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Ca antrenor la clubul Dinamo și la 
lotul național de caiac-canoe am gă
sit in propunerile de măsuri un în
dreptar prețios pentru activitatea vii
toare și cred că la fel gîndesc și simt 
toți ceilalți antrenori, din toate ra
murile de sport.

Se știe, de mai mulți 
ciștii și canoiștii români 
cese de prestigiu în cele 
competiții internaționale, 
contribuție importantă la 
sportului nostru in lume, 
oare, c. j “ . . .
fie ei chiar mondiali? Trebuie să 
spun că ți pină acum ne-am preocu
pat in oarecare măsură de educarea 
multilaterală a tinerilor sportivi și că 
nu o dată caiaciștii și canoiștii ro
mâni au primit aplauze nu numai 
pentru performanțele realizate, ci și 
pentru comportarea 
pentru puterea de 
de a reprezenta cu 
lorile țării. Tot atit 
însă faptul că în 
educative nu s-a făcut atit cit trebuia 
și, uneori așa cum trebuia. Au existat, 
de aceea, concesii făcute pregătirii 
sau comportamentului, o exigență scă
zută față de tendințele de vedetism, 
de superficialitate in antrenamente, 
de răspundere scăzută pentru înde
plinirea la nivelul cerințelor a misiu
nii atit de onorante de a concura ca 
soli ai sportului românesc.

Propunerile de măsuri ne reamin
tesc că rolul antrenorilor, al acestor

ani, caia- 
obțin suc- 
mai mari 

aduci nd o 
afirmarea 
Dar, este, 

deajuns să creștem campioni, 
chiar mondiali ? Trebuie să

lor remarcabilă, 
luptă și dorința 
toată cinstea cu- 
de adevărat este 
direcția muncii

are, asistăm la evoluția caiaciștiion 
specializați în pixjba de dublu — 
500 m. încă de la începutul cursei, 
echipajele noastre se înscriu în j 
fruntea plutonului și nu vor ceda; 
întâietatea pe tot parcursul între-'; 
cerii. Este vorba de dublourile. 
Draguischi-Pavel (locul I), Coșniță-: 
Simiocenco (poziția secundă), Za-ț 
fiu-Negraia și Sciotnic-Iacob. In.] 
rezumat, dispută domina la de, 
sportivii români, care — în acest; 
fel — obțin cea de a treia victorie 
a zilei. j

Ultimele două probe de viteză. 
(C 2 — 500 ni și ștafeta K 1 4 X 500( 
in) se voi- încheia, de asemenea, cu' 
un succes în favoarea caiaouIuFț 
și canoei noastre. Ne referim la 
primul loc ocupat de Danielov-Si- 
mionov în proba de C 2, finală a-, 
prigă, die ridicat nivel tehnic. Fi-' 
rește, prin spectacolul oferit, cursa 
de ștafetă s-a numărat printre ceia 
mai frumoase întreceri ale regatei. 
Satisfacția a fost cu atit mai mare, 
cu cit pe primele două locuri s-au 
clasat echipaje crescute pe Snagov. 
Victoria în această pasionantă în
trecere a realizat-o cvartetul Ver- 
nescu — Botez — Sciotnic — Iva
nov, urmați de echipajul Simiocen-i 
co — Roșea — Iacob — Zafiu.

Start în proba de C 2 — fond. 
Cele 20 de echipaje angrenate hr 
întrecere vor avea de parcurs 
10 000 m, înti-un tempo susținut,] 
impus de inepuizabilii Serghei Co- 
valiov — Vicol Calabiciov. într-a-i

ni. Maghiarii Tatai, Wichmann și 
Pfeîpfer, aflați pe culoarele 1—3, 
domină proba pînă către sfîrșitul 
ei, cînd D. Lewe (R.F. a Germaniei) 
sprintează puternic și ocupă locul I.

Festivitate de premiere în proba 
de K 4 - 5W ni fete. Pe cea mai 
înaltă treaptă

numeroase asistențe aflartă pe mal 
în această splendidă zi de vară, 
sau în fața micului ecran. în ma
rele decatlon nautic iau startul așii 
caiacului și canoei din Canada, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană, R.F. a Germanici, 
nia, Ungaria, România.

Un scurt respire după întrecerile 
din cadrul sariiicr disputate. dumi
nică dimineața, apoi pojarul fina
lelor, cu cele 10 probe neoiiițipice, 
programate în ziua a doua a rega
tei internaționale Snagov. Se debu
tează cu vijelioasa cursă de K 1 — 
500 tn bărbați, în prezența unei

tinerilor pe care-i îndrumăm, 
apare limpede, de asemenea, sarcina 
de a combate — indiferent de ta
lentul sau performanțele unui spoptiv 
— orice tendințe de parazitism, de 
viață ușoară, fără muncă.

Este de datoria noastră să răspun
dem acestor indicații de partid cu 
angajamentul de a milita consecvent 
pentru traducerea in viață a măsurilor 
menite să asigure, in toate domeniile 
de activitate, îmbunătățirea activității 
politico-ideoiogice, de educare. , a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, la nivelul cerințelor 
etapei actuale a construcției socia
liste, al marilor obieotive care stau 
în fața partidului și poporului în fău
rirea societății- socialiste multilateral 
dezvoltate

PoJo-
a podiumului urcă,

PENTRU FORMAREA OMULUI NOU
Radu HUȚAN 
antrenor emerit

mai complex și că 
prezintă doar unul 
și nu. așa cum, din 
înțelel pe ici-colo,

cu

Foto: DRAGOȘ NEAGU

O?

Aurel Vernescu — ciștigătorul cursei de K 1 — 500 m.

specialiști care lucrează nemijlocit 
o mare parte a tineretului, este mult 

performanța re- 
dintre obiective 
păcate, s-a mai 
singura răspun

dere. înțeleg că ni se cere să acțio
năm cu hotărire împotriva oricăror 
manifestări de indisciplină, de încăl
care a normelor de conviețuire so
cială, în direcția respectului față de 
legile țării, pentru cultivarea patrio
tismului, intr-un cuvint să ne ocu
păm cu răspundere sporită de pregă
tirea sportivă, dar și cetățenească a

Propunerile făcute tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în legătură cu 
îmbunătățirea activității. poiitico- 
ideologice, de educare marxist-leni
nistă a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii vin «ă întă
rească sarcinile tuturor organizațiilor, 
privind educarea în spiritul dragostei 
nețărmurite față de partidul și statul 
nostru.

Asemenea sarcini importante revin 
și cluburilor sportive, ca unități de 
perfomanță în care .... 
buie crescut și educat în spiritul res
ponsabilității față de muncă, față de

UN DOCUMENT STRĂBĂTUT
tineretul tre-

DE 0 ÎNALTĂ VIBRAȚIE PARTINICĂ
fel viață spiritului exigent și realist 
al politicii partidului —1 ■ ----
cere un 
măsurile 

ale

A

Propunerile de măsuri prezenta
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Comitetului Executiv al Q.C. al 
P C.R. pentru îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice, pentru edu
care 
de 
cil

Să 
la 

lui

marxist-leninistă a membrilor 
partid, a tuturor oamenilor mun- 
constituie un document menit 

aducă o contribuție esențială 
desăvîrșirea personalității omu- 
nou, al epocii socialiste.

Arest document istoric ne chea
mă să ne sporim continuu combati
vitatea revoluționară și spiritul mili
tant al întregii activități pe care 

® desfășurăm. Transpunînd în via
ță propunerile făcute de însuși se
cretarul general al partidului, eu 
efortul comun al comuniștilor și al 
tuturor activiștilor din mișcarea spor
tivă, vom reuși să ridicăm munca 
noastră la nivelul exigențelor im
puse de oontinua dezvoltare a con
științei socialiste a cetățenilor pa
triei.

Fiind sportivi și în același timp ca 
pedagogi, ca specialiști în diverse 
domenii ale construcției socialis
te. sîntem hotărîți să imprimăm ac
tivităților pe care Ie desfășurăm un 
puternic profil educativ dînd ast-

ale

nostru, 
permanent echilibru 
adoptate și necesitățile 
vieții noastre sociale.

care 
între 

re-

Echipa de rugby
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învățătură, față de pregătire, al 
respectului față de adversar, al unei 
atitudini civice ireproșabile. Sînt de
ziderate de împlinit cu atît mai 
mult cu cit clubul nostru cuprinde 
elemente foarte tinere, în plină for
mare, în speță elevi din școli ge
nerale, din licee și din școli profe
sionale, aparținînd aproape tuturor 
instituțiilor de invățămint din Capi
tals. Numai educînd acești tineri 
în spiritul măsurilor preconizate de 
secretarul general al. partidului nos 
tru, vom reuși să le modelăm ' con
știința, să-i formăm ca adevărați 
cetățeni, cu o personalitate bine de
finită, ca oameni vrednici să-și a- 
ducă contribuția nu numai la ridi
carea prestigiului mișcării sportive, 
ci și la mersul înainte al societății 
noastre.

Ca membru al Partidului Comunist 
Român și conducător al unui, club 
de performanță, iml exprim întrea
ga adeziune la documentul adoptat 
ae Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., doeupient ce va determina 
o și mai aniplă dezvoltare ă ope
rei de formare a omului ncru, cu o 
înaltă contlL_,2 ___ „T
trup și suflet patriei și partidului.

TEODOR BOLEA 
președintele Clubului sportiv școlar 

din București

ANA PASCU— 
LOCUL III 

LA CAMPIONATELE 
MONDIALE 

SCRIMĂDE
*•

-   - — —:tt — . OU. xJ 
iștlință socalistă, devotat 
iflet patriei și partidului.

.7'
■

SPORTIVI MULTILATERAL PREGĂTIȚI

în aplauzele celor prezenți, echipa
jul nostru format .din Viorica Du
mitru, Maria Nicluforov, Maria Lo
vin și Paullina Humă. Este a doua 
victorie românească realizată, pînă 
acum, ,£n această ultimă reuniune 
a regatei Snagov. Succesul a fos-ț. 
obținut în compania unor reduta-* 
bile caiaciste din R.D. Germană,' 
R.F. a Germaniei etc. In continu-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

ASALTUL MARILOR PERFORMANȚE CONTINUĂ!
Mingea, mingea aceea albă car« 

l-a făcut celebru pe Ilie Năstaset 
zbura în direcții nebănuite, catapul
tată de rachetele mînuite cu femi
nină eleganță, dar, totuși, cu her- 
culeană forță, de fetele lui Aurel 
Segărceanu, antrenorul lotului de 
tineret. Pe terenurile de la Dinamo 
erau și spectatori la acest matinal 
antrenament. Probabil rude șt prie
teni care urmăreau pregătirile fe
telor pentru „Cupa tineretului" care

Așadar, finalele au fost inaugu
rate cu iproba de K 1 — 500 m băr
bați. La startul arbitrului inter
național Otto Tomiuc pornesc in 
cursă 9 echipaje. Cu un finiș pre
lungit, cîștigă disputa Aurel Ver- 
nescu, urmat de E. Botez și K. 
Heiroth (R.D. Germană). O între
cere 'interesantă, cu m-ul-te „capete 
de afiș", a fost cursa de C. 1 — 500

Vosile TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a)
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Am luat cunoștiință cu profund 
interes și aprob intrutotul progra
mul de importanță covîVșitoare 

pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste, propus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și adoptat în unanimita
te de către Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Ca activist sportiv, ca
care lucrez nemijlocit <_  ____ _
am. desigur numeroase prilejuri să 
constat cit de necesară ' '
tarea multilaterală 
însușirea de către aceștia 
culturi Și educații solide, 
făurirea un«i personalități 
nice.

i tehnician 
cu tinerii,

este dezvol- 
a sportivilior, 

a unei 
pentru 
puter-

Aven-', desigur rezultate buno în 
județul nostru, în această privință, 
dar consider că exiști ihcă multe 
posibilități nefolosite pentru pregă
tirea multilaterală a tînăruiui spor
tiv. Este o datorie de onoare să 
dezvoltăm în cluburile și asociațiile 
sportive, un climat de muncă rod
nică, de principialitate, să pro
movăm spiritul colectiv, cinstea și 
curajul împotriva unor tendințe de 
•căpătuială, vedetism și cosmopoli
tism, ce se mai manifestă uneori 
în rîndul sportivilor noștri.

prof. Iii© PATR L IC A . 
președintele. C. J. ft. F. S.

Caraș-Severin

•>

iik

Citiți In pagina a IV-a re- 
; portajul trimisului nostru spe

cial la Viena, Sebastian Bo- 
nifaciu.

PRIM LOCURILE DE ODIHNA Șl AGREMENT LA SFIRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ

APĂ, AER,
Termometrele au indicat, in sfir- 

fit, multe grade peste zero. Sfirșit 
de săptămînă fără ploaie. Ștrandu
rile, locurile de agrement', pădurile 
au fost invadate de mii de oameni, 
în goană după apă, aer, soare, după 
clipele de r'econfortare pe care ți 
le oferă darnic, natura...

Iată motivul pentru care am con
siderat necesar să însoțim pe do
ritorii de mișcare și sport la Sna- 
gey-sat, la ștrandurile din Capitală, 
la campingurile de la Bucov, Pău- 
lești sau la Predeal, pentru a ve
dea în ce măsură oaspeții s-au bu
curat din plin de ospitalitatea gaz
delor.

COCHET PERIMETRU SPORTIV

Supapă duminicală a cazanului ci
tadin încins de arșița verii, plămînul 
mereu încărcat la bateriile naturale 
ale pădurii și lacului, atit de aproa
pe de București prin kilometrii lesne 
înghițiți de autoturisme și, totuși, 
atit de departe prin imaginea sa de 
stațiune de odihnă, complexul turistic 
de la Snagov-sat constituie unul din 
locurile preferate ale bucureștenilor 
la sfirșit de săptămînă.

Nu știam însă, dacă amatorul de 
mișcare și sport, de recreere activă, 
poate găsi acolo un teren adecvat cu 
o dotare corespunzătoare. Iată ce am 
căutat la Snagov-sat o dată ce bo
lidul pe 
preajma 
l-am și 
Snagov. 
de cinci 
dor, gospodar al 
reSti ce se întind pe 30 de hectare.

Și în timp ce privirea cuprindea 
nisipul plajei. Iacul, liziera pădurii

patru roți ne-a lăsat în 
pitorescului motel. Aici 

găsit pe șeful complexului 
Alexandru Dochița, investit 
ani de către I.H.R. Ambasa- 

acestor locuri pito-

ill

O mult așteptată escapadă în liziera răcoarei.
colorată ds puzderia corturi- 
a mașinilor aflate în parking, 
spus că doritorul de mișcare 

are la dispoziție cite două 
de volei și baschet (cu zgu- 
teren de tenis, un micro- 
cuprinzînd un teren de mini-

x « Y.yx-:- ■

Insolit 
lor și 
ni s-a 
și sport 
terenuri 
ră). un 
complex 
golf cu 28 de piste, bowling mecanic 
și joc de baschet mecanic și, bine
înțeles. marele bazin de înot, reno
vat în acest sezon. Pentru că lacul 
presupune barca, debarcaderul — aflat

Parcurgînd un asemenea itinerariu la sfirșit de sâptămînâ, redac
torii noștri s-au întîlnit cu sportul (în formele sale diverse) și 

cu organizatori ai sportului, firesc, pentru câ niciodată în de
cursul anului mișcarea și dorința de a petrece citeva ore în aer liber 
nu te îmbie mai mult ca în sezonul estival. Ce am desprins din raidul 
nostru anchetă ?

9 Ponderea mare a tineretului printre zecile de 
care și-au petrecut timpul liber în locurile virilate a 
tul și mișcarea pe primul plan al orelor de odihnă.

® S-a resimțit peste tot necesitatea unui cadru 
să poată oferi doritorilor terenuri, materiale sportive 
și instructori Nu se mai poate concepe un loc modern de recreare 
și agrement fără un minimum de amenajări sportive.

• Inițiativele — munca patriotică a tineretului le poate lesne 
scoate ia iveală ! •— dar și intretinerea bazelor sportive existente, 
pot asigura io aceste oaze de sănătate, suportul necesor sportului.

mii de oameni 
promovat spor-

organiiat care 
necesare, ghizi

împărăția lacurilor de la Snagov, avlnd la orizont 
in administrarea I.C.A.B. — oferă 
ambarcațiuni cu motor și visle. Iar 
centrul de închiriere din incinta com
plexului posedă mingi, jocuri de ta
ble și remy și saltele (insuficiente, 
deocamdată, ca număr, după cum re- 
cunoaștea țov. Dochița).

Țmbietor tablou, să recunoaștem. 
Să-î privim, deci, îndeaproape, ames- 
tecîndu-ne printre ei 12.000 de vizi
tatori ai acestei- așteptate duminici 
fără ploaie (mulți, recrutați dintre 
„băștinașii” găzduiți în cele 45. de 
căsuțe ale campingului). ,

Pe terenul de volei — nemarcat — 
animație deosebită. Joc ihdi'rjit între 
echipe alcătuite âd-hoc și mulți ne
mulțumiți pe margue că n-au loc in 
teren. „De ce nu mergeți pe celălalt 
teren ?” — intrebăm. „Pentru că nu 
mai există altă plasă de volei I”, 
răspunde scurt tehnicianul Vlad Po
pescu de la I.D.E.B., ca unul familia
rizat cu locurile. Ambele terenuri de 
baschet fără amatori. Să fi fost de 
vină pietrele șl zgura colțuroasă de 
pe margini ? „Facem față cn greu 
îngrijirii zccl!or de hectare numai cu 
20 de oameni, ne șptine 'tov. Dochița. 
Mai ales că de luni pină joi nu ne 
putem ocupa decit de curățenie. Iarba, 
plaja și pădurea fiind înțesate de 
..amintiri”. Cea mai mare afluență, 
firesc. în bazin, poarta de intrare în

lac. „Nu ar fi 
de Înot, chiar 
este de părere 
ciulele.

Oricum, insă, plusurile sint eviden
te în acest cochet perimetru sportiv, 
ăteștînd preocupare pentru odihna 
activă a : celor ce preferă Snagovul.

JOCUL CU MINGEA STRICT 
INTERZIS !

stricat un instructor 
și pentru maturi” — 
prof. Constantin Pă-

Ce poate face un bucureștean care 
■ nu posedă autoturism — pentru a 
pleca în afara Capitalei — sau unul 
pentru care Snagovul, Budâ sau Cer- 
nica sint prea departe, dar vrea to
tuși să se bucure citeva ore de aer, 
apă și soare ? Va alege, desigur, 
unul din ștrandurile aflate — să zi
cem — în centru : Floreasca, Tinere
tului. sau oricare altul.

Simbătă dimineața, o vreme cu „cer 
Raid-anchefâ realizat de

Paul SLAVESCU 
Modesto FERRARINI 

Emanuel FANTANEANU 
Traian IOANIȚESCU 

Foto; Vașile BAGEAC

(Continuare in pag. a 2-a) ,

E neobișnuit de cald afară pen
tru această vară capricioasă. La 
ștrandul Tineretului, fete frumoase 
și băieți, parcă dăltuiți de sculptori 
clasici, fac . . plajă, ișj bronzează, 
trupurile tinere. E vacanță! Intr-a
devăr, e vremea odihnei fără griji. 
Dar... nu pentru toată lumea. Ală
turi, cîțiva pași mai încolo de pa- 
jiștea-piajă, în bazinul performe
rilor, tineri cu caschete colorate 
migălesc sub îndrumarea cunoscu
tului poloist Corneliu Rusu la nu 
știu ce tactică, menită să-i facă... 
spectatori pe viitorii adversari. Sint 
juniori mici, născuți prin ’56, ur
mașii lui Corneliu Rusu et comp, 
in arta conducerii mingii prin 
apă, copii de la Rapid care se pre
gătesc pentru campionatul de cali
ficare, al cărui start se dă miercuri, 
dar care se gîndesc — sau visează, 
cum doriți — la un itinerar olim
pic oare străbate globul. „Maestrul" 
ne recomandă și citeva „vedete" — 
Adrian Șervan și Gh. Ilie — cu 
care se și fotografiază: „ehei! nu 
peste multă vreme copiii aceștia 
vor învinge echipele in fața că
rora noi înclinăm astăzi steagul..."

Aceeași sîrguincioasă muncă de 
pregătire aveam să găsim pretu
tindeni în raidul realizat simbătă 
la bazele sportive din Capitală, 
fie că era vorba de cei ce abia acum 
încep greul urcuș spre marea per
formanță, fie că îi aveam în față 
pe cei ce se află Ia apogeu. Pretu- 

spre 
adie-

impuse. In caruselul săriturilor și al 
exercițiilor la aparate se ghicea 
cu ușurință atit rivna orelor de 
antrenament, cit și țelul: Olimpia
da. Jdușcliii-liane. se torsionau în 
ritm alert și' săritura cîștiga in 
înălțime, în claritate, în corectitu
dine. Notele — pentru că examenul 
era notat — șoptite de tehnicieni 
nu erau de natură să entuziasme
ze, dar era vorba firește de o 
exigență mai mare, de un inceput...

Hristache NAUM

tindeni era evident asaltul 
rezultatele maxime, se simțea 
rea Miinchenului olimpic.

La sala de Ia „23 August" 
fost martorii unei premiere a _
naștilor. Deși pregăteau asiduu e- 
xercițiile libere pentru meciul cu 
S.U.A. (Constanța, 22 iulie), băieții 
și antrenorul federal Iosif Mayer 
au creat o „fereastră" pentru o 
primă verificare a stadiului în care 
se află însușirea noilor exerciții

am 
gim-

(Continuare in pag. a 2-a)

Toate strădaniile pentru însușirea corectă a exercițiilor
Foto: T. MACARSCHI

Atletele noastre au realizat
victoria in meciul

cu OLANDA
UDENN 11 (prin telefon). O căldură 

sufocantă (termometrul arătă 32 de gra
de la... umbră ) a constituit un adversar 
teribil de incomod pentru atletele din 
cele trei reprezentative (Olanda, Franța 
și România) prezente in întrecere pe 
micul stadion din această localitate de 
vreo 40 000 de locuitori. Pină la urmă, 
transpirind serios, fetele au izbutit to
tuși să învingă aerul incins și să ofere 
spectatorilor dispute atractive. unele 
soldate șl cu citeva rezultate cu totul 
remarcabile, mai ales dacă ținem sea
mă și de faptul că tot concursul s-a 
desfășurat pe o pistă de zgură, astăzi 
din co in ce mai puțin utilizată în com
petițiile internaționale.

Fetele noastre au avut o oomportare
— de ansamblu — admirabilă reușind 
să se impună în fața unor adversare 
destul de puternice șl să obțină victo
ria în aiv’oele întilniri : ROMÂNIA— 
OLANDA 69—66 p, ROMÂNIA—FRANȚA 
72—63 p. OLANDA — FRANȚA 78—57 p.

Tntre victoriile individuale vom con
semna pe cele înregistrate de Valeria Bu- 
fanu, neînvinsă în «cest sezon pe 100 
mg, Ileana Silai la 800 m, Lia Manoliu 
la disc, care a întrecut-o pentru prima 
oară in acest an pe Argentina Menls. 
Cornelia Sftlftge.au. una dintre cele mai 
vechi atlete ale noastre, care a încheiat 
concursul aruncătoarelor de greutate pe 
locul doi, dar cu un rezultat de 16,54 m
— nou record republican, superior cu 
un centimetru vechiului său record din 
1964 !

Iată acum rezultatele tehnice înre
gistrate : 100 m : van den Berg (O) 
11.5, Talliez (F) 11,6, Ruth (O) 11,9,
Meire (F) 12,1, Goth (R) 12,2, Angliei

și FRANJA
12,5 ;
Ruth
24,3, Besson (F) 24,3,' Ănghel (R)

(R)
23,3,
(R) ........ ... ... ___ .............
26.0 ; 400 m : Surgraf (O) 53,9. Martin

200 m : van den Berg (O) 
(O) 23,7, Meyer (F) 24,1, Goth

ov,V ,
(F) 54,1, Bădescu ” (R) 54'5, Braha 
54,8, Noirott (F) 55,5, Monoranu
55,9 ; 800 m : Silai (R) 2:03,2. A.
Lange (O) 2:05,0. van den Stelt 
2:05,6, Duvivier (F) 2:10,3. Andrei
2:11,7, Convhomma (F) 2:13,6; 1500 
Gommers (6) 4:2G,2, Lincă (R) 4:26,7, 
Sultez (F) 4:27,0. Baciu (R) 4:27.2, Grlm- 
bergen (O) 4:28,1, Varriest (F) 4:28,9 ;

Bufanu (R) 13,3. Schoebel
13,9, S. Delanghe 

(R) 1^,3 Moogendotn 
15.0 ; înălțime : Popescu (R) 1,80

Bonei (R) 1,71 m, Garrido (F) 1,68 
Bouma (O) 1,68 m, Collineau (F)
m, van Doorn (O)

Vintilă (R) 6,02

mg :
13.7. Andre ‘(F)
14.3 Bnesou

too
(F)
(O)
(O)
m.
m,
l, 65 .
gime : .
(R) 5,94 m, Moogendotn (O) 5,73 m,
Leduc (F) 5,72 m, Bantagny (F) 5,69
m, de Lange (O) 5,49 m : 
van Noorduyn (O) 17,87 m 
Sălăgean
(R) 14,81
(F) 13,56
Manoliu 
de Bryn 
Pierrotti 
gen. (O) 
49.70 m.
(R) 46.94
laert (F,)..............................
4x100 m : Olanda 46,2, Franța 46,4, Ro
mânia 46,5 : 4x400 m : Olanda 3:40,4, 
Franța 3:40,5, România 3:59,0.

Florian LASLĂU

1.00 m ; lun-
m, Salomon

greutate : 
— record, 

(R) 16,54 m — record, Cioltan 
rn, Falk (O) 14,25 m,' Maurei 

m, Bleny (F) 13,54 m : disc : 
(R) 58.22 m, Menis (R) 58.02 m, 
(O) 49.16 m, Jery (F) 46.76 m, 
(F) 45,92 m, van Vaghentn-
44.64 m ; suliță : Jardat (F) 
Prodan (R) 49,10 ni, Peneș
m, Tuyer (O) 44.00 ra, Ma-
40,36 m, Kuya (O) 40.10 m :

ILEANA SILAI

Sftlftge.au
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ȘTEFAN LAIBNER

A IV-a PERFORMANȚA MONDIALĂ A SEZONULUI

Reîntors de la Leipzig și Karl 
Marx-Stadt — unde i-a însoțit la 
concursurile internaționale de vi
teză pe pistarzii Ștefan Laibner și 
Florian Negoescu — antrenorul 
MIRCEA MIHAILESCU a acceptat 
cu amabilitate o discuție pe tema 
„ce șanse ii întrevedeți campionu
lui și recordmanului la 1 000 m cti 
start de pe loc. Ștefan Laibner?"

— Mai întîi, ne-a spus interlocu
torul nostru, vreau să subliniez 
că, deși erau obosiți, cei doi spor
tivi români au folosit concursurile 
din R.D. Germană pentru a acu
mula experiență și a-și îmbunătăți 
pregătirea. Stînd de vorbă cu an
trenorii și specialiștii din cele 11 
țări participante — au fost repre
zentate Europa, America șî Austra
lia — am reușit să alcătuim un 
clasament al celor mai bune per
formanțe mondiale ale sezonului în

proba de 1 000 m cu start de pe 
loc, care arată astfel:

iios.so ■ :
vietică)

1:08,81
1:09,60
1:09,90
1:10,0 — Kucirec (Cehoslovacia) 
1:10,15 — Van Doren (Olanda)
— Așadar, Ștefan Laibner de

ține al IV-lea timp, al sezonului. 
Ce perspective îi întrevedeți pen
tru sezonul eare urmează ?

— Am convingerea că prin an
trenamente intense, St. Laibner va 
putea realiza sub 1:09,0 și că la 
campionatele mondiale — în cazul 
cînd îi va fi acordat acest credit — 
va obține pe pista de la Varese un 
loc între primii 10.

— Și pentru 1972 ?
— O creștere firească a perfor

manței. El va putea realiza sub 
1:08,5 și un loc în primii 6 la 
Jocurile Olimpice de la Miinchen...

— Kravțov (Uniunea So-

— Tren tin (Franța)
— Sartori (Italia)

— LĂIBNER (ROMÂNIA)

TRAIAN MACARIE (METALUL BUCUREȘTI)

— Pe ce vă bazați cînd faceți a- 
ceste afirmații ?

— Pe calitățile lui Laibner. El 
are viteză — a realizat în con.dițit 
nefavorabile 11,5 s pe 200 m, forță 
și rezistență în regim de viteză. 
La acest ultim capitol trebuie să 
lucrăm intens în perioada care ur
mează, el fiind cel mai susceptibil 
de îmbunătățire. în plus, elevul 
meu este de o exemplară seriozi
tate și sîrguință, pătruns de sen
timentul că Roate și trebuie să facă 
mari performanțe.

— Nu ne rămîne decît să urăm 
succes „tandemului4 Ștefan Laibner 
— Mircea Mihăilescu!

PERFORMERUL ETAPEI

Nr. 6751

ASALTUL MARILOR
PERFORMANȚE CONTINUĂ!

(Urmare din pag. 1)

debutează la sfîrșitul săptămînii 
viitoare ia Maribor. în fiecare min
ge lovită cu sete, fetele văd și un 
salt spre podium, o treaptă urcată 
spre celebritatea lui Billie Jean 
King. Numele viitoarelor vedete? 
Florența Mihai, Virginia Ruzici, 
Călina Adriana, Mariana Simio- 
neșcu.

Pe aleile de la Dinamo se aflau 
și rutierii lui Nicolae Voicu. Am
biționați de performanța lui Ștefan 
Laibner, fac antrenamente și... cal
cule. „Dacă... dacă la Balcaniada 
de la Sofia (n.n. vineri) ciștigăm 
medaliile de aur în proba de con
tratimp pe echipe și dacă mergem 
2h.10:00 ne trimite oare la „mon- 
diale“?“. Glasul este al lui Vasile 
Teodor, dar gîndul este al tuturora. 
Nu mai puțin preocupat, dar mai 
stăpîn pe sine, antrenorul Nicolae 
Voicu le cere lui Vasile Teodor, 
CorfStantln Grigore, Tfeodor Pute- 
rity. Alexandru Sofronie, Vasile Se- 
lejan și celorlalți să mărească rit
mul de alergare. Așa vor ieși și... 
calculele! Și, noi „porții4 de zeci 
și zeci de kilometri sînt înghițite 
cil înfocare, chiar cu un fel de în- 
dîrjire. Dacă Merckx poate fi în- 
frînt, baremurile oare de ce n-ar 
putea fi învinse?

Dar atleții, ei unde or fi oare? 
NU prea departe. La Tineretului, 
străvechiul leagăn al sportului nos
tru. Ii găsim acolo pe Gh. Stânei 
și elevii săi. Cronometrul se ro
tește necontenit, în timp ce cuiele 
lasă urme adînci pe zgură. Nici un 
zgomot nu tulbură această caval
cadă spre țjgrfbfmanță. Uri semn 
înseamnă încă urf tur sau două, 
6 legănare a mi.iriii realizarea tirh- 
ptilui propus, alta 
mărirea ritmului.

mintește că trei dintre băieții lui 
vor pleca luni (n.r. astăzi) la Oslo 
pentru a participa la un concurs 
ee începe miercuri. Cefan 
3 000 m obstacole, Puiu 
și Rățoi — la 400 mg. Dar ceilalți, cei
lalți care muncesc cu aceeași ne
stăvilită ambiție? „Sînt 
cursuri, și deasupra tuturor bare- 

,europenele" de la 
spune Stânei cu 

de oltean verita-

la
la 400 m

atitea con-
l-UI OUI l, U/Cl

murile pentru „< 
Helsinki..." — ne 
un surîs viclean 
bil...

In locuri și la 
bișnuite pentru i 
vii noștri continuă să se pregăteas
că pentru marile bătălii cu per
formanțele record. In. plin sezon 
estival, cînd vacanța își etalează 
brațele-i molatice pentru a te cu
prinde în 
odihnitoare, 
să triumfe 
dincioșii în 
Spectatorul 
soarele litoralului, va aplauda cu 
entuziasm performanța fără să-i 
cunoască taina nașterii, migala zi
lelor de încordare, de nereușite 
și repetări pînă la automatizare. 
Dar totul va fi frumos, pentru că 
țînărul sau tînăra sportivă știu să 
lupte pentru triumful frumosului.

ore mai puțin o- 
spectatori, sporti-

îmbrățișarea ei caldă, 
„zeul sport4 continuă 

adunîndu-și zilnic cre- 
templul său, stadionul, 
de mîine, bronzat de

CÎMPINA, 11 (prin telefon, de 
la trimistul nostru).

Un public entuziast, cifrat la a- 
proape 10 000 spectatori, a asistat 
timp de cîteva ore la întrecerile 
etapei a IV-a a campionatului 
republican de viteză pe circuit. La 
ștart s-au aliniat peste 90 de a- 
lergători din București, Ploiești, 
Baia Mare, Reșița, Pitești și alte 
centre din țară, eare și-au dispu
tat întîietatea în cadrul a 
clase, pe un traseu lung de 
metri, cu 7 viraje, dintre care 
deosebit de dificile.

Ca și în etapa precedentă, 
cipalii candidați la titlurile de 
campioni s-au prezentat într-o for
mă sportivă bună. în cursele rezer
vate mașinilor de la clasele 70 și 
175 cmc, cunoscutul motociclist și 
antrenor Tr. Macarie (Metalul 
Buc.) a reeditat succesele din etapa 
a doua a competiției, cîștigînd am
bele probe de o manieră care a im
presionat pe spectatori. Numesroăse 
aplauze a cucerit și colegul său 
de club Vasile Szabo care a con
dus cu autoritate pînă aproape de 
sfîrșitul cursei clasei 250 cmc, cînd 
o defecțiune la aprindere l-a 
blicat să

DUPĂ

șase 
2 100 
două

prin-

o-
aban doneze. De aseme-

M. SLAVIC: „NICIODATĂ N-AM LUCRAT
ATfr DE TARE CA IN ULTIMELE LUNI

Pe campionul și recordmanul sprin
tărilor români l-am întilnit ieri la 
bazinul Dihamo, cu cîteva ore îna
inte de a plărit în R.D. Germană, 
unde va avea o nouă ocazid de â-și 
râăsurâ pdsibRitățîle' și ambițiile cu 
cei mai buni înotători de pe conti
nent. Era evident marcat do eforturile 
depuse in ultimele săptăniîni la an
trenament, cu fața puțin trasă, dar 
cu privirea liniștită.

„Am rămas dator suporterilor mei 
Spunea Marian Slavic- In iarnă, n-am 
înregistrat rezultatele pe care le 
scontam și. mai mnll, m-am trezit ca 
o suspendare foarte neplăcută. Cre
deam că dacă sint campion îmi pot 
permite orice; am lost trezit insă la 
fcalilate de o manieră Ia care nu mă 
așteptam. Faptul m-a mobilizat Ia 
maximum. Pot să vă spun, fără nici

mai și 
țările,

o reținere, că am lucrat în 
iunie ca niciodată. în toate 
mai ales tinerii, progresează aproape 
incredibil. Nu vreau să rămîn în ur
ma lor.

— Ce ți-al propus pentru actualul 
sezon ?

— In zilele următoare voi avea 
cîteva concursuri de prima mină. Nu 
știu, e greu să-mi dau seama, la ce 
rezultate mă pot aștepta în aceste 
întreceri, mai ales că nu m-am o- 
dmriif de Ioc pentru starturile res
pective. Dar, deocamdată, performan
ța mă interesează mai puțin; doresc, 
în primul rinrt, să lupt pentru locuri 
fruntașe și, în funcție de acest scop, 
îmi voi face cursele atît la Berlin, 
cit și la Leipzig sau Bolzano. Dacă to
tuși vă interesează, pot să vă spun

//

că sînt capabil să înot 1500 m li
ber (n-am făcut-o niciodată piuă 
acum) în 17:30,0-17:40,0.

— Vei încerca șl alte probe decit 
cele în care te-ai consacrat ?

— Sprintul înainte de toate, cel 
mult și 400 m in materie do craul. 
In al doilea rînd — cursele de mixt. 
Cred că voi realiza trei noi recorduri 
năfionale.

— Ce părere ai despre principalele 
competiții ale anului ?

— Balcaniada o ciștigăm sigur. Iar 
Opritescu, Miclăuș și Adam a- 
la 56,0 pe 100 m. Costa v» re
ia forma sa obișnuită și vom 
un „delfin1* de un minut, in* 
în prima grupă a „Cupei Eu-

dacă 
jung 
veni 
avea 
trăiii 
ropei". Ar fi însă prea frumos...

— a. v. —»

SE APROPIE FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE

A IV-a A CAMPIONATULUI DE VITEZĂ
un reușit spectacol a prilejuit 

de la clasa pînă la 500 cmc 
Gh. Ion (Oțelul Galați), V. 
(Metalul Buc.) și Florian 
(Locomotiva Ploiești), înche- 
victoria lui Gh. Ion care,

nea, 
duelul 
dintre 
Szabo 
Ștefan 
iat cu 
după o serie de insuccese, rein 
tră în lupta directă pentru tricoul 
de campion. S-au mai remarcat 

• Tudor Popa și D. Vasilescu (am
bii de la Metalul Buc), Al. Cristea- 
Ionescu (Oțelul Galați), și IV. Hir- 
schwogel (C.S.M. Reșița) care s-au 
numărat printre animatorii între
cerii. Au fost însă și alergători 
care s-au prezentat cu o pregătire 
sumară și au concurat pe mașini 
nepuse la punct. Clasamentele eta
pei : 70 CMC : L Traian Macarie 
8 puncte, 2. D. Vasilescu 6 p,
G. Seucheustein (C.S.M. Reșița) 4p; 
125 CMC: 1. T. Popa 8 p, 2. Al. 
Cristea-Ionescu 6 p, 3. T. Boda (Mo
torul Baia Mare) 4 p; 175 CMCl 
1. Tr. Macarie 8 p, 2. M. Covacs 
(U.R.A. Tg. Mureș) 6 p, 3. D. Va
silescu 4 p; 250 CMC: î. Fî. Ște
fan 8 p, 2. V. Hirschwogel 6 p, 3. 
Al. Cristea-Ionescu 4 p; PÎNÂ LA 
500 CMC: 1. Gh. Ion 8 p, 2. V. 
Szabo 6 p, 3. St. Florian 4 p; 
ATAȘ: 1. St. Csorbași+l. Csorbași

ETAPA A lil a, ION BOBÎLNEANU CONDUCE

ÎN CAMPIONATUL
ARAI'

s-a desfășurat Ia Arad,
11 (prin telefon). Astăzi 

pe pista

Foto : M. FELIX

I

— precipitată — 
Stânei ne rea-

i rapidiști 
eretului".

la antrenament

SOARE Șl • ••

(Urmare din pag. 1)

variabil4, cum ar spune meteorologii, 
fapt pentru care nu am putut înre
gistra un aflux deosebit de cetățeni. 
Ne aflăm Ia ștrandul Floreasca ÎL 
Sintem plăcut impresionați de cură
țenia ți ordinea care domnește în jur, 
ceea ce dovedește că „stâpinii” ștran
dului sint burii gospodari. Totuși... în 
apropierea noastră cițiva tineri
interesează unde ar putea găsi o 
minge. Este oră 11,30 și chioșcul de 
închiriat obiecte — datorită îmbolnă
virii gestionarului — este inchis. Un 
anunț invită pe eventualii solicita
tori să se deplaseze la Floreasca I. 
Pe ' J ”■
bai 
stă
rea 
țre

se

la administratorul ștrandului, Mi- 
Petrescu, aflăm că acest chioșc 
ferecat do o săptămînă. Intimpla- 
face ca în momentul vizitei noas- 
să se afle in control și tov. Eugen 

Popescu de la Direcția generală gos
podărie comunală. împreună cu 
dinsul chemăm lă telefon sediul co
operativei Deservirea. Șîntem asigu
rați, de .Șeful serviciului organizare- 
prestari. Luciu Purcăreanu, că în 
două ore problema va fi rezolvată. 
Intr-adevăr, nu după mult timp, din- 
tr-o mașină sint descărcate mai multe 
Obiecte : șezlonguri, parasolare, două 
bărci pneumatice și mingi. Din păcate 
Insă observăm scris cu litere mari : 
„Jocul cu mingea interzis”. TOv. Eu
gen Popescu ne consolează, spunind 
că pină la 20 iulie se vor amenaja 
două terenuri de volei, handbal, un 
portic de gimnastică, se vor instala 
mai multe balansoare și un tobogan. 
Așa cum s-a prezentat ștrandul Flo-

reasca. simbătă. in ziua vizitei noas
tre a reieșit pregnant (cu comple
tările necesare și cu unele mici re
tușuri. la care adăugăm și ținuta res
ponsabilului bufetului) că acolo unde 
se îmbină în mod armonios organi
zarea Și buna gospodărire se creează 
un cadru plăcut, reconfortant.

Duminică, o zi care se anunță fără 
probleme meteo- -Drept pentru care 
autobuzele sint. luate cu asalt. După 
o „baie de aburi” coborim dintr-un 
.,31” la Tineretului. Amatori de ștrand 
in cele 5 bazine de n-ai unde să a- 
runci un ac. Centrul de închiriere 
funcționează din plin, la cele 6 mese 
de tenis ■ este o vie activitate. Cetă
țenii care s-au instalat la mesele bu
fetului se străduiesc să „evite” atacu
rile voleibaliștilor amatori. Citim un 
anunț : „Jocul cu mingea pe plajă 
este strict interzis. Pentru practica
rea jocurilor cu mingea, administra
ția ștrandurilor pune la dispoziție 
terenurile de gazon și terenurile de 
volei și baschet din spatele cabine
lor”. Ne deplasăm acolo. Nu există ! 
Sînt în schimb noi terenuri de tenis. 
Ce facem atunci cu cei ce vor să 
joace volei sau baschet ?

20 000 DE VIZITATORI — NICI 
UN TEREN SPORTIV!

Sîmbătă am înnoptat la Ploiești. Am 
găsit loc de odihnă la modernul cam
ping din parcul Bucov, cel mai cău
tat de ploieșteni în aceste zile, Dimi
neața, odihniți, am petrecut cîteva ore 
plăcute pe maț-ginea lacului (a cărui 
apă era despicată de peste 30 de

DE DIRT TRACK

pre

eta-4 
a lt

Indragara, etapa a III-a a cam
pionatului republican de dirt-track. 
Inaugurată numai cu o săptămînă 
în urmă printr-un concurs amical) 
pista de viteză pb zgură din Arad 
a oferit condiții bune pentru 
tențioasa întrecere.

După disputarea manșelor 
pei a III-a, cu participarea
sportivi de la Metalul București, 
.Voința Sibiu și Vagonul Arad, pri
mul loc în campionatul republican 
de dirt-track este deținut de Iod 
Bobilneanu (Voința) cu 36 p, urmat 
de Ion Marinescu (Metalul Bucuf 
rești) cu 31 p și Cornel Voiculescu 
(Metalul BUcurești) cu 28 p. De la 
Vagonul Arad o comportare bună 
a avut Ion Lăzărescu, care în mal 
multe manșe a sosit pe locul doi.

Gh. NiCOLAlȚA -coresp

ao

NORI (IN ORGANIZARE)
bărci), la grădina zoologică. Ia tere
nul de handbal, stăpînit de mai multe 
echipe alcăttiite ad-hoc.

— Fără feăîna de â greși, ne spu
nea tovarășul Gbeprghe Crăciun, șeful 
complexului Pescăruș, cred că astăzi 
șc va bate recordul de amatori de 
îâfbă Verde. Este o zi spleiididă. De 
ițhîcfi duminica ne vizitează circa 
ZO.oiiii de cetățeni. Astăzi ne-ani pre
gătii peritrii mai mulți oaspeți. îmi 
pare rău, insă, Că nu ărn reușit să 
găsim înțelegere la organele iacale de 
resqrt .pentru rezolvarea cjforva ld? 
cruri siriei necesare celor care vin să 
se relaxeze după o săptămînă de 
muncă”.

Am aflat astfel de la interlocutor 
că întreprinderea de transporturi 
pime insuficiente autobuze pe traseu, 
iăr în cursul săptămînii sînt atît de 
rare incit ti se taie pofta de plim
bare. în tot parcul nu există nici tin 
telefon public, iar alimentarea cu 
apa și curent se defectează adespori. 
De asețnenea. se simte nevoia unor 
terenuri de volei, tenis și a unei po- 
picării în aer libert. sporturi, piuit so
licitate de Cei care vin aici să se dis
treze. Sperăm că și cei vizați au luat 
notă de aceste doleanțe...

Am pornit apoi spre pădurea Pău- 
lești, despre care auzisem lucruri in
teresante. Și realitatea nu le-a dez
mințit: răcoare, aer curat, liniște. Cu 
ce noutăți debutează această dumini
că pentru amatorii de iarbă verde ? 
S-a deschis hanul Prahova cu 1.000 
de locuri la ttieșe, s-au instalat bărci 
pentru copii, s-au renovat aleile și 
se află în stare de finisare noile că
suțe de la camping. Spre regretul

iubitorilor de sport n-au apărut încă 
mult doritele terenuri sportive. Vă- 
zîndu-i Pe prietenii mișcării în aer 
liber cum se joacă cit mingea prin
tre pomi, te întrebi : agrement în
seamnă aci restaurantele și diferitele 
chioșcuri de cofetărie Șî răcoritoare 2 
Poate că tinerii ploieșteni, de numele 
cărora se leaga atitea frumoase ame
najări. vor transforma prin muncă 
patriotică locurile nefolbsite din pă
durile Păulești și Românești, aflate la 
cîțivă kilometri de oraș, în terenuri 
de sport. E o sugestie 1

DOAR EXCURSII ?

(U.R.A. Țg. Mureș) 8 p, 2. T. Mac- 
sai+A. Witinger (Motorul Baia 
Mare) 6 p, 3. D. Wendzel + N. Cio- 
boată (Voința Sibiu) 4 p. In cla
samentele generale după patru e- 
tape conduc: 70 CMC — M. Di- 
nescu (Energia Cîmpina) 19 p; 125 
CMC — T. Popa (Metalul Buc) 
28 p; 175 CMC — Tr. Macarie și 
D. Vasilescu (ambii Metalul Buc.) 
cite 24 p; 250 CMC — Fi. Ștefan 
(Locomotiva Ploiești) 22 p; PÎNA LA 
500 CMC — Fi. Ștefan 28 p; ATAȘ 
— T. Macsei+A. Witinger (Motorul 
Baia Mare) 28 p.

Traian ANDRONACHE

A

Continuă fazele preliminare ale 
campionatelor naționale de înot la 
diferite categorii. în ultimele con
cursuri S-au înregistrat următoarele 
rezultate :
REȘIȚA. Aimer 17:40,4, Wetterneck 
18:52,1 la 400 m liber ; Z. Oprițescu 
2:11,3 la 200 m liber ; Laviniâ Donia 
1:17,7 și Mariana Giurcă 1:19,1 la 100 
m spate ; Siegrid Slecian 5:22,0 și Ju- 
lieta Mirosu 5:25,7 la 400 m liber ; 
Rodica Petruică 3:05,8 la 200 m bras; 
Ioana Sporea 1:18,6 la 100 m delfin ; 
Judlt Huniadi 1:30,8 la 100 m spate.

BUCUREȘTI. Copii categ. A : A. 
Zahiu 63,2—100 m 
m spate ;
m
100
100 
100 
100
M. ...
1:32,7—100 m delfin ; Minola Vasilia- 
de 1:12,2—100 m liber și 1:22,2—100

m delfin ; Iarmila Zvolenskj 1:34,3— 
100 m bras ; categ. C: M. Pruteanu 
35,8—50 m liber ; U. Kamili 48,5— 
50 m bras ; K. Dozer 40,4 -50 m spa
te ; Carmen Nișulescu 37,3—50 m li
ber și 47,4—50 m delfin.

7 Înotători bucureșteni 
concurează la berlin

liber și 1:
T. Furtunescu 1: 

delfin ; Liliana Stoicescu 1:12,8— 
m liber ; Liliana Bancu 1:32,1— 
m bras ; Raluca Stănescu 1:22,8— 
m spate ; categ. B : I. Sveț 69,0— 
m liber șl 1:18,5—100 m spate ; 
Oncescu 1:31,0—100 m bras și

Ieri au părăsit Capitala plecînd la 
Berlin un grup de 7 înotători bueu- 
reșteni de la Steaua și Clubul spor
tiv școlar. Ei vor* concura marți Și 
miercuri în cadrul tradiționalului mi
ting internațional organizat de Comi
tetul olimpic din R.D. Germană, iar 
joi vor lua startul la Leipzig. Gru
pul este alcătuit din Marian Slavic, 
Adrian Adam, Mihai Nicodim, Octa
vian Resler. Gheorghe Lupu, Agneta 
Sterner și Georgeta Cerbeanu.

REZULTATE NOTABILE

IN ÎNTRECERILE JUNIORILOR III
CONSTANȚA 11 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). Duminică 
de dimineață un soare nuternic își 
trimitea sulițele-i de foc deasupra 
orașului, obligîndu-te să cauți um
bră sau... apa mării. Și totuși pe 
această căldură toridă, stadionul 1 
Mai radiind ca un adevărat cuptor 
— tinerii ătlețî participânți lă cam
pionatele republicane ale juniorilor 
III au uitat de arșiță, de sete și de 
dorinfa unei băi 
toții s-au avîțtfat 
tru â obține « 
pentru a cuceri 
cu ea, tricoul de

în aceste condiții destul de

Cu 
pen- 

bune, 
dată 
țării, 
grele 

rezultatele: micildțr atleți pot fi Con
siderate ca fîințj mulțumitoare. Să 
nu uităm, de pildă, că în reuniunea 
a doua a competiției au fost înre
gistrate patru noi recorduri ale

rezulta- 
300 m : 
Stîrschi 
(Șc. Sp.

liniștitoâre. 
îti întreceri 
âțș cit mai 
tăria și o 

campion al

Iată acum cîteva dintre 
tele înregistrate : FETE : 
D. Bursuc (C.S.S.) 43,1, E. 
(Steaua) 43,2, V. Găzdaru 
Galați) și D. Melinte (Dinamo) 43,6;
80 mg: M. Stoica (S.S.A.) 12,3 — 
nou record, G. Sava (L.E.A. C-lung) 
12,8, D. Scarlat (Met.) 12,9; 4x80 m: 
S.S.A. 41,5, C.S.S. 42,0, Lie. 2 Iași, 
Steaua și Șc. Sp. Ploiești 42,4; înăl
țime : M. Kepetz (S.S.A) 1,58 m — 
nou record, G. Niță (Lie. B.P. Haj
deu Buzău) 1,54, CI. Parcaș (Lie. 
2 Iași) 1,50 m; suliță: Gh. Dumi
tru (Șc. Sp. Codlea) 30,64 m, El. 
Ciobanu (Șc. Sp. Codlea) 29,20 m; 
BĂIEȚI : 300 m: V. Dumitrescu 
(Șc. Sp. C-ța) 37,2, W. Krauss (Șc. 
Sp. Brașov) 37,6, M. Preda (Șc. Sp. 
Reșița) și S. Tăgoi (Lie. 2 Brașov) 
38,0; 200 mg; R. Ordeanu (Mureșul 
Tg. M.) 28,0, G. Kurutz (Rapid) și 
I. Lascău (Șc. Sp. Reșița)

4X80 m: Șc. Sp. Constanța 36,8 — 
nou record, C.S.S. 37,4, Lie. B. P. 
Hajdeu Buzău și Șc. Sp. Ploiești 
37,8; 3 km marș : I. Călineață (Di
namo) 14:41,6, G. Uceanu (Viitorul) 
15:18,8, D. Mihai (C.S. B. Mare) 
15:21,8; lungime: I. Victor (Șc. Sp. 
C-ța) 6,48 m, Tr. Cichi (S.S.A) 6,18, 
Gh. Stei ea (Lie. B.P. Hajdeu Bu
zău) 6,11 m... S. Ștefan (C-ța) 5,57 
m — nou record pentru copii I; 
prăjină: I. Dumitru (Șc. Sp. Plo
iești) 3,40 m, L. Toth (Șc. Sp. Ora
dea) 3,10 m, L. Minecan (C.S.S.) 3,00 
m; greutate: V. Grigore (C.S. Brăi
la) 15,44 m, C. Ciuplea (C.S. “ 
14,34 m; ciocan: N. Bîndar 
rul) 53,30 m; suliță: M. 
(Șc. Sp. Oradea) 57,84 m, I. 
(C.S. Pitești) 49,44 m. Marți 
vea loc întrecerile tic tetratlon și 
pentatlon.

Brăila) 
(Viito- 
Meșter 
Marian 
vor a-

Cornel POPA
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•• Cînd ti-ei parcat mașina în apropiere, partida de volei se pogte desfășura. in voieA. s*

••

La Predeal, cînd virful Postăvaru
lui este acoperit de nori, „vine sigur 
ploaia”. Sîmbătă și duminică cl și-a 
păstrat însă fruntea senină, așa că 
oaspeții sosiți aici la odihnă au avut 
kt dispoziție timp frumos. Pe platoul 
din fața gării, șefa biroului de turism 
Predeal. Adela Stancu. a venit ..pe 
teren” atît simbătă cit și duminică. 
Fiindcă in ambele zile, dimineața și 
după amiaza — în organizarea birou
lui — au plecat cu. autobuzul ex
cursioniști la Poiana Brașov și Pos
tăvarul : 80 sîmbătă și tot atiția du
minică. „Cdrerj au fost mai multe, 
ne-a spus șefa biroului, dar n-am 
avut decit un autobuz. Așa că am 
limitat mult înscrierile. Au mai fost 
organizate insă alte excursii cu tre- 
ili(I...“

Ne-am convins că așa era. Grupuri 
de oameni veseli au plecat din Pre
deal cu trenul spre puncte care le-au 
permis ascensiuni la Cota 1400. ca
bana Virful cu Dor. cascada Urlă- 
toarea ș.a.

Agitație mare a domnit 
două zile — de. fiecare dată 
mineața — în fața Casei de 
Aici, printr-un simplu afiș.

în cele 
la 9 di- 
cultură.

., s-au a- 
nunțat .încă de la începutul săptă
mînii excursii pcntrtl iubitorii de dru
meție la cabanele Susai și Pjrîul Rece. 
Șl amatori au fost pestă 200. „Oă- 
tncni care iubeSc turismul, ne spu
nea. duminică lă prîiiz. Valentin Mi
hai. metodist al Casei de cultură, Si 
ei n-au regretat drumul gr£u pînă Ia 
minunata terasă de ia eabaria Cerbul. 
După Cirea 20 km parcurși pe jos, 
toată lumea era bine dispusă și exis
tau solicitări să organizăm și în vii
lor astfel de excursii colective”.

Desigur, ar mai fi multe de spus 
despre modul în care și-au petrecut 
tirrjpul oameriij muncii aflăți la Pre
deal. N-au fost, nori în cele două 
zile, dar au fost... puncte negre. Bi
roul de turism a făcut înscrieri pen
tru excursii cu autocarul care — 
ocupat — a fost înlocuit cu un auto
buz mic (ceea ce a creat nemulțumiri 
la toate cele patru plecări); pe tere
nul de fotbal și atletism nu puteai 
intra decît dacă accepta] să fi amen
dat pentru... ip IrăzneaK. jar terenul 
de volei al școlii ora in rpraccre (ci" 
altfel. Singurele dhi stațiune) : la
dispoziția miilor de oameni din Pre
deal a fost o singură plasă de volei 
(dar nicăieri nu erau stâlpi) si o min
ge cu care, ne-a spus metodistul casei 
dp cultură, „pot juca și fotbal, dar des- 
călfaii*'. Deci cadru natural minunat, 
vreme splendidă, bunăvoință din bel
șug, dar inventivitatea lipsește.

Iată o parte dintre jucătoarele din lot la unul din ultimele antrenamente efectuate în sala Floreasca. De azi, 
tinerele baschetbaliste își mută tabăra pregătirilor la Satu Mare, locul de desfășurare a Balcaniadei.

Foto) V. BAGEAC

t
Elevii sînt de mqlt în vacantă. Stu

denții vor începe și ei în curind... odih
na. Cu toate acestea am mai găsit ti
neri, care de Ia ultimele răspunsuri 
orale sau lucrări scrise nu au cunos
cut, încă, repaosuJ. Este vorba de lotul 
reprezentativ de junioare, care de la 
15 iunie urmează un plan de pregătire, 
minuțios alcătuit. în vederea participă
rii echipei noăsțre la Balcaniada de 
bășchet, junioare ce se va disputa la 
Satu Mare în perioada 23—25 iulie.

Pornit pe urmele lor, reporterul a 
găsit acest mănunchi de sportive în sala 
Floreasca din Capitală. Tinerele bas
chetbaliste sinț prezente zilnic aci și nu 
precupețesc nici un efort pentru a fc- 
junge la o formă optimă în întrecerea 
celor mai bune junioare din balcani, 
pînd ani pătrdns stFb bolta sălii he-a 
întîmpinat doar zgomotul mingilor lo
vite în paretheț și panou, preCu.m și 
comenzile celor, doi antrenori.: profeso
rii Gheorgăe Benonc și. Gabriela Both.

„Elevele“ execută docile indicative 
celor doi tehnicieni. Ele fac nenumăra
te alergări, opriri în 2 șl 3 timpi, schim
bări dp direcție, sprinturi, driblinguri, 
aruncări la coș din alergare precum și 
multe, foarte multe aruncări libere. A- 
supra Intensității ultimului procedeu, 
antrenQrui Gheorghe Bănone precizea
ză : „Anul trecut, în Bulgaria, am pier
dut meciul cu echipa gazdă și deci 
locul, I, din cauza arurjcârpor libere... 
considerate drcfJt cele mai ușor de exe
cutat. Dăr, după cum s-a văzuț, nu a 
fost așa. Bulgaria a ciștigat întâlnirea 
respectivă cu 60—51, o diferență de 6 
puncte, dar elevele mele au ratat a- 
tunci 26 de asemenea... șanse ! De 
aceea, încercăm acum .să evităm sur
prizele neplăcute. Deci, după cum se 
vCde, sute, mii de asemenea aruncări 
libere vor fi executate pină la primul 
fluier de la Satu Mare, De altfel, da
torită sprjiinuiui federației, și înțelege
rii main festă te de antrenorii caic au dat 
.Jucătoare IdtjVui (și vreau să mulțu
mesc pe aceasta cale prbfcso/i’.d’r Si- 
gisrnund Ferdnci (Rapid) și Constantin 
pitțeseu (Șc. sportivă 2 Buc.), pregă
tirile s-au desfășurat în condiții exce
lente și, ca atare, nici nu pot concepe 
Ca echipa noastră să nu se claseze pe 
locul i la această ediție a Balcaniadei".

Lotul dispune de elemente bine do
tate fizic și tehnic. Unele jucătoare, 
deși foarte tipere, eum 6’înt : Tatiana 
Rădulescu (1,74), Viorica Balai (1.77), 
Măria Roșianu (1,71), Doina Buga (1,82)$

JUNIOARELE ȚINTESC TITLUL BALCANIC

piardă vreun meci • la Satu Mare, pregătiri deosebite
Liliana Rlidulescu (1,80) au peste 150 de 
meciuri Ia activ I Deci nu se mal poate 
vorbi despre lipsă de experiență... A- 
cestora li s-au adăugat după o selecție 
riguroasă, alte tinere baschetbaliste ta
lentate : Doina Prăzaru (1,83), Rodica 
Goianu (1,84), Luiza Tall (1,73), Rodica 
Capotă (1.79), stela Petra (1,78), Diana 
Mihalic (1,73), Ildllto Vilany (1,73), Au
rora Coilstantincscu (1,72), Mariana An- 
dreeseu (1,86). Din acest lot se remar
că prin conștiinciozitatea la antrena
mente V. Balai, I. vilany. M. Roșianu 
D. Prăzaru. Dar și despre celelalte, 
antrenorii au numai cuvinte de laudă.

De la Satu Mare ne-ău parvenit vești 
deosebit de îmbucurătoare. Organele 
sportive locale au pus la punct, în cele 
mal mici amănunte, toate detaliile le-

gate de organizarea în orașul de pe 
malul someșului a acestei importante 
competiții internaționale. De altfel, bas
chetbalistele din iotul nostru național 
și-au mutat, de la 11 Iulie, centrul de 
pregătire la ~ ■ --__

Sperăm ca evoluțiile tinerelor noastre 
jucătoare șă fie la înălțimea eforturilor 
ce s-au făcut Și se vor face în conti
nuare, pentru ca măiestria lor sportivă 
să ajungă la un înalt 'nivel. Balcaniada 
care va începe la 23 Iulie va constitui 
prima piatră de încercare pentru ele, 
primul examen de maturitate. Avem 
convingerea că testul, deși dificil, poate 
fi trecut cu succes de talentatele bas
chetbaliste ale generației actuale.

Paul IOVAN

Sa tu Mare.

\

RAPORT ÎNVINGĂTOR, DAR...
Ultima alergare înaintea derbyului din 

25 cri. — repetiția 
de încercare — s-a 
oarecum previzibilă, 
o cursă simplistă, 
de ordinea startului, 
talonată pe ultima 
cîștigător, și numai 
a lui Gînd, printr-un atac decisiv, i-a 
adus locul al doilea !...

Care af fl concluziile care se impun 
după această probă ? Mai întîi una de 
ordin... psihologic ! în ultimii ani, nici 

•un învingător al „Premiului de încerca- 
4re“ (Corbu — Sora — Fănîșor — Ta- 
' laz) n-a parvenit să cîștige derbyul, 

<*i numai caii sosiți al doilea (Izvin, 
. Arena, Talion). Apoi, după părerea 
noaistră, Gînd n-a fost verificat ' "
în cohtact direct cu învingătorul j 
cert că Raport șe arată ca un cal 
tr-o bucată, adică un element care 
voltă o acțiune constantă de la 
care pînă la sosire. Ca să-1 poată 
trac^ra, Gînd va trebui încercat 
parcurs cu ruperi ale ritmului, deoare
ce — fără a fi fondist — se pretează 
cel mai biue pentru porțiuni acționat^

generală. Premiul 
soldat cu victoria, 
a lui Raport, după 
Olănlța, avantajată 
a condus ostilitățile, 
mie de metri de 
intervenția în final

docil 
Este 
din- 
dez- 
ple- 

con- 
pe

cu „schimbătorul de viteză0 adîeă să și 
poată crea o poziție favorabilă lă in
trarea în linie dreaptă din care să-și 
dezvolte la finiș poanta de viteză. Că 
va fi așa și nu altfel, asta rămîne de 
văzut peste două săptămîni !...

Excepțional s-au comportat, în an
samblu, caii antrenați de către campio
nul Mircea Ștefăneșcu, care de altfel 
au și terminat învingători în trei pro
be. Pe poziții foarte firave, în confor
mitate cu regulamentul, au fost și vic
toriile lui N. Simion cu RăzOraș și Som
noroasa !

Rezultate 
Gheorghe). 
zoraș (N. 
43,5, 3.
35.7, 4.
30.8. 5.

tehnice ;
Honda, 
Ș'm’on) 

Sadea 
Hibrid 
Satira 

Jargon, 40,2, 6.
luba, Martin, . ...
vram), Gînd, olănița, Cuc, 27.5. 8. Stă- 
jac (T. Marcu), Florid, Mizantrop, 28.1, 
9. Somnoroasa (N. Slmion). Energetica, 
Sufesrtaș, 43,3.

Niddy DUMITRESCU

1.
hendaș, 46,5, 

Tăcui nas.
(I. ivan), Masca, 
(T. Dinu). Menta 
(M. Ștefănnșcu), 
Săraca (I. Bănică).

29.4. 7. Raport (G7.

Hemon (N.
2. Ră- 

M
IX’; fin, 
Semeț, 

Tor'no, 
f-fiî- 

A-
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NEGRI, CA DRACII

VACANTĂ MINOEA N-A FOST UITATANICI
Cînd credeam că reportajul nos

tru cine-verite se va sfirși cu Ca
vei, portarul căutat mai mulți ki
lometri pe plajă, ne întîlnim cu 
dr. Mircea Ciortea, medicul dina- 
moViștilor bucureșteni. Bl, împre
ună cu soțiă; lîngă un cort cam ... 
inoportun în absența soarelui, noi 
— cum vă mărturiseam în prima 
parte a raidului nostru — fără o- 
bișnuitele ustensile, creionul și 
bloc-notesul, dar gata pregătiți să 
înregistrăm și cel mai insignifiant 
cuvînt despre fotbal, atît de pre
țios, în aceste zile de totală va
canță în sportul cu balonul rotund,

gur. Băieții (Progresul a venit în 
corpore la mare ; au o tabără de 
corturi) sînt la masă. Antrenorul a 
rămas la soare, deși e poate cel 
mai bronzat de pe plajă. Discu-

cărțile lui Creangă: „Vă invit di- 
seară la un pește făcut la mese
rie. Eu mă ocup de el !“. Amînăm 
partida de pește pentru o zi cînd 
ambele tabere vor fi libere și „an-

după părerea mea, Nelu mai poate 
să joace. Echipa mai are nevoie 
de el...

— Apropo de echipă, mai vin
ceva jucători la Dinarrio?

— Sînteți cu echipa ?
— Mai sînt pe aici doar cîțiva 

jncâtbri. lie azi a venit și antreno- 
rtfl Nicușor, cu familia. Locuiește 
lâ „Felix“. N-avcm program. Fie
care în... vaiariță.

— Gî t stați ?

tăm de toate, dar înțelege repede 
ca tot la fotbal tr'erri să ajungem 
și aduce discuția spre Progresul. 
Calm, optimsit.

gajăm“ extrema dinamovistă într-o 
cursă de opinii.

— Am auzit că aveți doi puști

— Mulțumit de campionatul care 
s-a încheiat ?

— Noi sîntem, am cîștigat titlul, 
doar ! Eu, însă, puteam da mult 
mai mult. M-au necăjit și acciden
tările alea nesuferite.

— Ce se mai aude pe aici, pe 
plajă?

— Se spun multe. Unul pleacă, 
altul vine, zvonuri.... Dar dumnea
voastră știți mai multe. Ce se mai 
aude pe la București?

jucători la Dinarrio?
Bine zis. Avem ceva semnă

turi, dar nu știm cu cîți sorți dc 
izbîndă. Apoi, sincer să fiu, unele 
tentative au fost și din partea noas
tră. Una, recentă, a eșuat

— Cu cine ?
— Năstase, de lâ Progtesiil
— N-a fost de acord partea ad

versă ?
— Ba dâ, dgr ft dorit să-i dăm 

Pe altcineva în loc.
— Pe cină ?
— Pâ... Dumitrache. Ce să mai 

spurtem ?
— Cuiri apreciați tra.gerea ia 

sorți? Ce ziceți de Spartăk Trhâvă?
— E O echipă buriă, dar nu și 

irivincibilă. în dubla, partidă cii 
noi, o avantajează 4oar faptul că 
joacă manșa a doua acasă. Dacă, 
însă, ai noștri Se asigură dini pri
miți tur... Ce zici Stoenescu? ...Stoe
nescu ie afla și ei lîhgă noi. Cobo- 
rîse. între timp, din camera lui și, 
firește, îi tenta convorbirea. „Ce să 
zic ? Dacă ne pregătim bine, nu sîn
tem învinși dinainte nici la Trnava. 
Așa că..."

Stoenescu coborîse, deci la timp.

— Și cum merg antrenamentele ?
— Siiit foarte tari.
— Lucrați mult ?
— De ta opt și jumătate la unsprezece...
— întotdeauna numai dimineața ?
— Întotdeauna. Antrenorul spune că 0 muncă 

adevărată începe dimineața.
— Șl cît timp lucrați efectiv în aceste două ore 

Și jumătate ?
— Tot timpiil.
— Bine, dar nu se poate sprinta fără pauze.
— E adevărat, dar antrenorul are vicleniile lui. 

După o jumătate de oră de sprinturi la deal și la 
vale, ne acordă o pauză de zece minute, cînd tre
buie să jucăm baschet. Pentru mine e și mai greu. 
Eu încep întotdeauna exercițiile, ca model, pentru 
că;i se spune, sînt primul sau al doilea tehnician 
al echipei.

— Aveți un teren bun ?
— Nu. Ne antrenăm pe zgură. La terminarea 

lucrului sinterh negri, că dracii.
— De ce nu vă antrenați pe gazon ?
— Gazonul e pentru îneci. Și-apoi, se spune că 

această senzație de chin pe zgură te face să fii 
mai vesel ia joc.

— Ce faci după antrenament ?
— Mă duc acasă. Sînt mort de oboseală. Trebuie 

să mă culc. Apoi mă duc la masă. Am un mic 
restaurant la doi pași.

— Desigur că ai o foame de lup ?
— Arh o foame de lup, dar mănînc ca Un miel.
— De ce ?
— bin cauză greutății. După ce m-a văzut pri

ma dată la joc, antrenorul m-a întrebat: „Ce înăl
țime ăi?" l-am răspuns: 1,72. „Și greutatea ?“ 72. 
A tăcut cîteva secunde și mi-a spus: „Asta-î o

greutate exeCelentd pentru un logodnic cart se 
plimbă seara cu iubita1'. Dumneata, insă, ești fot
balist și țiu poți depăși 67. Am încercat să-l ras- 
pund : „Bine, det# eu mă A încheiat dls-
cuțid, spunînd: „La acest capitol hii tnă intere
sează părerea jucătorilor".

— Nu prea e blînd antrenorul tău.
— De loc. O dată m-am zvîrcolit toată noapted, 

din cadza unor dureri de stomac» Dimineața* am 
rugat uh coechipier să mă motiveze pentru absen
ța la ahtrenameht. A doua zi, am aflat ca țibsțtița 
a fost motivată, dar că mi s-a dat o amendă mare. 
L-am rugat pe antrenor să-mi spună de ce sînt 
amendat. Mi-a explicai calm : „Un fotbalist răs
punde de menu-ul pe care și-l alefje”.

— Și ce mănînci, în fond ?
— Mănînc foarte puțin.
— Te saturi ?
— IȚu, dar m-drn obișnuit.
— Am impresia că te-ai îngrășat, toîușl, în ul

timele zile.
— Da. In această scurtă vacanță, ărh adăugat 

patru kilograme.
— Și ce faci ?
— Le dau jos. La primul cîntar em să umț-si

gur, 67 de kilograme.
— Cum îți merge jocul ?
— Aș vrea ca în ziua meciului cu Cehoslovâcia 

să prind forma din partida cu St. Etienne, cînd anș 
înscris două goluți și am primit o frumoasă ofertă 
din partea lui Albert Batteux, cel mai cunoscut 
antrenor al Franței.

— Cum îți spun francezii, Ioane ?
— La început Îmi spuneau Jeaii, dar i-am învă

țat să-mi spună Ion. In schimb, nimeni nu reu
șește să-l pronunțe pe i de la Pîrcălab...

loan CHIRILA

(

r ' . -
Progresul a venit in corpore la mare, dar, și aici, în centrul atenției s-a 

situat Raksi, fotografiat împreună cu fetița și soția
— încă puțin. în jur de 20 iulie 

trebuie Să fim cu toții la Predeal, 
fieluam pregătirile.

■ — Aveți vreun jucător acciden
tat în echipă?

— Doar ceva mici leziuni, rai 
refer ia Nelu Nunivcillcr. în rest, 
toată lumea bine. Orieitm, prea pu
țină vacanță. Se yerbește atita de 
pregătire științifică, de refacere 
psiho-fizică după un sezon atît de 
încărcat... Dc-abia aștept reuniu
nea cu afiirerio'fîi și eu medicii să 
le spnn Și eu punctul meii de ve- 
derb și să-i întreb carii devine cu 
ace» perioadă de trei săntăipini de 
odihnă obligatorie. Faceți și tiv. o 
Socoteală: pe i iulie arii jucat fi
nala Clipei, pe 19 iulie adunarea. 
Cînd se rcincărtȘ bateriile? Și fot
baliștii profesioniști beneficiază de 
Cei puțin o lună de pauză. î:i acest 
țimp, să n-audă, să nu vadă ba
lerini ....

la tineret ce n-a văzut... Progre
sul 1

— E vorba de Gheorghe» Geor- 
gescit și Gheorghe bihu. Primtii, 
țot atacant, e măi talentat deCit 
Năstase. Și miilt mai muncitor. 
Dacă se va pregăti in Continuare 
Cit aceeași seriozitate va ajunge 
departe, departe. Șl Dinu e foc de 
talentat. O să-i vedeți pe-atniiidoi 
curind !

— Pentru că veni vorba de „cu- 
tînd". Credeți că vă poate împie
dica cineva să reveniți curind, 
adică la' anul, în divizia Â?

— N-are cine ! O să vedeți.

Omul eu sombrero, neastîmpă- 
ratul „Franțois", cum îi spun 
apropiații, își aprobă din cap, in 
treacăt, maestrul și dispare după ... 
un foc. Sus, spre terasa dinspre 
Belona îl zărim pe Sălceanu. și ... 
pe aici ne e drumul.

Cînd să părăsim plaja, zărim un 
sombrero mexican. Imediat ne gîn- 
dim la Guadalajara și la... șansa 
noastră de reporteri. Ne apropiem 
cîțivă pași și-l „slepistăm" pe An
drei Tudose, masorul naționalei și 
al Progresului. Semn că prin apro
piere .... Prin apropiere, antrenorul 
Peniță Moldoveanu, de unul siri-

i
... Bronzat și nu prea, Sălceanu 

n-are liniște nici pentru o pepsi. 
Mai întîi îl oprise un tînăr negri
cios : „Măi, tu ești din Pașcani, 
joci fotbal, nu-i așâ?“ Sălceanu își 
reamintește de un fost concetățean, 
schimbă cu el cîteva vorbe, după 
care, zărindu-ne, ne întîmpină cu 
acel dulce grai moldovenesc din

„CUPA DE VARĂ
lată cîteva rezultate ale meciu

rilor disputate ieri in „Cupa de 
vară“ :

CIMENTUL BICAZ — CEAH
LĂUL , P. NEAMȚ 1—2 (0—0).
Golurile au foșt realizate de Con- 
tardo (min. 49), Zaharia (min. 50) 
pentru Ceahlăul, Chelaru (min. 85) 
pentru Cimentul. A arbitrat C. An- 
gheliu — P. Neamț. (St. Ghimpe, 
coresp).

VICTORIA FLOREȘTI — CARAI
MANUL BUȘTENI 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost marcat dg Bejan, 
în min. 70. A condus V. Neacști — 
Ploiești (N. Conuui, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — META
LUL BUCUREȘTI 5—1 (1—1).
Autoiii golurilor: Rădoi (min. 12 
și 58), Tinț (min. 50 și 87), Crista- 
che (min. 85), respectiv Trandafilon 
(min. 4). Bun arbitrajul lui I, Dră-

.9

ghici — București. (P. Burcin, co
resp.).

PROGRESUL BRAILA — F. C. 
GALAȚI 1—4 (0—1). Au marcat: 
lancu (min. 13 și 74), C’răciunoiu 
(min. 76). Enache (min. 85) pentru 
F. C. Galați, Scînteie (min. 49) pen
tru Progresul. A condus foarte 
bine T. Leca — Brăila. (D. Cris- 
tathe, coresp.).

TROTUȘUL ORAȘ GH GHEOR
GHIU DEJ — MINERUL COMA- 
NEȘTI 1—1 (0—1). Golurile au fost 
înscrise de Pruteanu (rriin. 41) pen
tru Minerul, Pasăre (min. 79) pen
tru Trotușul. (Gh. Grunzu, coresp.).

ȘOIMII BUZĂU — AUTOMOBI
LUL FOCȘANI 4—1 (1—0).

STI

STEAGUL ROȘU BRASOV
REIA AZI PREGĂTIRILE

Conform programului stabilit 
Inițial, după terminarea ediției tre
cute a campionatului, jucătorii de 
la Steagul roșu Brașov se reîntîl- 
jnesc azi în vederea reluării pre
gătirilor. Ca și în alți ani, reîn- 
tîlnire i esie fi: ară la stadionul Ti
neretului. unde se află de cîteva 
luni «edilii clubului.

Proiectele stegarilor — primii care 
vor intra înlr-o competiție in
ternațională (8 august, la Brașov, 
cu Altai Izmir, in cadrul Cupei 
Balcanice pentru echipele de club) 
•— și noutăți din lotul echipei le 
vom afla azi.

C, GRUîA-coresp,

— Ce să se audă ! S-au stabilit 
datele pentru jocurile din prelimi
nariile olimpice cu Danemarca : 10 
octombrie la Copenhaga, 21 mai ’72 
la București.

— Dncă-i nea Tinel antrenor (n.r. 
Valentin Stănescu) ne calificăm! Arc 
un dar nemaipomenit să te con
vingă că ești mai bun decit adver
sarul și trebuie să ciștigi. Așa a 
fost și la Tirana.

Aflăm că Mustățea are nuntă du
minică (n.r. ieri) ia Satu Mare, că 
mulți se gîndesc ia eliminarea e- 
chipei cehoslovace Spartak Trnava. 
și, în sfîrșit, că echipa (mai concret 
Andrei, Cavai, Constantinescu, 
Stoenescu, Sandu Gabriel, Nuțu și 
Dpbrău), plus antrenorul Nicușor se 
află la hotelul Felix.

Căutăm Felixul. Pe drum, ne 
orientează Grama, fundașul Progre
sului. La hotel, de cum întrebăm 
de antrenorul Nicușor, băiatul de Ia 
recepție, Mircea Andronie, fost bas
chetbalist la juniorii Rapidului, azi 
dinamovist devotat, intuiește 
tea noastră și ne ajută să-l 
perim pe antrenor.

„Abia a/.i am sosit de la

calita- 
desco-

........„.... Bucu- 
rești pentru puțină odihnă", ne în- 
timpină antrenorul dinamoviștilor.

— Și noi nu vă dăm nici aici 
pace...

— A, riu ! îmi faca plăcere. La 
adăpost de emoția punctelor e hiai 
ușor să discuți despre fotbal.

— Cît adevăr e în zvonul privi
tor la o eventuală notiă condtlcere 
tehnică a echipei Dinamo? Se vor
bește de un cuplu Nicușor-Nunweil- 
Ier III.

— Nu știu nimic, vă rog să mă 
credeți. Nu eunosc intențiile cole
gului med Traian Ionescu. Și-apoi.

FLACĂRA ROȘIE

PENTRU ECHIPE FEMININE
Deși, asociația sporțjyâ

CUPA UNIREA TRICOLOR"

Fără să 
cheiere 
verite.

vrea ne furnizase și o in
ia reportajul nostru cine-

Gheorghe 
și Mircea

NICOLAESCU 
M. IONESCU

Foto : D. NEAGU

'■ ■ V.

Sălceanu (dreapta) șl Cavai sau o „repriză" de deconectare 
nu strică...

FEZULTATE PRONOSPORT PRONOEXPRES

I

Grup-Progresul, cu antrenorul P. Moldoveanu și masorul Tudose, 
cel cu sombrero, în mijloc

Deși asociația sportJyS Unirea Trico
lor nu a asigurat condlițl de desfășu
rare dintre cele mal bune (pentiu 
care-i acordăm circumstanțe atenuante^ 
fiind la prima acțiune organizată șt ne- 
vind o bază sportivă proprie), compe
tiția feminină dotată cu „Cupa Unirea 
Tricolor" a consemnat o reușită ddr» 
punct de vedere fotbalistic. Cele cîteva 
sute de spectatori, prezențl pe terenul 
IU al stadionului Constructorul, au pal
pitat ca la... un meci masculin, au a- 
sistat la faze spectaculoase, au văzut 
goluri frumoase, lovituri de penalty 
(transformate și netransformate). Din
tre cele patru echipe participante 
s-au detașat două : Flacăra roșie (an
trenor G. Barasch) șt Unirea Tricolor 
(antrenori M. Tufan și N. Chlrilâ). 
care, cu ctteva jucătoare talentate fr» 
formații, au frumoase perspective. După 
patru ore de întreceri (s-au jucat 8 
meciuri ă cîtg 30 de minute, clasa
mentul 1ntocmlndu-se pe baza goluri
lor înscrise) s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Flacăra Roșie — . Țesă? 
toriiie reunite 6—0. Unirea — U.M.B. 
2—0. Țesătoriilo reunite — U.M.B. 1-0, 
Unirea — Flacăra 1—1, U.M.B. — Fla
căra 0—2. Unirea — Țcsătoriile reunite 
0—1. Astfel, trofeul pus în joc a fost 
cucerit de eohipa FLACĂRA ROȘIE 
cu 9 goluri. S-au remarcat jucătoarele: 
Fiorica Stegaru și Dtdina Serbezcann 
de Ia Flftcăra roșie. Maria Delicoi și 
Tanța Dlnca de la Unirea Tricolor.

C. D. NEGREA

PE MARGINEA CELUI DE AL V-LEA CURS U.E.F.A. PENTRU ANTRENORI

CERINȚE ACTUALE
ALE PREGĂTIRII JUCĂTORILOR

AȘA ARATA O VARIANTA 
Cu 13 REZULTATE EXACTE LA

CONCURSUL PRONOEXPRES 
NR. 28, ETAPA DIN 11 IULIE 1971

I. Dunărea — Metalul Buc. 
II. T. M. Buc.

III.
IV.
V.

VI.
Vțl.

VIII.
ix.
x.

XI.
XII.

XIII.

S. N. Olt. 
Progresul Br. — F. C. G. 
Dacia Galați — U. Tr. Br. 
Cimentul Med. — P. C-ța 
E. C-ța — I. M. U. Med. 
V. Roman — C.F.R. P. 
Cimentul Bicaz — Ceahlăul 
Petrolul M. — Textila Buh. 
Ș. Buzău — Auto. Foc. 
Olimpia Rm. S. — Met. B. 
I.R.A. Cîmpina — Poiana 
V. Florești — Caraimanul

Fond de premii: .152 001 lei,

1
x
2
2
2
1
1
2
1
1
x
2
1

Plata premiilor va începe în 
pitâlă de la 16 iulie pînă la 25

NUMERELE EXTIÎASE LA
EXPRES

ca- 
au-

gust ; în țară de la 20 iulie pînă 
la 25 august 1971 inclusiv.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONO-
DIN 11 IULIE 1971

I
EXTRAGEREA a
EXTRAGEREA a

a
a

EXTRAGEREA I 15 19 26 14 12 16 34 10
Il-a: 39 13 18 22 7 11 43 28

IlI-a : 19 9 15 2 36 20 11 45
IV-a : 29 33 4 16 11 36 8 22
V-a: 1 45 12 31 9 21 29 38

Fond de

în această direcție au fost expuse 
foarte rpulte considerente, dar îna
inte de toate ni se pare îndreptățit 
să sedatem în evidență unele ele
mente apreciate ca fiind cu totul 
depășitri îri fotbalul modern. Din
tre ăcăătea, au fost menționate : fot
balul dur, periculos ; ritm de joc 
încetinit; specializare excesivă pe 
posturi; jocul prepondef-ent defen
siv ; capacitate de Moft scăzdtă.

în schiihb, s-a subliniat că fotba
lul contemporan se dezvoltă avînd 
la bază următoarele

. JOC îN 
MIȘCĂRE

Această, înseamnă 
trebuie să dispună de o excelentă 
prrigâtire fizică și, așa cum au sub
liniat unii referenți, mai ales de 
viteză și rezistența. în cele 90 de 
minute Sie jocului, fotbalistului 
nu-i este permis să manifeste scă
deri de randament fizic, întrucît a- 
cestea 
asupra 
chipe.

2 —
Această cerință se impune cu atît 

mai mult, cu cît dinamica jocului 
contemporan solicită jucătorii în 
cele mai diverse spații ale terenu
lui, nu numai în zonele statornicite 
în fotbalul tradițional.

Unii referenți au arătat că în ca
zul unei echipe, un număr de 8—9 
jucători trebuie să știe să joace pi' 
orice post, fapt care atrage atenția 
asupra necesității modificării opticii 
învechite, dăunătoare, potrivit că
reia jucătorul de fotbal este super- 
specializat pe un singur post.

Foarte edificatoare în această di
recție au fost și unele antrenamen
te și meciuri filmato, expuse în 
cadrul cursului, în care fundașii 
deveneau atacanți foarte periculoși, 
după cum atacanții duceau 
„greul" apărării.

Incontestabil, fotbalul actual 
devenit un joc al fazelor și nu al 
posturilor. In acest context, pregă
tirea fizieă, tehnică și tactică do- 
bthdeșie semnificații atît de mul
tilaterale pentru fiecare jucător în 
parte, incit anulează de-a dreptul 
ideea că fotbalistul îndeplinește în 
echipă o singură funCțiej un singur 
post. Desigur, o asemenea concep
ție nu a călăuzit spre concluzia re
nunțării la ideea specializării jucă
torilor, ci, dimpotrivă, spre conclu
zia valorificării lor maxime într-o 
ăiplmită funcție, dar și aceasta pri
vită elastic, âșa cum o cere dina
mica jocului, așa cum o impun ac- 
țiunfea-Surpriză și realismul jocului 
privit în întregul său.

Deci nici foarte bun la „toate", 
dar nici excesiv specializat pe o 
șțngură zonă, u ,

caracteristici:
PERMANENTA

că jucătorul

se repercutează implacabil 
randamentului întregii e-

RAZA MARE DE ACȚIUNE

Și

a

ATAC — MIJLOC și APĂRARE.
În zona de atac crește vițeza, se 

accentuează manevrele de învălui
re a apărării adverse și finalizarea 
directă. Mijlocul terenului repre
zintă platforma de preparare a ac
țiunilor de joc ; apărarea are drept 
caracteristică închiderea spațiilor 
de acțiune pentru atacanții adverși, 
îmbinîndu-se după nevoie, marca
jul om la om cu zona.

Mai mulți referenți inclusiv dei 
din Brazilia, au insistat, asupra or
ganizării riguroase * jocului în a- 
părare, chiar dacă în același timp, 
au subliniat ca sînt părtași fără 
rezervă ai jocului ofensiv.

6 — INTENSIFICAREA MASU
RILOR EDUCATIVE

3 — JOCUL DE FOTBAL SOLI
CITA MAI MULTA INTELIGENȚA

Și este explicăbil, în condițiile în 
bare jocul a devenit mai dinamic 
și rapid, iar fazele de atac și apă
rare alternează cu mare repeziciune. 
Cînd adversarul trebuie întrecut pe 
spații tot mai restrînse și într-un 
timp cît, mai scurt, gîndirea lentă, 
șablonardă, execuțiile tehnice ino
portune au devenit elemente cb al
terează calitatea și eficacitatea fot
balului modern.

Ca urmare, exercițiile tehnice, 
tactice, de pregătire fizică nu pot fi 
considerate un scop în sine, ci și 
instrumente prin care să se dezvol
te reacția spontană, gîndirea crea
toare, inițiativa, capacitatea de a 
rezolva fazele cît mai eficient, ori
ginal și chiar inedit.

Ni s-a părut foarte valoroasă o 
intervenție care lega noțiunea de 
contraatac — de contre-pied, adică 
incluzînd și acea inteligență de a 
surprinde adversarul chiar în mo
mentul celui mai mic dezechilibru 
al jocului, al poziției corporale, al 
celei mai mici neatenții. în aceste 
condiții, fotbalul cu asemenea ca
racteristici ni se pare pe cît de va
loros, pe atît de stringent necesar 
să fie promovat în rîndul jucători
lor noștri.

4 — 
7INTA 
TIFRI 
MENT

Teza 
nouă, dar ținînd seama și de unele 
filme vizionate, la Klosters, cît și 
de intervențiile diferiților referenți, 
ea s-a impus atenției în mod cu to
tul deosebit. Adică, în antrenament 
se includ și se prelucrează în mă
sură tot mai largă anumite „prefa
bricate" de joc, într-un cuvînt, ac
țiuni desprinse din jocuri, exersate 
în antrenamente și redate tot jo
cului, dar aplicate pe un plan su
perior.

Rezultă că antrenamentul de azi 
își schimbă tot mai mult profilul, 
nernairămînînd numai un proces a- 
nalitic, ci și de globalitate dar o 
globalitate funcțională, necesară jo
cului și nu executării unor acțiuni 
cu indici de randament superior, si
tuații în schimb în afara cerințelor 
concrete ale jocului.

5 — JOCUL MODERN SOLICITA 
ECHIPA CAPABILA SA ACȚIO

NEZE ÎN ORICE MOMENT LA UN 
NIVFL SUPERIOR DE ORGANI
ZARE

Intervențiile cu privire la Orga
nizarea și desfășurarea jocului au 
dezvăluit încă o dată necesitatea 
celor trei linii ale echipei și ale ce
lor trei zone imaginare în care se 
desfășoară fazele ; ~ ~~ " “

FOTBALUL
MAI 

ÎNTRE JOC SI ANTRENA-

ACTUAL PRE- 
PUTINE DIFEREN-

respectivă nu este eu totul

În acest domeniu, au fost subli
niate numeroase și valoroase idei, 
menite să preîntîmpine manifestă
rile negative ale jucătorilor sub ra
portul comportamentului lor în ca
drul echipei. A fost combătut, fără 
rezerve, vedetismul în cadrul echi
pei și în viața particulară. S-a sub
liniat cît de nocivă poate deveni 
sustragerea jucătorului de la trava
liul comun. Mai mult, unul dintre 
vorbitori menționa că fotbalul anu
lui 1974 va consemna anularea ju- 
cătorilor-vedetă, poate excluderea 
acestora din echipe tocmai datorită 
responsabilității individuale și co
lective, astăzi intens solicitate în 
orice activitate organizată. Se con
firmă, deci, că fotbalul nu poate 
fi jucat numai prin talent, ci ne
apărat dublat de muncă intensă, 
perseverență și dăruire de sine.

Activitatea educativă, așa cum s-a 
menționat, trebuie să primească și 
ea un caracter foarte dinamic, fapt 
implicat de mutațiile permanente 
ce apar în componență echipei. A- 
dică prin faptul că, periodic, în e- 
ehipă intră și ies o serie de jucă
tori, procesul 
respectiv este 
deci impune 
jucătorilor.

Fără realizarea principiului toți 
pentru unul și unul pentru toți, tui 
se poate concepe obținerea unui 
randament superior. În desfășura
rea muncii educative, s-a subliniat 
necesitatea exigenței antrenorului, 
dar și a datoriei acestuia de â ține 
un contact strîns cu jucătorii, cdn- 
sultîndu-i chiar în problemele care 
condiționează bunul mers [(i pregă- 
‘:“M al celui legat de participa- 

jdctlri.

sudării colectivului 
complex, anevoios, 

solidaritatea tuturor

tirii și 
rea în

premii: 2.008.773 lei
tragere sp vă face astfel: in capitalăpentru această

începînd oe miercuri 21 iulie pînă la 26 august 1971 inclusiv ; în țară 
începînd de aproximativ, vineri 23 iujie pînă la 26 augușț .1971 inclusiv.

Plata pi etniilor Prof.
Prof. L ȘICLOVAN 

ANGELO NiCUlESCO



CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA

ISTORIA (DRAMATICA) A UNEI MEDALII DE BRONZ
VIENA, 11 (}»rin telefon de la tri- 

■titul nostru special).
Era trecut de miezul nopții, sîm

bătă la București, cind 3 floretiste 
își disputau, la Standhalle, bara
jul ce avea să decidă căreia din
tre ele îi va reveni titlul dc 
campioană mondială. Se aflau an
gajate in uoeasfti dramatică dis
pută. foslfc campioană a lumii 
(Gdansk. 1J«3) și olimpică (To
kio. 1964) maghiara Ildiko Rejto, 
franceza Marie Chantal De Petris- 
Demaitle și reprezentanta 
noastre, Ana Ene-Pascu. 
dintre ele accumulase cîte 
torii în finala desfășurată 
privirile a peste 2 000 de 
tori, ia o înaltă intensitate 
țională.

Ana Pascu a debutat în turneul 
final cu un asalt excepțional de 
frumos în care suita impetuoasă 
rin acțiuni clare și inspirate i-a 
adus o victorie netă asupra flo
ret istei franceze Demaille : 4—0 !

în prima manșă. Rejlă a cîș- 
tigat cu ușurință ambele asalturi 

4—1 la Tordassy și 
Szolnoki), în timp ce 
a întrecut-o cu mari

țării 
Fiecare
3 •vie- 

sub 
speeta- 

emo-

•usținute) 
4—0 la 
Gorohova 
eforturi pe Demaille (1—3).

Manș:i a doua a început cu 
«saltul dintre Pascu și Gorohova, 
care avea să fie întrerupt de 
rectorul tehnic Ia scorul de 
Pînă în acea clipă asaltul 
luase astfel: 1—0, 1—1. 2—1, 
2—3. 3—3, ișir Gorohova 
un 

teri 
nlc 
B'iel, 
fi’-mat 
tehnic, 
hovâ din finală pentru 
nu și-ar fi apărat șansa în 
tul respectiv. Fete interesant 
sf j.’.t. în legătură cu 
t'rîre ftVa precedent 
C.M. de scrimă (deși 
la Rotterdam a C.M. de 
e existat tin caz flagrant 
combat în finita probei 
d’”) că atit directoratul 
e’t si îuriul de anei nu au 

considerare declarația.
sportivei sovietice, ea și

di- 
3—3. 
evo- O_ •'

3—3, ișr Gorohova primise 
avertisment pentru nasivitatc 
planșă. După o oră de dezba- 

în cadrul directoratului teh- 
și apoi în fața juriului 
acesta din urmă a 

hotărirea directoratului 
de a o exclude pe Goro- 

faptul că 
asul - 

de 
această ho- 
în istoria 

în ediția de 
tineret 

de noa
de SD'I- 

tehnic 
luat 

declarata scrisă 
ea si ne cea 

ei, Mananenlto, în

de
con-

tn <.....
F 5 . ”... I , . .
b antrenorului

care se afirmă că medaliata cu 
cur Ia mondialele de la 
anul trecut, a început finala 
o criză acută de

Dc 
beneficiat, 
din 
fel 
va. 
vat

Ankara,
cu

ficat.
pe urma acestei hotărîri a 

indiscutabil, Demaille, 
al cărei activ dispărea ast- 

înfrîngerea suferită la Gorohn- 
Faptul nu a trecut 

în 
trăgător, 
național 
italianul 
această 
seama 
francezii în cadrul forului mon
dial al scrimei.

Lupta pentru titlu a reînceput 
cu asaltul Demailie-Tordassy, cîș- 
tigat de prima cu 4—3, după ce 
fusese condusă cu 3—1 si după
ce leșinase pe planșă. în con
tinuare floretisia franceză 
tigât la Szolnoki, cu 4—1 
Re’t5 cu 4—3 (1—2, 2—3...)

Ana Pascu, epuizată nervos după 
lunga așteptare a verdictului, pri
vind asaltul ei anterior, a tras sub 
posibilități. în întî’nirea cu Rejto 
și a pierdut cu 4—1. Ea s-a regăsit, 
însă. în ultimele două asalturi. în- 
trecîndu-le ne Tordassy cu 4—2 șj 
apoi pe S’olnoki cu 4—3.

Barajul s-a 
scoruri la limită, 
lupta acerbă și 
neutru cucerirea 
Păcat, însă, că reprezentanta noas
tră a început timid ambele asal
turi. fiind condusă cu 2—0 atit de 
Rejto cit și de Demaille. Ulterior 
ea a reușit să refacă terenul, ega- 
lînd-o ne Demaille la 2—2, apoi la 

pe Re’ta de la 1—3 la 
uri lupta de- 

adversarele 
așadar

neobșer- 
lo.ja presei, unde fostul 
actualul arbitru in ter

ți comentator de scrimă, 
Carlo Filogamo punea 

hotărîre discutabilă pe 
influenței pe care o au 

în

a 
Si

soldat numai eu 
ilustrînd astfel 
enuizantă dusă 
titlului mondial.

3—3. în nmbe’e c 
cisivă a fost dată de 
ei, rare au precedat-o 
decernarea medaliilor.

Clasamentul final al 
vidua'e de floretă femei arată ast
fel : 1. Marie ChaiVal-Deniaille 
(Franța) 3 v.d.b., 2. IMiko Beifo 
(Ungaria) 3 v.d.b.. 3. ANA PASCU 
ROMANIA) 3 v.rl.b.. 4. Ildiko Tor- 
dassy (Ungaria) 1 v. Maria Szol- 
noki (Ungaria) 0 v.

Duminică dimineața a început 
și proba individuală de spadă. Par-

FOTBALIȘTII GRECI
AU CIȘTIGAT CUPA BALCANICA

ATENA, 11 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

In ultima seară a „Cupei Balcani- 
ce“ a fost probată din nou pasiunea 
g-edilor pentru fotbal, stadionul Pa- 
nathihaikos fiind asaltat eu toate că 
exista concurența unui festival inter- 
n ifional de muzică ușoară (pe sta
dionul Olimpic) unde apărea, hors- 
concurs, Johny Holliday.

In deschidere, România — Albania, 
»l treilea meci susținut din două in 
două zile de fotbaliștii noștri. De la 
început, albanezii au jucat excelent, 
au fost mai energici (veneau după 4 
7/to rie odihnă), i-au păzit ca niște 
cerberi pe înaintașii români, depășin-

să ratf.m de cîteva 
mare ocazie în min.

CLASAMENT FINAL
1. Grecia
2. Bulgaria
3. România
4. Albania
5. Iugoslavia

4
4
4
4
4

3
2
1
O 
O

1
2 *>

1

3
6
4

8—11
6—11

ti
ll—

7
6
t
2
1

simple, iuți, deru-du-f prin atacuri
fante, bazate pe demarcări multiple 
»au pe fente iscusite. Albanezii s-au 
exprimat foarte variat, combinind 
prelungit pe toată lățimea frontului 
de atac și pășind cu o exactitate de 
invidiat. Pînă la pauză le-ta reușit 
tot ce-a’î încercat, prestind un ex
celent joc colectiv. Ei au marcat prin 
Fernacka (min. 26) la o greșeală co
lectiva a fundașilor români și prin 
lanku (min. 34) după un dribling 
senzațional. In acest răstimp, noi

aveam 
mai 
mingea centrată de Năstase s-a plim
bat pe linia porții și Iordănescu — 
obst.rucționat — n-a reușit s-o intro
ducă în plasă. A doua repriză va fi 
considerată, probabil, cel mai bun 
moment de fotbal al întregului tur
neu. După pauză, jucătorii români au 
evoluat excepțional (miraculoasă 
schimbare), realizînd splendide com
binații care aveau să zdruncine echi
pa atit de bine organizată a albane
zilor, Iordănescu, Năstase, Petreanu 
și ceilalți au dezechilibrat complet o 
apărare betonată și dură, reușind s-o 
desfacă, și să amenințe continuu poar
ta l’.’i Muhedini. E suficient să men
ționăm ocazia ratată de Cassai (min. 
67), cind de la 3 m n tras în bară, 
precum și lovitura de la 11 m necon
cretizată de Iordănescu (min. 85 — la 
scorul de 2—2), cind balonul a lovit 
din nou bara, după cc portarul advers 
fusese aruncat in partea opusă. Am 
obținut egalarea prin golurile mar
cate de Petreanu (min. 53 — după o 
excelentă pasă primită de Ia Iordă
nescu) și Năstase (min. 76) care a 
șutat senzațional, după o combinație 
cu Cassai-

Au jucat.: Iordache (min. 37 Ște
fan) — Niculeșcu (min. 68, Popovici), 
Sâtmăreanu II, Olteanu, Hajnal, Tă- 
năsescu. Simionaș. Petreanu. Cassai. 
Iordănescu. Năstase.
tn ultima partidă a competiției, forma

țiile Greciei și Bulgariei au terminat r.e- 
decis, astfel că fotbaliștii eleni au înche
iat întrecerea pe primul loc :

Romulus BALABAK'

ticipanți — 138 de trăgători. Pen
tru cuprinderea lor în primul tur 
au fost necesare nu mai puțin de 
24 de planșe ! în acest tur de de
but toți spadasinii români s-au 
comportat bine. Pongraț a ocupat 
lecui 2 în serie cu 3 v. (5—3 la 
Brethold. Vardi și Teiler). Același 
Ioc l-a avut și Sepessy, de aseme
nea, cu 3 victorii (5—2 la De Silva 
și 5—3 la Hacke și Gonsior, unul 
dintre favoriții probei, care va fi 
eliminat 1). Ceilalți trăgători ro
mâni au avut poziția a 3-a în se
riile respective, Bărăgan cu cite 2 
victorii (5—2 la von KToh și 5—3 
la Reis), Istrate cu 3 victorii (la 
Eclling cu 5—1, la Rejap cu 
și la Araki cu 5—4) 
cu cîte 3 victorii.

Echipa 
încheiat 
locul 5. 
sferturi, 
în fața Austriei. Apoi, pentru locu
rile 5—6, sabrerii țării noastre au 
întîlnit’ 
dispus 
dahazi
Nicolae 
1—2 se 
și Ungariei, iar pentru locurile 3—4 
cele ale Italiei și Poloniei. Franța 
și Austria 
7—3.

în turul 
spadasinii 
nați!

ILIE NĂSTASE (in finală cu Leschly)

și ION TIRIAC au ciștigat

și Du(u la fel

a României 
mondială 

s-a calificat in 
■după o victorie cu 9—-1

de sabie 
competiția 
Inițial ea

a 
pe

formația R.F.G. de care au 
cu 9—3 (3—1, 6—2) : Bu- 
3 v., Irimiciuc, Vintilă și 
cite 2 v. Pentru locurile 

vor întrece echipele U.K.S.S.

își vor disputa locurile

2 al competiției, toți 
români au fost elimi-

A lll-a BALCANIADĂ DE ȘAH

JUCĂTORII NOȘTRI AU ÎNVINS

probele de simplu și dublu la Baastad
BASTAAD (prin telefon). Din nou 

o dublă victorie pentru tenismanii ro
mâni Tlie Năstase și Ion Tiriac, viu a- 
plaudați de miile de spectatori prezenți 
ieri la> ultimele finale ale turneului 
internațional djn localitate. După cm 
l-a învins pe australianul Rut’fels în 
semifinale, la capătul unei spectaculoase 
demonstrații cu 7—6, 6—3, 1—6, 6—3, 
Ilie Năstase s-a calificat în finala com
petiției împreună cu danezul Leschly. 
Acesta din urmă și-a ciștigat dreptul 
de participare la această ultimă fază 
a turneului prin succesul obținut în fața 
lut Santana cu 7—6, 2—6, 5—7, 7—6,
5—4 (abandon).

Tn ultima partidă, în ciuda faptului 
că a pierdut primul set cu 6—7, Iiie 
Năstase 
print r-o 
precise, 
permis 
turi cu

A urmat finala probei de dublu 
care reprezentanții noștri au avut

adversari pe J. Pinto Bravo (Chile) șl 
G. Seewagen (S.U.A.) Tiriac și Năstase 
au întîmpinat o rezistență mai dîrză 
in prima parte * meciului si au cîști- 
gat cu 7—6, 6-1.

LA MARE LUPTA
ATENA, 11 (prin telefon) Grea a 

fost dimineața de duminică în care 
fuseseră programate partidele în
trerupte din ultima rundă și ale 
căror rezultate trebuiau să hotă
rască învingătoarea!

După ce la hotelul Theoxenia se

BALCANIADA DE TENIS

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI
s-a impus in fata lui Lesclily 
serie de lovituri puternice și 

de o mare varietate, care i-au 
să-și adjudece următoarele 
6—2, 6—1 și 6—4.

S-AU CLASAT PE PRIMUL LOC

probei indi-

ZAGREB, 11 (Prin telex, de la 
redacția ziarului Sportske Novosti). 
Duminică au luat sfîrșit întrecerileSebastian BONIFACIli

Ieri, in timpul cursei de automobile de pe. circuitul de la Noris de 
lingă Niirnberg. automobilistul mexican Petdr > Rndriguez a fost accidentat 
și internat in stare gravă la spital unde a decedat. în urma acestui acci
dent cursa a fost întreruptă.

In imagine, un aspect din cursăț cu puțin timp înaintea accidentului. 
Iu prim plan, Jacide Ickx, urmat de mexicanul Rodrigues.

Telefoto:

U.R.S.S.-ROMĂNIA 6-5

A.P.—Agerpres LA POLO JUNIORI

Concursul internațional de pentatlon modern de la Varșovia

REPREZENTANȚII NOȘTRI
AU DEBUTAT PROMIȚĂTOR

da neprevăzut a 
_ întrecere amicală

dintre echipele de polo juniori ale Ro
mâniei și Uniunii Sovietice. Încurajați 
de succesul din prima zi, jucătorii noș
tri au început foarte dezinvolt, 
atacat cu maximă eficacitate și 
trei minute conduceau cu 2—0. 
păcate, ei nu au mai continuat in 
lași 11;.... T-2 . ~
să-și revină și să preia inițiativa, 
minute mai târziu, a fost rândul 1 
ționate! sovietice să conducă cu

Palpitantă și plină 
fost cea de a doua

Varșovia a început un con- 
internațibnal de pentatlon mo- 
la care participă sportivi din 

Bulgaria, 1 lom, inia și 
echipe). Prima probă 
s-a disputat ieri pe

La
curs
dern
Cehoslovacia,
Polonia (cu 3
— călărie —
un traseu dificil Pentatloniștii ro
mâni au avut o comportare merita-

7 VICTORII ROMÂNEȘTI IN DECATLONUL NAUTIC
(Urmare din pag. 1)

devăr, la întîia „întoarcere1- ei oco
lesc primii buclă de balize, condu
cted cursa pînă spre final cînd, a- 
tacînd puternic pe ultima sută de 
metri, sportivii maghiari recupe
rează rapid, însă echipajul nostru 
ți.șnește, trecind primul linia de 
sosire. Tov. ANGHEL ALENE, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, în- 
mînează medalia pentru locul I în

Snagov, în-
(R.F. a Ger-

decatlon nau-

epuizante, locui I in proba de K 2 
— 10 000 m. în sfîrșit, cursa de K 
1 — 10 000 m încheie tradiționala 
regată internațională 
vingător : Schneider 
maniei).

A fost un splendid
tic, încheiat cu 7 victorii românești.

Rezultate : K 1 — 500 m bărbați:
1. A. Vernescu (România) 1:54,5, 2.
E. Botez. (România) 1:55,5, 3. K.
Heinroth (R.D.G.) 1:55,7; C. 1 — 
500 m : 1. D. Dewe (R.F.G.) 2:01,5,
2. Wichmann (Ungaria) 2:03,0,

Munteanu) 1:49,1, 3. Bulgaria (Boi- 
cev, Dariijanov)
4>: 500
nescu,
7:30,7,
Roșea, 
mânia 
trichi)
România 
42:42,0, 2. 
42:42,3, 3.
nov) 43:12,4; C 1 — 10 000
Wichmann (Ungaria) 47:25,0, 
rabiev (România) 47:34,0

1:49,4 : K 1 — 
tn bărbați : 1. România (Ver- 

Botez, Sci-otnic, Ivanov) 
2. România (Simiocenco, 

Iacdb, Zafiu) 7:31,2, 3. Ro- 
(Pavel, Rujan, Terente, Pa- 
7:35,0 ; C 2 — 10 000 tn : 1.

(Calabiciov, Covaliov) 
Ungaria (Hingl, Cserna) 
România (Maxim, Simio- 

nt: 1.
2. Va- 

rchi-

Start in proba de C 3 — 10 000 m.

această probă canoiștilor Covaliov- 
Calabiciov.

Următoarea probă (C 2 — 10 000 
jn) este cîș-tigată de redutabilul 
sportiv maghiar Wichmann, pe lo
cul secund — după o evoluție me
ritorie — ciasîndu-sc Lipat Vara- 
biev. Penultima întrecere de fond 
se va solda cu o nouă. victorie ro
mânească, Coșniță — Simiocenco 
realizînd, la capătul unei întreceri

Pfeipfer (Ungaria) 2:03,5; K 4 
500 in femei : 1. România (Dumitru, 
Nichiforov, Lovin, Humă) 1:41,4, 2. 
R. D. Germană 1:42,7. 3. R. F. a 
Germaniei 1.43.2; Ii 2 — 500 m 
bărbați : 1. România (Dragulschi,
Pavel) 1:39,2, 2. România (Coșniță, 
Simiocenco) 1:39,3, 3. România (Za* 
fiu, Negraia) 1:39,5 ; C 2 — 500 m : 
1. România (Danielov, Sîmionov) 
1:48,6, 2. România (Calabiciov,

pilski
10 000 
miocenco) 39:44,5, 2. .wn 
carencu, Zabara) 39:44,9, 
nia (Artimov, Terente) 
România (Iacob, S'.iotnic)
K 1 — 10 000 ni: 1.
(R.F.G.) 43:09,2, 2. Roșea (România, 
43:28,10, 3. Pasche (F.F.G.) i3:32,3. 
în această probă caiaciștii Vara- 
biov și Terente au fost descali
ficați.

(Bulgaria) 48:06.7 ; K 2 —
m : 1. România (Coșniță. Si-

2. România (Ma
ll. Româ- 

39:45,2, 4. 
39:45,9 ;

Schneider

Kvdacția •>> aUminishuția ; Bucuroșii, Ur Vd-ik Conta tir. 16; telefoane: centrală 11 IU US,

rie, Marian Cosmescu și Dumitru 
Spîrlea ocupînd locurile 1 și res
pectiv 3, cu același număr de punc
te : 1100 (pe locul 2 s-a clasat po
lonezul E Katner). Ceilalți doi. re
prezentanți ai noștri. A. Covaci 
(1070 p) și A. Nagy (970 p), au ocu
pat locurile 8 și respectiv 
clasamentul pe echipe după 
probă, conduce Polonia I cu 
urmată de România (3270), 
II (3265), Bulgaria (3100), 
slovacia (30a)) și Polonia III (2150). 
Azi are loc proba de scrimă.

20. în 
această 
3300 p, 
Polonia 

Ceho-

au 
după 

Din 
_. .._______ ____.____  .. ace-

ritm. dind posibilitatea oaspeților ■ - • - ■ ----------- Șase
selec- 

______ ________ ___ __ .___  .. două 
goluri (4—2). Nu pentru mult timp însă, 
căci începînd din repriza a treia, româ
nii au asaltat pur și simplu poarta 
lui Klebanov (foarte atent. în meciul de 
ieri) ; Dan Frlncu realizează o serie 
de 3 goluri șl iată din nou pe juniorii 
români în avantaj (5—4).

Finalul disputei a fost pasionant. Gaz
delor nu le mai reuștește nimic în atac: 
în schimb. Zubkov — cu două șuturi de 
la distanță — II surprinde neatent pe 
FI. Slavei, pecetlu’nd scorul final al 
partidei : 6—5. (1—2, 3—1, 1--2, 1—0) pen
tru echipa U.R.S.S. In ultimele minute. 
I. Slavei șl Frlncu au avut ocazii mari 
de a egala, pe care le-au ratat. Reali
zatorii meciului : Zubkov 4. Ratușln, 
Karpov de la învingători și Frlncu 
1. Pop de la învinși.

ÎN „AMICALELE1* DE VOLEI DE LA

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl R.P.D. COREENE
SI-AU IMPARTIT VICTORIILE

V f

IAȘI, 11 (prin telefon, de la co
respondentul nostru).

Sîmbătă și duminică s-au mai 
disputat două întîlniri amicale in
tre reprezentativele feminine ale 
României și R.P.D. Coreene. Pri
ma a revenit oaspetelor cu. 3-1 (6, 
—9, 7, 3) datorită aceluiași joc
plin de fantezie, acrobatic și 
regularitate. Echipa noastră 
avut coeziune, pasele au fost im-

de 
n-a

TURUL FRANȚEI (13)
Etapa a 13-a din Turul Franței 

a programat la Albi o cursă con- 
tra-cronometru, pa o distanță de 
16,300 km. Victoria a revenit așa 
cum era de așteptat lui Merckx în 
22:57,5, urmat de. Ocaua 23:08,7, 
Grohoort 23:08,9. Guimard 23:23,6, 
Bracke 23:23,9. Astfel, Merckx țiu 
s-a putut apropia de Ocana decît 
cu puține secunde. în clasamentul, 
general, tricoul galben continuă să 
fie purtat de Ocana, urmat de 
Merckx la 7:23, Zoetemelk 9:26,0, 
Van Impe la 10,14. Gosta Petersson 
la 10,30 etc.

H. FASSNACHT 2:06,1-200 M
DELFIN, RECORD EUROPEAN
Serla excelentelor performanțe con

tinuă in piscina din Santa Clara, iar 
printre învingători întîlnim din nou pe 
marile vedete australiene Shane Goli'.d 
șl Graham Windeatt (la 400 m mixt !). 
alături de europenii Hans Fas'snac! ț și 
Gunnar Larsson.
.200 m liber (b) : Larsson (Suedia)
1:57,2, Kinsella (S.U.A. 1:57.6 : 200 m
delfin (b) : Fassnaclu (R.F.G.) 2:06.1— 
ree. european, Sarighin (U.R.S.S.) 2:07.2: 
100 m spate (b) : Chatfield (S.U.A.) 61.0 : 
400 rn mixt <b) : Windeatt (Australia) 
4:40,5 (rec.). Larsson 4:40.9 : 200 m liber 
(1) : Shane Gould (Australia) 2:06,6 : 
200 m delfin (f) : Karen Moe (S.U.A.) 
2:21,0, Alice Jones (S.U.A.) 2:22,4 : 100
m spate (f) : Keena Rothammer (S.U.A.) 
68,2, sue Atwood (S.U.A.) 68.5 ; 400
m mixt (f) : Karen Plaisted 
5:07,9, 
(rec.).

Atwood _______ __ _
Karen Plaisted (S.U.A.)

Karen Moras (Australia) 5:08,1

Iu ou

Balcaniadei de tenis. Reprezentati
vele României s-au clasat pe primul 
loc. Iată rezultatele înregistrate în 
ultima zi a competiției : Homânia- 
Grecia (feminin) 2—1, România-Gre- 
cia (masculin) 2—1, Mărmureanu — 
Kalogheropoulos 0—(>, 6—3 3—6,
5— 7, Dron — Gavrilidis 6—4, (>—3,
6— 0, Mărmureanu, Dron — Kalo
gheropoulos, Gavrilidis 4—6, 6—0, 
6—3, 6—4. Echipa masculină a în
vins cu 3—0 formația Turciei șl a 
ciștigat cu 2—1 meciul cu reduta
bila echipă a Iugoslaviei. în parti
da de dublu (întreruptă din cauza 
întunericului), Petre Mărmureanu și 
Sever Dron au întrecut cu 6—2, 
11—13, 7—5, 7—5 cuplul iugoslav 
Iovanovici, Spear. în concursul fe
minin reprezentativa României a 
dispus cu 3—0 de selecționata Tur
ciei. Alte rezultate : Iugoslavia — 
Bulgaria (maseulin) 3—0, Iugoslavia 
—Grecia (feminin) 2—1.

Clasamente masculin: 1. ROMÂ
NIA 8 p 2. Grecia 6 p, 3. Iugo
slavia 4 p 4. Bulgaria 2 p; feminin 
1. ROMÂNIA 8 p. 2. Iugoslavia 6 p. 
3. Bulgaria 4 p. 4. Grecia 2 p. 5. 
Turcia 0 p.

Drago MAROVICI

analizase toată noaptea, incertitu
dinea mai plutea doar asupra a 
două partide: Ungureanu — Popov 
(din meciul România—Bulgaria) și 
Pianinei — Trikaliotis (Jugosla
via — Grecia). Ciocîltea cedase 
fără joc la bulgarul Tringov, iar 
în două întîlniri, grecii obținuseră 
remize la iugoslavi. Clasamentul 
primelor trei era așadar, următo-} 
rul : România și Bulgaria 15‘/2, Iu
goslavia 15, (iugoslavii beneficiau 
în caz de egalitate de un punctaj 
al coeficienților superiori). Dacă1 
Pianinei cîștiga la Trikaliotis atuncii 
Ungureanu trebuia neapărat să-l 
învingă pe Popov. Remiza în am-i 
bele partide îi atribuia titlul Ho-! 
mâniei, iar o victorie, evident u-' 
topică, a lui Popov, îi scotea cam-: 
pioni pe bulgari, indiferent de re
zultatul celeilalte partide.

în ciuda unui avantaj de poziție 
evident, Ungureanu n-a putut cîști
ga finalul cu Popov, astfel că soar
ta primului loc a atîmat de ul
tima partidă a meciului 
via — Grecia. Spre cinstea 
kaliotis. și-a apărat șansa 
mod sportiv desăvîrșit. El 
cit imens în acest final, 
cele mai bune mutări șl a egalat 
poziția. în urma acestor rezultate 
(România — Bulgaria 3—3, Iugosla-' 
via — Grecia 4>/2—ll/î) Clasamentul' 
final este următorul: ’

1. ROMÂNIA. 16 p, campioană 
balcanică. 2. Bulgaria 16 p (uni 
punctaj al coeficienților mai slab), 
3. Iugoslavia 151/?, 4. Grecia 7’/* p,' 
5. Turcia 5 p. !

Succesul șahiștilor români este 
remarcabil. Pentru realizarea sa, 1 
merită elogii^ întreaga echipă, dar1 
mai cu seamă mezinul ei, Dumitru 
Ghizdavu, autorul unui sepr re
cord: 4 puncte din 4 posibile. Tre
buie subliniat, de asemenea, apor-’ 
tul consistent al conducătorului' 
tehnic al echipei, antrenorul Liviu 
Țuca.

IugORla-1 
sa, Tri- 
într-un 

a mun- 
a făcut

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH
BRAȘOV, 11 (prin telefon). — In 

runda a patra a turneului internațio
nal feminin de șah, care se desfășoară 
în localitate. Alexandra Nicolau a ob
ținut o nouă victorie, la Irina Cohn 
(R.F.G.), acumulind. astfel, un total 
de 3'/> p, ceea ce-i asigură, înainte de 
disputarea partidelor întrerupte, pro
gramate luni dimineața, conducerea 
în clasament. Ea este urmată la o 
jumătate de punct de către maestra 
sovietică Maia Ranniku, care a ciștigat 
la olandeza Timmer. Cu remiză s-a în
cheiat partida dintre Veroczi (Ungaria) 
și Suzana Makai. La ora cind transmi
tem mai continuă partidele : Gabriele 
Just (R.D.G.) — Paunka Todorova
(Bulgaria), Margareta Juncu — Iolanda

Szota (Ungaria) — avantaj pentru pri4 
ma. Margareta Teodorescu — Stepan* 
ka Vokralova (Cehoslovacia) — avan
taj pentru prima șl Eleonora Gogîlea 
— Lla Bogdan (un pion jn plus pen
tru piinia). Lupta pentru primele po
ziții angajează deocamdată, pe Ale
xandra Nicolau, Mala Ranniku și Szus- 
za Veroczi. dar clasamentul se va cla-< 
rifica abia' după disputarea numeroa
selor partide întrerupte, ale căror re
zultate pot aduce modificări importan
te. O întîlnire de atracție va fi cea do 
marți care va opune pe cele două frun
tașe, M. Ranniku și A. Nicolau, am
bele după cit se pare în cea mal bunăf

■ formă. i
S. SAMARIAN ;

PE PISTELE DE ATLETISM
RECORD MONDIAL 

LA STUTTGART...
Șl LA BAKERSFIELD

cadrul campionatelor de atletismIn
ale R. F. a Germaniei, alergătoare» Hil
degard Falck-Janze a realizat un excep
țional record mondial pe distanța de 
800 m. Ea a parcurs cele două ture de 
stadion in 1 :53,S, îmbunătățind ve
chiul record care aparținea iugoslavei 
Vera Nikolici cu 2,2 sec. Cu acest pri
lej vă reamintim că în 1964, atleta Sin 
K!m Dan (R. P. D. Coreeană) a parcurs 
aceeași distanță in 1 :58,0, dar perfor
manța sa nu a fost omologată.

Cu prilejul campionatelor feminine ale 
S.U.A.. ștafeta S.C. Tannese© a corectat 
recordul mondial la ștafeta la 4x110 y 
cu timpul de 44.7. Vechiul record apar
ținea din 1963 echipei Angliei.

PAPAGEORGOPOULOS
10,1 PE 100 M

După prima z! a meciului atletic i 
cla-Austria. care se desfășoară la 
na, gazdele conduc cu 67—39. Cel 
bun rezultat a fost înregistrat 
sprinterul grec V. Papageorgopoulos — 
— 10,1 pe 100 m.

• La Varșovia, Danuta Wlerzobowsa 
2:03,2 pe 800 m — nou record polonez.

Gre- 
Ate- 
mal 

da

W#-.'

O. DIACONESCU Hildegard Falck-Janze in cursă spre un nou record mondial (1:58.3) la 800 m

precise, iar dublajul neinspirat.
în meciul de duminică, naționa

la noastră a depășit toate aștep
tările, desfășurînd un joc variat, 
cu atacuri (efectuate chiar din li
nia. a doua) care au surprins blo
cajul advers. Scor '■ 3-0 (15, 14,10). 
Eugenia Rebac a coordonat din nou 
eu iscusință echipa (indiferent de 
formula folosită), iar Itu, Popescu 

inepuizabile, 
a constituit-o

și Ichim au fost 
Cheia acestui succes

puterea de luptă a sextetului de 
bază: Aurelia Ichim, Mariana Po
pescu, Florentina Itu, Eugenia Re
bac, Rodica Popa și Venera Za- 
harescu. Echipa oaspete a jucat de 
această dată static și nu a mai 
beneficiat de apor ml jucătoarei 
Kam Ok Suri. Greșelile comise la 
fileu și. în apărare de Li Ciun Ok, 
Tek Men Suk și Han Gion Suk au 
dus la înfrîngerca severă a oaspe- 
telor. Cele mai bune de la învin
se au fost Gion Ok Rim și Gion 
Ok Gin.

TELEX © TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

euro- 
cro-

FI- 
dis- 

de

După prima zi .a, meciului de înot din
tre echipele Italiei și Poloniei, care se 
desfășoară la Syracușa. gazdele conduc 
cu 40—-31 la mascubri și 56—26 la femi- 
liiin. In. cadoul întrecerilor, Novella Calli- 
garls (Italia) a corectat recordul 
pean pe distanța de 1 500 m liber, 
nometrată în 17 :51,1.■
Campionatele „open-4 de tenis ale 
veției au continuat la Gstaad cu 
putarea semifinalelor. Tn proba

' simplu bărbați australianul John New
combe. l-a eliminat cu G—2. 6—3. 6—4 
pe Ismail el Sbafej (Republica Ara
bă Unită), iar olandezul Tom Okkcr 
a dispus cu 6—3.' 6—2. 9--7 de austra
lianul Roy Emerson. în concursul fe
minin. favoritele au terminat învingă
toare : jucătoarea .franceză Francclse 
purr a învins-o cu .6—4, 6—3 pe olan
deza M. Schaar, Iar australi anca Lesly 
Hunt a intrecut-o cu 6—1, 6—3 pe ce
hoslovaca A. Palmeova.

La Karl Marx Stadt s-a disputat Intîl- 
nirea internațională amicală de volei

cutespoinfoi.ți II 51 00, iiiletuiban J2 și *86 | telex; ep.itroin buc.

dintre selecționatele feminine ale R.D.
Germane și Cehoslovaciei. La capătul 
unei partide care a durat peste două 
ore, i’...............
minat 
(10—15,

voleibalistele cehoslovace au tur- 
învingătoare cu scorul de 3—2 

16—14, 15—9, 9—15 1G—14).

Echipa 
„Gilette"
goslavia jucînd la Split cu campioana 
țării gazdă, formația Iugoplastik. Bas
chetbalist’i americani au obținut victo
ria cu scorul de 117—92 (48—39).

masculină americană de baschet 
și-a început turneul în Iu-

Proba de simplu bărbați din turneul 
de tenis de la Newport a fost cîștigată 
de jucătorul australian Ken Rosewall, 
care l-a învins în finală cu 6*-l, 9—8 
pe englezul Roger Taylor. In finala 
probei de dublu femei, perechea aus
traliană Helen Gourlay-Kathy Harris a 
întrecut cu 6—3, 8—6 cuplul Gali Chan- 
freau (Franța) —
H

Cea de a patra 
maeștri sovietici

Winnie Shaw (Anglia).

partidă dintre marii 
Tigran Petrosian și

Vilctor iOrcinol, care-și disputa la 
Moscova unul din meciurile semifinale 
ale campionatului mondial de șah, s-a 
întrerupt la mutarea a 41-a. In pre
zent scorul este egal ; lVâ—1’/3 p

In prima zi a concursului Internațio
nal de tir de la Wroclaw, proba de 
armă liberă calibru redus, poziția cul
cat. a fost ciștigată de Wunderlich 
(R. D. Germană) cu 597 puncte, urmat 
de Lonkar (Iugoslavia) — 595 p și Trai- 
doj (Polonia) — 595 p. La juniori, ace
eași probă a revenit iugoslavului La- 
sici, cu 583 p.
■
Cursa cicliști internațională desfășu
rată în circuit la Bratislava a fost 
câștigată de rutierul Dahne (R. D. Ger
mană) cu 30 p, urmat de Ftorek (Ce
hoslovacia) — 22 p, lakubek (Ceho
slovacia) — 8 p etc. Cel 75 de coneu- 
rențl din R. D. Germană. Italia. Po
lonia și Cehoslovacia s-au întrecut 
de-a lungul a 50 dc ture a cite 800 m 
fiecare.

1'. loiuu,ația“, București 40368


