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în preajma meciului cu echipa R.F. a Germaniei din Cupa Davis EXAMENE LA I.E.F.S

Am citit cu profund Interes pro
punerile de măsuri pentru îmbună
tățirea activității politico-ideologice 

Și pentru educarea marxist-leninistă 
a tuturor oamenilor muncii, prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Citind fiețare paragraf al trăsuri
lor preconizate de secretarul gene
ral al partidului — care și-au găsit 
apoi, o nouă și strălucită afirmare în 
expunerea sa la consfătuirea de lu
cru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative — m-am 
convins că am în față documente de 
excepțională însemnătate, cuprinzînd 
idei din viața de toate zilele. Idei 
care trebuie transpuse în activitatea 
noastră cotidiană. Satisfacția • mea — 
si a colegilor mei de echipă — a fost 
cu atît mai mare, cu cît mi-am dat 
seama — o dată în dIus — de deo
sebita atenție pe care partidul o a- 
cordă tineretului. 1

Ca cetățean și sportiv, ca membru 
el echipei de fotbal Dinamo și al lo
tului reprezentativ, realizez profunzi
mea politică a acestor doctimentz, 
înțeleg că trebuie să acordăm- o aten
ție mai mare creșterii conștiinței 
noastre profesionale, întăririi disei-

plinei și respeotului pentru oamenii 
muncit Astăzi, cînd în țara noastră 
se construiește noua orînduire so
cialistă. tineretul trebuie să se gă
sească — indiferent de domeniul de 
activitate în care funcționează — în 
primele rinduri pentru înfăptuirea 
politiîiî marxist-leniniste a partidu
lui nostru.

In activitatea sportivă, au existat 
— din păcate — eazuri cînd discipli
na a fost uitată, cînd latura educa
tivă a fotbaliștilor — unii dintre ei 
jucători eunoscuți și apreciați — a 
lăsat de dorit, abaterile lor defor- 
mînd spectacolul sportiv, etica nouă 
care trebuie să ne caracterizeze.

Exprimîndu-mi adeziunea fierbinte 
față de documentele adoptate, busolă 
a întregi, activități tn domeniul po
litico-ideologic m3 angaiez să de
pun toate strădaniile pentru a întări 
latura educativă a vieții noastre 
sportive, exprimîndu-ne oriunde șî 
orieînd. în viață și pe terenul de 
sport, ca adevărat! cetățeni ai Româ
niei socialiste

DE ONOARE

socialisto
MIRCEA LUCESCU 

maestru al sportului 
Internațional la fotbal

UN AJUTOR IMENS OFERIT
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Recentei» propuneri de măsuri pre
zentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru îmbunătățirea activității 
litico-ideologice * —
neîndoielnio șî 
Acestea, ca și 
lui general al 
consfătuire de 
mar de excepțională 
pentru toți cei ce muncesc.

. I DO- 
răsfrînge 

sportivilor, 
i secretaru- 

la recenta 
un îndru- 

înserr pătate 
. . .. . _ __ ____;.... Inclusiv

pentru activiștii pe tărîmul educației 
fizice și sportului, antrenori, instruc
tori și sportivi.

Documentele pe ©are am avut 
bucuria să le studiez, în special emo
ționanta cuvîntare rostită de tova
rășul Ceaușescu la consfătuire scot 
în evidentă realizările obținute în 
activitatea politico-ideologică a par
tidului nostru, dar nu ocolesc — și 
acesta este cred un lucru de mare 
însemnătate, care dovedește forța 
partidului — deficiențele manifestate 
într-un domeniu atît de important, 
cum este educarea marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a oamenilor 
muncii, tineri și vîrstnici.

Sînt președinta asociației sportive 
a întreprinderii „Filatura româneas
că -ie bumbac" din Capitală. In fa
brica noastră, optzeci la sută din 
muncitori sînt tinere șî tineri, unii 
dintre ei mari 
Preocuparea noastră este să atragem 
majoritatea tineretului din fabrică pe 
terenul de sport, să-i educăm dorința 
de autodepășire demnitate, dragos
tea pentru culorile asociației disci
plina, atribute definitorii pentru un 
muncitor al zilelor noastre. Sînt țe
luri spre care tindem, și pentru a că
ror îndeplinire nu vom precupeți nici 
un efort. Transpunerea în viață a

se vor 
asupra 
expunerea 
partidului 
lucru sînt

„Filatura românea’- 
optzeci Ia sută din
iubitori ai sportului.

Aniversarea
unui record!

în urmă cu 15 ani, la 14 
iulie 1956, în cadrul* unei 
competiții atletice desfășurate 
pe stadionul Republicii din 
Capitală, Iolanda Balaș a reu
șit o săritură excepțională la 
1,75 m, cu care a corectat re
cordul mondial deținut de 
atleta engleză Thelma Hop
kins (1,74 m).

Ne amintim de emoția cu 
care a fost urmărit saltul To- 
landei la 1,75 m (cît de mare 
ni se părea pe atunci această 
înălțime !), de bucuria gene
rala cu care a fost primit a- 
cest record mondial, ca și 
cele care l-au urmat, pentru 
că Iolanda Balaș a adus atle
tismului românesc o suită im
presionantă, unică, de recor
duri și victorii. La această a- 
niversare ne face plăcere să 
le reamintim :

• Recorduri mondiale : 1,75 
m București 14.7.1956 ; 1,76 tn 
— egalat. București i3.10.1957; 
1,78 m București 7.6.1958 ; 1,80 
m Cluj 22.6.1958 ; 1,81 m Po- "*------ . ra
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iana Brașov 31.7,1958 ; *1,82 
București -------
București 
București 
București 
București 
București 
Varșovia 
Budapesta 
fia 16.7.1961.

o Campioană
1960 — Roma 1,85 1 
Tokio 1,90 m.

• Campioană 
1958 — Stockholm 
1962 — Belgrad — 1,83 ni.

• Campioană mondială uni
versitară : 1957 — Paris 1,66
m ; 1959 — Torino 1,80 m ;
1961 — Sofia 1,85 m.

4.10.1958 ;
18.10.1958 ;
21.9.1959 ;
6.6.1960 ;
9.7.1960 ;
15.4.1961 ;
18.6.1961

8.7.1961

1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1,90

1,91 m
olimpică : 

m ; 1964 —
europeană :

1,77 m j

■

programului luminos prezentat de Iu
bitul nostru secretar general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne va fi de un imens ajutor.

ELENA TOMA
preșdinta asociației sportive ,F.R.B.“

Luind cunoștință de propunerile de 
măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice. pentru edu
carea marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor mun
cii. prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și de expunerea 
secretarului general la consfătuirea 
de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative, consider 
că valoarea acestor documente are o 
deosebită semnificație și pentru noi 
sportivii.

Esențial, după părerea mea, este 
raportul între muncă și sport. Este 
imposibil ca un sportiv să poată da 
randament la nivelul cerințelor lotu
lui național, otita timp cit nu este 
conștient de răspunderea sa, animat 
de sentimentul înalt al patriotismului, 
și nu luptă pentru continua sa per
fecționare. atît la locul de muncă, 
cit șî la antrenamente. Lipsa de le
gătură cu factorul muncă creează 
pericolul limitării sportivului ca om, 
îl izolează de realitățile sociale, de 
răspunderile sale. Relația muncă-sport 
este datoria de onoare a sportivilor.

Ca sportivă de performanță mă 
angajez să realizez cu conștiincio
zitate și entuziasm programul expus 
de secretarul general al partidului 
nostru, la locul meu de muncă și să 
devin, totodată, un factor mobiliza
tor în cadrul lotului național feminin 
de volei pentru a folosi cît mai bine 
neprețuitul ajutor pe care ni-l dă 
partidul.

SA FIM CONȘTIENT!
9 9

NOASTRĂ FATĂ
»

Expresie de înaltă ținută ideolo
gică marxist-leninistă, afirmînd cu 
consecvență patriotismul fierbinte și 
internaționalismul socialist al parti
dului nostru, răspunzînd pe deplin 
realităților României socialiste, în 
care trăiesc împreună români și na
ționalități conlocuitoare, documentele 
preconizate și expuse de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. relevă fațetele 
complexe ale unei activități de prim 
ordin pentru edificarea noii socie
tăți : munca politico-ideologică, che
ra? al făuririi unui constructor con
știent al socialismului și comunis
mului.

S-a subliniat, pe bună dreptate, că 
fiecare dintre noi are obligația și 
răspunderea de a-și aduce din plin 
contribuția la progresul general al 
societății noastre socialista. De aceea 
nu-i este permis nimănui să accep
te ideea, uneori vehiculată ți prii>- 
tre sportivi, că unii trebuie să pri-

maestfă
EUGENIA REBAC 

a sportului la volei

DE RĂSPUNDEREA
DE SOCIETATE

mească mai mult și să dea cit mai 
puțin societății.

Principiile noi de viață trebuie 
să-și găsească, prin eforturile fiecă
ruia dintre noi, cei chemați să-i e- 
ducăm și să-i formăm pe tinerii 
sportivi, un teren propice de afir
mare. încrederea în forțele proprii, 
afirmarea plenară a personalității 
prin muncă șl respectul muncii, do
rința vie de a promova în viața de 
toate zilele concepția despre lume 
a clasei muncitoare, dragostea pen
tru culorile țării — iată trăsături ce 
trebuie să caracterizeze pe sportivul 
țârii noastre. Nu este vorba, deci, 
de niște' idealuri teoretice, ci de 
niște sarcini de mare răspundere, 
de care trebuie să fim conștienți, 
mai importante chiar decît perfor
manța în sine, pentru noi toți care 
muncim în domeniul educației fizice 
și sportului.

prof. ELIAS BARUCH 
antrenor emerit de atletism

CONCURS CU 1300 DE CANDIDAȚI

un spectacol deosebit. Pe 
vor apare două formații cu 
de vizită prestigioase. Este 
vorba de cele două finaliste

două zile înaintea începerii

„Trebuie să cîștigăm
• Explicații după Wimbledon și Baastad • Ilie Năstase 
din nou lider în Marele Premiu F.I.L.T. • Kuhnke este 

excelent, iar Bungert — un jucător fluctuant

Unul dintre celă mai importanțe 
evenimente ale lumii tenisului din 
această săptămînă își are stabilită 
scena la București, pe centralul 
de la Progresul. Aici se vor în- 
tîlni. cu începere de vineri, repre
zentativele României și R.F. a 
Germaniei, partidă contînd pentru 
finala zonei europene — grupa B 
— din cadrul „Cupei Davis". în
semnătatea întrecerilor celor trei 
zile este lesne de înțeles, iar ca
racterul lor decisiv pentru califi
carea în semifinalele inter-zonale 
le conferă o semnificație aparte.

Fără îndoială, publicului i se va 
oferi 
teren 
cărți 
doar 
ale ultimelor ediții ale Challenge- 
round-ului: gazdele în 1969, oas
peții în 1970. Este deci firesc in
teresul stîrnit printre pasionații 
sportului alb de la noi ca și prin
tre protagoniștii acestor meciuri. 
De aceea, nu a surprins pe nimeni 
faptul că ieri, la mai puțin de 24 
de ore după, sosirea la București 
a tenismenilor români șt vest-ger- 
mani, ei au- și luat cu asalt tere
nurile de la Progresul. Dimineața 
s-au antrenat oaspeții, Ilie Năsta- 
se și Sever Dron, după amiază ace
iași plus Ion Țiriac și 
mureanu.

„Simt acut nevoia să 
dez cu mingile Dunlop 
căm în „Cupa Davis". 
Ilie Năstase încă de la coborîrea 
din avion. „E adevărat că la Ba
astad am evoluat pe zgură, dar 
mingile Tretorn care au fost folo
site la acest concurs m-au incomo
dat vădit. Erau extrem de grele".

— Referitor la condițiile de 
joc mereu schimbătoare — su
prafețe, mingi — crezi că de 
aici provine ieșirea prematură 
din turneul de la Wimbledon, 
căpitanul echipei, prof. Șt. 
Georgescu considerînd-o ca un 
accident.

—- Intr-adevăr, la Wimbledon 
unde împreună cu Țiriac am ajuns

cu 
competiției, nu ne-am putut antre
na din cauza ploii. Am intrat di
rect în concurs, în meciul _ cu 
australianul Keldie și am făcut 
mari eforturi pentru a ieși învin
gător, abia după cinci seturi, * și 
după ce întrerupsesem partida 
pentru a doua zi. Abia am termi
nat cînd organizatorii m-au pro
gramat din nou, cu Goven. Obosit 
și neobișnuit încă cu terenul aco
perit cu iarbă, nu m-am aflat în 
largul meu. Și la dublu acomoda
rea a fost dificilă, dar dacă am fi 
fructificat o minge de breach din 
setul V, probabil că am fi învins 
pe Dent și Alexander, calificîn- 
du-ne în semifinale.

— în schimb la Baastad, se pa
re că lucrurile au revenit oarecum 
■la normal.

— E bine zis oarecum, pentru că 
așa cum vă spuneam, mingile nu 
mi-au convenit. Totuși, jucînd pe 
zgură, am putut să acționez mai în 
voie și dorind neapărat să mă re
vanșez după Wimbledon, am arun
cat în întrecere toate atu-urile. 
Cred că cel mai bun meci l-am 
făcut în finala cu Leschly, un ad
versar puternic și incomod pentru 
că este stînpaci. El i-a eliminat de

Concurs de atletism pe stadionul Republicii ? Da, 
întrec candidațli la un

dar de data aceasta 
loc pe băncile 1EFS.

Foto i N.

sa

DRAGOȘ

Petre Măr-

mă acomo- 
cu care ju
ne spunea

C. COMARNISCHI

( Continuare. în pag. a 4-a)

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE SAH

BRAȘOV 13 (prin telefon). Partida 
centrală a rundei a 6-a. decisivă pen
tru întregul concurs, s-a jucat între 
Alexandra Nicolau și Maria Ranniku. 
Avînd in vedere situația în clasa
ment. șahista româncă a jucat cu ho- 
tărîre la cîștig, evitînd citeva posibi
lități clare de a face remiză. în com
plicațiile care au urmat. Nicolau a 
greșit și pînă la urmă a pierdut.

Tn celelalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Gogilea—Ti 
miner 1-0. Juncu—Bogdan 1-0, Veroci 
—Cohn 1-0,, Teodorescu—Szota V2—Va. 
S-au întrerupt partidele Just—Vokra- 
lova și Todorova—Makai. S-a dat re
miză partida din runda precedentă 
Szota—Nicolau. în clasament: Ranni
ku 6 p._ Veroci 4 (1), Nicolau 4, Teo
dorescu 3Vj etc.

SAMARIAN

• Sub poală de codru verde, mititel
focșor se vede • „Serile de la Timiș
seri de poezie șl basm • Drumeție șl
sport... la discreție ♦ Peste 26000

la activitățile detașamentului.Lîngă pădurea, răcoroasă, pionierii participă cu mai multă voioșie

In sfîrșit, zile fierbinți de vară. 
Dar această caniculă tîrzie este 
accentuată, evident, de febra con
cursurilor de admitere în învăță- 
mîntul superior. Cei mai bine pre
gătiți, cei mai sîrguincioși și do
tați se vor numi, peste cîteva zile, 
studenți. Ca și în alți ani repor
terul a pornit spre Dealul Spirei, 
acolo unde în acest iulie însorit 
are loc concursul de admitere în 
Institutul 
și Sport.

Primele 
nut de la 
în special 
flat că în 
concurs peste 1300 de candidați, 
pentiru un număr de 200

Deci, șase candidați pe 
In concluzie, un. adevărat 
sportiv, în care, desigur, 
vinge cel mai bun, cel 
muncit mai mult și, normal, acela 
care are afinități evidente cu exer
cițiul fizic, în general, cu sportul.

Iată-ne, așadar, urmărind și ro
tind impresiile unei zile tn care, 
prin fața comisiilor de Ia atletism, 
gimnastică, handbal, volei și bas
chet, au trecut sute șl sute de 
candidați.

Pe stadionul Republicii un a- 
devăirat concurs. Lectorii ‘Elena 
Plocon, Sorin Drâghiță, Dumitru

pentru Educație Fizică

informații le-am obțf- 
secretariat și sînt legate 
de cifre. Astfel, am a- 
acest an s-au înscris la

locuri, 
un loc. 
concurs 
va în- 
care a

7'ănăsescu țl
și Ion Sa-

Alexandrescu, Marin 
asistenții Maria Iliuță 
bău de la catedra de atietism, sub' 
directa supraveghere 
tedrei, prof. univ. 
treo în revistă Ia 
gime și aruncarea 
neri care trebuie să
— și să depășească — haremurile 
stabilite. Cei mai dotatii*nu an 
motive prea temeinice să fie emo
ționați. Notele obținute le dau 
speranța unui ioc printre cei 200 . 
de admiși.

Sala de gimnastică este un a- 
devărat furnicar. Comisia formata 
din șefa catedrei de specialitate, 
prof. univ. Adina Stroescu, conf. 
univ. Robert Podlaha și lectorii 
Julieta Cintoiu și Iosîf Hidi dau 
note ca Ia un adevărat concurs. 
Cei care au realizat o medie peste) 
8 sînt cei mai talentați. ■,

în sala de sport a clubului Pra-j 
greșul din str. dr. Staicovicl ți-a 
stabilit sediul catedra de handbal.^ 
Prin fața lectorului Elena Mana, 
și a asistenților Valerin Gogîltanj 
și Ion Bota se perindă cel mal? 
mulți dintre candidațli înscriși lai 
jocuri. Din 1 300, peste 700 îșl în-4

’ Paul IOVAN 1

a șefului ca- 
Eugen Bran,
100 m, lun- 

greutății, ti- 
îndeplinească

((Sontinnart fn pag. a 2-a) }

Semne îmbucurătoare In secțiile de box din Brăila și Galați

„Nou val" in pragul afirmării
de scrisori de recunoștință aceluiași desti
natar • Un muzeu de suveniruri... șl o
Infirmerie goală > Sport șl odihnă sau 
odihnă prin sport? • Veniți să vedeți!

Se spune că tabăra pionierească 
de ia Timișul de Sus ar fi cea mai 
frumoasă din județul Brașov și din 
țară. Si nu fără temei. Mărturie 
stau cele peste 26 000 de scrisori, 
semne de recunoștință,, primite de 
administratorul taberei, „nenea“ 
Dumitru Rădulescu. în cei 10 ani 
de cînd locuiește și trăiește pentru 
această oază de bucurie a copiilor.

Tabăra nu trebuie să fie reco
mandată. Ea te primește îmbietor 
pe o costișă a apei Timișului, cu 
zîmbetul mereu înnoit, an de an, 
vară de vară. Tot ceea ce s-a rea
lizat aici pentru înfrumusețare, s-a 
obținut din inițiativa și cu mij
loacele unor oameni de inimă care 
se străduiesc să adauge și să spo
rească minunățiile naturale ale a- 
cestor locuri. Totul respiră frumu
sețe, bun gust, și grijă de gospo
dari. Tabăra este un stup în care 
copiii culeg din coroanele brazilor 
și razele soarelui bogăția sănătății 
prezente și viitoare.

Ne aflăm tn plină vacanță pugilis- 
1ică. Cu foarte mici excepții, ușile să
lilor de antrenament s-au închis. Bo
xerii — juniori și seniori — au in
trat într-o binemeritată perioadă de 
odihnă, bucurîndu-se de briza ră
coroasă a mării sau de aerul ozonat 
al munților. Deși, de obicei, bilanțul 
se face la sfîrșit de an. activitatea 
unora dintre secțiile de box a fost, 
în primele sase luni ale anului, pro
digioasă. și tocmai de aceea consi
derăm utilă acum o trecere în revistă 
a unora dintre aspectele principale 
ale cîtorya secții din centre provin
ciale binecunoscute în arena boxului 
autohton. Am făcut, pentru aceasta, 
un prim popas Ia Brăila.

La ora cînd am vizitat-o, tabăra 
cuprindea 155 de copii ai școlilor 
generale nr. 21, 75, 83 și 200 din 

1 București — sectorul 4. Concepută 
ca o vacanță de odihnă activă, de 
agrement și refacere, ea oferă ex
celente condiții pentru un program 
diversificat, în care exercițiul fi
zic, mișcarea, sportul ocupă un loo 
principal, dar se împletește armo
nios în. programul cotidian și cu 
alte activități sociale și pionierești. 
Zilnic sînt prevăzute drumeții spre 
cascada Tamina, spre cabanele Trei 
Brazi șî Secuilor, spre Cristianul 
Mare. Piatra Mare sau alți masivi

din împrejurimi, în funcție de vre
me și dorința copiilor.

Pe microbaza sportivă și pe te
renurile anexă sînt programate zil
nic, sub îndrumarea metodică a 
prof. N. Bucur, întreceri de fotbal, 
volei, handbal sau baschet, tragere 
Ia țintă cu arcul, meciuri de tenis 
de masă, concursuri de atletică u-

Mihai BARA

Tot mai multe gale

îndrumate de o comisie județeană 
activă (președinte Marian Oliver) și

sprijinite îndeaproape de C.J.E.F.S.Î 
secțiile brăilene de box au întocmit . 
un calendar competiționa! bogat, rea
lizat integral în această primă jumă
tate a anului. Intr-adevăr, n-a trecut 
o lună fără ca amatorii boxului să 
nu vizioneze una sau două gale, oe 
afișul cărora au figurat pugiliști ju
niori și seniori. Interesul spectatori
lor a fost mare. întrucît organizatorii' 
nu s-au mărginit să aducă în ring 
numai echipe locale, ci șl din alte 
orașe, cum sînt cele din Bacău, Iași,' 
Botoșani. Constanta. București, Buzău; 
Medgidia. La toate acestea se adaugă 
și reuniunile din cadrul etapei jude
țene a campionatului de juniori.

Aceste acțiuni reușite se datoresc,’ 
în bună măsură, faptului că s-au de-

Romeo CĂLĂRĂȘANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

INTR-0 DUMINICĂ SPORTIVĂ LA PIATRA NEAMȚ

(Gontinuare în pag, a 2-a)

Litoralul românesc este luat eu asalt de mii ?i mii de oameni. In imediata apropiere a plajelor însorite, gos
podarii locali au amenajat nenumărate terenuri sportive. Pe ele, zilnic, se organizează numeroase întreceri spor
tive, ca și cea surprinsă de fotoreporterul nostru Drăgoș NEAGU, pe unul din terenurile de balei din stațiunea

A

întreceri de masă în aer liber, 
distractive și eficienteatractive,

Inițiativa a aparținut organelor 
cărora, prin Regea sportului 
le revine obligația de a pune 
la îndemîna populației mijloacele 

cele mai diferite, menite sa-i di
rijeze odihna spre... mișcare, 
este nici o descoperire și nici 
car un joc de cuvintei odihnă 
mișcare sau odihnă activă, 
ne-am obișnuit să-i spunem — 
„tratamentul* căruia 1 s-au t_r__
aproape 5000 de oameni. în această 
zi autobuzele pentru transportul în 
comun au circulat mai mult goale 
pînă către ora 18. De n-ar fi fost 
ploaia, probabil că nici Ia acea 
oră n-ar fi fost luate cu asalt. Pen
tru că deși distanța pînă la ștrand, 
din capătul opus al orașului, este 
de circa 5 kilometri (ca să nu mai 
vorbim de cei aproape 15 pînă la 
Bîtca Doamnei), fiecare a preferat

spre... Nu 
mă- 
prin 
cum 
lată 

supus

să parcurgă drumul pe jos, făcînd în 
felul acesta primele exerciții fizice 
în cadrul duminicii sportive. Dacă 
rezultatul întregii acțiuni ar fi fost 
numai acest- marș de voie, și tot

Pe tind inițiative asemănătoare

și In alte orașe ?

s-ar putea spune că scopul ce șî 
l-au propus organizatorii a fost 
atins pe deplin.

Dar 
ce au 
Neamț 
dețean 
propus

să constate dacă, după o săptămînă 
de preocupări în producție și de 
rezolvare a treburilor familiei, de 
activitate obștească etc., oamenii vor 
accepta să-și petreacă duminica in 
mijlocul naturii, angrenați în di
verse manifestări sportive de masă. 
S-a urmărit, așadar, oferirea unor 
posibilități de refacere a potențialu
lui lor fizic și intelectual prin sport

Acțiunea a găsit un ecou nebă
nuit. Cum spuneam, 5 000 de oameni 
au venit la ștrand (pentru eîne nts 
cunoaște orașul Piatra Neamț, vom 
preciza că ștrandul este amplasai 
pe malul Bistriței, la poalele dealu- 
lului Pietricica, deci într-un superb

cine au fost organizatorii $1 
dorit ei ? Consiliul județean 
al sindicatelor, Comitetul ju- 

U.T.C. și C.J.E.F.S. și-au 
un interesant experiment!

Ion GAVRILE5CU
î

(Continuare în pag. a 3-a)

de alra- 
,___ , . a cît mai

"*■ multor oameni, duminica sportivă de la Piatra 
Neamț oferă (cu retușurile impuse de specifcul lo
cului) un exemplu de acțiune cu eficiență maximă. 
Este de remarcat, în primul rînd, faptul că atunci 
cînd au fost solicitate, majoritatea conducerilor în
treprinderilor au acceptat să sprijine reușita acestei 
manifestări : prin grupele și comitetele sindicale 
(fabrica de ciment, cea de hîrtie și celuloză din 
•iatra Neamț, combinatul chimic din Roznov, O.C.L. 

Produse alimentare) s-au făcut înscrieri de partici
pare a tinerilor la una sau mai multe discipline 
care urmau a se desfășura la ștrand sau la poiana

mai vastFiind o parte a unui plan mai vas 
gere spre mișcare și exercițiu fizic 

e-I t t iv« im • cu r*i

Bîtca Doamnei ; din fondurile comitetelor sindicale 
s-au cheltuit sume (precizăm că acestea au fost foar
te mici) necesare procurării stîlpilor pentru cățărat, 
bîrnei oblice, și altor materiale.

Cu ocazia duminicii sportive, au fost mobilizați, 
de asemenea cu sprijinul organelor sindicale și al 
organizațiilor U.T.C., salariați din întreprinderi care 
au efectuai ore de muncă voluntară în vederea 
micilor reparații necesare bazelor sportive, precum 
și amenajării altora noi. Tntr-un cuvînt se poate 
vorbi despre o adevărată colaborare între toți fac
torii chemați să contribuie la extinderea în proporție 
de masă, a exercițiilor fizice.



TINERELE SPORTIVE AU OFERIT

UN SPECTACOL AL FRUMUSEȚII, GINGĂȘIEI Șl GRAȚIEI

Marginalii la finala campionatului de gimnastică modernă la categoriile
a

în lotul de junioa-

NOTAȚII DUPĂ REGATA SNAGOV aterizar» amorfi-

Dumitrescu

oină,

valului înainte ; 
a obiectelor por-

după 
cursă 
prim 
feli-

>■■■

seri- 
dra-

cultural-sportive, 
irsil, ciclotwisnb

găzduit 
campio- 

pentru 
Cele 18

unde, \
circa 40 Ia sută din

comuna amin- 
afle de unde 
autoritate, co
stat de vorbă

tehnice demonstrate 
perfecte mînuiri a 
și a execuțiilor dl- 

de

NEOLIMPICE, DAR MONDIALE...

Calabictov — Covaliov 
victoria în epuizanta 
de C 2—10 000 m. In 
plan, Covaliov-junior 

citîndu-și drăgăstos tatăl.
Foto : Dragoș NEAGU

Reuniunea' secundă a regatei in- : cese și la C.M. Dar, cine este acefa 
ternaționale Snagov a fost, după care nu întrevede și eventuala în- 
cum se știe, rezervată probelor no- ' frîngere ? Chiar in unele probe 

unde comportarea a fost la înăl
țime, în compania unor redutabili 
sportivi de peste hotare.

Cu riscul de a repeta lucruri 
știute, vom aminti dublul succes al 
lui Aurel Vernescti în proba de 
K 1 — 500 m și K 1 — 4x500 m, 
izbînda echipajului feminin de 
K 4 — 500 m (Viorica Dumitru, 
Maria Nichiforov, Maria Lovin și 
Paulina Humă), învingător merituos 
în fața consacratelor caiaciste din 
R. D. Germană și R. F. a Germa
niei. La C 1 — 500 m ambițiosul 
și talentatul Lipat Varabiev a avut 
ocazia să ia startul într-o adevă-

olimpice. Adică, acelor întreceri 
care, dintr-un motiv sau altul, nu 
figurează (încă) printre cursele de 
caiac-canoe admise la J.O. De aici, 
justificat, șî programarea lor în 
partea a doua a regatei. Și totuși, 
interesul pentru aceste probe de 
sprint și fond s-a dovedit a fi cres
cut, prin valoroasa participare la 
întreceri, dar maj ales, prin faptul 
că respectivele curse vor constitui, 
către sfîrșitul lunii august, tot 
atitea starturi în campionatele mon
diale și europene de la Belgrad. 
Așa stînd lucrurile, specialiștii au 
înscris în concursul de duminica 
trecută echipajele cele mai puter- i-ată finală de campionat mondial.

<1 se poate, desigur, reproșa locul 5 
Ițocupat în cursă, dar derulînd ima
ginile aprigei dispute vom vedea 
ii că a fost depășit în final de așii 

V pagaiei europene Lewe (R. “ 
Germaniei), Wichmann, 
Pfepfer (Ungaria). Patru 
românești s-au clasat în primeîe 
locuri ale întrecerii de K 2 — 500 m 
bărbați, iar tenacele cuplu Dragul- 
schi-Pavel a cucerit întâietatea. Evo
luție meritorie, la care va trebui — 
privind prin lupa realistă a „mon
dialelor" — să avem în vedere că 
respectiva probă nu a fost onorată 
de prezenta unor caiaciști fruntași 
ai continentului. Ne referim, îndeo
sebi, la puternicele echipaje ale

nice, tdam-uri cu impresionante 
cărți de vizită în arena nautică in
ternațională, sportivi prin care spe
ră să cucerească supremația în 
campionatele lumii.

In talerul de aur al competiției 
la care ne referim, caiaciștii și ca- 
nuiștii români au adunat nu mai 
puțin de șapte victorii, într-o în
trecere ce a programat un număr 
de zece probe. Deci, bilanț net fa- 
vorabil ! Succesul, desigur, nu poate 
fi comentat decît la modul lauda
tiv. Iar analiza întrecerii o vom 
face, firește, prin prisma viitoare
lor „mondiale".

S-a evoluat, într-adevăr, bine. Și 
e normal să dorim aceleași suc-

aF.
Tatai și 
echipaje

11
1

NOUL VAL“ în pragul afirmării
v ,V .

^(Urmare din pag. 1) •3 numai aci), ba mai muit, să se an- 
Jți; gajeze și in dispute internaționale 
’ " (de curind a realizat 4-4 cu selec

ționata Havanei 1). Secția este con
dusă de un antrenor (Petre Mihai) 
care nu mal are nevoie de prezen
tări, dispune de un președinte și un 

.vicepreședinte (Ion Nedelcu și, res
pectiv, Cornel Tucă), oameni care 
sint. cum se spune, mamă și lată, 
de un medic (Petre Goterbarm), un 
antrenor secund (Nicolae Dobre) și, 
după cite auzim, va avea și un ma-

9, •' i i
pus eforturi pentru dotarea cores
punzătoare a sălilor. îndeosebi Pro
gresul Și C. S. Brăila. In schimb, la 
P.A.L., sala în Care s-au afirmat Ca
librat și Simîpn Cuțov, Gheorghe 
Ciochină. N. Maniță, S. Costandache, 
C. Gutui (in prezent, ultimii trei ac- , 
tivează la Galati), dotarea lasă de a 
dorit. Este un paradox, sala fiind, ’ 
condusă de unul dintre cei mai destoi-^ș_ ____________ ,
nici antrenori brăilețni, Gheorghe Bo- l SOr propriu. în curind, alți doi an- 
binaru. tehnicianul care trimite cu . trenori tineri (foștii boxeri Badiu 
regularitate loturilor s, -. reprezentative ,. și Boiangiu) vor fi trimiși la spe- 
pugiliști de valoare!" f«rini-j-rarșA Soniio i m c zx T t o rl zs

) Sportul cu mănuși brăilean se ba- _ . .
zează acum, aproape exclusiv, pe vă apropiată, 
•juniori. Vicepreședintele C.J.E.F.S., 
tov. Crăcănescu. ne-a vorbit de ab-V 
«enta unor seniori care să fie ca-^’- 
pabili să lupte cu șanse în cam
pionatele naționale, dar totodată s-a 
arătat optimist în ceea ce privește 
pregătirea juniorilor. Cițiva dintre 
sceștia sînt. într-adevăr. talente 
autentice (Nicu Popa, C. Ciochină, 
I. Stan — P.A.L., C. Dafinoiu. Gh. 
Ionel, chemați in tabăra federației 
la Arad. Al. Podgoreanu. Gh. Pătrașcu 

■— Progresul ș.a.). Dar brăilenii, deși 
continuă să frecventeze reuniunile, nu 
sint pe deplin mulțumiți. Ei ar vrea 
să vadă mai multe meciuri între se
niori. In sezonul recent încheiat, 10 
pugiliști seniori au plecat să-și satis
facă stagiul militar, iar alții s-au de
cis să-și continue activitatea sportivă în 

ei aflîn- 
de Vizită" 
frații Mo- ,

, . oi Ojuruugru/ V ML XI IXIXXXXȘL ld OpC- 
4.Î cializare. Secția, după cum se vede, 
r se respectă. Avînd. într-o perspecti- 

patru antrenori eali- 
jj. ficați,, jsecția de box a Constructo- ~ vrea . gă jnceapj (jjg.

mai puternice formații

finalele, în or- 
lor, deschidem 
canoei, spre a

U.R.S.S. Cwmentînd 
dinea desfășurării 
din nou capitolul 
sublinia căutările antrenorilor în a 
găsi cele mai bune formule compe
titive. Este vorba de C 2 — 500 m, 
mai precis, de alcătuirea unor du- 
blouri șoc — să le spunem — cu 
echipaje întinerite, or purtând în 
barcă experiența marilor concur
suri. In primul caz, formula cu 
Munteanu — Calabiciov s-a dove
dit a fi inspirată, sportivii amin
tiți ocupînd locul secund în această 
cursă, după Danielov — Simionov. 
Avizați de o indispoziție (sperăm, 
trecătoare) acuzată de un mare 
sportiv al canoei noastre, spectato
rii au reținut totuși, cu o umbră 
de regret, că „olimpicii" Patzaichin 
— Covaliov au venit în această în
trecere pe poziția patru. Adică, 
exact pe același loc pe care l-au 
ocupat,— în prima zi a regatei — 
și în proba ce i-a consacrat. Pu-1 
nînd un discret semn de întrebare 
asupra evoluției celor doi mari 
sportivi, vom încheia notațiile des* 
pre întrecerile probelor de sprint 
(ștafeta K 1 — 4x500 m fiind sub
liniată, încă de la început, prin 
remarcabila comportare a lui Aurel 
Vernescu).

Patru probe de fond, doua suc
cese românești! Acestea, prin Cala
biciov — Covaliov (C 2 — 10 000 m) 
și Coșniță — Simiocenco (K 2 — 
10 000 m) — două echipaje mereu 
proaspete, combative, cu o alune
care aproape perfectă. Cel pre- 
zenți își notaseră, pe moment, și cea 
de a treia victorie în cursa de 
K. 1 — 10 000 m. Juriul, însă, a 
dispus descalificarea caiaciștilor Va- 
rabiov și Terente. Atenție la. inter
pretarea regulilor de parcurs! O 
ultimă remarcă la aceste probe de 
fond : finișul impresionant, victo
rios, al maghiarului Wichmann, în 
cursa de C 1 — 10 000 m.

Așadar, scor pozitiv în favoarea 
caiaciștilor și canoiștilor noștri: 
șapte victorii în cele zece probe 
neolimpice, dar mondiale...

Vasile TOFAN

Sala I.M.F. din Tg. Mureș a 
recent cea de a doua ediție a 
natului de gimnastică moderna 
categoriile a IV-a și a IlI-a. 
echipe (cite 9 din liecare categorie) to- 
tallzind un număr de 90 gimnaste au 
oferit, prin evoluțiile lor, un adevărat 
spectacol al frumuseții morfologice, al 
gingășiei și grației feminine.

Așa cum se putea anticipa încă din 
prima etapă a acestor campionate, gim
nastele finaliste au dovedit un remar
cabil progres tehnic, o nota unitară 
de pregătire, de mînulre specifică a 
obiectelor portative, execuții Îngrijite și 
expresive.

La categoria a IV-a s-a evidențiat un 
mare progres al echipelor din provin
cie, ceea ce demonstrează competența 
antrenoarelor și corepetitorilor în pre
gătirea tehnica, muzicală și expresivă a 
gimnastelor. Echipa asociației Dobrogea 
Nouă din Constanța (antrenoare Elena 
Scheul) s-a afirmat prin compoziții ori
ginale, dificile și deosebit de dinamice, 

, in special la exercițiul de ansamblu, 
unde a ocupat locul III. Printr-o ținută 
mal îngrijită in execuție, această for
mație putea să obțină chiar un loc mai 
bun.

Echipele școlilor sportive din Brăila 
și Brașov, alături de formația din P. 
Neamț, au demonstrat, de asemenea, o 
creștere a măiestriei, in special in pre
gătirea trenului superior și a sărituri
lor Înalte. Echipa Unirea Tg. Mureș și 
cea a Liceului nr, 10 din Cluj, formale 
în acest an, se găsesc pe un făgaș bun 
de pregătire. Cu mai multă atenție in 
privința realizării bazelor generale ale 
mișcării artistice, ele vor putea pro
gresa ușor deoarece gimnastele au do
vedit o bună selecție in ce privește ca
litățile motrice specifice și frumusețea 
naturală a mișcărilor.

Cit privește primele echipe clasate, 
Școala sp. 1 Buc. (antrenoare Ileana 
Dăscălescu, corepetitor Lucia Pauliau), 
Viitorul Buc. (antrenoare Ana Moțet, 
corepetitor ștefan Stelian) și Șc. sp. z 
Buc, (antrenoare Ileana Iosif, corepeti
tor Julieta Rosman) a fost o Incintare 
să urmărești evoluțiile gimnastelor, a 
căror tehnică șl ținută au fost impeca
bile. Acest fapt ne face să sperăm în
tr-un frumos viitor al gimnasticii 'mo
deme din țara noastră.

Deșt crescut față de anii anteriori, 
nivelul tehnic la categoria a Hl-a a fost 
Inferior celui de la categoria a IV-a. 
Aceasta se datorează și faptului că Ja 
categoria a 111-a au participat 
te care nu s-au bucurat de o 
corporală individuală asigurată 
ținerea categoriei a IV-a. ele 
direct la însușirea programului tehnic 
de la categorja a Ill-a, care prezintă 
compoziții tehnice dificile, potrivit cerin
țelor noi ale gimnasticii moderne. în a- 
eeastă situație s-a prezentat echipa Lie. 
Bălcescu din Cluj. Faptul că antrenoareie 
echipelor Lie. 3 din Baia Mare și 
Bălcescu din Cluj nu au participat 
cursul de antrenoare organizat de 
derația de specialitate, a făcut 
gimnastele lor să prezinte 
suri în pregătirea generală, specifică, 
cit șl în compoziție (balansări de brațe 
conduse, rigide, mînuire nespacifieă a 
mingii' șl corzii, existenta elementelor 
acrobatice In compoziția exercițiului fără 
obiect). In progres s-au prezentai echi
pele Șc. sp. Ploiești. Uc. Vasile Roaită 
Hm. Vîlcea șl Șc. sp. Brașov

Gimnastele formațiilor clasate pe pri
mele două locuri. (Șc. sp. 2 Buc, și Vii
torul) au demonstrat o tehnică Înaltă, 
execuții îngrijite, expresive, dezinvolte, 
tinerele sportive evoluînd ca veritabile 
aspirante la un loc ' ' ‘
re al țării hoastre.

Datorită pregătirii 
în concurs, a unei 
obiectelor portative _
namice. s-au afirmat ca gimnaste 
mare perspectivă la categoria a ȚV-a : 
Adriana Georgescu (Șc. sp. 1 Buc.), Ma
riana Busu (Viitorul Buc.). Anda Ma
rinescu (Șc. sp. 1 Buc.), Gabriela Covaci 
și Stela Radovici (Viitorul Buc.), Iar 
la categoria a IlI-a Cristina Sima șl Mi- 
haela Timoveanu (Șc sp. 2 Buc.), Fi
ricel Laslo (Viitorul) șl Adriana Ange- 
leșcu (Șc. sp. Ploiești).

Aș dori să aduc elogii arbitrajului 
prestat la acest concurs, care (cu o sin
gură excepție, o „mică discuție" la ca
tegoria a IV-a), s-a dovedit a fi d© o 
competență și sobrietate rar întâlnite. 
Aceste caracteristici ale arbitrajului »-au 
datorat principialității de care a dat 
dovadă arbitra principală, prof. Maria 
Raicu din Timișoara.

In încheiere, recomand antrenoarelor 
noastre ca pe viitor să pună un accent 
crescut în pregătirea gimnastelor pe :

— asigurarea unei baze artistic» â 
mișcării întregului corp ;

— îmbunătățirea tehnicii săriturilor, cu . 
accent pe înălțare și ’ * ’ 
zată ;

— execuția corectă a
— mînuirea specifică 

tative.
Ileana SIMA

lector universitar, președinta 
Comisiei de gimnastică modernă

glmnas- 
eehnică 
de ob- 
t reci nd

Facultate de educație
?

fizică la Constanța
Incepînd cu noul an univer

sitar, rețeaua fnvățăminluhii 
superior de educație fizică și 
«port se va Îmbogăți cu o 
nouă facultate. La Constanța, 
în cadrul Institutului pedago
gic. va lua ființă Fecultatea de 
educație fizică. Prima generație 
de viitori proresori — căreia îi 
urăm deplin succes — își sus
ține, în aceste zile, concursul 
de admitere.

alte localități. printre 
du-se boxeri cu „carte 
cum sint Ganea, Deicu, 
moiu etc.

Intr-o singură secție 
pugiliști !

O realitate: o dată ajuns 
în comuna Tițești din județul 
Argeș, dacă dorești «ă te in
formezi. cu privire la activi
tatea sportivă de aici, apoi cu 
siguranță, tînăr sau bătrln, 
te vor îndruma spre învăță
torul C. Dumitrescu. „El este 
un fel de părinte al sportului 
de Ia noi", ti se spune.

Cu siguranță că așa 1 s-a 
întâmplat și corespondentului 
nostru din Pitești, Ilie Fe- 
țeanu, — cu prilejul unei vi
zite făcute în 
tită. Dornic să 
provine această

a
altul șl cînd p-a 
apreciat că tre- 
scrie neapărat :

«tractor antrenori arbitrii 
nu numai la oină d el la multe 
alte «porturi «ara au tost 
îndrăgite aid — * fost ales 
și președinta al asociației 
sportive comunale „Pacea- 
Tițești". Iată, reieșlnd tot din 
scrisoare, ce aativitata sportivă 
se desfășoară aid: a*~fn •- 
ceastă comună, cel puțin o 
dată pe lună, se «rganizează 
duminici < "
drumeții, excursii,
Sportivii respectivi, bine pre- 
gătiți, sint nelipsit! de Ia 
concursurile de masă — cupa 
tineretului, crosuri, Olimpiada 
satelor — unde uneori ■- 
juns, pe echipe sau indivi
dual, in fazele pe județ, ad- 
judeeîndu-și chiar șl unele 
titluri. La oină, atât Ia seniori 
cit șl la copii, au fost pre
zent! de multe ori in turnee 
finale pe țară. Asociația „Pace*- 
Tițești” se numără printre 
cele mal bune asociații spor
tive sătești, eu activitate mo
del, iar președintele ei, O. 
Dumitrescu, este considerat pe 
merit, cel mal' bun președinte 
de asociație sportivă săteas
că din judeful Argeș".

Deci ne aflăm in fața unui 
învățător entuziast care »i-a 
dedicat viața copiilor, pe care 
îi învață să descifreze nu

respondentul 
cu unul, cu 
dumirit... a 
buie să ne 
„...Să știți, precizează eî încă 
din primele rinduri. că pînă, 
prin 1950 nici gind să se vor-' 
bească in Tițești de o activi- 
tate sportivă organizată. Nu
mai că pe atunci s-a întâm
plat un lucru deosebit. S-a 
reîntors în comuna sa natală 
după absolvirea școlii nor
male de învățători, C- . Dumi
trescu. Nu după mult timp a 
și înființat o echipă do 
sportul său preferat...".

în continuare autorul 
sorii ne vorbește despre .......... .. .......... .......
goștea pentru^ acest sport , a numai buchia cărții el și tâi- 

~ nele șl frumusețile sportului; 
Bucuroși de cele aflate, ne 
asociem intratotul corespon
dentului nostru și-î. felicităm 
pe tovarășul 
urîndu-1 viață lungă șl noi 
succese în educarea tinerel

celor din Tițești 
acum, " _
locuitorii comunei joacă oină 
— despre faptul că a intrat. 
în tradiție chiar organizarea 
anuală a unui campionat co-.. 
munal, cu cel puțin 10 echipe.' 
învățătorul C. Dumitrescu, pe 
rînd organizator, jucător. In- generații.

de vacantă pe Litoral
;------__________________ - A ■■■ .

' < > ' ’ »t , y • ' ...

La Eforie Nord, jn mijlocul rugbyștilor

O parte dintre componen(ii lotului național de rugby, cel care activează 
prinși pe plajă, la Eforie Nord, de fotoreporterul nostru, Dragoș Neagu.^ ..

Rugbyștii noștri se află tn va
canță. O etapă binevenită de re
facere a forțelor în vederea unui 
nou campionat și implicit a me-

O REUȘITĂ DEPLINĂ

(n cadrul echipei Grtvlța Roși», tur; 

pătrtns p» plaja însorita, Toata 
lumea este veselă, deconectată, 
chiar șl acela care după obișnuita 
baie de soare și de mare se în
dreaptă către local unde tșl ver su
ina tratamentul de băi ce nămol) 

— Sînt foarte necesare, îmi ex
plică prof. TeofilovicI, pentru refa
cerea organismului după contuzii!» 
suferite in timpul desfășurării 
campionatului, după așa-zisele ră
celi banale pe care unii dintre rug- 
bvșți Je-au contractat în anumite 
perioade ale anului,

— Decii băi, antrenamente în re
gim de odihnă activă. Șl altceva ?,

— Adăugați 5 vizionări de filme, 
plimbări ușoare pe litoral, în sta
țiunile din vecinătatea Eforiei Nord. 
Unii practică — complimentar — 
tenisul de cîmp. Și nu s-ar putea 
spune că nu se descurcă bine...

— Și pentru odihnă ?
— La ora 22,30 in toate camerele 

se dă stingerea. Băieții sînt con- 
știenți că trebuie să se odihnească, 
să acumuleze energie și prin somn. 
Pînă a doua zi ia 7, așadar, somn 
de voie... Am ferma convingere 
că zilele petrecute la mare vor fi 
pentru toți jucătorii lotului un pri
lej de destindere, de recuperări. 
Rezultatele se vor vedea o dată 
cu reînceperea activității competi- 
ționale.,.

citirilor internaționale programate 
în toamnă ți în special a celei 
cu Franța din cadrul „Cepei na
țiunilor F.I.R.A.".

Așadar, odihnă ți refacere. E2 
de jucători fruntași, în speță cei 
dîn lotul național, au făcut popas 
în aceste zile la Eforie Nord, l-am 
găsit, într-o dimineață, în fața ho
telului „Apollo" în care sînt ca
zați, gata pregătiți pentru a pleca 
către plajă. Aproape fiecare r«g- 
byst avea însă și cîte o minge 
ovală.

îmi manifest, evident, 
derea. îmi răspunde j 
Alexandru ~ 
federal i

— A fost dorința băieților. An
trenamentele pe plajă, în condițiile 
unui teren greu, cum este cel ni
sipos, Ie vor spori forța fizică. 
Sigur, totul într-un regim de efort 
mult mai redus.

— Și antrenamente proprîu-zise?
— Acelea au Ioc, de obicei, după- 

amiază, cînd soarele este mai... 
îngăduitor. Organizăm, de aseme
nea, antrenamente ușoare, mai 
mult pentru verificarea mobilită
ții, pentru menținerea ei și paralel 
punem accent pe rctușarea unor 
procedee tehnice, a celor de con
tact mai ales, pe îmbunătățirea 
pasei și a placajului.

Gnipal celor 22 de rugbyștl a

Și pentru că vorbim de antrenori, 
ne permitem să le atragem 
asupra grijii cu care trebuie 
mărească creșterea acestor 
tineri 

cioasă 
fac la 
cadrul 
odată, 
periența pozitivă ciștigată 
Constanța, are datoria să organizeze 
o consfătuire metodică a cadrelor 
de specialitate, pentru a elucida 

diferitele cnestiuni legate de o ase
menea competiție, de întreaga acti
vitate a juniorilor mici 
de aruncări, distanțele 
etc).

La întreceri au luat parte, 
am spus, citeva sute de atleți din
numeroase ' ...................
tică, dar și
cunoscute pentru . _____
de aceea a apărut surprinzătoare ab
sența reprezentanților Timișoarei și 
Satului Mare, ca și faptul că din Ol
tenia, cu excepția craiovenilor, n-a 
mai fost prezent nici un alt atlet.

atenția 
să ur- 
foarte 
judi- 
ei le

concurenți, urmărirea 
a eforturilor pe care 
antrenamente și mai ales în 

diferitelor concursuri etc. Tot- 
federația de atletism, cu ex- 

acum la

■ rului Galați
■ pută cu cele _ . __

din țară. Pentru aceasta, juniorii cei 
mai talentați sint pregătiți cu o 
atenție deosebită. Zilnic vin în sală 
aproape 90 de pugiliști. în majoritate 
lineri. Asociația dispune de pe acum 
de două echipe de juniori la toate 
categoriile de greutate, una dintre 
ele participînd la „Cupa Muscelul”, 
competiție în care — deocamdată — 
ocupă locul I. Această formație a 
fost prezentă anul trecut la „gala 
începătorilor”, și are in componen
ța ei doi campioni de juniori, ediția 
1971 : N. Nicolaev și M. Niculae.

Sezonul pugilistic este. într-ade
văr. mai calm în prezent, situație de 
care vor profita o bună parte din
tre sportivii seniori, care au intrat 
în Vacanță. Unii dintre tineri 

i colae Marcel. Niculae Nicolaev. 
1? cușor Movilă. Ștefan Cocioc) 

âF? plecat în taberele federației, la 
90 det. Mureș. Arad și Bistrița. Cei

>multi însă, fiind gălățeni își 
continua pregătirea acasă.

» Nu putem să nu revenim la 
menii care conduc puternica 
de box gălățeană. ‘_____
că în afară de grija .ce o manifestă 
față de întărirea organizatorică a 
secției, eî se preocupă îndeaproape 
și de pregătirea sportivilor pentru 
viață. Sub îndrumarea și, , adesea, 
sub impulsul conducerii secției, bo
xerii Maniță. Buti și Săvescu au 
devenit maiștri. Costandache. este 
tehnician. Pascale Iuga va intra la 
toamnă la liceul industrial, iar A- 
măzăroale. Cojocarii. Deicu și Ga
nea. la școala de maiștri a Combi
natului siderurgic.

(Ni- 
Ni- 
au 

Tg. 
mai 
vor

o secție denicăieri în țară
e sprijinită într-o asemenea 
cum e cea a asociației gă-

Poate
box nu
măsură. ... _______
lățene Constructorul I.C.M.S.G. Pină 
nu de
Oțelul.
trecut

oa-
secție 

Aceasta, pentru

clubului 
a 

re- 
se

mult, „sub aripa" 
secția s-a desprins și 

la asociație, s-a afiliat 
pede la federație, a început să 
impună in boxul găiățean (și nu

începind cu acest an, în calenda
rul competițiilor centrale ale atle
tismului figurează și campionatele 
republicane pentru juniorii III (bă
ieți născuți in anii 1956—57, fete 
născute în 1957—58). Finala acestei 
noi competiții, recent desfășurată la 
Constanța, a constituit un succes 
real, sub toate aspectele. Numărul 
mare de participanți (8501), dîrzenia 
cu care ei și-au disputat șansele, 
numeroasele performanțe de valoa
re înregistrate, noile recorduri, or
ganizarea excelentă a întrecerilor a- 
sigurată de forurile sportive constăn- 
țene etc, toate au creat concursurilor 
un cadru de adevărată sărbătoare at
letică.

Mai rar se întîmplă, ca la sfîrșitul 
unei competiții, participanții (atleți, 
antrenori, oficiali) să declare în u- 
nanimitate că întrecerile au fost 
foarte reușite șl să-și adreseze fe
licitări reciproce, așa cum s-au 
petrecut faptele la Constanța.

Nu vom mai reveni asupra rezul
tatelor înregistrate pe stadionul 1 
Mai, dar trebuie să insistăm puțin 
asupra numelor unora dintre com
petitori, care se dovedesc talente 
reale și speranțe ale atletismului 
românesc pentru anii ce vor urma. 
Este vorba, între alții, de Mihacla 
Stoica (SSA) la 80 mg. Doina Bursuc 
(CSS) ia 300 m 
Spinu (CS 
fia Mitrică 
Magdalena 
me, Viorel 
și Gabriela

Mircca Meșter (Sc. Sp. Oradea) 
suliță, Doru Oprea (CS Brăila) 
înălțime, Bobancu (SSA) 
niaclie (UTA) la 90 mg. 
lista ar putea cuprinde încă multe 
alte nume de alleți și atlete, pentru 
că întrecerile de la Constanța au 
fost grăitoare asupra posibilităților de 
perspectivă ale atletismului din țara 
noastră, impunind talente autentice 
care vor putea atinge consacrarea, 
bineînțeles dacă se vor pregăti cu 
seriozitate, cu pasiune și hărnicie.

Campionatele celor mai mici din
tre juniori au avut darul să răs
plătească și munca perseverentă, de 
căutări, a multor antrenori și profe
sori: Gli. Stănescu, soții George ia 
și C-tin- Mușal, Dan Ciocan, Eug. 
Răducănescu, Ion Ginscă încă
mulți alții.

la 
la 

și Cali- 
Desigur,

centre 
din

ȘCOALA GENERALĂ GHERĂEȘTI

A CUCERIT „CUPA SPERANȚELOR" în tabăra de la

(materialele 
de alergări

cum

cu tradiție atle- 
orașe mai puțin 
atletism. Tocmai

, surprin- 
profesorul 

Teofilovici, antrenorul

și 500 m, Doina 
Pitești) la lungime, So- 
(CSS) la greutate și disc, 
Cbepelz (SSA) la înălțl- 
Dumilrescu (Sc. Sp. C-ța) 
Kurutz (Rapid) la sprint,

Timișul de Sus
Orașul Bicaz s-a dovedit o gazdă 

primitoare pentru cei mai mici oiniști 
calificați in finala pe țară a „Cupei 
.speranțelor". Actul ultim al acestei 
competiții a reunit 16 echipe. împăr
țite in patru grupe, prin tragere la 
sorți, finalistele „i 
au furnizat partide 
un bun nivel tehnic, 
jocul Ia „prindere", 
mingii", formațiile 
din comunele Gherăești (jud. Neamț), 
Turnu Roșu (jud. Sibiu), Avrămenl 
(jud Botoșani) și Frasin (jud. Sucea
va) au obținut dreptul de participare 
la turneul final, desfășurat tur-retur. 
Jocurile decisive au fost dominate de 
tinerii oiniști din Gherăești.

Clasamentul final : 1. Șc. generală 
Gherăești 18 p., 2. Șc. generală Turnu 
Roșu 12 p„ 3. Șc. generală Avrămeni 
12 p., (punctaveraj mai slab), 4. Șc. 
generală Frasin 7 p.

(Urmare din pag. 1)

.Cupei speranțelor” 
viu disputate, de 
Superioare atît în 
cît și la „bătaia 
școlilor generale

șoară (sărituri, alergări etc.).. Bine
înțeles, după preferințe dar și 
structurate într-un campionat in
tern, inter-detașamente, care, în fi
nal, desemnează campionii seriei, 
răsplătiți cu diplome și medalii și 
cu tradiționala „ciocolată muncită", 
cum zice gazda noastră.

★

„Serile de la Timiș" au intrat în 
tradiție, au căpătat... celebritate. 
Seară de seară, după cină, 
sala primitoare a clubului sau 
prejurul unui foc de tabără, 
mai talentați copii, grupați
școli sau pe detașamente, prezintă 
elemente pultural-artistice ineditei

în 
îm- 
cei 
pe

««ții*

concursuri de muzică populară și 
ușoară, carngvale costumate după 
tema -Prietenul meu preferat din 
basmul citit', seri de poezie cu 
desemnarea celui maj 
tor, seri de 
Feți-frumoși, 
autentice — 
noastre.

Tabăra realmente pulsează de e- 
nergie și vitalitate, direcționată 
judicios de comandamentul său, 
prof. Azota Barbu (Șc. gen. 22 Bra
șov), Dorica Zichil (Șc. gen. Cheia- 
Moeci), medicul Eugen Bucur, și o- 
crotită și îndrumată de „tânărul” (de 
60 de ani) D. Rădulescu — distins 
a doua oară cu diploma de onoare 
a C.N.O.P. pentru merite deosebite 
în activitatea cu pionierii,

povești... 
sau mai 

cu eroi

C. M.

Printre jocurile sportive, voleiul bucură de cea mai mare popularitate.se

prof. Cornii MORȚUN

bun recita- 
cu zîne și 
actuale și 
ai zilelor

de 
la 

ne
apelează 
nevoie), 
In schimb, 
cu asalt —

Infirmeria e goală. O măsură 
precauție. „Nimeni nu 
noi" (pentru că n-are 
spune medicul taberei 
sala de mese este luată
de cinci ori pe zi. Un control me
dical făcut cu seria trecută a sta
bilit uri spor mediu de greutate de 
2 kg pentru fiecare copil... în 14 
zile. Mai este nevoie să lăudăm 
meritele 
rănean ?

Aș fj 
pilărîe;

bucătarului șef Lenke

vrut să mă in torc in 
să mă amesteo și să

Bo-

CO- 
ră-

mîn printre copiii voioși și zglobii 
pe care-i vizitasem. Dar... nu se 
mai poate. Am plecat cu regret, 
și amînînd pe cît era cu putință 
despărțirea, ducînd pe retină și în 
suflet chipurile unor copii fericiți. 
Tabăra de la Timiș nu se poate 
uita. Ea face parte din tezaurul 
copilăriei fericite contemporane. O 
spun și o scriu foștii să; oaspeți, 
devemți între timp studenți. mun
citori, ingineri sau încă elevi, in 
peste 26 000 de documente-scrisori, 
mărturii de dragoste și recunoș
tință.

CONCURS CU 1300 DE CANDIDAȚI
7

cu dribling și aruncare la poartă, 
iar după aceea cîte două arun
cări de la 7 m. Media notelor 
este, pentru unii, îmbucurătoare,' 
pentru alții mai puțin. Dar... așa 
este la examen!...

Am aflat că printre candidați 
se află și citeva jucătoare cu ve
leități. Le-am reținut numele, în 
speranța că notele obținute și la 
celelalte discipline, le vor per
mite ca din toamnă să facă parte 
din echipa de divizie A a I.E.F.S,-. 
Elena Frincu, Maria și Tereza 

Biro, Constanța Fîciu, Maria Niță 
ele.

De»t prin fața comisiilor se pe
rindă candidații. Din acești 1300, 
din toamnă vor fi reîntâlniți la 
I.E.F.S. doar 200. Sperăm că vor 
fi cei mai buni dintre cei buni!

(Urmare din pag. 1)

cearcă șansele la handbal. „Este 
și normal să fie așa" ne spune 
asistentul Ion Bota. ,.ln această ra
mură sîntem campioni mondiali..." 

încercăm să aflăm cum și cine 
silit cei mai buni, dar comisia 
este circumspectă cu toată lumea, 
de aceea în sală nu se rostesc 
nume, ci doar: „Execută nr. 11, 
se pregătește nr. 4!... Execută nr. 
1 se pregătește nr. 5“ și așa mai 
departe.

Emoțiile nu pot fi stăpînite în 
toate cazurile. Candidații maj gre
șesc cîteodată dar membrii comi
siei știu ce înseamnă concursul și, 
uneori, admit repetarea exercițiu
lui. După jocul la două porți, fie
care candidat execută o alergare

Umor pe litoral
In zilele de 15, 16, 17 și 18 iulie în citeva 
stațiuni de pe litoral (Eforie Nord, Eforie 
Sud, Techirghiol ți Mangalia) cunoscutul 
scriitor și caricaturist Neagu RADULESCU 
va susține o serie de conferințe pe teme li
terare și sportive din care nu va lipsi, de
sigur, subiectul cel mai gustat de public, 

fotbalul.



cauzală ignorată de unele cluburi
Producția și performanța, o legătură

I
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Astăzi, RAPID
DIAGRAMA COMPORTĂRII

RFTVJt'

Mingi, asistentă tehnică, sprijin, grijă pentru generația de mîine. Unii din juniorii surprinși tn această imagine 
(care reflectă un antrenament al lotului U.E.F.A.) s-au afirmat deja în campionatele de seniori.

Orice s-ar spune, performanța a 
fost, este și va fi întotdeauna mult 
mai spectaculoasă decit procesul de 
formare, de afirmare a performeru
lui. I’e foarte puțini (istoriografi, 
statisticieni sau oameni de mare pa
siune) i-a interesat treptele evolu
ției lui Rivelino, de pildă, „băiatul 
din parc", a lui Kopa, cel originar 
dintr-o familie de mineri, sau chiar 
a Iui Dumitrache al nostru, cel atît 
de discutat. Puțini știu exact cum 
a ajuns Dumitrache fotbalist, dar 
mulți, foarte mulți vă pot desena 
— pe loc — pe orice petec de hîr- 
tie schema golurilor marcate de el 
pe stadionul Karaiskakis. în preli
minariile cu Grecia, sau vă pot 
mima fenta cu care l-a aruncat pe 
Banks în colțul opus celui în care 
a plasat, superb, balonul care a 
adus egalarea în acel meci de ne
uitat cu foștii campioni ai lumii.

Performanța trăiește la mare ten
siune, performanța este elogiată pe 
cele mai întinse registre, perfor
manța este nemuritoare. Și este fi
resc, recunoaștem, să fie așa. Nu 
este, însă, firesc, BA CHIAR ESTE 
ANORMAL, ca producția viitorilor 
performeri din fotbal să se „bucu
re" in ochii multora de un regim 
invariabil de cenușăreasă.

Recunoscînd că actuala federație 
de fotbal a preluat și a dezvoltat 
creator inspirate Inițiativă (a fos
tei conduceri federale) a creării 
centrelor de juniori și copii — care 
de la 12 au ajuns azi la 42, multe 
dintre ele viabile și productive — 
deci federația dă un exemplu demn 
de toată considerația, nu putem în
țelege cum o serie de cluburi cu 
greutate, cu o structură organizato
rică complexă, neagă — în fapt — 
această latură vitală a funcționării 
și dezvoltării lor. Specificînd că ob
servațiile noastre vizează exclusiv 
„producția" de tineri fotbaliști, vom 
porni de la paradoxul a două si
tuații greu de acceptat pentru ci
neva care nu cunoaște viața fotba
lului nostru. Exemplele Ilustrative 
pe care Ie folosim sînt următoa
rele: o echipă retrogradată anul tre
cut din divizia A- —- Crișul — și 
una retrogradată anul acesta — 
Progresul — se dovedesc mari pro
ducătoare de valori fotbalistice (Po- 
povici. Kun I și II, Cassai, Săt- 
măreanu II, Reldeanu, Dudu Geor
gescu, Năstase, Tănăsescu, Dumi- 
triu etc.) pe care le „livrează" sau 
sint pe cale să le livreze unor 
echipe și cluburi infinit „.mai pu
ternice, în speță U.T.A. (campioana 
de anul trecut), Dinamo (actuala 
campioană) și alte ,,mari".

Asistam la ultima ședință k Co
mitetului federal, la o spirituală 
polemică între președintele Crișu- 
lui (H. Cosma) și vicepreședintele 
U.T.A.-eî (V. Panici), în care pri
mul îi sugera celui de-al doilea să 
renunțe total la preocuparea de a 
ridica juniori autohtoni, din mo
ment ce (în grădina vecină), la nu
mai 60 
sînt de

Toată 
necazul 
cum sublinia, cu deplină dreptate, 
zilele trecute, articolul confratelui 
nostru Radu Dumitru în coloanele 
„Scînteii tineretului", unele cluburi 
au ajuns să considere un drept al

lor întărirea echipelor proprii cu 
vîrfuri „care s-ar pierde la echi
pele mici". Deși teza este pe jumă
tate adevărată (talentele răsărite la 
echipele mici fiind în general ui
tate. o promovare „gen Lucescu", 
din divizia B în echipa națională 
fiind o rarisimă excepție) concluzia 
este falsă și dăunătoare. Nimeni nu 
poate accepta senin să se întărească 
(chiar și considerabil) patru echipe 
cu prețul anulării valorice a celor
lalte 12.

Este adevărat, dorim cn toții ca 
atit Dinamo, cît și Rapid, Steaua 
și U.T.A să obțină succese pe are
nele europene, dar ni se pare inac
ceptabil' ca aceste dorite succese 
să aibă ca premisă „jertfirea* unor 
echipe care în cîțiva ani pot ajunge 
ia fel de puternice (dacă nu și mai 
puternice) ca și cele mai sus-citate. 
De altfel. Steaua oferă cel mai fe
ricit exemplu la temă. Rămasă 
acum patru-cinci ani fără o jumă
tate de echipă, acum doi ani fără 
creierul de joc — Constantin, acum 
un an fără marele său om de gol 
— Voinea, Steaua a ales — eu înțe
lepciune — calea producției proprii. 
Aja au apărut (Tătara II, Naom, 
Cristache, Ciugarin, Ștefănescu. Ior- 
dănescu, ultimul „produs", Aelenei,

fiind de curind lansat tn arenă cu 
real succes. Chiar dacă în viitorul 
apropiat, „Steaua-nouă" nu ne va 
aduce marea performanță dorită, 
este aproape sigur că peste doi-trei 
ani vom avea în ea o echipă mare, 
poate de talia C.C.A.-ului de altă
dată.

Presați de ora competițiilor de 
club europene, dorim performanța, 
uitînd că ea se află în raport de 
cauză-efect cu ..anonima producție* 
de fotbaliști. Ani de zile, creșterea, 
lansarea de valori au fost lăsate pe 
seama, să zicem, a cluburilor mici 
producătoare din fotbalul nostru. A 
sosit vremea ca multe din aprecia
tele noastre cluburi de performanță 
să reconsidere acest important sec
tor al muncii fotbalistice, la fel de 
important ca și el muncii — ime
diate — de pregătire a performan
ței.

. Avînd un puternic ecou emulativ 
în marea masă de învățăcel al fot
balului, aplecarea marilor cluburi 
spre juniori și tineret răspunde spi
ritului sportului nostru, răspunde, 
în timp, necesității de formare e 
unor echipe din ce în ce mai pu
ternice, anunțînd, totodată, perfor
manțele de mîine;

Marîu» POPESCU

de km, îi ridică Oradea și 
valoare garantată... 
asistența a făcut haz, deși 
este absolut autentic. Așa

si excursii la LotoT
La fiecare tragere, Loto își ara

tă din plin roadele, atît prin câști
gurile in bani, cît și prin auto
turismele șî excursiile peste hotare 
pe care le acordă.

Astfel, la tragerea din ’2 iulie 
a.c., Duțu Ionel și Duțu Constan
tin din București au cîștigat fie
care cîte 73.990 lei, iar Gheorghiu 
Ion din Buzău 66.241 Iei.

Tn continuare. Ia tragerile Loto 
obișnuite vor fi atribuite săptămî-1 
nai — în afara cîștigurilor în nu
merar — autoturisme DACIA 1100 
(55.000 lei) 
(53.090 lei), 
GRECIA 
8 zile.

Astăzi 
bilitatea
gerea Loto

Cu 5 Iei puteți participa la toate 
extragerile, cu șanse mari de cîștig.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată direct din studioul 
de televiziune cu începere de la 
ora 19,10.
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cu

Și 
să

sau 
precum și 
avionul —

SKODA S 100 
excursii în 
durata cca.

aveți postmîine mai 
participați și dv. ia tra
de vineri 16 iulie 1971.

1

Zile de vacantă pe litoral, o atmo
sferă colorată și asurzitoare, sub un 
soare cu toane. Toate limbile pămîn- 
tului adunate între Mamaia și „2 Mai’’ 
destindere și voie bună, oameni de 
tot felul, dintre care nu lipsesc — 
v-ați convins, de altfel, din reporta
jele anterioare — „eroii" de 90 de 
minute ai jocului de fotbal...

în aceste zile, litoralul oferă repor
terului marea șansă a întîlnirilor ne
căutate, întimplătoare. survenite la 
orice pas și la orice oră. nu departe 
de magnetica fîșie de nisip care este 
plaja, întîlniri din care — 
nasc „momente" demne de 
parului.

Așadar...
• TUFAN. Poate pentru 

delor ceea ce «... al lor. întîmplarea 
ni l-a scos — primul — în cale 
singurul „mexican” al Constanței, 
Marin Tuf an. care ne-a relatat:

— Băieții au invadat plajele, 
odihnesc. Ne așteaptă un sezon 
atît mai greu cu cit vrem să spălăm 
rușinea din vara aceasta...

— Oo, rușinea ? Nu-i prea mult 
spus ?!

— De loc. Cînd echipa vizează —•

iată — sa 
lumina ti-

a da gaz-

pe 
Pe
se 
cu

TUFAN

CATEGORIA I: (13 rezultate) 1 
variantă 10% a 38.000 iei;

CATEGORIA a Iî-ai (12 rezul
tate) 6,60 variante a 6.909 lei;

CATEGORIA a III-ai (11 rezul
tate) 106,60 variante a 642 Iei.

Rubrică redactată
dt &Qt:o

Vicecampioana ultimei ediții — 
întrecută cu un singur punct de 
către Dinamo —, Rapid are cîteva 
asemănări fundamentale cu fericita 
sa rivală. Prima este, ca să zicem 
așa, de caracter : ca și Dinamo, Ra
pid este tot o echipă tipică dc 
contraatac. Explicația o găsim nu 
numai în apropieri temperamen
tale, ci mai ales în lipsa — co
mună — a unor linii de înaintași 
care să fie în stare să joace deci
siv pe marea și frumoasa carte a 
atacului. Dar iată organizarea jo

cului echipei Rapid în trecutul 
campionat :

APARAREA IMEDIATA — avîn- 
du-i ca oameni de bază pe Rădu
canu, Pop, Lupescu și Dan, cu un 
liberi? în fața liniei de fundași (Du
mitru) — a fost compartimentul 
care a dus aproape tot greul cam
pionatului (Rapid a primit cele 
mai puține goluri dintre toate echi
pele). suplinind1 evoluțiile nu o dată 
fantomatice ale înaintării, ca și 
carențele unei linii de mijloc sili
toare, dar lipsită de „punch".

UNIA DE MIJLOC, asigurată de

Zeqatitab» 
t punct; 

fnedpierdut

i 
victorii, 3 meciuri nule șl 5 tafrlng 
geri (17 puncte).

începînd returul foarte bine, 3 
Victorii în primele 3 etape, 8 punc
te în primele 5 etape. Rapid ai 
scăpat șansa de a cuceri campio
natul în momente imprevizibilei 
(tneciurile cu C.F.R. Cluj șt Stea
gul roșu, echipe evident inferioare ' 
țeam-ului giuleștean), ca și în ul
timul minut al partidei cu Di
namo 1 Nu se știe dacă fără golul 
egalizator — in extremis — al lui 
Lucescu, adversara campioanei 
Spartak Trnava ar fi fost azi Di
namo și nu Rapid.

Continuînd paralelismul Dinamo^

Dinu, Angelescu, cărora li se a- 
dăugau, din oficiu, Codreanu șiNăs- 
turescu — ne-a dat întotdeauna 
sentimentul unei activități foarte 
laborioase, minată, din păcate, a- 
deseori de sterilitate. Multe miș
cări, multe eforturi, randament mo
dest.

Ca și la Dinamo, ÎNAINTAREA 
(una din cele mai neproductive ale 
campionatului ; a marcat doar 35 de 
goluri) trăiește printr-un singur om 
de gol, Neăgu. Ba lipsit de formă, 
ba accidentat, golgeterul rapidist 
a avut, este adevărat, și cîteva pe
rioade faste, în care a înscris go
luri decisive, dar aportul său a

de club“

pentru primul 
pare sâ fie o 
sper ca sezo-

si Rapid n-au 
poate că Spar- 
nu sint nici ele

in luptă pentru balon. Codreanu — renumitul „cărăuș" al Rapidului

PE LITORAL FOTBALUL E LA EL ACASĂ
chiar șanse — locul III ți 
campionatul unde l-a termi-

șî are 
termină___ .______ _____ _ ____
nat Farul, atunci parcă fe simți ruși
nat. în primul rfnd, în față supor
terilor...

— Cum explici aceft „șoc" al Fa
rului ?

— Echipa s-a dezechilibrat la Cluj, 
în meciul cu Universitatea cînd — 
în douăzeci de minute — scorul a 
devenit 2-3 de la 2-1.

— Ce va fi tn toamnă f
— Toată lumea promite mal multă 

seriozitate, eu atît maț explicabilă cu 
cît — aceasta a fost o veste bună 
pentru noi — vom pleca la drum cu 
același antrenor, pe care băieții îl iu
besc și-l apreciază.

La sfîrșit. Tufan ne-a confirmat —

nectvllizat, să-ml ies din fire’’ —, 
adăugind promisiunea (sperăm nefor
mală) de a fi în sezonul viitor un 
jucător modei; un „jucător fără car
tonașe”,.. .

Schimbăm vorba î
— Cc zici de tragerea Ia sorți In 

cupele continentale 7
— Zic că Dinamo 

prea avut noroc, dar 
tak Trnava și Napoli
mai puțin îngrijorate...

— Dar Steaua 7
— Sorții ne-au surfs 

tur, cînd calificarea nu 
problemă. în orice caz, 
nul care vine să fie fericit pentru e- 
chipele de club și — bineînțeles — 
pentru Steaua. în primul rind.

MEDIA NOTELOR : 6,95. 
JUCĂTORI FOLOSIȚI : 21. 
Portari : Răducanu (25 meciuri. . — media 8), .Rătnureanu Cf ș,U) t

hindașl : Pop (28 — 7,07), Lupescu (28 — 7,82), Dan (22 — 7,09), Greavu (13 — 
S.T«, Miță (2 — 8,50). Codrea (13 — 6,91), șteîan (15 — 6,44), Costea (8 — 
6.8?). îaușat (4 — 6,75) ; mijlocași : Dinu (28 —. 6,89), Dumitru (26 — 7,88), 
AngSescu (28 — 6,76) ; atacanțl : Năsturescu (24 — 6,91), Neagu (26 —• 6.60), 
Straț (7 — 5,00), Codreanu (27 — 6,91), Petreanu (21 — 6,47), M. Stelian (20 — 
S.37), Adam (2 — 7,00).

35 de goluri marcate de 7 Neagu (12), Codreanu (0), Petreanu (4)i 
Dumitru (3) Angelescu (3), M. SteUan (2), Dinu (1), Năsturescu (1), Rupe3- 
cu (1), Adam (1). Dan (1).

Bapid a cîștigat cîte 4 puncte la Jiul, Progresul șl C.F.R. Timișoara) 
A pierdut 4 puncte la S. C. Bacău.
A făcut cîte 2 meciuri egale cu Dinamo șt Steau».
Antrenori : MARIN BARBULESCU — NICOLAE CRISTESCU.'

fost, pe ansamblu; inferior capaci
tăților sale. Determinantă pentru 
ineficienta echipei a fost lipsa unui 
alt vîrf de atac care să amenințe 
cît do cît porțile adverse, Marin 
Stelian, Petreanu sau Sțraț evolu- 
înd aproximativ la nivelul campio-' 
natului de tineret. (Petreanu fiind 
o excepție fericită doar în ultimele 
etape).

Fiind căutat, ca șî Dumitrache,' 
de toate pasele decisive (iată o altă 
asemănare între jocul lui Dinamo 
și cel al Rapidului), Neagu a re
prezentat, de regulă, singura grijă 
pentru apărările adverse.

Comparînd evoluția echipe! în 
prima și în a doua parte a cam
pionatului, vom remarcă că In tur 
(ca șl Dinamo) echipa a avut o 
evoluție superioară ■— 5 victorii, 8 
meciuri nul» și doar 2 lnfringcrî 
(18 puncte) —» față de retur — 7

Rapid, am avut surpriza să consta
tăm că și media notelor —- 8,95 — 
este aceeași pentru dînamovlștl ca 
și pentru giuleșteni. Vom recu
noaște că fiind vorba de primele 
două echipe ale țării, media esta 
modestă.

Socotindu-f pe Răducanu, Pop 
ÎL’upescu, Dan, Dumitru șl Nea- 
gu — oamenii de bază al letn- 
lui rapidist, apreciem '„cvartetul1'; 
Răducanu — Lupescu — Dan —* 
Dumitru ca reprezentînd nucleul 
de forță al echipei în care Dumi
tru a fost fără discuție omul nr. 11 
Considerînd că locul 2 a fost cu
cerit în primul fînd de o apărare 
cel mai adesea exemplară, a'preciem 
că — pentrti a obține titlul — ej 
chipei 1-ati lipsit jucătorii de gol,1' 
primii Care cîștfgă meciurile 
campionatele.^

Șl

M. P.

CORNEL bWî

JUBILEUL OGUN - O REUȘITA DEPLINA'7

@ „...Vrem să spălăm rușinea din vara asta“ ® Sod 

promite cîteva goluri In primele etape! • Arbitrul 
Limona nu prea are chef de vorbă... • „Sper ca 

sezonul care vine să fie fericit pentru

echipele

„am văzut cu ochii mei* — că antre
norul Cosmoc a semnat un nou an
gajament. pe doi ani,, cu Farul.

• CIUGARIN. Trebuie să recunoaș
tem că ne-am bucurat zărindu-1 în 
fata hotelului „Histria" pe fundașul 
stelist Ciugarin. unul din jucătorii 
căruia ultimul meci al sezonului i-a 
adus satisfacția cuceririi „Cupei’’ și- 
sancționarea, meritată, a unor abateri 
disciplinare.

Ne-am bucurat pentru „audlatur et 
altera pars" :

— Dacă arbitrul ar fi fluierat de la 
început henț. aș fi tăcut. Cînd l-am 
văzut că ne sancționează cu 11 me
tri Ia... sugestia lui Dinu, mi-am pier
dut pentru o clipă controlul nervilor. 
Acum regret, regret cu sinceritate, dar 
nu se mai poate face nimic.

— După cum vorbești, înțelegem 
că a fost henț. .

— A fost ! Poate neintenționat, dar 
Negrea a lovit balonul cu mîna.

Cu ochii plecați, Ciugarin ne re
petă părerea lui de rău pentru clipele 
de „rătăcire” — „orice greșeală ar fi 
făcut arbitrul, nu aveam voie să fiu

Ce bine ar fi — gîndim —■ să se 
împlinească vorbele Iul Ciugarin, vor
bele acestea Care pe undeva sună a 
angajament..

Na Înșelam, Marius T
• LJ’JONA. Un personaj inedit 

pentru reportajul nostru un arbi
tru. Gheorghe Limona, Intîlnit în 
troleibuzul 41, In drum spra Mamaia.

încercăm un „acroșaj” 
pleacă greu, Gheorghe 
simțim asta din prima 
prea are chef de vorbă, 
momente de tatonare ne . 
cu glas cumii ite. necazul său :

— Am fost scos de pe lista F.I.F.A., 
deși am încheiat compionatul cu me
dia 4,27. la stele. — după ziarul „Spor
tul’’ și nota 9 — după revista „Fotbal"! 
Decizia aceasta m-a durut, cu atît 
mai mult cu cit nu-i găsesc nici o 
explicație. Ea vine după meciul 
Turcia-Spania, pe care l-am arbitrat 
la 19 mai, meci care mi-a conferit 
dreptul ia ecusonul F.I.F.A...I

— V-a sosit ecusonul ?

dar discuția 
Limona — 

clipă — nu 
După cîteva 
împărtășește

întreceri de masă in aer liber
(Urmare din pag. I)

peisaj natural) șl la poiana Bîtca 
Doamnei. Terenurile de sport de la 
ștrand fiindu-le puse la dispoziție, 
ei au organizat ad-hoc întreceri de 
volei, handbal și fotbal. Tn imensa 
pădure de sub Pietricica a avut ioo 
un concurs de orientare turistică. In 
această zi de duminică nici un colți
șor al ștrandului nu a rămas ne
ocupat de amatorii de sport. Bazinul 
cu trambulinele de sărituri a găz
duit un concurs ai înotătorilor (peste 
500); sportivi de la clubul Ceahlăul 
au făcut demonstrații de box ș! 
lupte, după care amatori veniți la 
plajă au încercat, ei între ei, aplica
rea unor procedee tehnico-tactice de 
a-șl învinge adversarul; s-a jucat 
fotbal feminin și nu poate rămîne 
neobservat succesul de care s-a bu
curat; băieți și fete șl-au disputat, 
contra cronometru (dar șl contra... 
premii), întîietatea și abilitatea în a 
escalada un stîlp înalt de aproape 
4 metri și o bîrnă oblică. La aceste 
ultime probe Menii Muntcanu, Elena 
Vasiliu. Mihăi Mancaș, Florio Gucn, 
Dan Weiner s.-au dovedit a fî cel 
mai tademîriatici. Fuga In sa», trasul

ia 
de-
co

V
ia fringhie, alergarea cu lingura tn 
care se găsea un ou. aruncarea la lin
te fixe cu mingea de oină, precum Si 
multe alte forme agreabile de di
vertisment au făcut ca ziua de du
minică să constituie o confirmate 
(dacă mai era nevoie) a faptului că 
oamenii sint dornici de mișcare.

Cîțiva dintre cel prezenți 
ștrand, solicitați de noi, ne-au 
clarat:

• Vasile Smădu, lucrător In
merțul de stat : „Nu mai fac sport 
de mult, dar astăzi n-am putut re
zista tentației. Am jucat puțin fot
bal și volei. Găsesc foarte bună ini
țiativa organizării unor asemenea 
duminici. Este un mod reconfortant 
de a ne petrece timpul liber. Am 
venit cu întreaga familie și fiecare 
dintre noi am participat la una sau 
alta dintre Întreceri".

• Ticușor Bogdan, maistru la 
șantierul de construcții locuințe 
Piatra Neamț i „De cum am aflat că 
sinlem Invitați Ia ștrand, la o dumi
nică sportivă, mi-am zis că nti tre
buie să lipsesc. Am plecat de acasă, 
pe jos, cu copiii și soția. Eu am ju
cat o repriză de box, iar fiii mei au 
înotat. Ce doresc? Să mai fim In
vitați la asemenea acțiuni'.

La rîndul lor, organizatorii, după 
experiența încununată de un succes 
deplin și-au dat seama că oricîte e- 
forturî s-ar impune, ele merită depuse 
pentru ca un număr cît mai mare de 
oameni să. fie atrași spre mișcarea in 
aer liber, spre sportul ca agrement și 
reconfortant. în același timp. De 
altfel, tovarășul Constantin Rusu, 
președintele C.J.E.F.S. Neamț, ne-a 
declarat: „Ploaia ne-a împiedicat să 
desfășurăm întregul program, mai 
ales acela de la Bîtca Doamnei. Dar 
chiar parțial, succesul de astăzi ne 
mobilizează și ne obligă. La fiecare 
două săptămîni, în funcție de starea 
vremii, vom invita locuitorii muni
cipiului și ai altor localități din județ 
la asemenea acțiuni.

Ecoul pe care ampla manifestare 
sportivă de masă I-a avut în rîndurile 
celor mal diverse categorii ale popu
lației din municipiu a fost dintre cele 
mal favorabile. Aflăm că în ziua de 
18 iulie — aceasta fiind și o confir
mare a hoiărîrii luate de C.J.E.F.S. 
— Ia Piatra Neamț va avea Ioc o nouă 
duminică sportivă. La .organizarea ei 
își vor aduce contribuția toate insti
tuțiile cărora le revin oblig HI reie

șite din Legea.suortului,^

' ■ ■ ' • CC

soo
— Va veni zilele gcestea, dar acum 

parcă nu mai are nici un farmec.
Iată. deci, că soarele litoralului nu 

Conferă automat dreptul la voioșie...
• SOO. Peste drum de clubul con- 

stănțean, admirînd relicvele arheolo
gice ale bătrînului Tomîs — ceferis
tul clujean Soo, grăbit spre băile de 
nămol dc la Eforie Nord.

Ne vede, își cere scuze pentru gra
bă — „genunchii mei au mare nevoie 
de nămol" — și întrebării noastre de 
rigoare îi răspunde cu un zîmbet di
plomatic ”

— Nu știu ce v« fi în campionatul 
viitor... Nici nu vreau să mă gîndesc 
la asta! Am scăpat de retrogradare, 
am luat toate examenele (n.a. — Soo 
este st’lclent în anul II la A.S.E.), do
resc să mă bucur de o relaxare to
tală.

— Totuși...
— Nu vedeți care-1 legea : retro

gradează noile promovate,! Eu sper 
doar- să scăpăm de emoții încă din 
tur. de aceea promit cîteva goluri in 
primele meciuri.

*
Aici se încheie acest reportaj de pe 

litoral, stopat de căderea înserării 
peste luminile „a giorno” ale Mama
iei. Despre ceea ce s-a tntîmplat a 
doua zi. cu altă ocazie...

Ovidiu IOANIJOAIA

După cum am mal anunțat, cinci 
fotbaliști! dinamoviștl — frații Nun- 
welller. Dinu. Lncescu și Dumitrache 
— au participat Ia mijlocul săptămfniî 
trecute, ca Invitați de onoare. Iu. 
„Jubileul Ogtin”. meciul de adio nl 
cunoscutului lucător turc, vîrf de 
atac la Fendtbahce —- 34 de ani,, 22 
de selecționări în echipa naționala, 
golgeterul campionatului recent în
cheiat.

La reîntoarcerea în București I-nnt 
abordat pe Cornel Dinu eu rugămin
tea de a ne furniza cîteva amănuntei

— Meciul — jubileu, pe toate pla
nurile o reușită deplină, prin care 
Oglin țl-a luat rămas bun de la acti
vitatea competițională, s-a disputat 
îr.tre Fenerbahce și o selecționată di
vizionară turcă. în care au evoluat șî 
cei cinci fotbaliști români.

— După cîte știm, Fenerbahc» k 
învins cu 4-2...
~ Da. dar un mare aport Ia, ă- 

ceastă victorie — desigur — simbo
lică șî-au adus Nelu Nunweiller, care 
a jucat prima repriză Ia Fenerbahce, 
echipă în cadrul căreia se bucură de 
o extraordinară simpatie, și Frățilă, 
care este în tratative cu clubul turc.;,

— Tn ceea ce-1 privește pe sărbă
torit 7

— Ogiln a jucat 45 de minute la 
Fenerbahce, interval în care a marcat 
șl un gol, după o „bară” a Iul* Nelu 
Nunweiller. Apoi a avut loc o festi-

vltate emoționantă. din care n-au lip
sit cuvintele omagiale și Chiar lacrimi
le,. o manifestație de deosebită sim
patie. Ia care au nartifciv’qt 40 000 de 
spectatori.

Rep,

BULETINUL TRANSFERĂRILOR

»

Pîr>3 ieri au fost depuse urmă
toarele cereri de transfer la Fede
rație i Pîrvu (Metalul Tîrgoviște) 
pentru Universitatea' ffiraieva (cn 
carantină); Voicu (Energia Bucu
rești) pentru Steaua; D. Ioniță 
(F. G. Caracal), Enc Daniel (S. G. 
Bacău), Octavian Ionescu 
Cluj) și Dumitru ȘtrSț 
Pașcani) pentru Rapid 5

(G.F.R. 
(G.F.R.

Grigore 
Marcu (F. G. Caracal), Mărculescu 
(G.F.R. Pașcani) și Cizic (Politeh
nica Iași) pentrti S. G. Bacău ; Do- 
drojan (G.F.R. Timișoara) și Ziiler 
(Minerul Raia Mare) ambii pentru 
U.T.A., ambii cu carantină.

Dintre cererile de transfer pen-> 
tru diviziile B și C. am reținut i 
Georgescu (Victoria Caransebeș) 
pentru Minerul Anina; Covaci 
(U. M. Timișoara) și Vidac (U.T.A.) 
pentru Politehnica Timișoara.

La București

Constantin Teașcă 
intre Fenerbahce 

si... V.E.F.A. Istanbul

Vești de la Dinamo
Tn așteptarea reuniunii fotbaliș

tilor, care se va produce la 20 iu
lie și va fi urmată imediat de o 
deplasare la Predeal, unde vor în
cepe pregătirile, clubul dinamovist 
trăiește cu destulă febrilitate scurta 
perioadă precompetițională.

Hotărît să-și intensifice preocu
pările pentru asigurarea unei pre
gătiri temeinice și unui climat de 
conduită exemplară pe terenul de 
joc și în afara lui, biroul consi
liului clubului Dinamo apreciază 
că echipa are resurse pentru a ob
ține rezultate superioare în viitoa
rele confruntări interne și interna
ționale. Zilele acestea, biroul con
siliului a hotărft să renunțe Ia in
cluderea în lot a-țipătorului Boc 
Alexandru, care so)îci‘-c.'° trans
fer^ pentru Dinam»,

După o absență de un an — 
interval în care a antrenat pe 
Fenerbahce Istanbul — Titi Teaș- 
că a revenit la București pen
tru o scurtă vacantă.

— Cum a fost ?
— A fost un an zbuciumat, pen

tru mine, dar o experiență foaile 
utilă, la știi’șitul căreia — 
păcate — n-am reușit șă 
titlul cu Fenerbahce, dar 
fost străin de satisfacții : am În
tinerit eclilpa substanțial — 4
promovări — și am dublat numă
rul de spectatori.

— Cum s-a Împăcat un tem
perament ca al dumitale — aprig 
din cale-afară — cu concesiile 
fotbalului turc 1

— La Început a fost teribil de 
greu. A urmat o perioadă 
tatonare, jucătorii, presa și con
ducătorii fiind nemulțumiți 
faptul că lunea și sîmbăta 
care erau zile de repaus — de
veniseră zile de antrenament i 
Curind, însă, toate divergențele 
s-au aplanat... în favoarea mea, 
iar echipa a fost la un pas de 
oîștigarea titlului.

— Pe care, totuși, nu I-a t!ș- 
tigat...

— Două lovituri <3e la 11 metri, 
ratate în partidele cu GaJata șl

din 
otștlS 
n-am

de
de

Istanbulspor, ne-au Împiedicat să 
trecem înaintea lui Oalatasaray, 
care a terminat campionatul pe 
primul loc, cu un punct avans...

— După cîte am aflat, un ju
cător de Ia Fenerbahce, Ogiln. a 
dobîndit coroana de golgeter..

— Da. la 34 de ânl, mareînd 
mal multe goluri decit Dumltra- 
che i La asta cred că a con
tribuit șl luna de suspendare pe 
care l-am adminlstrat-o — nu 
l-am primit nici la antrenamente I 
— pentru un răspuns obraznic...

— Acum 1
— Am semnat un nou contract, 

cu V.E.F.A. Istanbul. Plec peste 
cîteva zile, cu speranța că voi 
faca.d bhnă.popularizare fotba
lului românesc; (Or. L)



CAMPIONATELE MONDIALE DE SCflIMĂ DE LA VIENA
> Grigori Kriss (U.R.S.S.) — tampion al lumii la spada O Hore Listele României

printre favorite la echipe
VIENA, 13 (priit telefon).
Luni noaptea a fost Cunoscut 

campionul de spadă. El este trăgă
torul sovietic Grigori, Krlfis (4 v.). 
Și au urmat i Granlenl (Ita
lia). — 3 v., Rolf Edlțing (Suedia) 
— 3 v., Sandor Erdos (Ungaria) — 
2 v., Hans Jacobsson (Suedia) — 
1 victorie țî Viktor ModzolevKki 
(U.R.S.S.) — 1 victorie.

Marți a fost zi liberă tn progra
mul întrecerilor din cadrul C.M. 
de scrimă. Un tespiro absolut ne
cesar înaintea tfltâmelor dispute, 
care urmează să stabilească echi
pele campioane ale lumii la floretă 
fete și spadă.

Miercuri vor intra în Competiție 
formațiile feminine de floretă printre 
care și aceea a României. Lâ era a- 
ceasta se cunosc cele patru grape 
ale întrecerii și componentele ei. In 
grupa A de pildă vor concura 
echipele Ungariei, Angliei, Austriei 
și Australiei, Apare evident fapttîl 
că primele două „4“-uri păstrează 
prima șansă de calificare în op
timi. In grupa B nu sînt incluse 
decît trei echipe, cele ale Franței, 
Republicii Federale a Germaniei și 
S.U.A. Primele două echipe Vor 
intra, după toate aparențele, fără 
emoții, în turul următor. Echipa 
României face parte din grupa C, 
împreună cu cele ale Uniunii So
vietice și Irlandei: este limpede 
pentru toți specialiștii că sportivele 
noastre și cele sovietice emit Cele 
mai mari șanse de a intra In op
timi, meciurile din grupă consti
tuind doar un fel de încălzire. în 
fine, din grupa D, ultima, fac parte 
formațiile Italiei, Poloniei și Iu
goslaviei. în mod normal, flore- 
tistele Italiei și cele poloneze jiu 
pot scăpa prilejul de a apărea pe 
planșe și în continuare, în disputa 
pentru locurile fruntașe.

La Stadthalle se fac desigur cal
cule, se dau pronosticuri. Cei mai 
mulți specialiști pun pe tapet per
spectivă ca echipa Uniunii Sovieti
ce să forțeze obținerea titlului, mai 
ales după eșecul înregistrat la in
dividuale, unde se știe, singura fi
nalista, Galina Gorohova a fost 
eliminată din concurs. Alțj spe
cialiști, dimpotrivă, țin seama de 
faptul că floretistele sovietice n-au 
avut la individuale o evoluție prea

concludentă și, în consecință, ma
nifestă unele rezerve în ce pri
vește perspectiva ea elevele antre
norului Manaenko să ocupe prima 
treaptă pe podium.

în acest context se acordă șanse 
mari sportivelor noastre, care vor 
avea prilejul să-și etaleze adevăra
ta lor valoare, după o evoluție ine
gală la individuale. Sigur, aici nu 
este vorba de Ana Ene-Pascu, sin
gura dintre reprezentantele țării 
noastre care pînă acum a dat de
plină satisfacție, ci în principal de 
Ileana Drlmbă, în care foarte mulți 
dintre cunoscători vedeau pe noua 
campioană a lumii. Ileana Drîmbă 
are ocazia, acum, să apară într-o 
altă ipostază. La fel se petrec lu
crurile și cu celelalte floretiste din 
echipa României: Maria Vicol, o 
specialistă în meciurile pe echipe, 
Ecaterina Iencic-Stahl, o trăgătoare

cu mult calm și cu o tehnică bine 
pusă la punct, și Olga Szabo. Ulti
ma, după ce a părăsit Viena, pen
tru a fi prezentă la înmormîntarea 
mamei sale, este așteptată din nou 
în capitala. Austriei, ea manifestîn- 
du-și dorința de a nu lipsi de la 
întrecerea pe echipe. în orice caz, 
ca o măsură de siguranță, federația 
de specialitate a chemat-o la Viena 
și pe Suzana Ardeleanu, sportivă 
situată jn primul eșalon al flore
tei noastre feminine.

Șanse se acordă 
echipelor Franței și Ungariei, 
loturi mult mai omogene decît 
ediția precedentă a C.M., de 
Ankara.

Cu alte cuvinte, se anunță

Corespondența specială de la Moscova

Spartachiada unională-cea mai mare

Echipa de haltere (juniori)
a României participă

la Cupa Dunării
Tinerii halterofili 

tre se află în fața 
petiții i Gupa Dunării la 
p/ogrâmată lâ sfîrșitul 
tei săptămîni Ia Viena. 
pa României va părăsi
tala în ctirsul zilei de mîine, 
fi alcătuită din următorii sportivi; 
Stau ‘ ‘ “ ........... . ~ ’
CoVâcî 
Tudor 
Tinkâs (Indagrârâ Arad). 
Mathd ir.--,

(Stșa'ua),

ai țării noas- 
unei noi cOm- 

juniori, 
aces- 
Echi- 
Capi- 
și va

Dinică (Steaua), Emeric 
(Steaua), A> Miuț (Rapid), 

Petrișor (Viitorul), Iosif Pa- 
“; Ștefan 

(Steăua) și Vasile Deac

de asemenea 
cu 
la 
la

o 
dispută dintre cele mai interesante, 
poate cea mai dramatică dintre 
toate cîte au avut loc, pînă acum, 
la Stadthalle...

VEDETA SĂPTĂMÎNII

MICHELE MAFFEI

cercul de scrimă 
Aeronautica Roma.

Profesiunea — 
instructor sportiv.

Născut la 11 XI
1946.

Înălțimea : 1,77
m.

Greutatea : 74
ka.

Campion al Ita-
liei pe anul 1971,
locul 2 la Uni-
verslada de vară
de la T oritrvo
(1970).

Face parte din

Născut acăm 25 de ani la Roma, 
dintr-o familie modestă, proveni
tă din sudul Italiei, Michele Maffei 
a început să cunoască abc-uT scri
mei la virsta de 8 ani, în cadrul 
unui centru de inițiere organizat 
de Corni. Fire serioasă și volunta
ră. Maffei se desparte de planșa 
de antrenament, cu părere de rău, 
la virsta de 10 ani, întrucît la un 
consult medical s-a descoperit că 
micul mușchetar suferea de o de
calcifiere. Peste 3 ani. 
reîntors, însă. în sala 
eontinuind cu sîrguință 
desăvîrșirea sa în acest 
nu !-a adus decît zilele trecute, 
la Viena, prima victorie de mari 
proporții din viața sa.

La 20 de ani, în 1966, Mâffei a 
reușit să se impună atenției spe
cialiștilor, cîștigînd titlul de , cam
pion de tineret al Italiei. Urma
rea ■- este incluS în loțîîl, pentru 
viitorul câmpionăt mondial de -la 
Montreal (1967); unde echipa

Maffei s-a 
de scrimă, 
pregătirea, 
sport, care

(Urmare din pag. 1)

De la Baastad la București. Ieri,-ta Progresul, llie Năstase la primele
schimburi de mingi cu Sever Dron.

Foto î Tlî, MACARSCHI

sabie a Italiei a ocupat locul 4. 
La J.O. din. Mexic Maffei n-a par
ticipat decît la întrecerea pe echi
pe, unde 4-ul italian s-a clasat pe 
locul 2. Un accident l-a împiedicat 
să-și demonstreze posibilitățile și 
în proba individuală. în următoa
rele ediții ale C.M. el face parte 
regulat din echipa Italiei cu care 
ocupă locul 4 atit la Havana. în 
1969 rit și la Ankara, în 1970. La 
Universiada de vară din anul tre
cut. Maffei apare pentru prima 
oară pe un loc fruntaș într-o com
petiție internațională. Obține ar
gint, fiind întrecut doar de sabre- 
rul sovietic Viktor Sidiak. în a- 
ceeași competiție, el mai obține o 
medalie — de bronz — în proba 
pe echipe.

Viena i-a adus, în sfîrșit. ma
rele succes., im succes meritat pen
tru că a făcut Pe planșă, la, fi
nală, o scrimă de cea mai bună 
calitate, cucerind simpatia sălii Și 
stima, adversarilor.

Echipajul 
învingător la

de caiac 4
Brandenburg

sărbătoare a sportului sovietic
în istoria dezvoltării sportului 

sovietic, de cea mai mare impor
tantă sînt Spartachiadei® unionale, 
adevărate sărbători ale mișcării de 
educație fizică și sport din țara 
noastră.

Prima Spartachiadă a avut loc 
în anul 1928, la ea luînd parte și 
reprezentanți ai sportului muncito
resc din străinătate. Firește, rezul
tatele nu au fost de valoare inter
națională dar, încă de atunci, s-a 
putut observa locui important pe 
care-1 ocupă educația fizică și spor
tul în viața Țării sovietice.

Dovada a fost făcută la prima 
Spartachiadă de după război. în 
1956. Peste 20 de milioane de par
ticipant! și-au desemnat finaliștii 
care au doborît 32 de recorduri ale 
U.R.S.S.

La a doua Spartachiadă au luat 
parte 40 milioane de oameni; deși 
recordurile s-au mai împuținat, va
loarea performanțelor a crescut 
simțitor, dovedind progresul spor
tului sovietic în perioada de după 
prima Spartachiadă.

75 de mii de asociații, cu un total 
de 66 milioane de sportivi, au par
ticipat — în 1963 — la cea de a 
treia ediție a Spartachiadei popoa
relor din U.R.S.S. Au fost depășite 
patru recorduri mondiale, două eu
ropene și 32 unionale.

După încă patru ani, ediția a 4-a 
a Spartachiadei închinată jubileu
lui de 50 de ani al Revolu
ției din Octombrie, S-a _ bucurat 
de participarea a 80 milioane de 
sportivi, care au îmbunătățit 28 de 
recorduri ale. Uniunii Sovietice, 
precum și 20 de recorduri mondiale 
și europene.

în prezent, este în plină desfășu
rare cea de a 5-a Spartachiadă a 
popoarelor din U.R.S.S. în cîteva 
ramuri sportive — printre care ca
notaj și tir cu arcul — au început 
deja întrecerile finale. Discutînd cu 
una dintre cele mai reprezentative 
figuri ale atletismului mondial. Na
de jda Cijova, aceasta mi-a decla
rat ; „Participarea la finalele ulti
mei ediții a Spartachiadei uniona
le reprezintă unul din momentele 
culminante ale activității mele, o 
adevărată repetiție generală în 
vederea J.O. din 1972 de la Miîn- 
chen. Mă voi strădui să obțin un 
rezultat cît mai bun și sper să mă 
apropii de recordul mondial pe 
care-1 dețin". Cunoscutul campion 
european, boxerul Valeri Tregîlbov, 
este de aceeași părere i „Participa
rea la această competiție Constituie 
o bîlnă școală pentru oricare cam-

pion, fără excepție. Personal voi 
căuta să dovedesc că nu am cuce
rit titlul continental în mod întîm- 
plătoi- și că mă voi strădui să 
reprezint cu cinste culorile patriei 
la viitoarea ediție a J.O.".

La finele celei de a 5-a ediții a 
Spartachiadei popoarelor din U.R.S.S 
vor asista o serie de oaspeți mar- 
canți de peste hotare, printre care 
conducători ai organizațiilor spor
tive din țările socialiste, președinți

ai federațiilor sportive intemațio- ' 
nale, precum și președintele Comi
tetului Internațional Olimpic, A. 
Brundage, împreună cu alți mem
bri ai C.I.O. La Moscova sînit aș
teptate, de asemenea, delegații ale 
Comitetelor de 
rilor Olimpice 
Sapporo.

organizare ale Jocu- 
de la Miinchen și

.—
DARAHVELIDZE

„Sovietșki sport"

Trebuie să ciștigăm"
declară llie Năstase

BERLIN, 13 (Agcrpres). — în ca
drul concursului internațional de 
caiac-canoe de la Brandenburg 
(R. D. Germană), rezervat juniori
lor, echipajul României a terminat 
învingător în proba de caiac 4, Pe 
locurile doi și trei s-au clasat 
echipajele din R. D. Germană. în

proba de canoe simplu victoria a 
revenit maghiarului Frey, urmat de 
VaSile (România). La junioare, 
sportiva româncă Ivanova a ocupat 
locul trei iii proba de caiac. Pe 
primele locuri în această probă 
s-au situat concurentele maghiare 
Horvath și Rajnai.

altfel pe Barthes, Franulovici și 
Santana. Cu mine el mai jucase 
acum vreo doi ani cind pierduse 
la Travemilnde (R.F.G.). După ce 
am condus cu 5—3 In primul set 
cind am avut și 5—6 mingi de 
setbal, Leschly m-a învins la Tie 
breach. Apoi, n-am mai avut insă 
nici o problemă, conducind jocul 
cum am vrut. Mă bucură acest 
succes ca și cel obținut alături de 
Țiriac pentru că și Ion a jucat 
foarte bine.

— Dar, turneul de la Baastad, 
pe lingă cele două victorii ți-au 
mai oferit o mare satisfacție. 
Ai devenit din nou lider 
Marele Premiu F.I.L.T.

— Da. Ciștigarea concursului mi-a 
adus ȘO de puncte și acumulînd 
un total de 119 mă aflu acum în 
fruntea clasamentului., fiind urmat 
de Stan Smith cu 97 de puncte, Jan 
Kodes și John Newcombe cu cile 79 
de puncte.

— Deci, primii noștri jucători 
sînt în formă, ceea ce e deo
sebit de încurajator acum în 
ajunul întîlnirii cu echipa R»F. 
a Germaniei. Ce părere al și ce 
rezultat întrevezi ?

— Sper să cîștigăm, deși adver
sarii noștri de acum, alcătuiesc o 
formație mai solidă decît cea a 
Iugoslaviei. De aceea și întrecerea 
se anunță mai echilibrată. Kuhnke 
joaCă excelent, iar cind Bungert 
prinde o zi bună e formidabil. La 
dublu cred că nu vom avea emoții.

Accentuez încă o dată, meciurile nu 
vor fi deloc ușoare, dar victoria 
trebuie să ne parvină, indiferent la 
ce scor,

Iată așadar opinia primului nos
tru jucător. Să-i acordăm tot cre
ditul Iui llie Năstase și admirabilu
lui lui partener de echipă, Ion Ți- 
riac, do; sportivi care ne-au pro
dus atîtea momente de satisfacție.

în

Tinerii poloiști români o revelație

La Goriria au continuat eatnptețMeiffi 
europene de baschet rezervate ecWJXOor 
masculine de tineret. Reprezentativa; 
U.R.S.S. a obținut o nouă victorie In-, 
treclnd rar scorul de TOO—33 foriSațl» 
Elveției, și celelalte echipe favorite au 
terminat Învingătoare l Spania • tnvina 
cu 68—31 Austria, Iar Italia a dlapus 
Ou 70—58 de selecționata Israelului. Alt« 
rezultate t Grecia — Turcia 53—42, Fran
ța — R. F. â Germaniei 77—03.

A treia partidă * medului fte șah 
(semifinala a campionatului mondial) 
dintre Bobby Fischer și Bent Larsen 
s-a încheiat la mutarea a 41-a du vic
toria marelui maestru American. Sco
rul est» de 3—0 În favoarea Iul MsCheri

După șase runde In turneul final al 
campionatului mondial universitar de 
șah, care se desfășoară în prezent I* 
Mayaquez (Porto Rico); conduce echi
pa U.R.S.S. cu lS*/i p, urmată de for
mațiile Canadol ÎS1/» p, S.U.A. — VMi Vi 
Israel — 12’/» p.

Selecționata de juniori a țării noas
tre a debutat în acest sezon intilnind 
cea mai puternică reprezentativă de 
pe continent (și poate chiar din lume), 
ciștigătoare a primei ediții (1970) a 
campionatului european. Rezultatele 
sint cunoscute ; în primul meci, ti
nerii poloiști români au învins cu 
3-2, iar în ziua următoare, reprezen
tativa U.R.S.S. și-a luat revanșa, tot 
cu un scor (6-5) la limită. Rezultatele 
sînt mai mult decît onorabile pentru 
formația pregătită de Alex. Bădiță și 
Paul Niculescu, cu atit mai. mult cu 
cit oaspeții au deplasat la București 
cel mai puternic lot. care peste trei 
săptămîni îșl va apăra titlul de cam
pioană continentală la Barcelona, in 
timp ce din’echipa română au lipsit 
trei jucători de bază (Huber, V. Rus 
și Nastasiu).,

Firește, fiind vorbă, de întîlniri a- 
micale cu caracter de verificare, re
zultatele contează mai puțin, chiar 
dacă acestea sint puțin ieșite din co
mun (prima Victorie la juniori asupra 
selecționatei sovietice), interesantă și 
plină de pi'omîșiUni â fott insă eVte 
luția în. ansataom â jifcătorijor noștri, 
care aflați în ăitâățiâ ffriUî cixâmen 
dintre cele , mai <Jififtile s-au între- ■ 
cut ps ei înșiși. Poloiști! români; cu

o bună pregătire fizică, cu mulțumi
toare cunoștințe de ordin tehnic și 
în unele momente cu o maturitate 
neașteptată, aii pus deseori in dificul
tate o formație mai robustă și mâi ra
pidă, avînd în componență cițiva ex
celent! telmicieni (Msveniradze, Fro
lov. Zubkov).

Cunosdnd potențialul ofensiv ad
vers si forța contraatacului echipei 
U.R.S.S., formația română a folosit în 
apărare o „zonă" strînsă, cu marcaj 
sever al principalului realizator, 
Msveniradze. Acest lucru i-a și deter
mined pe oaspeți ca în ziua urmă
toare să-șî modifice radical jocul în 
atac. îhcercînd concretizarea acțiuni
lor prin talentatul Zubkov. Antrenorii 
noștri și-au dat seama insă prea 
tirziu de situația nou creată, și echipa 
a pierdut (nu este singura cauză) un 
meci în care nu a fost inferioară 
adversarei sale. în atac, reprezentan
ții noștri au contat mai mult pe forța 
dc șut a Iui Frincu, pe desele intrări 
a.le Iui llie Slăvei și I. Pop, de la 
acești Jucători pornind majoritatea 
acțiunilor încheiate cu goi.. Dacă pen
tru două partide amicală acestea S-au 
dovedit suficiente. In căzui unui 
turneu de mai multe jocuri, eforturile

a numai trei jucători devin insufi
ciente. Dar pentru antrenorii noștri, 
problema nu este greu de rezolvat, 
mai ales că atit Manea, cit și Cooora 
sau Bartolomeu au posibilități evi
dente de a participa mai des la ac
țiunile ofensive, atrăgind în mod im
plicit. după ei, pe adversarii care-i 
marchează direct în propria lor zonă 
de apărare, și reducîndu-se acestora 
astfel posibilitățile de contraatac.

Reușita naționalei noastre de ju
niori, sub noua ei. conducere tehnică, 
va trebui încurajată pe viitor, fiind 
necesar ca federația de specialitate 
să-i asigure un program competițio- 
aial corespunzător, mai ales că din 
rîndurile ei vor fi recrutați cei mai 
talentat! și dotați poloiști pentru re
prezentativa de seniori a tării. Cu- 
noscînd și apreciind posibilitățile a- 
cestei tinere formații, de certă pers
pectivă. sugerăm eventuala ei înscrie
re la C.E.. unde — din cele 12 echipe 
participante — peste jumătate (Sue
dia, Olanda, Belgia; Grecia, Cehoslo
vacia, Franța, Turcia) au o valoare 
mult mâi slabă decît cea a naționalei 
române.

A. VASILIU

Sergheț Diamidov, unul din cei mai buni gimnaști sovietici, la un antre
nament în vederea finalelor Spartachiadei unionale

luri
redactor la In cadrul campionatelor vest-germand 

de atletism,, desfășurate Ia Stuttgart« 
Kari-Heinz Klotz a alergat 10,1 pe 100 m, 
iar pe 400 m, Herman Koehler a reali
zat 45,6. Klaus Wolfermanil â cîștigat 
proba de aruncarea suliței cu 84,50 m. 
Iar Helnfrted Birienbach « realizat 19,59 
la aruncarea greutății, tn concursul fe
minin, Rita Wilde a obținut 23,1 pe son 
m, Helde Rosendhal — 6,69 m la lun
gime șl Renale, Gaertner — 1,83 m la 
înălțime. La disc a dștigat Brigitte 
Berendonck eu 68,22 m, tn timp ce L1<H 
sel Westermarm a aruncat 56,34 m.■
Turneul de void de Ta Cannes â foril 
cîștigat de echipa Bulgariei, urmată da 
formațiile Olandei, Italie! șl Franței.

Intr-un med demonstrativ de fotbal) 
disputat la Philadelphia, s-au IntOni* 
formațiile Wisla Cracovia șl Uanovra 
96. Scorul a fost egal I 1—1 (0—0).■
In turneul internațional de șah de la 
Lublin (Polonia), după cinei runde con
duc Mikenes (U.R.S.S.) șt Kirov (BulJ 
garla) cu cîte 3%. Urmează Szilagy (Un
garia), Măriei (Iugoslavia), Sydor (Po-ț 
lonia) — cu cîte 3 p.

Turneul masculin de baschet de Ta 
Bahia Blanca (Argentina) s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei Iugoslaviei, 
campioană mondială. în meciul decisiv, 
baschetbaliștii iugoslavi au Învins 
scorul de 72—59 (35—26) formația 
gentineL

cu
Ar-

In primul tur al turneului sopenâ 
tenis de la Washington, jucătorul 
tralian Fred Stolle l-a eliminat ral 
6—2, pe americanul Dick Dell, austra
lianul Bill Bowrey l-a întrecut cu 6—41
6— 3 pe chilianul Jaime Flllol, iar ame
ricanul Marty Riessen a dispus cu 6—O,1 
9—6, 6—2 de australianul Terry Addison. 
Alte rezultate î Richey (S.U.A.) — Austin 
(S.U.A.) 6—3, 6—2 ; Graebner (S.U.A.)
— Rahim (Pakistan) 6—i, 7—5; Ruffels 
(Australia) — Faliile (Noua Zeeland;))
7— 6, 6—2.

aus-
C—3, 

austra-

La Sofia, interes deosebit pentru
Balcaniada de ciclism

SOFIA) 13 (prin .telex, de la co
respondentul nostru).

După o întrerupere de. 23 de ani 
se reiau balcaniadele de ciclism, 
cinstea de â fi prima gazdă, după 
această perioadă atit de îndelun
gată de relache, revenind capi
talei R.P. Bulgaria. A patra edi
ție â întrecerii celor măi buni 
cicliști din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia Sa va 
desfășura — așa după cum. se 
știe — între 16—18 iulie a.c.

Un programul balcaniadei sînt 
prevăzute două probei 100 km 
contratimp pe echipe și circuit. 
Prima se. va disputa în dimineața 
zilei de 16 iulie, startul și fini
șul avînd loc la Kazicene, o sub
urbie a capitalei; Echipele vor fi 
alcătuite din 4 concurenți. Proba 
de circuit va însuma 120 km și 
va avea Ioc la 18 iulie. Traseul 
lung de 8 km Va fi 
condurenți de 15 ori, 
totalizind 30 km. El 
suburbiile Simeonovo 
levți, de la poalele

•;£

parcurs de 
urcușurile 

trece prin 
și Draga- 
masivulul

Sever Mureșan a jucat două 
semifinale la Bratislava

Campionatele internaționale de te
nis ale Cehoslovaciei, încheiate la 
Bratislava, au însemnat un dublu 
succes pentru Jaa Kodes, învingător 
atit la simfilu, cit și — împreună 
cu Jan Kukal — la dublu. După ce 
în finala de simplu bărbați, Kodes 
învinsese cu destulă dificultate pe 
tenismanul maghiar S. Barany, la 
capătul a cinci seturi de luptă 
(4—6, 6—3, 5—7, 6—4, 6—3), în pro
ba perechilor Kodes și Kukal au 
dispus cu 6—2, 1—6, 6—3 de un alt 
cuplu cehoslovac, format din P. Hut- 
ka și J. Hrebed.

O comportare meritorie la aceste 
campionate a avut tînărul tenisman 
român Sever Mureșan. El a fost pre
zent în două semifinale. La dublu

masculin, S. MurSșan a făcut pere
che cu jucătorul francez Daniel 
Contet, cedînd în Semifinala cu pe
rechea campioană, Kodes—Kukal, Ia 
scorul de 6—3, 3—6, 6—3. La dublu 
mixt, cuplul Eva Riedl (R.D. Ger
mană) — S. Mureșan (România) a 
întîlnit în semifinală ps frații Vlasta 
Kodesova și Jan Kodes, pierzînd cu 
6—4, 3—6, 6—4.

★
La Budapesta au început campio

natele internaționale de tenis ale 
Ungariei., TenismanUl rbmân Vio
rel Marcu l-a învins cu 4—6, 
6—0. 6—3 pe maghiarul Szabados, 
în timp ce Constantin Popovici a 
pierdut cu 6—3, I—6, 2—6 în fața 
lui Mesarosz (Ungaria).

Vitoșa, și pe o porțiune din cen
tura Sofiei» La această întrecere 
vor participa cîte 8 cicliști din 
fiecare țară.

în zilâle de 15, 16 și 18 iulie, pe 
velodromul din Sofia. va avea loc 
și un concurs individual la care 
vor participa pistarzi din Româ
nia și Bulgaria. Organizatorii spe
ră ca Ia aceste întreceri, care se 
vor desfășura după programul o- 
limpîc, să se înscrie și concuren- 
ții din celelalte țări Sîmbătă, în 
ziua cind cicliștii vor beneficia de 
odihnă, se va întruni conferința 
balcanică. Printre numeroasele 
probleme ce figurează pe agenda 
ei, se află și examinarea propu
nerii privitoare la includerea în
trecerilor de pistă în programul 
balcaniadelor. Se va discuta, de 
asemenea, și posibilitatea organi
zării balcaniadelor pentru juniori.

De vineri, pe traseele unde se 
vor disputa Cele două probe, a- 
lături de concurenții bulgari se 
zăreso și cicliștii iugoslavi. Aceș
tia au sosit eu o săptămînă îna
intea concursului cu scopul de a 
cunoaște cît mai bine terenul. E- 
ehipa Iugoslaviei pentru proba de 
100 km este alcătuită din Tvetko 
Bilici, cîștigătorul ediției din a- 
cest an a turului Iugoslaviei, 
Kudelia, Zakatnik și Valencici. La 
întrecerea pe circuit vor concura 
și Pavlik, Remar, Plesko, Ciubrici. 
Din formația Turciei nu va lipsi 
cel mai bun rutier Arifat Cealas- 
kan. Federația de Specialitate din 
Grecia, la ora cind transmit a- 
ceste rînduri, încă nu a comunicat 
componența lotului elen.

Cicliștii bulgari au urmat un 
riguros program de pregătire sub 
îndrumarea antrenorului Stoian 
Alexandrov, fost component al e- 
chipei bulgare la cursele de fond. 
Echipa pentru cursa de 100 km 
va fi selecționată din lotul Ivan 

Stanoev, Ivan Nikolov, Martin 
Martinov, Vasil Dimov, Ivan Ste
fanov și Gheorghi Markov. După 
toate probabilitățile, antrenorul A-

lexandrov va menține formația, 
alcătuită din primii patrii de toal 
sus, care a evoluat la turiîeul 
preolimpio din, R.F. a Germaniei, 
clasîndu-se pe locul 9 din 20 de 
țări participante. Centru întrece
rea de circuit sînt prevăzuți ci
cliștii care au avut cea mâl bunS 
comportare la „Cursa păcii", pre
cum și cei care s-au evidențiat la 
recenta competiție de fond (patra 
etape) „Sofia—-Varna". Menționăm, 
mai întîi numele lui Vesko Mihai
lov, cîștigătorul cursei „Sofia — 
Varna", și apoi, pe ale lui Mihail 
Tanev și Ivan Iordanov, partici
pant la „Cursa păcii", Gheorghî 
Iliev, Ivan Mikolov, Martin Mar-, 
tinov, Ivan Stefanov, Dimitar 
Stefanov, Vasil Dimov.

Toma HRISTOV

RAPID BIIEIILIF.STI SLASK
WROCLAW 7-3, IA POII)
în revanșa partidei amicale de 

polo disputată la ștrandul Tinere
tului, ieri după-amiază, Rapid a 
învins cu 7—3 (3—1, 1—0, 2—1, 
1—1) după un meci anost. Punctele 
au fost înscrise de Băjenaru, Miu, 
FI. Săvei 2, Popescu, Medianu II 
pentru gazde respectiv Bactek 2, 
Drobek. De remarcat că Rapidul 
a folosit foarte mulți juniori. (C.V.)

Turul Franf ei

Ieri, tn Turul ciclist al Franței, etapa 
Luchon-Superbagneres (19,5 km) a con
stituit o dură probă /de cățărara în 
coastă. A cîștigat spaniolul Fuente în 
47:42, urmat de Van Impe (Belgia) — 
48:08, Thăvenant (Franța) — 48:10. 
Merckx (Belgia) — 48:42. Zoclelinelk 
(Olanda) același timp. în clasamentul 
general, Eddy Merckx păstrează tricoul 
galben cu 2:17 avans asupra Iul Van 
Impe. Urmează: Zoetemelk la 2:21, The- 
venant la 4:14, Mortensen (Danemarca) 
la 12:16.

Spaniolul Luis Ocana, silit să aban
doneze după ce fusese lider timp de 
cîteva etape, se află sub supraveghere 
medicală la spitalul din Luchon. El nu 
a suferit fracturi, cum existau temeri 
la început, după căzătura de pe cobo- 
rîșul muntelui Mente. Agențiile de presă 
menționează că Merckx a fost și el 
pe punctul de a abandona, fiind lovit 
la genunchi șl mal ales, deosebit de 
impresionat de accidentul rivalului său.

Iugoslavul Rogosici

C-anotoarele cehoslovace se pregătesc eu deosebită atenție in vederea campionatelor europene care se vor 
desfășura pe lacul Bagsvaerd, lingă Copenhaga, intre 13—15 august, tn fotografie': echipajul de 4+1 vîsle 
gata de start. Din echipaj fac parte: Anna Maresova, Miluse Svrdlikova, Zdena Rdelova, Hana Hrkalova și 

Jaroslava Kotrckova.

maratonul naidic
ROMA 13 (Agerpres). — Tradițio

nalul maraton nautic Capri-Neapole, 
desfășurat anul acesta cu participa
rea celor mai buni înotători de fond 
din lume, s-a încheiat cu victoria 
mai puțin așteptată a iugoslavului 
Veliko Rogosici, cronometrat pe dis
tanta de 33 km cu timpul de 7 h 43:51’9 
Pe locul doi a sosit mexicanul Gui
llermo Echevarria — 7 h 50:33 ’3 ur
mat de unul dintre favoriții cursei, 
argentinianul Horacio Iglesias — 
7 h 53:51/2. Dintre concurenți! italieni 
cel mai bun rezultat l-a obținut o 
înotătoare : Lucia Mezzardi. clasată 
pe locul 13 cu 10 h 02:56’5. Au luat 
parte 32 de sportivi din 14 țări.

* St? Și Sdminishația : București, sir, Vasile Conta nr. t6; telefoane: centrală 11,10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 285 ; telex: sportrom buc. 180, Tiparul „I. P. Informația", București 40368


