chiar dacă în 
formă se obțin rezultate... Mii de 
participanți la cros, alte mii la 
competiția...

Și apoi pe larg, dînsul ne arată 
că de fapt, în competițiile de masă 
organizate — cros, alte probe atle
tice, volei etc. — vin de obicei 
nerii; oamenii Între 30 șl 50 
ani au rețineri; de multe ori 
dornici să participe la astfel

• 0 bază nautică unică in țară • Mari complexe sportive în preajma 

blocurilor din patru cartiere • Terenuri de sport pe lingă marile 
unități industriale

poarte, real și imaginar, prin pre
zentul și viitorul sportului din Pi
tești. Primul popas l-am făcut la 
pitorescul stadion atletic „Argeș" 
— situat într-un cadru natural de 
toată frumusețea. ,,In acest an aici 
se va construi și o tribună de 1 500 
locuri". Trecem prin parc, unde în- 
tilnim — cum vom mai vedea și 
în alte locuri din oraș — mese de 
tenis făcute din beton. în jurul lor 
foarte mulți copii. Deci o idee 
nă. Tot aici o pistă asfaltată 
carting (517 m).

La marginea parcului, urcăm 
mic deal și în vîrf constat că 
fapt ne aflăm pe... digul unui mare 
lac în devenire. Cît vezi cu ochii 
se lucrează intens : oameni, buldo
zere, tractoare.

— Se amenajează un lac pe o 
lungime de aproape 4 000 m. Va fi, 
credem, principala bază nautică a 
țării, unde se vor putea disputa 
toate probele olimpice de canotaj. 
Intenționăm ca pe salba de lacuri

Modesto FERRARINI
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JUBILEUL LUI „1,91
într-un interviu acordat recent, 

maestra emerită a sportului Iolanda 
î'Balaș-Soter a declarat că ultimii ani 
'au adus in proba feminină de sări
tură in înălțime înnoiri importante, 
care permit depășirea actualului re
cord mondial.

„Acum zece ani. cind am reușit 
1,91 m, plutonul săritoarelor fruntașe 
se afla la peste 10—15 cm în urmă. 
Astăzi insă. — a adăugat recordma
na mondială —. există în lume zece 
■au chiar cincisprezece săritoare care

au trecut 1,80 ni și care pot amelio
ra actualul record al probei”. După 
părerea Iolandei, trei sint factorii 
care au determinat această creștere 
valorică : Îmbunătățirea metodelor și 
condițiilor de antrenament, pistele din 
tartan și noua tehnică de sărituri, pe 
care a consacrat-o campionul olimpic 
Dick Fossbury.

„Nu există limite în sport, — 
a spus Iolanda Balaș — fiecare re
cord va fi intr-o zi depășit ! La fel 
se va îniimpla și cu recordul meu 
din 16 iulie 1961. Nu pot să spun 
precizie dacă asta se va petrece 
1971 sau in 1972. cert este însă 
a venit timpul ca și acest record
lie întrecut. Un metru și nouăzeci 
este pentru toate săritoarele în înăl
țime o barieră psihologică, dar ea a 
fost deja depășită de Ilona Gusen
bauer. în apropierea săritoarei aus
triece se află Rita Schmidt, Milosla- 
va Hiibnerova și Cornelia Popescu”.

cu 
in 
că 
să

ACELE IMPARABILE LOVITURI LIBERE
ALE LUI FREDY FIERARU

Pînă la venirea vacanței, în fiecare 
zi, ia ora prînzului, îl puteai întîlni pe 
Fredy Fieraru in fața unei școli de 
pe strada Nuferilor, măsurind ne
răbdător trotuarul. în așteptarea bă
iatului său care ieșea de la cursuri.., 
într-una din zile m-am oprit lingă 
el ca să mal schimbăm niște vorbe 
și-apoi, împreună cu băiețelul său, 
teribil de fericit că luase un 10 la 
geografie, am pornit să dăm o raită 
prin Cișmigiu imbiați de razele ju
căușe ale unui soare generos;..

Puștiul iși găsise imediat niște 
„clienți” pentru un joc de-a v-ați-as- 
cunselea. așa că rămas

însă criza și arn fost internat la un 
spital în Genova, unde am stat ne
mișcat în pat trei luni. M-am reîn
tors apoi în tară. Dar în ce hal ? De 
la 67 kg ajunsesem la... 42 ! Doc
torii mi-au recomandat aer și supra- 
alimentatie, ca să mi se sudeze plă- 
minii. Le-am ascultat sfatul, dar, 
vai, în șase luni, de la 42 kg. „săl- 
tasem” la 105 ! Și, curios, continuam 
să visez la FOTBAL. Toți mă luau 
peste picior. Am început însă „ope
rațiunea F” (Fotbal). Am pornit să 
fac plimbări ușoare, mișcări de re
educare a mușchilor și, înceV-încet, 
am scăzut la 85 kg. Curînd. doctorii

• ••

Pentru că nu 
■ să-ți facă un 
terenului șipci 
lovituri libere 
variate traiec- 
setnn pe una 
tricou, și tră-

RUGBYUL
ROMANESC

terminaseși treaba !.:. 
mai aveai oameni care 
„zid", infigeai în zgura 
de gard, și trăgea! ; 
peste ele, pe cele mai 
torii. Apoi puneai un 
din bare, o bască, un 
geai de zeci de ori, ochind drept Ia 
țintă... Da. am fost martor de mul
te ori la aceste ceasuri de 
îndirjită, și nu mă miram de 
meciuri, că loviturile libere 
tate de tine, de la 16—20 de.
erau goluri în proporție de 80% !... 

... — E adevărat, mărturisește Fie- 
raru. munceam foarte mult. Mă pa

APRECIAT
DE ENGLEZI

muncă 
loc, la 
execu- 
metri,

Recent, a apărut la Londra, 
î<ntr-un număr festiv, _ revista 
.Touchdown", publicație oficia
lă a lui Rugby Football Union. 
Editat cu ocazia centenarului 
rugbyului englez, acest număr 
festiv face loc în paginile lui 
unui articol în care este prezen
tat cititorilor rugbyul românesc.

Autorul articolului, după ce 
face un istoric al jocului cu ba
lonul oval în țara noastră, sub
liniind efortul depus în direcția 
menținerii și dezvoltării jocului 
de rugby în acest colț al Euro
pei, amintește despre unele di o 
rezultatele obținute de echipele 
românești, în confruntările cu 
formațiile străine. Articolul 
menționează caracteristicile rug
byului românesc, arătînd că el 
îmbină fantezia jocului francez 
cu tehnica celui englez.

Aprecierile revistei engleze a- 
supra rugbyului din România 
vin să confirme opiniile ante
rioare ale bineeunoscuților ar
bitri britanici, comandor W. 
Lamb și G.W. Feen, care au a- 
vut ocazia să urmărească la lu
cru pe jucătorii români șl să ia 
cunoștință de evoluția acestui 
joc în România, cu prilejul vi
zitelor făcute de ei în țara noas
tră.

Să sperăm că într-un viitor, 
pe care-1 dorim cit mai apro
piat, rugbyul românesc va avea 
din nou ocazia să fie apreciat 
pe terenurile britanice, reluarea 
legăturilor cu Rugby Union dînd 
posibilitate, în același timp, și 
pasionaților jocului cu balonul 
oval din România să revadă re
dutabilele echipe de dincolo de 
Canalul Mînecii.

întrebărilor. marea 
a arătat că va 

vestea unui nou 
săritura în inăiți- 
că un asemenea

S. STĂNESCU

anul 1932, între Venus și AM.E.F.A. Arad 
mai vîrstnțci: arbitrul Iancu Ceaureanu 

Lingurar, Strușca, Stanciu, Magold etc 
de sus)

Fredy Fierarii a participat la primul meci de divizia A, disputat în 
In fotografie, se vor recunoaște și vor fi recunoscuți de cititorii 
Lăpușneanu, Petea, Colea și Volodea Vilcov, Manolache, Cibi Braun, 

(Fredy Fieraru este al șaselea, în rindul

Răspunzînd 
noastră campioană 
primi cu bucurie 
record mondial la 
me femei, pentru
eveniment va însemna un pas înainte 
în proba ci preferată. Un sportiv 
care iubește cu adevărat atletismul 
se va bucura întotdeauna de noile 
pcrformanțe-record, indiferent 
acestea sint sau nu legate de 
mele lui.

La apropiatul jubileu al celui 
vechi record mondial feminin

dacă

care 
figurează azi pe tabloul I.A.A.F. Io
landa Balaș-Soter așteaptă viitoarele 
pcrformanțe-record. la proba ei sau 
la altele, pentru că. așa cum a 
spus-o întotdeauna șl a dovedit-o 
de-a lungul carierei sale sportive 
„atletismul nu are limite, fiind sim
bolul spiritului etern al întrecerii".

MUNCA, INVENTIVITATE, CREAȚIE
Antrenorul de lupte Constantin 

Niculescu a devenit, de-a lungul ani
lor, pe baza practicei și continuei do
cumentări, autorul a șapte aparate de 
gimnastică de utilizare 
pregătire și dezvoltare 
lă, precum și afecțiuni 
C.F.M. Omologate de 
de Stat pentru invenții, 
ționează cu remarcabile 
sala de C.F.M. 
din Capîtală, 
pelor musculare, 
carea prin generalizare a 
parate aduce, 
activitatea 
C.F.M., prin 
evoluată.

Realizări 
de sportiv 
lui Const, 
adolescența 
țară la Expoziția de invenții

multiplă : 
fizică genera- 
tratabile prin 
către Oficiul 
acestea func- 

----------- rezultate în 
a Spitalului Colentina 

adresîndu-se tuturor gru- 
Prpmovarea și apli- 

acestor 
un important aport 

sportivo-culturistlcă 
concepția lor

a- 
în 
Și 

modernă.

interferează activitatea 
aceea de inventator a 

apar încă din 
premiul I pe 

o Ti
neretului, in ahul 1930. Deținător al 
medaliei ele aur la lupte greco-romane 
a asociației sportive Tirul, în anul 
1938, Niculescu, ca antrenor la secția

ce 
cu _____
Niculescu 
acestuia,

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

de lupte a asoc. Voința și colaborator 
al prof. dr. Adrian Ionescu de la 
I.C.I.F., obține un rezultat deosebit 
prin sportivul Fr. S. care, la vîrsta 
de 30 de ani, crește 8 cm in înălțime.

de remarcat că, în ultimul 
Constantin Niculescu a mal 

de Stat pentru in-

Este 
timp, 
depus la Oficiul 
venții o serie de dosare referitoare la 
diferite aparate de gimnastică.

Constantin EFRIMESCU

IULIE
„CONCURSUL DARII LA 
SEMN (pentru) militari 
(s-a desiășurat) în localul 
întîiei societăți de 
București (...). A 

succesiv lupta din zilele Ge 23 și 
plăcerea învingerii, bărbăția ce 
toate acele fețe pre care se 
dorința izbîndei, ar fi cu anevoie, 
acest fel de serbări se văd cu 
se pipăie — ca să zic așa — cu ; 
și cronicarul aiiugindu-le Ie-ar 
gura, neputînd realiza coloritul 1 
ce avea sub ochi. La concurs a 
cipat și generalul Florescu, 
de război, care a obținut un 
întîi 
și un premiu doi „ 
tanță mică (25 m)“.

1871
tir, în 
descrie 

24 iulie, 
anima 

reflecta 
i, căci 

ochii, 
anima 
desii- 
tablou 
parti- 

ministrul 
premiu 

,cu arma la distanță mică (176 ni)“ 
,cu pistolul la dis- 

„ __ , „Trompeta Carpați-
lor“ din 1 13 august 1871.

CICLISM. — „Tinerii Um
berto și Luigi Bcsero, 
Ettore Tomâșcu, Iuliu 
Conabie și Iancu BabOianu 
au făcut o excursie pe 

biciclete pînă Ia Giurgiu, parcurgînd a- 
ce^stă distanță de 73 de chilometri in 
3 ore și jumătate Ia dus și în 3 ore 
la întors... Dinșii au trecut și la " ’ 
sciuk pe un vapor, și după ce 
zițat și acest oraș pe biciclete, 
venit la Giurgiu ’ ’
rești**.

. „Universul" din
® „Duminică 7 

în Parcul Oppler, 
înainte de reprezentație, ia ora 7 și ju
mătate, va fi rnare alergare de velo
cipede cu premiuri, la care va participa 
Pe lingă bicicliștii români și englezul 
lirowther, pe biciclul său cu o înălțime 
de 3 metri J".

„Universul" din 6Z1S iulie 1896.

tehnician, cl șl un punoheur, Iar Mi- 
hătleScu a" dovedit fiu numai că lo
vește tare, dar că știe și foarte mult1 
box". In deschidere, o veritabilă sur
priză oferită ce amatori : „Ion Stano- 
mir își depășește adversarul — gălățea- 
nlil Dumitru CiObotaru — eu admirabile 
croșee de dreapta și un-doi-url (...) care 
îi aduc o strălucită victorie, după o 
intîlulre aplaudată la scena deschisă !“ 
Pe atunci. Dumitru Ciobotaru boxa la 
ușoară... („Sportul popular" din 29 iulie 
1946).

Documentar de Dorin ȘTEFLEA

1896

nu- 
au vi- 
au rc- 
■ilu-șl de aici, la

4 16 Iulie 1896
iulie se va redeschide 

circul de vară (...).

MOTOCICLISM. „In ziua 
de 10 iulie a avut loc o 
interesantă cursă cu mo
tociclete pe distanța Bucu
rești — Brașov (,..). Pre

vederile celor mai optimiști au fost în
trecute și din punct de vedere tehnic 
al cursei și din cel al organizării (...). 
Principiul cursei a fost regularitatea. Vi
teza medie de 25 km pe oră cerea in
contestabil, în prima linie, o stăpînire 
desăvirșAă asupra mașinei, cit și asu- 
pfa nervilor (...). Pe timpul cursei, 
atlt prin orașe cit și prin sate, ser
genți de stradă și jandarmi rurali au 
asigurat circulația in modul cel mai 
satisfăcător (...). La ieșirea din Sinaia, 
controlul secret, in persoana d-lui Dinu 
Cesianu, neobositul sportsman, este fatal 
concurenților care merg fără socoteală. 
Controlorul, 
ploaia, ia 
rezultatul

«Revista

1921

după un 
note precise 
cursei.
automobilă"

copac, sfîdînd 
care vor hotărî

septembrie 1921.

Fredy pe o bancă, să mai vorbim 
cite ceva despre fotbal... A fost o 
conversație plăcută și m-am gîndit 
că n-ar fi rău să vă împărtășesc și 
dv. stimați cititori, cîteva din amin
tirile fostului mijlocaș central al 
Venusului.

— .. .Eu devenisem „titular" la 
17 ani. dar munceam la antrenament 
de trei 
Voiam _ .
pă. să nu creez animozități. De voie, 
de nevoie, dădeam pase celor mai 
mari, ca să n-am probleme. Astfel 
devenisem „furnica" echipei. La 20 
de ani. plecam cu echipa României 
la Montevideo, alături de „așii” 
mii : Deșu, Steiner, Covaci, 
Wetzer etc... Făcusem un ' 
nu glumă... Și totuși...

...Cel mai important meci al 
l-am jucat cu mine însumi, 
început pe vaporul care ne aducea 
în țară de la Montevideo.. . Răcisem 
grav, aveam pneumonie. Zile întregi 
m-am zbătut între viață și moarte, 
și nici doctorii nu credeau c-am să 
mai ajung viu la țărm... Cu o teri
bilă încleștare de voință, am biruit

ori mai mult decit „senatorii”, 
să-mi păstrez locul în echi-

.. Făcusem 
Și totuși...

’ vre- 
Vogl, 

drum,

vieții 
El a

reiă-au constatat că plămînii s-au 
cut și mi-au permis să reiau antre
namentele. în 1932 aveam iarăși 67 
kg. JUCAM IARAȘI FOTBAL.

.. .Nu. nu. Fredy. Despre capito
lul „Venus” dă-ml voie să povestesc 
eu ceva. Eram un puștan pe vremea 
aceea și mă strecuram în tribuna de 
lemn de pe Splai. Și de acolo, ve
deam tot... Cu două ore înainte 
de antrenament, intrai pe teren. Erai 
totdeauna PRIMUL. Te îmbrăcai gros 
de tot — fie că era frig sau soare — 
îți puneai ghete grele în picioare și 
alergai pînă cind sudoarea curgea în 
valuri de pe tine... Luai apoi balo
nul și-l „judecai" 
lete, pînă osteneam și eu pr.ivindu-te. 
Abia atunci soseau și „venusiștii” și 
începeai adevăratul antrenament, a- 
lături de ei... Iar după ce se ter
mina și această „repriză”, mai zăbo
veai cu Burdan sau Mircea David, 
ca să le tragi la poartă. Cînd plecau 
și ei rămîneai singur, dar tot nu

migălos, pe-nde-

ADEVĂRURI RETETA
O națiune se perpetuează în prima linie prin vigoarea inte

grală a trupului și a sufletului. Această vigoare se consacră și 
sporește prin educație fizică.

Iuliu Hațieganu
Este un lucru bizar să atribui cea mai mare importanță odih

nei. Ceea ce trebuie copilului este, dimpoțrivă, exercițiul, pentru 
a-i da sănătate, sprinteneală, dibăcie.

Talleyrand
Mersul mă înviorează și mă inspiră. Numai cind corpul mi 

se pune in mișcare, începe să mi se miște și mintea.
J. J. Rousseau

EMOȚII, ca La ORICE EXaMEK„
Viitoarele arbitre ale

candidați, numeroase fete, co
de justificată emoție, se ghi- 
printre meandrele regulii de 
rozind meditativ capetele de 
Sint viitoarele arbitre ale cam-

campionatului feminin de fotbal
a fi citat pentru munca lor dezinte
resată și rodnică: directorul cursului: 
Chiriac Manușaride; șefi de seminar | 
Victor Purcărcte, Gh. Dulea, Tudor 
Marin, Emil Kroner ; secretar:

au dat lucrarea scrisă
siliul municipal pentru cultură fizică 
și sport le va oferi spre a arbitra 
meciuri, pe durata verii. Viitorul cam
pionat feminin e pregătit cu o meti
culozitate demnă de participantele lui.

ARMONIEI

mal ales loviturile libere, în- 
cu penalty-urile. O dată am 
cu marele portar iugoslav 
cu care eram prieten bun, 
transform zece penalty-uri

sionau 
cepînd 
pariat 
Glaser, 
că îi . .
bară-gol. la semiînălțime. Și într-a- 
devăr. m-am ținut de cuvînt !... 
Am expediat toate mingile acolo unde 
spusesem 1 Și eram, reține, în... 
pantofi de stradă 1 M-am duelat o 
dată și cu marele „Giussy” Baratki, 
într-un memorabil joc Venus — Ra
pid. „Giussy” a înscris atunci două 
goluri (unul din lovitură liberă de 
la 17 metri !), iar eu am egalat sco
rul prin două lovituri libere (de Ia 
18 și 20 de metri).

.. .Puștiul lui Fredy ne trage de 
mină : — Mergem acasă ?

— Mergem, băiete, mergem. Fredy 
se scoală de pe bancă.

— îl faci fotbalist ? îl iscodesc eu.
— Eu știu ? Să vedem ! Deocam

dată îl învăț... loviturile libere...

prof. Camil MORTUN

REFLECȚII
FOTBALISTICE
• Mai sînt și jucători care ati 

victoria în picioare și se... împie
dică de ea !

0 După ce jucătorul este trimis 
pe banca din afara terenului pen
tru proteste își dă seama că tre-< 
buia

teză 
este

să stea... în „banca lui" ! 
Singura risipă care nu afec- 
„prețul de cost" al golului 

risipa de... energie i
George MIHALACHE D. C. MAZILI)

pe*...

data aceasta trojeul-record

— Sigur! Muncesc toată săptă- 
mîna, iar duminica, în loc să ies 
și eu la aer, să mă plimb, stau 
singură-cuc ! Farc-aș fi văduvă !...

Cam așa se încheiau discuțiile 
sîmbăta la prînz, cînd „ea" afla 
că „el“ pleacă iarăși, duminică di
mineață, cu noaptea-n cap, la pes
cuit. Ba, uneori, cînd el se înapoia 
fără nici un chitic măcar, deși fu
sese la Dunăre, la Giurgiu, ea își 
amintea că el făcuse liceul chiar la 
Giurgiu și că la internatul de 
fete... Dar nu-i spunea nimic. 
Doamne ferește ! Doar îl întreba : 
ai fost la pescuit ? El zicea că da 
și de circumstanță, ea îl credea, 
dar în tot cursul săptămînii persis
tau înnourări conjugale.

Apoi venea, inevitabil, sîmbătai 
„Sigur! Eu muncesc toată săptă- 
mina... plimbare... aer..Dar, 
într-un tîrziu, i-a venit și lui ideea: 
„Știi ce ? Vino și tu cu mine, o da
tă, Ia pescuit! Uite, miine dimi
neață, la trei...“

Și ea n-a mers cu el numai „o 
dată". A mers apoi întruna. Nu-1 
mai slăbește. Pînă atunci, el se în
grijea abia sîmbăta de rîme pen
tru caras, de mălai ca să facă mă
măligă pentru crap, ori de linguri 
și năluci pentru știucă sau biban. 
Acuma ea, vinerea, îl întreabă 
despre toate astea și, în plus, dacă 
nu cumva au sosit în magazine mu- 
linete „Luxor-lux“, lansete „Pezon 
— Michel", „Flips“-uri, „Meps“-uri 
etc. Ba îl mai pune și într-o pe
nibilă încurcătură : care nylon e 
mai bun ? „Tortue" sau „Mimicri" ? 
EI, bietul fericit, 
știe, sau cum poate (cînd 
de" noutăți și perfecțiuni, 
devenite pescari sportivi, 
nul în utilajul de rigoare 
modă !). Destul că, în fiecare săp- 
tămînă, de lunea pînă miercurea,

Auzi cit

aceea, 
la trei și- 
jumătate.

are parte de liniște. Dar 
joi începe cu „unde mer- 

întrebarea n-o

este deținut de...sexul frumos

1.

de Ioc excluSj

Joe

Ploiești, Nelu Quintus, ne-a 
altfel, un catren pe această

care asistă la 
împuterniciri

CAFIUȚA, bucurești. 
făcut observația că în

ca atare, nu trebuie să vă 
(mai ales că nu sînteți în 
nici măsura Federației de a

oricum, s-ar deschide porțile pentru noi 
manevre. N-au fost, și așa, destule 7

VLADA TEPELUȘ, BUCUREȘTI.
Nu. 2) „Tuș" și „exclus". Exclus să 
rimeze I

MARIANA POPA, DOROHOI. Viitorul 
campionat mondial de fotbal feminin 
va avsa loc în Mexic. Concomitent, se 
va desfășura și o paradă a modei. Un 
cititor din 
trimis, de 
temă :
Nu ar fi' 
Ca-n folosul ambianței, 
Să auzi că au condus 
Doar arbitrii... eleganței !

ION PÎRVAN, CRAIOVA. 1) Nota 10 
la memorizare I 2) Rocky Marcia oo s-a 
întîlnit cu Joe Louis și a ciștigat prin 
K. O. Dar acest lucru s-a întiniplat 
în 1951 cind Joe Louis a avut proasta 
inspirație, la 37 de ani, de a urca 
din nou scările ringului, după ce, în 
1949, abandonase coroana greilor pe 
care o deținuse timp de 12 ani. Poate 
că atunci l-aș fi bătut șl eu pe 
Louis. Am scăpat ocazia !

fericitul 
ziua de 
gem duminică ? 
pune el.

Și totul a început din ziua aceea, 
mai bine zis 
cind a sunat 
au plecat pe

— Dacă vorbești, nu mai prindem 
nici un pește !...

— Bine, tac! Și n-a zis bine 
„tac 1“ și l-a și prins ! Era un pește 
mare. Rar ca mărime și ca specie. 
(„Sari! Ajută-mă!“ etc... Pînă la 
urmă, și l-a scos singură din 
apă ; fiecare pescar sportiv trebuie 
lăsat să se descurce singur).

De atunci, amîndoi, soț și soție, 
așteaptă cu aceeași nerăbdare zi
lele de duminică. De discuții nici 
urmă. Doar ceva de genul acesta» 
„De ce își mal cumpără unii ma
șină, dacă nu merg la pescuit ?“

Ilie CARCIU

din noaptea 
ceasul pe 
la trei și
★

de frumos

O după-amiază ploioasă cu nori 
joși, zebrați de lungi fascicole de lu
mină. într-unul din amfiteatrele Fa
cultății de drept obișnuitul tablou al 
lucrărilor scrise. Numai că de data 
aceasta nu e vorba de teoria dreptu
lui, ci, pe lungi coaie albe, se ex
pun diverse teze ale regulamentului 
de fotbal. Aproape 200 de candidați 
se pregătesc pentru furtunoasa ca
rieră de arbitri de fotbal. Ei sînt 
gata, de pe acum, să înfrunte toate 
greutățile acestei frumoase sarcini, 
căci chemarea gloriei e mai puter
nică decit spectrul mulțimilor agitate, 
iar de romantism, tineretul nu se sa
tură niciodată.

între 
pie.șite 
dează 
ofsaid, 
creion,
pionatului feminin, senzația stagiu
nii de toamnă. Să cunoaștem citeva: 
Doina Ibiccanu, 19 ani. studentă. 
Iubește fotbalul, dar a jucat baschet. 
Maria Păcuraru, 29 ani, medic, arun
cătoare de disc, entuziastă a fotba
lului, dă examen alături de soțul și 
fratele său cu care schimbă semne de 
încurajare reciprocă. Gabriela Calom- 
fircscu, mezina examenului, are nu
mai 17 ani și este elevă în cl. a Xl-a 
a Liceului „Ion Creangă".

în rindurile băieților, grave figuri 
concentrate. Motivul e foarte serios: 
atacul la portar. Se gîndește profund 
chiar și fostul internațional Francisc 
Za vodă, care a atacat de atitea ori 
portarii și de-abia acum trebuie să-și 
dea seama dacă avea dreptul să o 
facă sau nu. Descoperim șl un con
silier juridic, pe tov. 
frate între cavalerii 
dar lipsit de sprijin 
legii avantajului...

Vremea trece, ploaia a stat. Acti
vul școlii stringe lucrările. Merită

sau
răspunde cum 

e vorba 
femeile, 
dau to
ca și în

cîntă pa
sărea asta ? l-a întrebat ea, pe 
malul apei, cu ochii după ciocîrlie.

— O aud de douăzeci de ani, tot 
aici... răspunde el, morocănos. 
Dar nu mal face gălăgie...

— Și de te să nu vorbesc ?Stoicescu. Chiar și zelosul monitor 
arbitrul Anton Miinich.

In curînd o nouă promoție, ce, 
mai tînără, va apare pe stadioane, 
tncep problemele și pentru cronicarii 
sportivi. Dacă pînă acum vorbeam 
despre arbitri, comparîndu-i cu niște 
cavaleri ai fluierului, cum o să le 
spunem fetelor? Cred că vor găsi con
frații ceva galant și înaripat, pe mă
sură a răsplăti curajul tinerelor cău
tătoare de stele.

Chiar de la bun început tinerelor 
arbitre li se vor crea condiții. Con-

1N SPRIJINULBOXUL.
CICLISMULUI ’. — La gala 
organizată de Federația 
Română de Box în folosul 
Turului Ciclist al Româ

niei, pe arena ,,Venus", au asistat 15.000 
de spectatori ! Meciul vedetă a opus pe 
Ion Popa lui Ion Mihăilescu. „Deși a 
trecut in reprizele a șaptea și a unspre
zecea pe lingă victorie, Mihăilescu a 
rămas tot șalangerul lui Popa, fiindcă 
a terminat la egalitate cu acesta (•••) 
Popa a dovedit că nu este numai un

Din localitatea Tg. Cărbu- 
nești sau din Tg. Jiu, după 
un drum de o oră cu auto
buzul, ajungi la Polovragi, sat 
adăpostit la poalele munților. 
De aici, după altă jumătate 
ie ceas de mers pe drum fo
restier, însoțit de zgomotosul 
Olteț, ajungi la intrarea in 
peștera Polovragi. Pășind pe 
sub bolta umedă, pătrunzi 
In ,,iinda'‘ peșterii, care oferă 
privirilor comoara fantastică 
i stalactitelor și stalagmitelor. 
De-a lungul mileniilor, natura 
a plăsmuit aici ca și în ce
lelalte „saloane*, ale peșterii 
o lume de basm, într-o uimi
toare varietate de stiluri ar
hitectonice, în care întîlnești 
bolți imense, arcade largi, 
tivite cu țurțurii stalactitelor, 
tn 
de 
pe 
se 
tte . . .
subțiindu-și trupul, ating par
doseala. Ai impresia că în 
iceste „saloane", în care su
sură muzica monotonă a pi
căturilor de apă, prind viață 
din calcar și gheață chipuri 
omenești, animale de mult

1946

Al. Limona, cu 
primei divizii, 
tocmai în fața

DIN I«A DE BASM
A PEȘTERII POLOVRAGI,
LA CHEILE S0H9D0LULUI

uitate, statui încremenite 
veacuri.

Se spune că, peștera ar 
fost, în timpul Dacilor,

de

forme bizare, ele atîrnă 
tavanul tindei, se lipesc 
pereții de mică sclipitori, 
unduiesc pe sub arcurile 
bolți și, în cele din urmă,

fi
V.V __  ______ > C0“

piștea lor păgînească și că aici 
a trăit zeul Zamolxe care, așa 
după cum îl descrie Vlahuță... 
„din bătrîn s-a făcut tînăr 
și a mers de a îmbărbătat 
poporul la luptă“...

Te rupi cu greu de vraja 
care te-nvăluie și pornești 
încet spre ieșire. Afară e ră
coare. Pale fumuri de ceață 
plutesc pe crestele codrilor. 
Departe, în stînga peșterii, se 
deschid luminișuri, se des
lușesc satele, împrăștiate pe

încheieturile măgurilor de la 
gura Văii Oltețului.

Tot din Tg. Jiu. spre Va
lea J alesului, între ziduri de 
stînci uriașe, se pot vizita 
cheile Sohodolulul, care te in- 
timplnă cu un farmec 
tîlnit.

Sohodolul, care se 
undeva sub apăsarea 
lor de calcar, sus, în 
tul munților Runcului, 
torește înspumat șl zgomotos, 
se rostogolește printre 
vani, prin noaptea 
și aproape de Runcu — satul 
de la izvoarele munților —

rar _ în-

naște 
coloși- 
crește- 

căld-

bolo- 
galerlltor

iese la lumina zilei, limpede 
și rece.

Cei ce urcau pînă la obîrșîa 
apei, povestesc, că pădurile 
din nordul Olteniei sînt falni
ce, dar că vînturile răsuceau 
arborii bătrîni și-i prăvăleau 
in adîncimea văilor să-i înece 
apele. Specialiștii au stabilit 
că, tăindu-se un drum fores
tier prin cheile Sohodolulul, 
s-ar ptitea exploata, în fie
care an, din parchetele în
fundate, zeci de mii de metri 
cubi de lemne. Exploziile pre
lungite în ecouri îndepărtate 
au gonit sălbăticiunile in a- 
dîncul pădurilor și astfel 
Cheile Sohodolului s-au lăr
git pe o distanță de 12 km.

Peisajul a rămas însă 
continuare tulburător de 
nigmatic, dar parcă mai 
minoș. Călătorul care-și 
dreaptă pasul spre cheile 
hodolului, pe munții din . 
sau pe coama înaltă a Parîn- 
gului, n-are ce regreta. Fe
restrele inimii i se deschid 
larg și primesc darul natu
rii, mireasma și prospețimea 
munților.

Carol BORA

orbilor", 
supere 
cauză I) ... _____
nu acorda obișnuitele distincții pentru 
titlul de golgeter, obținut cu un număr 
de goluri care exprimă mal de grabă... 
ineficacitate decit eficacitate. Bineînțeles 
însă, că, în caietele de evidență, Mol- 
doveanu, Tâtaru și Dumitrache figu
rează ca golgeteri al campionatului 
1970—1971. Departe de a constitui o 
ironie cum ați. vrea dv., ultimele două 
versuri din poezia „Numai golgeter să 
nu fii" — „Fiindcă pierdeți avantajul / 
De stați prost cu procentajul-' apare 
mal iute ca un sfat. .Si încă foarte 
prețios, fiind dat din timp !

in
e- 

lu- 
in- 
So- 
iur

I

I
I
I

LAURA 
Cind s-a 
mele etape a putut fț constantă ten
dința de favorizare a unor jucători care 
aspirau la titlul de golgeter. ea nu s-a 
referit, firește, la ajutorul’ primit în 
acest sens din partea coechipierilor, ci 
la amabilitatea pe care au 
în această direcție unii../ 
Dacă vă amiptițl, au. foșt 
n-au fost acordate titlurile 
la atletism șt la haltere, 
eâ performanțele sportivilor 
nu erau în concordanță cu acest titlu de 
onoare. Situația era aceea pe care o 
exprimă un cunoscut proverb româ
nesc : „Chiotul este împărat in țara

manifestat-o 
adversari. 2. 
..cazuri eind 
de campioni, 
apreciindu-se 

respectivi

CONSTANTIN VEGA, RlMNICU VIL- 
CEA. Ne spuneți că, prin promovarea 
Chimiei în divizia B. cei din Rîmnicu 
Vîlcea și-au văzut visul Împlinit. Nu 
știu dacă este nimerită, în aceste mo
mente, compoziția dv. literară. Să-i lă
săm pe oameni să se bucure t

D. GRIGOF.ESCU, SIBIU. Au rhai 
existat asemenea propuneri : ca fotba
listul care și-a accidentat un adversar 
să stea pe tușă tot atita timp cît 
jucătorul devenit indisponibil din cauza 
lui. Dv. vă gindiți chiar la un număr 
dublu de etape ! Teoretic, o asemenea 
soluție ar putea întruni destule adeziuni. 
Pusă* în practică. Insă, ea n-ar fi în
totdeauna eeb'tabilă, mu’1? accidcil'>rl 
datorîndu se intîmplării, neșansei. Și,

UN FOST JUCĂTOR. MORENT. Sînteți 
pornit împotriva arbitrilor de fotbal. Nu 
vă este teamă că v-ar putea ajunge 
blestemul lor : „să devii și d-ta ca
valer al fluierului

MIHAI ARDELEAN. COMUNA INEU. 
„Observatori' federali -------
meciurile de fotbal, ce 
au ? De pildă, ei pot anula golurile 
neregulamentare acordate de arbitri ?“ 
Atît ar trebui I Ei trebuie să observe 
condițiile în care se desfășoară un 
meci șl să raporteze apoi asupra di
feritelor lui aspecte : atitudinea publi
cului, compot tarea tehnică a jucători
lor, calltateu arbitrajului, incidentele in
tervenite pe parcursul partidei etc. La 
fața locului, observatorii federali pot 
interveni pentru a tace să se respecte 
dispozițiile privitoare la persoanele care 
au acces în incinta terenului, pentru 
a atrage atenția. în pauza jocului, de- 
legaților echipei sau căpitanilor asu
pra unor aspecte dit-’niinare etc.

Ilushații: N. CLAUDIU

f
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După „Trofeul Iugoslavia"

AU TRECUT CU BINE UN EXAMEN DIFICIL
Interviu cu antrenorul federal NICOLAE NEDEF -

încercînd să stabilim în mod 
mai exact perioada sau, mai 
zis, etapa de pregătire în care se 
află lotul masculin de handbal, al 
cărui principal obiectiv este — după 
cum se știe — participarea la J O. 
de la Miinchen, ne-am aflat in fața 
unor dificultăți obiective. Antrenorul- 
federal Nicolae Nedef, interlocutorul 
nostru și. firește, omul cel mai au
torizat să ne ajute, ne spunea că din 
cauza unor greutăți legate de starea 
de sănătate și de situația școlară a 
unora dintre handbaliști ca și de acu
ta lipsă de competiții din această 
vară, planurile propuse nu au putut 
fi realizate integral. Important esto 
însă că evaluind judicios situația, 
antrenorii n-au rămas pasivi și au 
continuat activitatea. încadrată in ci
clul olimpic, urmărind verificarea c- 
lementelor tinere și atingerea de că
tre handbaliștii fruntași a unei forme 
maxime la sfîrșitul verii, adică a- 
tunci cînd. anul viitor, vor avea loc 
J.O. de la Miinchen. în acest sens, 
participarea echipei reprezentative 
la „Trofeul Iugoslavia” a constituit 
un test deosebit de important, des
pre care am purtat o discuție cu 
antrenorul federal.

— Cu ce Impresii vă întoarceți din 
Iugoslavia ?

ceva 
bine

cut cu brio de 
nără.

generația noastră tl-

a fost formată nu-— Echipa nu 
mai din elemente tinere și nici nu 
se întrevăd posibilități ca la viitoa
rele J.O. lotul să fie alcătuit doar 
din speranțele handbalului nostru. 
Despre ceilalți handbaliști. să zicem, 
mai vîrstnici ce ne puteți spune ?

— Numai lucruri bune. De pildă, 
în acest turneu cel mai în formă ju-

de ordin tehnic și tactic, dar nu a 
fost omogenă. Trebuie să lucrăm, eu 
și colegul meu Oprea Vlase. cu mul
tă tenacitate pentru sudarea lotului. 
Este obiectivul nostru principal !

— Dar, credem, că nu singurul—
— Firește. Există Încă multe lu

cruri pe care va trebui să le retu
șăm în perioada următoare. Se im
pune. spre 
procedeelor

— Este — cred — cunoscut faptul 
că noi am prezentat la această mare 
competiție, spre deosebire de alții, 
o formație cu multe nume noi. Au 
lipsit Gruia. Gațu și Goran din mo
tive de sănătate, Licu și Guneș re
ținuți în sesiune de examene. In 
plus. Chicid și Orban, deși prezenți 
în Iugoslavia, nu au putut da ran
dament deplin, deoarece se aflau în 
perioada imediat următoare înche
ierii studiilor universitare. Așa incit 
am titularizat cîțiva tineri, aflați 
pînă în prezent în situația de re
zerve.

PENU

exemplu, diversificarea 
de aruncare la poartă.
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LĂRGIREA BAZEI ȘTIINȚIFICE 
A PREGĂTIRII JUCĂTORILOR

— Sintefi 
rea lor ?

mulfumit de comporta- SAMUNGI
văzuți de Al. CLENCIU

ei Boia, Siockl și Dan 
dat deplină satisfacție,

— Dintre 
Marin au 
comportîndu-se foarte bine și confir- 
mîndu-ne speranța că ne putem baza', 
în mod sigur, pe ei. De asemenea, 
o evoluție bună, mult peste nivelul 
d;n campionat, au avut Voinea, Coa
să și Schobel. Aș adăuga că Birto
lom, deși afectat de un grav acci
dent familial, a jucat totuși bine, 
marcind un net progres in felul cum 
s-a descurcat în apărare. în general, 
dificilul examen pe care l-a consti
tuit „Trofeul Iugoslavia” a fost tre-

cător al echipei a fost Samungi, care 
rămine un apărător tehnic, subtil și 
eficient, un atacant percutant, mai 
ales pe postul de extremă. Alături 
de el portarul Penu a fost unul din 
jucătorii de bază ai echipei.

— Nu apar dificultăți prea mari, 
ce nu pot fi rezolvate pînă la J.O., 
în legătură cu asamblarea lotului ?

— Aceasta este problema princi
pală. Echipa prezentată la „Trofeul 
Iugoslavia” a orobat multe valențe

Sintem unilaterali în această direcție 
și de aceea concretizăm greu, cu di
ficultate. superioritatea de ordin teh
nic sau tactic. Vom insista pe culti
varea pătrunderilor individuale, pe 
aruncările explozive, din viteză, fără 
o pregătire prea mare. Este necesar, 
de 'asemenea, 
eficace 
pentru 
rezolva 
sesie a 
a unor jucători ca Gruia, 
Guneș sau Birtolom...

Această necesitate a fost subli
niată în sensul acumulării de că
tre antrenor a unui arsenal larg 
de cunoștințe, pe care să caute a 
le transmite elevilor săi. Din aces
tea nu pot să lipsească noțiunile și 
normele fundamentale ale fiziolo
giei efortului, ale psihologiei ju
cătorului în competiție, ale igienei 
efortului.

In domeniul fiziologiei, s-a subli
niat însemnătatea creșterii capa
cității jucătorului în condițiile e- 
fortului anaerob, ceea ce confir
mă, încă o dată, cît de importan
tă este pentru fotbalist metoda 
lucrului cu intervale.

Cu privire la pregătirea psihică, 
s-a scos în evidență necesitatea 
cunoașterii trăsăturilor psihice ale 
jucătorilor, a educării voinței, spre 
a făuri spiritul de dîrzenie, dăruire 
de sine și, în același timp, a dez
voltării la echipieri a simțului de 
autoconducere (seif gouverna- 
ment).

In privința igienei efortului, s-a 
menționat însemnătatea refacerii 
capacității de muncă a organismu
lui după joc și ședințele de antre
nament, respectarea cu rigurozitate 
a normelor vieții sportive.

De asemenea, crește preocupa
rea privind stabilirea cu mai multă 
precizie a intensității efortului în 
antrenamente, a numărului de re
petări ale exercițiului în tirrip, ceea 
ce confirmă că raționalizarea iriij-

loacelor folosite în pregătirea ju
cătorilor constituie o cerință de 
bază.

Mulți referenți, mergînd pe linia 
obiectivizării antrenamentului și a 
parametrilor, capabili să ateste ca
pacitățile pslho-fizice ale jucători
lor, au înfățișat teste psihologice, 
testul Cooper, măsurători funcțio
nale sistematic desfășurate, toate 
constituind, alături de randamen
tul concret din meciuri, criterii 
obiective de apreciere a gradului 
de antrenament și totodată de mo
delare a acestuia în continuare.

Au fost convingătoare și unele 
intervenții care au reliefat însem
nătatea muncii educative speciali
zate, proprie fotbalului, în sensul 
educării la jucători a capacității 
de a rezista presiunii exercitate 
de către spectatori pe marile sta
dioane, a învingerii emoțiilor nega
tive, a preferării — la valori egale 
— a jucătorilor care dau dovadă 
de un comportament psihic stabil, 
ferm.

Privind lărgirea bazei științifice, 
s-a mai arătat că teoria și practica 
fotbalului trebuie să valorifice în 
permanență și cuceririle din alte 
domenii înrudite (atletism, natație, 
gimnastică etc.), alături de cele ale 
pedagogiei controlului medical.

Rezultă că fotbalul de înaltă per
formanță nu se poate închista nu
mai în carapacea șa proprie, ci, 
dimpotrivă, pentru a progresa, tre-

buie să folosească substanțial da
tele științelor anexe și ale celorlalte 
discipline sportive. Singura moda
litate de a lucra pe baze obiective 
științifice.

Prof. I. ȘICLOVAN
Prof. ANGELO NICULESCU

(Va urma)

latăl pe jucătorul suedez 
Hei'st rom la un test asupra 

cității do efort

Ronnie 
capa-

o

VITEZĂ ȘI PRECIZIE
pală 
cut 
spus

CALEA VOLEIULUI MODERN
afirmă KAREL LAZNICKA, antrenorul naționalei cehoslovace —

Numele lui Karel Laznika este 
binecunoscut iubitorilor de volei. 
De el sînt legate cîteva din cele 
mai frumoase performanțe ale vo
leiului cehoslovac. Să amintim nu
mai faptul că în 1965, cînd echipa 
Cehoslovaciei a cucerit titlul de 
campioană mondială. Laznika a 
fost decretat drept cel mai bun 
atacant al competiției. în ultimii 
12 ani, el s-a dedicat muncii de 
antrenor, activînd la formația 
Zbrojovka Brno (campioană a ță
rii în ultimii 5 ani).

într-un interviu acordat ziarului 
„Ceskoslovensky sport”, 
remarcă scăderea valorică a celor 
două formații care au dominat ani 
de-a rîndul voleiul mondial : Ceho
slovacia și U.R.S.S. Referindu-se la 
selecționata antrenată de el, Laz
nika explică modestul loc 4 ocupat 
de voleibaliștii cehoslovaci la ulti-

Laznika

UN ADEVARAT

CAIAC CANOE : Lacul Snagov, 
de la ora 9, întreceri (serii) în 
cadrul Regatei internaționale 
Snagov. De la ora 14,30 : fina
lele la probele neolimpice.

CICLISM : Șoseaua Bucureșii- 
Ploiești (varianta Buftea, km 7). 
de la ora 8,30 : cursă de fond 
pentru seniori, juniori și pose
sorii de biciclete de turism.

FOTBAL : Stadionul Construc
torul, de la ora 9 : meciuri fe
minine în cadrul „Cupei Unirea 
Tricolor".

POLO : Ștrandul Tineretului, 
ora 18 : România — U R S.S. (ju
niori).

mul campionat mondial, prin difi
cultatea adaptării la noile reguli, 
precum și prin inexistența unor ju
cători înalți, bine dezvoltați fizic.

Noii lideri ai voleiului mondial, 
R.D. Germană și Japonia, vor avea, 
se pare, un cuvînt greu de spus și 
în competițiile viitoare. în R.D.G., 
„floarea” voleiului se află concen
trată în trei echipe (două din Leip
zig și una din Berlin), care au un 
bogat program internațional. Re
prezentativa se bazează pe jucători 
foarte bine dezvoltați fizic, cu reale 
calități de atacanți, alcătuind un 
ansamblu excelent reglat.

în ceea ce-i privește pe japonezi, 
adepți convinși ai unui antrena
ment extrem de intens, punînd ac
centul pe o strictă specializare a 
jucătorilor, îngrijindu-se în egală 
măsură și de pregătirea psihologi
că, ei culeg roadele muncii pe care 
au desfășurat-o cu răbdare în ulti
mul deceniu. Niponii sînt socotiți 
mai moderni, prin acest termen în- 
țelegîndu-se continua mărire a vi
tezei jocului. Pe drumul lor doreș
te să meargă și Karel 
bineînțeles, în condițiile 
numărului de întîlniri cu 
„tari“.

După părerea sa, două 
dințele de dezvoltare a voleiului : 
una care se bazează pe o precizie 
deosebită, alta care pune mare preț 
pe contribuția tactică a jucătorilor. 
Nu e exclusă nici o a treia cale, și 
anume îmbinarea celor două ten
dințe de mai sus. în general, vo
leiul se îndreaptă spre mărirea vi
tezei și a preciziei jocului, cerînd 
regim intensiv de antrenamente. 
Săptămînal — afirmă laznika — 
cota de 30—40 de ore de antre
nament va constitui o normă ab
solut necesară pentru reprezentati
vele care vor să dobîndească o 
înaltă clasă internațională.

Laznika, 
măririi 

adversari

sînt ten-
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PARADIS AL ATLETISMULUI
Pentru iubitorii atletismului, a- 

mintirea stadionului din Predeal 
este legată de competițiile pe care 
le găzduia cu ani în urmă, de re
cordurile stabilite acolo. Cu trece
rea anilor stadionul a fost dat ui
tării și neglijat. în ultima vreme 
însă prin grija administrației ba
zelor sportive din Brașov (director 
Al. Taus) acest stadion a fost re
dat atletismului. Cu sprijinul F.R.A. 
stadionul a fost complet reamena- 
jat și utilat cu toate cele necesare 
desfășurării unei activități susținute, 
în prezent stadionul este folosit 
de un mare grup de atleți juniori 
(peste 200) din toată țara, care au 
la dispoziție și o excelentă sală 
pentru antrenamentele de forță 
(20 X 10 m) amenajată pe Cioplea, 
prin grija I-S.C. Predeal.

Antrenamentele se pot desfășura 
astfel în cele mai bune condițiunl 
și rezultatele atleților vor putea fi, 
desigur, mai bune.

să formăm extreme 
și să jucăm cu convingere 
ele. La J.O. nu vom putea 
favorabil momentele de po- 
mingii doar prin forța de șut 

Chicid,

Apărarea a fost forța princî- 
a echipei noastre, într-un tre

na prea îndepărtat. Nu ne-ați 
nimic în această privință...

Unde 
de la

lucrurile merg mai bine, 
sine înțeles că nu ai prea 
spus. Ceea ce ne trebuie, 
rînd. la acest capitol este

este 
multe de 
în primul 
mai multă forță, mai multă putere. 
Pe plan tehnic și tactic stăm des
tul de bine. Repet : forță, cit mai 
multă forță pentru a putea face față 
aprigelor dispute care ne așteaptă.

— Pentru că tot ați amintit des
pre ce 
lotului

urmează, care este programul 
in această perioadă ?
scurtă perioadă de odihnă, 
de toate. Toți jucătorii au 

de refacere, După aceea, an-

— O 
înainte 
nevoie 
trenamente intense pînă la 1 august, 
iar apoi un scurt turneu de pregătire 
în Bulgaria.

în încheiere, antrenornl federal 
Nicolae Nedef a ținut să precizeze 
că organizarea turneului „Trofeul Iu
goslavia” a fost ireproșabilă și că 
echipa noastră, care a fost patronată 
de întreprinderea „TRANSIUG”, 
bucurat de o atenție specială.

Călin ANTONESCU

întrecerea celor mal
buni trăgători cu arcul

Astăzi, ultimul act 
al Balcaniadei 

(Urmare dim pag. 1).,, .

Dj/UOGOs?* PE P1AJA...
(Urmare din pag. 1)

— Am văzut meciul la televizor. 
Steaua a ciștigat ve merit, e de părere 
Dinu, care — noi atit așteptam — 
deschide discuția despre fotbal. Mi-a 
plăcut mult Iordănescu. Stelistul vine 
tare din urmă. Este bine Și pentru... 
Dumitrache.

— Apropo de posturi. Pe cine-1 
vezi la voi la Rapid, în locul lui Dan? 

Deocamdată, pe nimeni. Nu-i 
să găsești un înlocuitor lui 
A fost zece ani un adevărat 
in apărarea noastră. 
Ce părere ai de tragerea 
în cupele europene ?
Va fi foarte greu pentru Rapid 

șl Dinamo. Napoli și Spartak Tmava

ușor 
Dan. 
stîlp

sorți
la

etapă cu „Poli" Iași, la Bucureștii 
astăzi spuneam multe. Și 
pe minge, atunci.:

— La 20 de ani ai timp
să spui multe.

Cavai tace. Tăcere grea. înțelegem 
că i-am răscolit puțin sufletul șl 
schimbăm discuția.

— Aj mai văzut băieți de la alte 
echipe, astăzi, pe plajă ?

m-am dus

și speranțe

V

<-. ■ .. ...

1

foștii săi părtași de suferință, (jucătorii de

1 -
- -i

-------- ---------------— ------- -———
fepsivei noastre cu patru jucători, în'; 
loc de trei. în partida de vineri, re
structurarea liniei mediane (prin in
troducerea lui Tănăsescu) a sporit 
eficienta defensivă a compartimentu-" 
lui, fără să amelioreze însă "și rănda- "' 
montul jucătorilor din prima linie,' 
deoarece Marica a stat numai re
tras. în loc să avanseze frecvent ală-i. 
turi de Iordănescu. Ar mai fi db„ 
menționat eroarea liniei de fundași/ 
care s-a decuplat de linia mediană 
lăsînd între cele două nivele ale 
echipei noastre un spațiu liber, tindei 
grecii se infiltrau și- deveneau peri
culoși. $i iată că nu mai avem șanse 
la primul Ioc, câștigătoarea turneului 
urmînd să fie stabilită în. x h?rțidă« 
Grecia-Bulgaria. - • .

Surprinzător este scorul înregistrat 
în meciul dintre bulgari și iugoslavi. 
Am mai spus că echipa ■ Iugoslaviei 
nu pare prea interesată la această 
competiție. Bulgarii, în schimb. a 
iau foarte în serios. Deocamdată, este 
remarcabilă capacitatea echipei Bul
gariei de a înscrie 7 goluri. dar. 
atrage atentia și faptul că e vulne
rabilă și greoaie în apărare, o dată 
ce a fost în stare să încaseze patru 
goluri de la un adversar cam boem< 
și ne teren și în afara lui.

Echipa iugoslavă a terminat com
petiția. realizînd un singur punct st 
un golaveraj precar. Mîine (n.r.. ,azi) 
șînt programate ultimele două iocuriî 
în deschidere România-Albanis, ur
mată de partida decisivă Grccia- 
Bulgaria. . " ...

MECIURI ATRACTIVE
In cupa de vară

Cei mai buni arcași din țară s-au 
reunit la Petroșani, unde se întrec 
pentru titlurile de campioni repu
blicani la tir cu arcul. Participă 
trăgători din București. Tg. Mureș, 
Cluj, Satu Mare și Petroșani.

Clujeanul Petre Gheorghe (primul din dreapta), singur printre 
la... Progresul

sînt echipe puternice. în 
Steaua e in turul doi... de 
Cred că și 
cut ea de

— !?!
— Da. altfel va juca Floriei In 

toamnă simțind concurența. Știți ce 
înseamnă să ai doi jucători valoroși 
pentru un post ?

schimb, 
pe acum. 

U.T.A. se califică. A tre- 
Feijenoord-..

w
că toți portarii campioni-

SIMONA NUNWEILLER campioană a Bucureștiuhi

Au început campionatele muni
cipiului București la tenis de cimp, 
rezervate juniorilor și junioarelor. 
In Parcul sportiv Dinamo îșj dis
pută înțîletatea fetele, iar la Cen
trul de antrenament nr. 2, băieții. 
Se remarcă o participare foarte res- 
trînsă, tabloul tenismanilor de 15— 
16 ani fiind cel mai numeros : 32. 
Simona Nunweiller (Progresul) este 
campioană la categoria 15—16 ani

DE CE NU SE ALEARGA
ȘI PE DISTANȚE NECLASICE?

Foarte rar vedem, pe programul 
concursurilor noastre de atletism, 
trecute alergări pe distanțe necla
sice, deși, pentru o variație în 
pregătire, este bine Ca atleții să 
parcurgă diferite distanțe. Exemple 
celebre avem suficiente : R. Clarke, 
G._ Roelants, M. Jazy etc.

situație asemănătoare, se 
specialiștii în probele de
Și,

organizea- 
neclasice,

de recor-

Intr-o 
află și 
decatlon

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

500
1 000
2 000
3 000

15 000
20 000
25 000
30 000
1 oră
2 ore
200 mg
Pentatlon

respectiv, pentatlon.

SENIORI

Singură, federația mai 
ză concursuri de probe 
în rest, nimic.

Și. în acest fel, tabela
duri a rămaș neschimbată de ani 
de zile.

Publicăm mai jos recordurile de 
seniori în probele neclasice, 
schimbate, cel puțin din 1969.

ne-

Velieiu

Traian Sudrlgean 
Gheorghe Ungureanu 
Zoltan Vamoș 
Andrei Barabaș 
Ion
Ion Pricop 
Ion
Alexandru Arnăutu 
Ovldiu Lupu
Alexandru Arnăutu 
Valeriu Jurca
Kurt Sokol

Rusnac

1957 
1968
1965
1966 
1962
1960 
1965
1967 
1962 
19S7
1961 
1964

4 X 200
4 X 800
4 X 1 500

300 m

m 
m 
m

600 m 
i ooo m 
Triatlon 
4 x 200 m 
3 x 800 m

fete. Ea și-a dominat net adver
sarele și credem că s-a impus de
finitiv pentru cîștigarea unui loc în 
lotul republican de junioare.

Cîteva rezultate tehnice: JU
NIOARE 15—16 ANI, semifinale : 
Simona Nunweiller — Doina Ionescu 
(Cutezătorii) 6—4, 6—3, Lucia Ro
manov (Cutezătorii) — Elena Cris- 
tea (Steaua) 7—5, 2—6, 6—3; finală: 
Simona Nunweiller — Lucia Ro
manov 6—1, 6—1; JUNIOARE 17— 
18 ANI, semifinale: Virginia Ru- 
zici (Dinamo) — Adriana Călina 
(C.S.U. Construcții) 6—2, 6—3, Ma
riana Simionescu (Dinamo) — Cris
tina Bădin (Dinamo) 6—2, 
JUNIORI 15—16 ”” ~
(Dinamo) — M. 
mo) 6—0. 7—5, 
sul) — Răzvan 
6—4, 6—0, M.
— M, Tăbăraș

6—3 ; 
ANI : C. Ionescu 
Constantin (Dina- 
I. Rusen (Progre- 
Tîlmaciu (Steaua) 
Mîrza (Progresul) 

(Progresul) 7—5 
6—3, I. Liviu (Steaua) — E. Saucă 
(Dinamo) 6—2, 4—6, 6—4; JUNIORI 
17—18 ANI : R. Bădin (Progresul) 
— V. Hadgiu (Dinamo) 6—1, 6—4, 
M. Rogu (Progresul) — V. Drăgu- 
lescu (Steaua) 6—0, 6—1.

Sandi IONESCU

Dinamo București 
C.A.U. București 
Echipa * îflonală

SENIOARE

Mariana GOth
Mariana niip
Ileana Sllal
Ileana Sllal
Maria Pândele
Echipa națională junioare
Echipa națională

încearcă nimeni? Așteptăm!
C. M. MUREȘANU

Nu

1067
1969
1962

1968 
. 1969

1968
1968
1967
1967
1959

Auzisem
lor. Andrei. Cavai, Constantinescu — 
în ordine... alfabetică, sînt și ei pe 
plajă. Mergem cîțiva kilometri de 
nisip să căutăm măcar unul, dar nici 
țipenie de portar. într-un tîrziu, îl 
găsim, totuși, pe Cavai. Spune că 
apa-i rece, mai rece ca oceanele Atlan
tic și Pacific unde s-a scăldat în Ia
nuarie... Mai stă două-trei zile și 
pleacă acasă, la Timișoara, să-și vadă 
familia, pe care n-a mai vizitat-o 
dinaintea tumelului din Brazilia. Mai 
spune că tragerea la sorți în. „Cupa 
campionilor europeni” n-a fost prea 
favorabilă echipei lui. dar că Spartak 
Tmava poate fi eliminată.

— Despre tine, ca fotbalist, nu zici 
nimic ?

— Dacă apăram acel 11 metri de 
acum două campionate, in ultima

— Pe Ene Daniel, pe Ion Constan
tin...

— Și ce zîc ?
— Nu zic nimic. Sînt 

canță...
Și Cavai se aruncă în 

rii. astăzi mai rece ca 
Pacificul. Fusese o invitație...

doar în va-

liniștea fhă- 
Atlanticul și

Astăzî, se dispută o nouă etapă 
în cadrul Cupei de vară, ediția 
1971. Din cadrul celor opt grupe 
se detașează cîtevă partide : Vic
toria Roman — C.F.R. Pașcani, 
Olimpia Rm. Sărat — Metalul Bu
zău, Progresul Brăila — F. C. Ga
lați, Cimentul Medgidia — Portul 
Constanța, Dunărea Giurgiu — Me
talul București. T.M. București — 
Ș. N. Oltenița, I.R.A. Cîmpina — 
Poiana Cîmpina. Toate partidele vor 
începe la ora 18.

CĂLĂTORI PRIN VIITORUL
AL ORAȘULUI PITEȘTI1 ■»

(Urmare din pag. 1)

a orașului — Bascovul este deja plin 
— să punem la dispoziția amato
rilor de sport tot ceea ce au ne
voie pentru canotaj academic, ca-

VARA „FIERBINTE"
(Urmare din pag. 1)

minare la 23 septembrie pe pati
noarele din “ 
Ciuc.

Se poate 
jucătorii și antrenorii 
această vară — în ciuda 
sale — este totuși o „vară fierbin
te”. Așa se explică de ce vacanța 
sportivilor a fost scurtă și frag
mentată, antrenamentele începînd 
chiar de la 15 mai, firește printr-o 
pregătire specifică, pe uscat, cu ac
centul pe îmbunătățirea forței. 
Către sfîrșitul lunii mai s-a intrat 
într-o scurtă perioadă de odihnă, 
majoritatea hocheiștilor folosind-o 
pentru refacere și tratamente. Du
pă aceea toate echipele și-au reluat 
activitatea de pregătire. în prezent 
se lucrează intens, cu dorința vie 
ca în noul sezon, hocheiul să ofere 
numeroșilor săi iubitori cît fnai 
multe și mai mari satisfacții.

Pentru a oferi cititorilor noștri 
amănunte în această direcție am 
solicitat vechiului internațional ing. 
C. Țico, membru al colegiului de 
antrenori, o părere despre felul în 
care se vor desfășura antrenamen
tele la cele două formații fruntn-° 
ale hocheiului nostru, Dinamo și

București și

spune, deci,

Miercurea

că pentru 
de hochei, 
capriciilor

A HOCHEISTILOR!
Steaua. Ambele vor începe acțiu
nea cu efectivele complete, cam în 
același timp : Dinamo București la 
12 iulie, iar Steaua la 13 iulie. Ceea 
ce va caracteriza această activitate 
va fi intensitatea cu care se va lu
cra pentru ca acumulările estivale 
să ajute cît mai mult în timpul se
zonului competițional. Remarca an
trenorului C. Țico, delegat de F.R.H. 
să controleze activitatea, singura 
de altfel, a fost legată de frecvența 
la antrenamentele din luna mai. 
Din observațiile sale reiese că toc
mai hocheiștii tineri, care repre
zintă speranțele noastre pentru vii
torul sezon, au fost aceia care au 
lipsit mai mult. Iată și pe „campio
nii” acestor absențe i Tureanu, To
ne, Iluțanu (Dinamo București), 
Ioniță (Steaua).

Spuneam mai înainte că pentru 
hocheiști această vară este „fier
binte”. Seriozitatea, disciplina, dîr- 
zenia în antrenamente trebuie să 
caracterizeze pe toată lumea, indi
ferent dacă este vorba de jucători 
sau antrenori. Orice îngăduință ma
nifestată în aceste zile se plătește 
mzecit la iarnă. Iată motivul pen
tru care sperăm că în viitor ase
menea „dușuri reci” vor apare tot 
mai rar I

iac-canoe, bărci cu pînze și cu mo
tor etc.

Mașina ne poartă apoi în cartie
rul Craiova. Puzderie de blocuri far 
undeva, între ele, o groapă imen
să. Un teren asemănător, tot „scti- 
fundat”, în punctul Geamăna Mică, 
în ambele locuri, ca de altfel și în 
platourile Găvana și Trlvale, se vor 
amenaja microcomplexe sportive 
compuse din terenuri de .joacă peri- 
tru copii, bazine de ..nisip, toboga
ne, mese de teniș, în cele, patru 
puncte urmează să ia naștere tot 
atîtea cluburi de tenis cu circa 6 
terenuri fiecare. La înapoleite, 
trecem pe lingă, locul unde 
Se va înălța un complex . sportiv 
model, unic în țară. La parter — 
săli pentru culturism, tenis de ma
să, saune, o piscină de 12 m ; la 
etajul I î săli cu dușuri circulare, 
masaj vibrator, fizioterapie etc. : la 
etajul al II-lea : club pentru dife
rite jocuri electrice, biliard, remmy, 
șah, frizerie, cofetărie.

Urcăm apoi pe șosăa, la stadion, 
în față 1 sala sporturilor în con
strucție — de curînd șantier națio
nal al tineretului; alături : . locul 
pe care se va ridica un patinoar 
artificial și un bazin de înot.

_— Rețineți — ni se spune i sta
dioane, terenuri; lături, pătlntf.Tr, 
bazin de înot, baze pe lingă martie 
unități industriale i'1-din oraș 
C.E.I.L., Combinatul .'petrhrtrimfc. 
Uzina de autoturisme — totlil se 
înscrie pe linia creării udei baze 
materiale diversificate' rît agre
ment, la dispoziția tuturor cethr te 
iubesc mișcarea, sportul; fft ideca 
sportului de masă,’ este prccaniT?;ă 
și înființarea unei.Rifh-j.țrinrtei-i niii- 
nieipale <1e agrement, iotul în anii 
W71-1813J ’

»
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Campionatele mondiale de scrimă

HORETISTA ANA PASCII, PRINTRE CELE 6 FINALISTE!
A FOST DEFINITIVAT 

ITINERARUL
FLĂCĂRII OLIMPICE

VIENA, 10 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Echipa de floretă bărbați a 
Franței, este noua campioană mon
dială. în finală, ea a întrecut, 
cu scorul de 9—7, formația Polo
niei, după un meci care, în ulti
mele asalturi, a stat sub semnul 
echilibrului. într-adevăr, la început 
floretiștii francezi au condus cu 
5—0 și se părea că își vor apropia 
cu ușurință victoria. Apoi, adver
sarii lor s-au apropiat pînă Ia 
7—5, 8—6 și 8—7. în asaltul Mag- 
nan—Dabrowski, care a încheiat 
meciul, trăgătorul francez a abu
zat de... coate. încercînd, pur și 
simplu, o luptă corp la corp și a 
cîștigat cu 5—2. în orice caz, 
echipa Poloniei a fost o învinsă 
merituoasă, cu atît mai mult cu 
cît unul dintre floretiști, Koje- 
ijowski a evoluat șters, nereușind 
nici o victorie. Altfel... Este evi
dent însă că la J. O., „4“-ul de
floretă al Poloniei, foarte tînăr 
și alcătuit din elemente de mare 
talent, va avea un cuvînt greu 
de spus. Realizatori : Magnan și 
Noel cîte 3 v., Talvard 2 și Revenu, 
respectiv, Kaczmarek 3 v„ Dabrow- 
ski și Wojda cu cîte 2 v.

în acest fel, clasamentul final 
al probei de floretă pe echipe este 
următorul : 1. Franța, campioană
mondială pe anul 1971, 2. Polonia, 
3. U.R.S.S., 4. Japonia, 5. Ungaria, 
6. R.F.G., 7. ROMANIA (și nu lo
cul 8, cum dintr-o eroare au co
municat organizatorii), 8. R.D.G.

Sîmbătă au început întrecerile 
de sabie pe echipe. în primul 
meci din serie, trăgătorii români 
au avut o comportare frumoasă.

reușind să întreacă incomoda echi
pă a Bulgariei cu scorul de 9—7 
(3—1, 6—2, 7—5). Cei mai activi 
dintre sabrerii noștri au fost Irimi- 
ciuc (5—3 la Spiridonov, 5—1 la 
Stavrev și Nicolov) și C. Nicolae 
(5—1 la Spiridonov și Nicolov și 
5—3 la Stavrev). Vintilă a realizat 
două victorii (5—4 la Spiridonov 
și 5—0 la Stavrev) iar Budahazi 
a obținut o victorie, cu 5—1 la 
Spiridonov. Bulgarii au punctat 
prin Mihailov 4, Nicolov 2 și Sta
vrev.

Iată și celelalte rezultate din 
proba de sabie pe echipe, care au 
fost înregistrate în cursul dimi
neții : R.F.G. — S.U.A. 10—6, 
Polonia — Japonia 12—4, Franța 
— Olanda 12—4, Ungaria — Aus
tralia 15—1, Anglia — Austria 
8—8 (64—64 ! ! !).

în cel de-al doilea meci din gru
pă, echipa de sabie a României a 
tras cu cea a Italiei. Datorită unui 
arbitraj net părtinitor (L. Nedetski, 
Ungaria) sabrerii noștri s-au ener
vat, și-aii pierdut din ritm și au 
cedat cu 9—4 (3—1, 6—2, 8—4). Re
alizatori : Salvador! 3. Maffei, Ri- 
goli și A. Montano cîte 2, respec
tiv Budahazi 2 (5—4 la Maffei și 
Rigoli), Irimiciuc 1 (5—3 la A. Mon
tano) și C. Nicolae 1 (5—2 La Sal
vadori).

Calificată, totuși, în sferturi de 
finală, echipa țării noastre a tras 
cu redutabila formație a Poloniei, 
în fața căreia a pierdut cu 9—3: 
Grzegorek și Nowara cîte 3, Paw
lowski 2 si Majewski, respectiv Iri
miciuc 1 (5—0 cu Pawlowski), 
Vintilă 1 (5—3 cu Majewski) și 
C. Nicolae 1 (5—4 cu Majewski).

Echipa României va lupta în con
tinuare pentru locurile 5—8.

Insatisfacția de la sabie a fost 
compensată, în parte, de comporta
rea bună a Anei Pascu, care a in
trat în finala probei de floretă. în 
semifinala I din care ea a făcut 
parte, Pascu a înregistrat o primă 
victorie la suedeza Palm, cu 4—2. 
După aceea, a întrecut-o și pe 
Rejtb, cu 4—3, la capătul unui a- 
salt de kinogramă. în continuare 
floretista noastră a avut un ușor 
respiro, lăsîndu-se depășită de po
loneza Urbanska (2—4), nu însă și 
de Masciotta-Sella, în fața căreia 
a cîștigat cu 4—2. Cu 3 victorii și 
cu calificarea asigurată, Ana Pascu 
și-a îngăduit o economie de efort, 
în vederea finalei, neforțînd deloc 
ritmul în ultimul asalt, cu Goro
hova (0—4).

Din cealaltă semifinală s-au cali
ficat Szolnoki (4 v.), Tordassy și
Demaille (ambele cu cîte 3 v.). Au 
rămas Ragno, Kirkova și Giesel- 
mann.

Așadar, în finala probei feminine 
de floretă au ajuns trei unguroaice
— Rejtd, Szolnoki și Tordassy —, 
o sovietică — Gorohova —, o fran
țuzoaică — Demaille și o româncă
— Pascu.

în rindurile de față consemnăm 
un amănunt dureros: Olga Szabo 
s-a înapoiat în țară datorită dece
sului mamei ei. Ea și-a exprimat, 
însă dorința de a fi prezentă la 
întrecerea pe echipe, care începe 
miercuri, pentru a da un plus de 
tenacitate „4“-ului nostru reprezen
tativ. Un gest, care vorbește de la 
sine...

Sebastian BONIFACIU

A fost definitivat traseul pe 
care îl va parcurge flacăra 
olimpică în săptămînile care 
preced deschiderea, la 26 au
gust 1972, a Jocurilor Olimpice 
de vară de Ia Munchen.

Conform tradiției, flacăra 
va fi aprinsă direct de la ra
zele soarelui, în cadrul unei 
festivități la Olimpia, după 
care ștafete de alergători o 
vor purta spre Munchen pe 

itinerar : ATENA — 
ISTANBUL — SOFIA — 
BUCUREȘTI — BELGRAD — 
BUDAPESTA — VIENA. Du
pă cum se vede flacăra olim
pică va străbate un traseu 
care trece prin opt țări.

Ir, turul Franței

MERCKX LUPTĂ

Regata internațională Snagov

PENTRU REDUCEREA 
DIFERENȚEI

Etapa de ieri a Turului Franței 
a fost destul de agitată. Caravana 
ciclistă a parcurs etapa a 12-a (Or- 
cieres Merlette — Marsilia), care a 
măsurat 251 km. Animatorul eta
pei a fost Eddy Merckx, dornic cu 
orice preț să reducă din diferența 
care-1 separă de lider. Merckx a 
evadat din pluton dar a fost ajuns 
și învins la sprint de italianul 
Amâni, cronometrat în 5h 25:28. în 
urma lor a sosit un pluton alcă
tuit din 7 alergători, printre care 
nu se afla Ocana, purtătorul tri
coului galben.

în clasamentul general indivi
dual situația este următoarea: con
duce spaniolul Ocana, urmat de 
Merckx la 7:34, Zoetemelk la 8:34, 
Van Impe la 9:20, Gosta Petersson 
la 9:26 etc.

(Urmare din pag. 1)

T. Tatai (R.P.U.) 4.10,1, 4. I. Patzai- 
chin (România) 4:14.9.

MARIA NICHIFOROV, CÎȘTIGA 
DUELUL CU VIORICA DUMITRU

Finala de K1—500 m (f) a reunit, 
de asemenea, o serie de valori ale 
caiacului feminin, printre ele m.ii 
multe pretendente la un loc pe po
diumul campionatelor mo™ 
europene, cum ar fi P. Setzkorn, I. 
Pepinghege. J. Loesch. M. Lessner. 
După jumătatea cursei Setzkorn ata
că decis urmată — o surpriză extrem 
de plăcută pentru noi — de tînăra 
noastră reprezentantă Maria Nichifo
rov. Cu foarte puțin înainte de so
sire Viorica Dumitru deținea poziția 
b treia, dar o inexplicabilă slăbire 
de ritm îi oferă adversarei sale Pe
pinghege posibilitatea să o depășeas
că.

REZULTATE : 1. 
(R.D.G.) 2:03,9, 2. 
(România) 2:04,2. 
(R F.G.) 2:05.3. 4.
«România) 2:06.3.
COSNITA — SIMIOCENCO DESCHID 

SERIA SUCCESELOR NOASTRE

P. Setzkorn
Maria Nichiforov 

3. Pepinghege 
Viorica Dumitru

Deși au întîlnit cîteva echipaje de 
bună valoare cum ar fi cele repre
zentative ale R.D. Germane și R.P. 
Bulgariei, caiaciștii români au do
minat autoritar proba de K 2 — 1000 
m ocupînd primele două locuri și pri
lejuind spectatorilor un excelent 
spectacol sportiv. Echipajul Coșniță 
— Simiocenco contirmă forma bună 

și cu victoria 
palmares

arătată în acest sezon 
de ieri își adaugă în 
rezultat important.

REZULTATE : L C. 
Simiocenco (Rorrânia) 
Pocora—H. Ivanov 
D. Neustadt — A. 
3:32 3

un
V. 
st.

Coșniță — 
3:31,3. 2.

(Steaua) 3:3? ’ 
Slatnow (R.D.G.)

victoria din proba de K2—1000 m.C. Coșniță — V. Simiocenco, după

PELE VA RÂMÎNE 

LA F.C. SANTOS
RIO DE JANEIRO, 10 (Agerpves). 

—- Conducerea clubului brazilian 
de fotbal F. C. Santos a făcut cu
noscut că primul său jucător Pele 
nu va fi cedat clubului parizian 
St. Germain. După cum se știe, 
președintele noului club francez, 
Guy Crescent, declarase că trata
tivele pentru transferul lui Pele 
în Franța sînt foarte avansate. 
Deși condițiile financiare ale echi
pei franceze erau tentante, Pele 
preferă să rămînă la clubul F. C. 
Santos unde a jucat atîția ani.

în momentul de față, „Perla nea
gră" participă la turnările filmului 
„La Marcha" („Marșul"), în care 
deține unul din rolurile principale. 
El va juca, probabil, pentru ul
tima oară, în naționala Braziliei, 
în meciurile ce vor avea loc luna 
aceasta la Sao Paulo și Rio de Ja
neiro cu echipele Austriei și Iugo
slaviei.

• Disputat la Rosario, meciul in
ternațional de fotbal dintre echi
pele Argentinei și Paraguayului s-a 
terminat cu scorul de 1—0 (1—0) 
în favoarea jucătorilor argentinieni. 
Unicul gol a fost marcat în min. 
17 de Laraignee din lovitură de la 
II m.

VICTORIEDIN NOU
Șl CÎTEVA EXPLICAȚII.

Finala probei de C2 — 1000 m s-a 
Încheiat cu victoria meritată și, oa
recum. scontată a echipajului Danie- 
Jov—Simionov care pe ultima parte 
a cursei a găsit resurse să-și păstre
ze avantaiul O surpriză a constituit-o 
buna evoluție a canaiștilor bulgari 
Damianov si Boitchev. clasați pe lo
cul 2. ca și a reprezentanților noștri 
Calahiciov — Munteanu. după opinia 
noastră cu încă multe resur 
progres Unul din echipajele favo
rite: Patzaichin — Covaliov s-a cla
sat doar pe locul 4. explicația fiind 
poate timpul scurt de la refacerea 
acestui dublu, fie starea de sănătate 
nefavorabilă pentru Covaliov din ul
tima vreme

REZULTATE : 1. G. Danielov — G. 
Simionov (România) 3:51,5, 2. F. Da
mianov — D. Boitchev (Bulgaria) 
3:52,1, 3. V. Calabiciov — G. Mun
teanu (România) 3:52.*

CAMPIOANELE MONDIALE ÎNVINSE 
DE DUMITRU Șl NICHIFOROV

Ne-am gîndit înainte de finală, și, 
desigur, am dofit mult — mai ales 
după proba de XI — 500 m, ca re
prezentantele noastre să se impună în 
întrecerea de dublu Dar, în start se 
aflau, pe lingă alte concurente de 
valoare, caiaaistele R. Esser și R 
Brauer (R.F. a Germaniei) — cam
pioane mondiale. Fetele noastre au 
făcut, insă, o cursă remarcabilă, do
vedind adevărata valoare a acestui 
echipaj și rrarile sale posibilități de 
afirmare internațională.

REZULTATE : I. V. Dumitru—M. 
Nichiforov (România) 1:53,4. 2. R. Es
ser—R. Brauer (R.F.G.) 1:54,5. 3, 
Grupe—J. Loescl. (R.D.G.) 1:55,5

ECHIPAJELE ROMANEȘTI 
PE PRIMELE TREI LOCURI

In „cursa spectacol", extrem 
grea pentru concurenți și, întotdeau
na. ’a fel de dificilă și pentru cro- 
nometrori, finala probei de K 4 7- 
1000 m, am avut satisfacția să ve-

M.

dem urcind pe podium toate cele 
trei echipaje românești înscrise în 
Stlr.ț-,.A ?osl 0 întrecere deosebit de ecnilibiată in care victoria a reve
nit. echipajului forrrat din Zafiu. Iva
nov, Verr?eseu, Negraia, care a tre
cut însă prin emoții deoarece cu 
toarte puțin înainte de sosire, încer- 
ciad sâ păstteze echilibrul bărcii. 
era gata să se răstoarne.

REZULTATE: 1 Zafiu—Ivanov— 
vernescu—Negraia (România) 3:09,6, 
2. Coșniță—Simiocenco—Macarenco— 
Zabara (România) 3:10,0, 3. Sciotnic 
— Iacob — Roșea — irimia (România) 3:11,2.

Astăzi,, de la ora 14,30, sînt pro
gramate finalele la probele de 500 m și 1GOOO ni.

BALCAN!ADA DE ȘAH
ATENA, 10 (prin t«Mon). - Mu» 

tie vineri a fost dedicată partide
lor întrerupte. Nu atît pentru ca 
ele ar fi fost foarte multe, ci mal 
ales fiindcă de rezultatele lor de 
pindea scorul final în meciurile 
România — Iugoslavia șl Bulgaria— 
Turcia, foarte importante pentru fi
gurația primelor locuri.

Analiza de acasă a fost — fără 
nici o excepție — infailibilă șl sur
prize nu s-au produs. Gheorghiu a 
cedat fără joc la Luboevici, iar Dri- 
mer Ia Vukicl. Pavlov n-a putut 
fructifica pionul In plus deținut în 
finalul de turnuri cu Marangunicl

O partidă excelentă a cîștigat Ght 
țescu la Pianinei. EI a condus foarta 
energic (cu negrele) un atac la rege 
și a obligat adversarul la o apărare 
pasivă, a pătruns cu dama și tur
nul pe verticala h. forțîndu-I pe pu
ternicul maestru internațional iugo
slav la’ pierderi materiale decisive. 
Pianinei a mâi jucat doar clteva 
mutări după reluare.

In sfîrșit, Ungureanu a cîștigat fi
nalul cu un nebun în plus la gre
cul Kazilaris. Rezultatele definiti
ve, după consumarea întreruptelor

au fost! România—Iugoslavia 3-1 
Români—Grecia 5-1, România—Tur- 
cia 5-1, Bulgaria — Turcia 6-0.

În felul acesta înaintea reuniunii 
finale de sîmbătă clasamentul era 
următorul : România șl Bulgaria 13 
p, Iugoslavia 11, Grecia 6, Turcia 8 
(cu toate meciurile jucate).

Ultima rundă a programat 
nlrlle România — Bulgaria șl 
slavla—Grecia.

★
Apropierea din clasament și echi

librul de forțe au dat un caracter 
îndîrjit luptei. La ora controlului 
timpului, România conduce cu 2>/2
— 11/2 în fața Bulgariei (Gheor
ghiu — Boboțov remiză, Ghizdavu
— Pîdevsky 1—0, Radulov — Dri- 
mer 0—1, Peev — Pavlov 1—0) 
iar Iugoslavia cu 1—0 în fața Gre
ciei.

Partidele întrerupte, în urma că- 
cunoaște câștigătoarea 

șahiste, se reiau astăzi

Intll- 
lugo- TICHY A SPUS ADIO 

FOTBALULUI
devenit un frumos obicei 

torll fotbalului să-șl la rămasI
I
I

ca iubl- 
bun, in 
vedetele 

Un mo-

rora se va 
Balcaniadei 
dimineață.

Valeriu CHIOSE

Turneul internațional feminin de șah

STATU QUO ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
BRAȘOV, 10 (prin telefon). Ieri 

în cursul dimineții s-au disputat 
partidele întrerupte din primele 
două runde. Maestra sovietică Ran- 
niku a realizat cu destulă greuta
te avantajul de . un pion pe care 
îl avea în partida cu Szota (Polo
nia), acumulînd astfel al doilea 
punct.

Irina Cohn (R. F. a Germaniei) 
a cîștigat la Lia Bogdan, iar a doua 
partidă pe care o avea de jucat 
cu Timmer (Olanda) s-a între
rupt din nou. Margareta Juncu a

ieșit învingătoare în fața cehoslo
vacei Vokralova.

După-amiază s-a disputat runda 
a IlI-a în cadrul căreia s-au în
registrat următoarele rezultate î 
Alexandra Nicolau a remizat cu 
Vokralova, iar Veroci cu Todorova. 
S-a mai terminat o singură parti
dă : Szota — Timmer remiză. Res
tul partidelor s-au întrerupt. în cla
sament continuă să conducă Ale
xandra Nicolau și Szusza Veroci 
cu cîte 2I/2 P fiecare.

Sergiu SAMARIAN

I
I
I

cadrul unei festivități, de la 
care se retrag din activitate. ... . 
ment emoționant l-a prilejuit retragerea 
vechiului internațional Lajos Tichy. Me
ciul său de adio a fost Honved—Vasas, 
în cursul căruia Tichy a avut satisfacția 
să înscrie un magnific gol cu care a 
asigurat victoria echipei sale, Honved. 
Clubul, colegii, prietenii săi și federația 
i-au oferit cu această ocazie cadouri și 
flori, în aplauzele entuziaste ale specta
torilor,

Tichy are 36 de ani. El a susținut 319 
jocuri pentru Honved și 70 pentru echi
pa națională. In viitor, Tichy va îm
brățișa cariera de antrenor, calitate în 
care îl va seconda pe actualul antrenor 
Meszaros.

REGULILE DE JOC 
ÎN... IMAGINI

I De curînd, la Londra a fc:t pusă în 
vînzare o foarte interesantă lucrare inti
tulată „Association Football Laws Illustra
ted" (Regulile ilustrate ale fotbalului).

I Autorul, Stanley F. Lover, explică prin 
intermediul a peste 120 de imagini, în
soțite de scurte și simple comentarii, 
regulile jocului de fotbal. îndrumările I adresate jucătorilor, arbitrilor și condu
cătorilor de echipe, ca și textele deta
liate ale celor 17 articole, care comple
tează lucrarea, fac din aceasta un ghid

I extrem de util tuturor celor care prac
tică și urmăresc fotbalul. Intr-atît Incit 
comisia de arbitraj F.I.F.A. a decis s-o 
recomande tuturor federațiilor. Tn An-

Iglla, cartea s-a bucurat de un frumos 
succes.

, CUM SE POATE INTRA FĂRĂ 
BILET PE „MARACANA"

Faimosul stadion „Maracana" din Rio 
. de Janeiro a intrat în al 21-lea an al
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SPORTIVII MONGOLI CINSTESC JUBILEUL REPUBLICII
Alături de toți oamenii muncii, 

și sportivii mongoli sărbătoresc ju
bileul de 50 de ani de la victoria 
Revoluției populare în Mongolia. 
Cea mai mare manifestare, o ade

vărată trecere în revistă a sportu
lui din R. P. Mongolă, o consti- 

1 tuie cea de-a IV-a ediție a Sparta- 
chiadei naționale. Desfășurată în 
patru etape, spartachiada a de-

Tragerea cu arcul este practicată din timpuri foarte vechi în Mongolia. 
In anii puterii populare, tirul cu arcul a devenit un sport în care tinerii 

din R. P. Mongolă dețin frumoase rezultate.
In fotografie: unul din cei mai buni arcași mongoli, C. Gandbold.

monstrat atît creșterea măiestriei 
vîrfurilor sportive din R. P. Mon
golă, cît și faptul că educația fi
zică a devenit un fenomen de masă 
în această țară. în întrecerile din 
colectivele sportive, în aimak-uri 
și orașe, în spartachiadele pe aso
ciații a fost consemnat un număr 
record de participant 1 peste 160 000 
de oameni. Au fost doborîte 115 
recorduri republicane în diferita 
ramuri sportive.

Finalele Spartachiadel an reu
nit la start 800 de participant (în
vingători în competițiile desfășu
rate pe aimak-uri și orașe). Ei 
și-au măsurat puterile tn 15 ra
muri sportive, inclusiv în sporturi 
care se bucură de o mare populari
tate — lupta națională mongolă! 
și tragerea cu arcul.

Sportivii din R. P. Mongolă par
ticipă din ce în ce mai des pe are
na internațională. Astfel, numai 
în ultimele 16 luni, ei au luat par
te la peste 80 de competiții inter
naționale, cucerind zeci de medalii 
de aur, argint și bronz. Este o do
vadă în plus că sportul în R. P, 
Mongolă ia un tot mai mare avînt, 
un merit și al întrecerilor celei 
de-a IV-a ediții a Spartachiadei 
naționale, care a scos din rindurile 
marii mase de participant noi și 
noi campioni de valoare.

Meciul de atletism

Europa—America 

definitiv anulat

PARIS, 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția „France 
Presse", meciul de atletism dintre 
echipele Europei și Americii a fost 
definitiv anulat. Întîlnirea urma să 
aibă loc la Bonn (la 18 și 19 au
gust), dar tratativele cu societatea 
vest-germană de televiziune, care 
trebuia să transmită meciul și să 
acopere o parte din cheltuieli, nu 
au dus la rezultatele secontate.

Balcaniada de tenis

0 NOUĂ VICTORIE A JUCĂTOARELOR NOASTRE i
3-0 CU SELECȚIONATA GRECIEI

în cea de a treia zi a întreceri
lor balcanice de tenis care se des
fășoară la Zagreb, echipa feminină 
a României a obținut o nouă vic
torie. Jucătoarele noastre au între
cut cu 3—0 selecționata Greciei 
(Iudit Dibar — Kalogheropoulos 
6—2, 6—2, Agneta Kun — Kukouri 
6—0, 6—4, Dibar, Kun — Kukouri, 
Kalogheropoulos 6—2, 6—2). Se
lecționata masculină a României 
se află la egalitate (1—1) cu echi
pa Iugoslaviei. Din cauza întune-

ricului, partida de dublu s-a în- 
trerupt la scorul de 2—6, 13—11,' 
2—0, în favoarea iugoslavilor. Iată 
rezultatele partidelor de simplu: 
Petre Mărmureanu — Nicola Spear 
9—7, 6—2, 6—2, Bora Iovanovici — 
Sever Dron 6—1, 6—1, 6—0.

TURNEUL DE LA BAASTAD

ÎN;,SFmum“ NĂSTASE L-A ELIMINAT PE PROISY
Tenismanii români Ilie Năstase 

și Ion Țiriac s-au calificat în fi
nala probei de dublu a turneului 
internațional de la Baastad. Ei au 
învins cu 6—3, 6—4 perechea aus
traliană Carmichael, Ruffels. în 
sferturile de finală ale probei de 
simplu Ilie Năstase l-a eliminat 
cu 6—2, 4—6, 6—4, 6—2 pe fran
cezul Proisy. Alte rezultate : Ruf
fels — Jeamsby (Suedia) 7—5, 6—4, 
6—3, J. Leschly (Danemarca) — 
Barthes (Franța) 6—2. 6—2, 7—5.

Surpriza zilei a furnizat-o spanio
lul Manuel Santana, care l-a învins 
cu 6—2, 4—6, 6—3 6—1 pe ame
ricanul Stan Smith, finalistul re
centului turneu de la Wimbledon.

in turneul de la Munchen

POHMANN ÎNVINGĂTOR 
ÎN FAȚA LUI HOLECEK 
în sferturile de finală ale tur

neului internațional de tenis de la 
Munchen, spaniolul Gisbert l-a eli
minat cu 7—5, 1—6, 8—6, 6—2 pe 
australianul Martin Mulligan, vest- 
germanul Pohmann a cîștigat cu 
2—6, 8—6, 8—6, 7—5, în fața lui 
Holecek (Cehoslovacia), Iar jucăto
rul maghiar Szoeke l-a întrecut cu 
6—4, 6—1, 6—3 pe Orantes (Spat 
nia). 1

SHANE GOULD 4:21,2 pe 400 m liber - 
nou record mondial

Rezultate excelente In piscina din Santa Clara

CĂLĂREȚII DIN R.D.G. AU DOMINAT 

CONCURSUL DE LA LEIPZIG
LEIPZIG (prin telefon). In lo

calitate s-a desfășurat un con
curs internațional de călărie (pro
ba de dresaj) la care au participat 
sportivi din Austria, Cehoslovacia, Ro
mânia: și R.D.G. Proba ,,Sf. Gheorghe“, 
care a deschis concursul, a fost domi
nată de sportivii țării gazdă care au 
cucerit primele trei locuri. Iată clasa
mentul: 1. Muller (R.D.G.) cu Sema
for 1 301 p, 2. Kohler (R.D.G.) cu Alfer- 
mat 1 297 p, 3. Brockmiiller (R.D.G.) cu 
Maskaron 1 208 p, 4. Nicolae Mihalcea 
cu Domino 1 083 p... 7. ioslf Molnir 
cu Suspin 991 p,... 14. D. Velicu cu 
Peleș 858 p.

Și proba intermediară, desfășurată in

două manșe, a fost dominată de a- 
ceiași trei călăreți din R.D.G. Repre
zentantul nostru Mihalcea cu Domino 
au ocupat locul 5 cu 979 p, iar Molnar 
cu Suspin a ocupat atît în manșa I 
cît și în a Il-a locul 7 cu 906 și 
respectiv 951 p. Ordinea celor 3 clasați: 
L. Kohler (1221 + 1236 p). 2. Muller
(1220 4- 1180 p), 3. Brockmuller (1105 4- 
1132 p).

In proba pe echipe călăreții români 
nu au prezentat o formație completă, 
din cauza unor indisponibilități, și au 
ocupat locul 4 cu 1 448 p. Proba a re
venit echipei R.D.G. cu 2 032 p. l-a ur
mat Austria cu 1 737 p și Cehoslovacia 
1 486 p.

în prima zi a marelui concurs 
internațional de înot de la Santa 
Clara (California), australianca 
Shane Gould (15 ani) a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de 400 m liber cu timpul de 4:21,2 
(v. rec. Karen Moras 4:22,6), după 
ce cu 40 de minute înainte înotase 
100 m în 59,3 (!). Alte rezultate 
excelente (cele mai bune perfor
manțe mon< dale ale anului) au mai 
înregistrat Mark Spitz, Graham 
Windeatt. Nikolai Pankin și Sue 
Atwood.

Rezultate tehnice: 100 m liber 
(b): Spitz (S.U.A.) 53',0 Heiden-
reich (S.U.A.) 53,2, Heckl (S.U.A.) 
53.5; 400 m liber (b) : Windeatt

existenței sale. Construit în 1950, special 
pentru campionatul mondial organizat de 
federația braziliană. Imensul stadion a 
găzduit de atunci aproape 2 000 de me
ciuri, în medie 100 cu circa 2 500 000 de 
spectatori pe an. Atracție deosebită a 
marii metropole braziliene, stadionul este 
vizitat în cursul săptămînll de turiști 
străini. în 1970. de pildă, numărul lor a 
fost de 50 028 de vizitatori străini.

El exercită o atracție miraculoasă, In 
mod special asupra ooplllor, oare nu știu 
ce trucuri să mal Inventeze pentru a 
pătrunde In el In zilele de meci. Direc
torul stadionului, Abellaxd Franca, a po
vestit unui ziarist străin o tnttmplara 
extrem de nostimă în leeăturâ cu „șme
cheriile" mieilor brazilieni. în 1966. pu
țin Hmp după numirea lui In această 
funcție, Franca a oonstatat că In fiecare 
duminică dupft-amlază primește o tele
gramă, Întotdeauna cu același text : 
„Succes la meciul de azi", dar fără sem
nătură. A fost așa de Intrigat, Incit a 
Început să facă cercetări. Șl Imediat a 
remarcat ca factorul care-1 aducea tele
grama este mereu același băiat de vreo 
17 ani. Duminica următoare, a pus pe 
cineva să-1 urmărească șl — cum a pre
supus — „factorul", după ce a predat 
telegrama, s-a dus direct lntr-o tribună 
pentru a vedea meciul. Departe de a se 
supăra, directorul Franca l-a admirat 
spiritul de inventivitate și l-a recompen
sat acordîndu-i o legitimație de liberă 
intrare pe stadion plnă la sfirșitul se
zonului !

UN TREN NUMIT... PELE

(Australia) 4:05,5-record, White 
(Australia) 4:06,4, Fassnacht (R.F.G.) 
4:07,1, Kinsella (S.U.A.) 4:09,8... 7.' 
Larsson (Suedia) 4:14,6; 200 m bras 
(b) i Pankin (U.R.S.S.) 2:25,7, Job 
(S.U.A.) 2:26,0, Pa nov (U.R.S.S.)'
2:27,8; 200 m spate (b)! McKee 
(S.U.A.) 2:09,5, Stamm (S.U.A.)
2:11,0; 100 m liber (f): Shane Gould 
(Australia) 59,3, Kim Peyton (S.U.A). 
60,9, Sandra Nelson (S.U.A.) 60,9 j 
400 m liber (f): S. Gould 4:21,2-rcc. 
mondial, Karan Moras (Australia) 
4:26,4. Nancy Spitz (S.U.A.) 4:29,5; 
200 m bras (f): Galina Stepanova 
(U.R.S.S.) 2:44,7, Claudia Clavenger 
(S.U.A.) 2:45,9; 200 m spate (f): 
Sue Atwood (S.U.A.) 2:23,2, Bar
bara Darby (S.U.A.) 2:23,9, Lynn 
Watson (Australia) 2:25,5.

Căile ferate braziliene șl-au manifestat dorința de a pune la dispoziția Iul 
_ ——. pe care >iPerla neagră" o va face de la Santos la

pe care o va juca tn echipa națională, la 18 Iulie,
Pelă un tren pentru călătoria
Rlo, cu ocazia ultimei partide 
contra Iugoslaviei.

Trenul va fi compus din 
pe parcurs, spre a da prilej 
prilejul retragerii. La sosirea la Rlo el va________ __________________
care va boteza tn mod ofidal locomotiva trenului cu numele lui Pele.

6 vagoane spedale șl va opri tn toate stațiile de 
admiratorilor marelui jucător de a-1 sărbători cu 

fi Intlmplnat de ministrul căilor Serate,

I
I
I

Devenit tradițional, concursul 
„ADIDAS“ întrunește anual în 
R. F. a Germaniei (și nu nu
mai acolo) participarea a zeci 
de mij de copii, o asemenea

ATI MAI 
VĂZUT 

AȘA CEVA?

în timpul exercițiului de lo
vire a balonului cu piciorul, 
fără să cadă la pămînt. 
Curînd vor înoepe întrecerile 
Interregionale.

CONCURSUL ADIDAS, ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

REVELAȚII Șl REVENIRI

I
I

înregistrată și anul ... Și tot

cauza 
reluat

cifră este . _
acesta. Fotografia înfățișează o 
secvența dintr-un concurs din 
prima fază. Cei trei copil sînt

anual dubume 
descoperă In rîndul micilor 
fotbaliști pe viitoarele lor ve
dete.

Campionatul U.R.S.S., Întrerupt o perioadă din 
meciurilor internaționale ale reprezentativei, a fost 
cu cîteva Intîlniri care au subliniat revenirea In formă a 
campioanei. T.S.K.A. Moscova. Aceasta a avut un start 
modest, dar după 7—8 etape a Început să joace ca In zilele 
sale de glorie. O contribuție însemnată au avut-o fotbaliș‘11 
din „vechea gardă", Fedotov și Kopeikin, reveniți la forma 
lor din vremea bună. Alături de el s-a evidențiat un tînăr 
jucător, Dorofeev, care s-a Impus în acest sezon prin joc 
și eficacitate. El ocupă locul doi, cu 5 goluri. în clasamen
tul golgeterilor. după 10 etape. Cu acești jucători șl cu 
ceilalți, Ț.s.K.A. a revenit pe primul plan al campio
natului.

O senzațională fazi 
.prinsă" de un foto
reporter norocos, în 
timpul medului F.C. 
Kdln—Bayem Mtin- 
chen, din campio
natul vest-german. 
tn luptă pentru ba
lon. Mrosko (Bayem) 
ajunge, fără sâ vrea, 
cu piciorul — ca o 
sabie a lui Damo
cles — deasupra 
capului portarului 
Soskicl (Koln), plon
jat să prindă o min
ge care le-a scăpat 
ambilor. Riscurile 
fotbalului...

I

RECORD EUROPEAN 

PE 10000 m
Iert, la Portsmouth, cu prilejul 

meciului de atletism Anglia — 
Franța, atletul englez Dave Bed
ford a realizat un nou record eu
ropean pe 10 000 mi 27)47,8 (v.r. 
Jlirgen Haase 28i04.4 — 1968 — re
cordul lumii aparține Iul Ren 
Clarke cu 27139,4 din 1965). Atlețli 
francezi au cîștigat tnttlnlrea cu 
206,5 p — 201,5 p.

TELEX • TELEX
Proba de 1000 m cu start de pe loc. 
din cadrul concursului ciclist de la 
Tula, a revenit pistardului sovietic 
Agapov, cu timpul de 1 :09,6. Tn pro
ba de urmărire individuală, a termi
nat învingătoare echipa U.R.S.S., cro
nometrată pe 4 000 m cu timpul de 4 : 41,9.

La tandem a cîștigat cuplul sovietic 
Agapov-Petrov. în timp ce cursa de 
semifond cu aditiune de puncte (75 
ture) s-a încheiat cu victoria lui 
Aleksandr Hristenok — 41 p■
Echina masculină de hochei r>e iarbă 
a Poloniei, aflată în turneu în R. D. 
Germană, a susținut două întilniri la 
Leipzig, cu reprezentativa țării gaz
dă. în primul me 4. victoria a reve
nit cu scorul de 2-1 (1-1) echipei R. D- 
Germane, iar în cel de-al doilea au 
cîștigat sportivii polonezi cu 3-1 (3-0).

■
30 de concurenți din 12 țări s-au în
trecut în cadrul concursului interna
țional de motocros de la Halle, con- 
tînd pentru campionatul mondial la 
clasa 250 cmc. Victoria a revenit cu
noscutului campion belgian Joel Ro
bert (de patru ori campion al lumii), 
care s-a clasat pe primul ioc în am
bele manșe ale competiției.

După disputarea a 8 concursuri, în 
campionatul mondial conduce Joel Ro
bert pe „Suzuki" cu 8? p. urmat de 
Mikkola (Finlanda) — 51 p. Anders
son (Suedia) — 49 p.
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