
întregul nostru popor iși exprimă

deplina aprobare și satisfacție

ft

față de programul de măsuri

propus de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
TELEGRAMĂ ADRESATĂ C.C. AL P.C.R,,

Lucrătorii Consiliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, toți sportivii patriei noastre au luat cu
noștință cu profundă satisfacție de propunerile făcute 
de Dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice de educație marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, 
adoptate recent de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Considerăm măsurile propuse un amplu program 
de acțiune pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, 
revoluționare, a întregului popor, și ne manifestăm 
deplina adeziune și, în același timp, hotărîrea fermă 
de a milita pentru traducerea lor în viață.

Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că 
organizațiile sportive, toți sportivii patriei noastre,

Să îndeplinim cu
programul

propuse de secretarul 
partidului nostru, și a- 
Comitetul Executiv al

Măsurile 
general al 
doptate de
C.C. al P.C.R., pentru îmbunătăți
rea activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, ca și Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru a activului 
de partid din domeniul ideologiei 
și al activității politice și cultural- 
educative, marchează un moment 
de o excepțională importanță în 
viața și activitatea partidului, a 
întregii noastre societăți.

Nobilei sarcini de educare -

Ca antrenor și ca pedagog al ce
lor mai tinere generații, am găsit 
în propunerile de măsuri prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca și în 'recenta Expunere un 
foarte prețios îndreptar, un ghid 
după care trebuie să ne călăuzim 
în activitatea noastră de viitor. 
Din studiul aprofundat al valo
roaselor documente am reținut că 
ni se cere să acționăm cu fermi
tate împotriva oricăror manifes
tări de indisciplină, de încălcare 
a normelor de conviețuire socială, 
în sensul respectului față de le
gile țării, pentru cultivarea patrio
tismului și reprimarea tendințelor 
naționaliste, într-un cuvînt să ne 
preocupăm cu atenție sporită nu 
numai de pregătirea sportivă, ci Și 
de educația cetățenească a tine
rilor cu care muncim.

Este cunoscut faptul că tenisul 
de masă a repurtat de-a lungul 
anilor numeroase victorii, contri
buind astfel la afirmarea sportului 
românesc în lume. Este de aseme
nea cunoscut că mulți dintre ju
cătorii cu care am lucrat și care 
s-au afirmat în arenă s-au validat 
și din punct de vedere profesio
nal. ei devenind apreciați practi
cieni ai disciplinelor însușite în 
școli sau facultăți.. După cum cu
noscute sînt și acele concesii fă
cute 
tive, 
cial, 
ecou 
telor

Documentele prezentate acum de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-au 
reamintit că obligațiile noastre, 
ale acelora care lucrăm cu tinerii, 
sînt complexe, că noi trebuie să 
acționăm pe multiple coordonate, 
conducînd tinerii la o dublă îm
plinire: sportivă și socială.

Ia’"i o sarcină nobilă, căreia mă 
angajez să-i dau un răspuns con
cret.

disciplinei și pregătirii spor
ea și comportamentului so
man ifestări care au avut un 
negativ în valoarea rezulta
și în opinia publică.

FARKAȘ PANETH
antrenor emerit
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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
sînt pe deplin conștienți de importanța sarcinilor cu
prinse în expunerea Dumneavoastră, document de 
mare valoare ideologică, care va orienta întreaga 
noastră activitate de viitor.

Lucrătorii Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, toate cadrele tehnice care activează 
în acest domeniu nu vor precupeți nici un efort pen
tru a-și aduce contribuția Ia traducerea în viață a 
acestui vast program de educație comunistă a tine
retului, pentru îmbunătățirea educației comuniste a 
sportivilor, a pregătirii 
știenți și activi pentru 
socialiste.

lor temeinice ca cetățeni con- 
gloria sportivă a României

CONSILIULUI NAȚIONALBIROUL CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT

responsabilitate
partidului

Să .apărăm cu cinste 
culorile țării!

In ziua <lc 15 iulie 1971 a avut loc 
ședința lărgită a Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român.

Au participat membri ai Comite
tului Central vechi militanți ai par
tidului, miniștri și șefi ai unor in
stituții centrale.

Comitetul Executiv a ascultat ra
portul tovarășului Gheorghe Rădu
lescu, reprezentantul Republicii 
Socialiste România la C.A.E.R., cu 
privire Ia activitatea desfășurată în 
cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și a adoptat hotă- 
rîri corespunzătoare în legătură cu 
participarea Republicii Socialilte 
România la dezvoltarea colaborării 
cu țările socialiste \ membre ale 
C.A.E.R.

In cadrul aplicării hotărîrilor de 
întărire a muncii politico-ideologice 
și cultural-educative, Comitetul Exe
cutiv a dezbătut și aprobat propu
nerile privind mai buna organizare 
a activității Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. In îndepli
nirea atribuțiilor sale de conducere

și îndrumare a activității cultural- 
educative, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă va funcționa ca or
ganism de partid $i de stat, sub 
conducerea nemijlocită a Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român.

Funcția de președinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă va fi îndeplinită de un se
cretar al C.C. al P.C.R.

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă va coordo
na și activitatea Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune.

Comitetul Executiv a desemnat în 
funcția de președinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
membru al guvernului, pe tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Comitetele județene pentru cultură 
și artă vor funcționa sub conducerea 
directă a comitetelor județene de 
partid.

Comitetul Executiv a aprobat pro
iectul de hotărîre cu privire la plata 
lucrărilor executate de întreprinde
rile pentru mecanizarea agriculturii

In raport cu producția obținută de 
cooperativele agricole do producție, 
proiectul de hotărîre privind acorda
rea de credite pe termen lung mem
brilor cooperativelor agricole de pro
ducție și producătorilor cu gospodă
rie individuală, precum și indicato
rii tehnico-economici al unor lucrări 
de investiții prevăzute in planul cin
cinal.

Pornind de la necesitatea tntăriril 
relațiilor de prietenie între poporul 
român și popoarele altor țări, și ți- 
nînd seama 
s-au format 
prietenie cu 
tul Executiv 
Asociații de , _ _ ____ ____
țărilor în care funeționează asociații 
similare de prietenie cu Republica 
Socialistă România.

Comitetul Executiv, ținînd seama 
de o serie de cereri primite din di
ferite țări și dînd expresie sentimen
telor de solidaritate internaționalistă 
ale poporului român cu lupta po
poarelor pentru independența națio
nală, împotriva colonialismului, a 
hotărît instituirea Fondului de soll-

că într-o serie de țări 
Asociații și Comitete de 
poporul român, Comite- 
a hotărît înființarea de 
prietenie cu popoarele

daritate și sprijinire a mișcărilor de 
eliberare națională, a tinerelor state 
independente, a țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și pentru ajuto
rarea populației din unele țări în 
cazul unor calamități naturale. Acest 
fond se va realiza prin contribuția 
statului, a organizațiilor socialiste și 
obștești, precum și prin contribuția 
benevolă a cetățenilor.

Comitetul Executiv a hotărit ell« 
berarea tovarășului Ilie Rădulescu 
din funcția de șef al Secției Propa
gandă a C.C. al P.C.R., urmind să 
primească alte însărcinări și a numit 
în această funcție pe tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Ion Iliescu a rugat Co
mitetul Executiv să-l elibereze din 
funcția de secretar al Comitetului 
Central și să-i creeze condiții pentru 
a lucra la un organ județean de par
tid, în vederea completării experien
ței sale de muncă. Comitetul Execu
tiv a satisfăcut această cerere și a 
supus-o spre aprobare Comitetului 
Central, care a hotărit eliberarea to
varășului Ion Iliescu din funcția do 
secretar al C.C. al P.C.R.

In sport, în fotbal — domeniul 
în care activez — și unde prin de
finiție avem de-a face cu tineri, 
recentele măsuri adoptate de Co
mitetul Executiv își găsesc o largă 
și profundă aplicare, noi antreno
rii fiind chemați să contribuim 
cu exigență și responsabilitate 
sporită la dezvoltarea multilate
rală a sportivului — demn cetă
țean al patriei socialiste. Este ne
cesar să ne preocupăm mai intens 
și cu forțe unite de combaterea, 
de condamnarea cu intransigență 
a oricărei tendințe de viață u- 
șoară, fără muncă, tendință în- 
tîlnită uneori în mediul fotbaliști
lor. Antrenorii noștri de fotbal, 
toți cei care răspund de acest 
popular sport, au datoria să fie 
fermi față de orice manifestare ne
sănătoasă, de indisciplină, să sus
țină cu consecvență și răspundere 
educarea întregii mase de sportivi 
în spiritul dragostei față de mun
că și învățătură, în spiritul patrio
tismului, al respectului față de co
echipieri, adversari, spectatori. 
Avem toate condițiile ca noi antre
norii să îndeplinim cu responsabi
litate măsurile recent aprobate, 
pentru că ele au un rol hotărîtor 
în formarea omului nou, multila
teral dezvoltat, în dezvoltarea con
științei socialiste, în edificarea în
tregii noastre societăți socialiste.

Ca pe toți cetățenii țării, m-au 
impresionat în mod cu totul deose
bit propunerile de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității politico- 
ideologice și pentru educarea mar
xist-leninistă a tuturor oamenilor 
muncii, prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și inter
venția strălucită a secretarului ge
neral al partidului în consfătuirea 
de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative. Do
cumentele pe care le-am parcurs 
cu mult interes conțin idei valoroa
se a căror transpunere în viață va 
da cu siguranță impulsuri noi con
solidării societății noastre socialis
te, dezvoltării și sedimentării con
cepției înaintate despre lume, afir
mării și mai pregnante a relațiilor 
socialiste. Cu satisfacție am consta
tat și cu acest prilej grija pe care 
conducerea partidului nostru o arată 
deopotrivă tuturor oamenilor mun
cii, români, germani, maghiari și de 
alte naționalități ; tuturor celor care 
își aduc contribuția la înflorirea și 
propășirea patriei socialiste.

Ca sportiv în echipa Dinamo și 
membru al lotului reprezentativ 
al țării voi depune eforturi 
ținute pentru a sprijini cu 
capacitatea mea reafirmarea vole
iului românesc în arena internațio
nală. Ca mesager al sportului ro
mânesc mă angajez să nu știrbesc 
niciodată noțiunea de demnitate, ca
racteristică tineretului nostru, să 
fiu în continuare un exemplu pen
tru colegii mai tineri, atît în ce 
privește devotamentul față de pre
gătire cît și dăruirea totală în com
petiții, 
culorile 
dovadă 
care o 
partid.

România R.F. a Germaniei in finala zonei europene (grupa B) a „Cupei Davis7'

TIRIAC - KUHNKE ȘI NASTASE - BUNGERT
PE PROGRAMUL PRIMEI ZILE

sus- 
toată 
vole-

pentru a apăra cu cinste 
dragi ale patriei. Va fi o 
în plus a înaltei prețuiri pe 
dau recentelor documente de

VALENTIN STANESCU 
anarenor al lotului olimpic 

de fotbal
WILLIAM SCHREIBER 

maestru al sportului la volei 
căpitanul echipei naționale

Mindria noastră
exemple in

sportivii fruntași 
i producție

r

Premianții 
din Reciul 
Covasnei...

Însemnări

Bungert, fost finalist la Wimble
don. Meciul de uvertură opune pe 
Ion Țiriac, de 12 ani titular în 
echipa țării noastre, lui Christian 
Kuhnke, de asemenea posesor al 
unui palmares remarcabil în me
ciurile pentru „Salatiera de ar
gint’*.

Așa a stabilit ieri 
sorți, desfășurată sub 
arbitrului principal, 
(Luxemburg), 
face dificile

tragerea la 
conducerea 

J. Dunkel 
de joc care 
sau prono-

regulamentului Cupei

de la ora
Chr. Kuhnke, urmată 
I. Năstase — W. Bun-

14.30 î I.

O ordine 
deducții

ASTAzr, 
Tiriac — 
de partida 
gert.

Conform ______________ __ . _
Davls, toate gratuitățile slnt anu-

Ilie Năstase și Ion Țiriac (asistați, aci, de căpitanul de echipă prof. Șt. 
Georgescu) vor fi din nou purtătorii speranțelor românești in marele meci 

care începe azi

Cine putea fi omul care a reușit 
să transmită copiilor din Reci pro
pria-! pasiune pentru disciplina olim
pică nr. 1, altul decît un dascăl, un 
învățător, cîndva atlet șl el, aruncă
tor de greutate. Se numește Carol 
Covaci. Nu mai este chiar așa de 
tînăr. Se apropie de 50 de ani. Dar 
din întreaga făptură a învățătorului 
Carol Covaci se degajă o energie 
clocotitoare.

Evenimentul comentat astăzi cu 
însuflețire de oamenii muncii din 

, patria noastră îl constituie — fără 
îndoială — propunerile de măsuri 
prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. pentru îmbunătăți
rea activității politico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oameni
lor muncii, ca și expunerea secre
tarului 
lucru a 
meniul 
politice 
lismul și clarviziunea acestor pro
puneri, sfera atotcuprinzătoare a 
ideilor cuprinse în documente au 
mers, intr-adevăr, la inima fiecă
rui muncitor, țăran cooperatist și 
intelectual.

Sîntem conștienți de faptul că 
am realizat multe lucruri bune pri
vind educarea soprtivilor noștri, 
legarea lor tot mai puternică de 
procesul de producție, de culorile 
asociației noastre muncitorești.

genera] la consfătuirea de 
activului de partid în do- 
ideologiei și al activității 
și cultural-educative. Rea-

Sîntem mîndrî de faptul că echi
pa de rugby, cea mai reprezenta
tivă pe plan sportiv a colectivului 
uzinelor noastre, are în compo
nență tineri care nu practică acea
stă ramură sportivă de dragul u- 
nor avantaje, că munca înseamnă 
pentru ei, intr-adevăr o chestiune 
de onoare. Toți sportivii uzine
lor, rugbyști, fotbaliști, boxeri etc. 
sînt antrenați efectiv în efortul 
întregului colectiv, dornici să păs
treze și să îmbogățească tradiția 
revoluționară a muncitorilor de la 
Grivița Roșie. Știm, totodată, că 
mai trebuie depuse eforturi pentru 
continua educare a membrilor a- 
sociației noastre, pentru angrena
rea tuturor sportivilor în diferite 
forme de învățămînt politic, ca a- 
ceștia să-și însușească sistematic 
din tezaurul învățăturii marxist- 
leniniste, din experiența vie a par
tidului nostru

A1 44-lea meci pe care echipa 
de tenis a României îl susține în 
„Cupa Davis“, unde marchează o 
prezență aproape semicentenară, 
coincide cu finala grupei B euro
pene, cea care trebuie să desem
neze pe una dintre cele patru par
ticipante la faza ultimă a compe
tiției, întîlnirile inter-zone.

0 delegație
sportivă română

va asista la finalele
Spartachiadei popoarelor

din U.R.S.S

ION GHEORGHE 
secretarul asociației sportive 

„Grivița Roșie’*

O delegație sportivă română, 
condusă de președintele Consiliu
lui Național pentru Educație Fizi
că și Sport, Anghel Alexe, a ple
cat la Moscova pentru a asista la 
întrecerile finale ale celei de-a 5-a 
ediții a Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S.

întrecerea de la arena Progre-- 
sul pune față In față două din
tre cele mai puternice echipe de 
pe continent, finalistele ultimelor 
două ediții. In joc vor evolua te- 
nismeni de elită, performeri de 
înaltă clasă, admirați pe nenumă
rate terenuri din întreaga lume. 
De exemplu, în prima zi specta
torii vor putea urmări confruntarea 
dintre Ilie Năstase, fruntașul Ma
relui Premiu — F.I.L.T. și Wilhelm

sticurl. chiar dintre cele mal re
zervate. E drept, ca întotdeauna 
în întîlnirile pentru „Cupa Davis’*, 
elementele de amănunt pot avea o 
importanță majoră, dar decizia nu 
va fi smulsă decît printr-un Joc 
superior, al celor mai buni de pe 
teren. Iată de ce avem încredere 
în măiestria lui Ilie Năstase, 
puterea de luptă deosebită a 
Ion Țiriac, cei doi tenismeni 
mâni care încearcă din nou 
urce pînă în vîrful piramidei.

Sînt trei zile de dîrză întrecere 
sportivă care, cu siguranță, vor In
cinta pe spectatori și telespecta
tori, dornici să vadă echipa noa
stră învingătoare într-o întîlnire 
de mare anvergură, purtată între 
adevărați ași ai rachetei.

In 
lui 
ro
șă

★
Cu trei ani în urmă învățătorul 

din Reci s-a gîndit să pună bazele 
unui centru atletic sătesc, primul de 
acest fel în județ. Argumentele Iui : 
„Nu se cheltuiesc prea mulți bani. 
Nu ne trebuie decît o bucată de pă- 
mint, cit mai plată, aici în curtea 
școlii sau în altă parte. In rest, ne 
vom descurca noi... Și apoi prin 
atletism copiii noștri Iși pot forma 
cel mal bine deprinderi de mișcare”.

Cu ajutorul, în primul rlnd, al 
copiilor, învățătorul din Reci a în
ceput o treabă urmărită cu atenție, 
cu o curiozitate neascunsă de întrea
ga comună. în special bătrînll nu 
preau știau ce năzbîtii vrea să facă 
învățătorul, dar se minunau văzînd 
pe copii tot timpul în jurul omului 
în trening trebăluind In curtea șco
lii, acolo unde aveau să se ridice 
primele amenajări atletice.

Aici, faptele redate sintetic, pot 
părea simple, ca un Joc de copii. 
Numai învățătorul și elevii Iul știu, 
însă, cit de lung a fost drumul de la 
fosta toloacă, cum arăta curtea școlii, 
și pînă la pistele și sectoarele de 
atletism. Un drum cu atît mai spinos 
cu cît, în mai trecut, urgia apelor 
învolburate ale Rîului Negru, care 
și-au ieșit din matcă, n-au ocolit co
muna. întinzîndu-se peste haturi și

Tiberiu ST AM A

(Continuare in pag. a 2-a)

w PENTRU LUPTĂTORII ROMANI,
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• Turneul internațional de Ia Constanța a menținut speran
țele pentru C.M. • La cîteva categorii avem șanse la medalii

• La altele — la lupte libere 
— sînt, deocamdată, semne de 

întrebare
KHBB*

• Uzura unor

li"

RAPIDUL REPO!

LA ORA RECONSTRUCȚIEI ECHIPEI
ofensiv

b
antrenori, 

Marin Bărbulescu 
și Nicolae Cris
tescu, împreună 
cu unul din ,,pi
onii" reconstruc
ției echipei giu- 
leștene, atacantul 
Marin Stelian

„piese de bază77 din angrenajul echipei • Inedit cvartet 
Petreanu, Neagu, Ene Daniel, FL Dumitrescu

Aranjasem, telefonic, nn Interviu 
cu antrenorul Marin Bărbulescu și 
iată că la întîlnire s-a prezentat... 
tandemul antrenorilor Rapidului, 
Marin Bărbulescu — Nicolae Cris- 
tescu.

Fără a mă deranja, evident, căci 
tema interviului o constituia echi
pa, antrenorul principal a citit, to
tuși, în ochii mei nedumerirea, 
căci mi-a răspuns fără a aștepta 
vreo întrebare : „Știți, noi ne con
sultăm permanent în privința echi
pei, sîntem pe 
bine și la rău, 
siderat...“.

A fost rîndul 
tept întrebarea 
interlocutorii că deși sînt în infe
rioritate numerică n-am să cedez 
inițiativa, am Intrat direct în su
biect : „Ați fost convinși la termi
narea campionatului că veți ră- 
mîne la conducerea echipei ?“

deplin solidari, la 
așa incit am con-

meu să nu mai aș- 
și, asigurîndu-mi

Surprinși, evident, de întrebare, 
cei doi antrenori s-au uitat întîi în 
jos, apoi unul la altul, în tăcere și, 
treptat, parcă molipsindu-se unul 
de la celălalt, zîmbetul a început 
a le miji pe față. De răspuns, a 
răspuns „principalul”, Marin Băr
bulescu : „Deși în Giulești s-au 
vorbit multe și multe au pornit de 
aci în cele patru vînturi, ședința 
de analiză a echipei, în cadrul 
conducerii clubului, a apreciat pozi
tiv comportarea băieților și a noas
tră, așa incit nepunîndu-se în dis
cuție o asemenea chestiune, cu atît 
mai puține motive am fi avut noi 
s-o facem.. .**.

„De altfel, am și fost preocupați 
în aceste săptămîni, de așa-zis con
cediu, de cu totul alte probleme...” 
găsește cu cale să intervină „se
cundul”, Nicolae Cristescu, oprin- 
du-se însă aci, probabil temător 
să nu spună prea mult.

„Nu te sfii, Cristache, că doar 
nu-i un secret” — continuă M. 
Bărbulescu. Rapidul se află acum 
Ia ora reconstrucției! De cîțiva ani 
buni, echipa noastră nu s-a mai pri
menit, dacă nu greșesc, decît cu Ma- 
zurachis — temporar— și cu Codrea. 
în rest, cu aceleași piese de bază 
din *67, cînd a luat campionatul, și, 
din an în an, mai plecînd cite unul: 
Ion Ionescu, Nichi Dumitriu, Ja- 
maischi, Motroc. Totuși, cu acest 
lot restrîns valoric și — de ce să 
nu recunoaștem — destul de uzat 
(Dan, Lupescu, Codreanu au 31 de 
ani, Năsturescu și Dinu — 29, iar 
Greavu — 3'' consider că rezul
tatele obținute în ultimele trei edi
ții: o dată locul III și de două ori 
locul secund, sînt on~-abile. Ce 
părere aveți ?“.

Luînd-o înaintea răspunsului 
nostru, parcă temător de eventuali
tatea primirii unei aprecieri nega-

Paul SLAVESCU

In continuarea comentariilor pe 
marginea celei de a X-a ediții a 
Turr eului internațional de lupte al 
României, ne propunem să anali
zăm, pe scurt, comportarea sporti
vilor noștri la aceste întreceri și 
totodată să schițăm situația exis
tentă la ora actuală, la fiecare din 
categoriile de greutate.

Ne vom referi, pentru început, Ia 
competiția de greco-romane, la care 
au participat, de altfel, cei mai 
mulți dintre luptătorii oaspeți ei 
acestui turneu.

După surprinzătoarea eliminare 
de 1» campionatele naționale se a-

precia că Gheorghe Berceanu se 
află în declin de formă și se aștep
ta, cu justificat interes, evoluția a- 
cestuia la turneul internațional. 
Spre satisfacția unanimă, Berceanu 
și-a dominat categoric toți adver
sarii, pe unii dintre ei chiar surcla- 
sîndu-i net. Din cele șase partide 
susținute, el a cîștigat patru înainte 
de limită și două la diferență de 
puncte, demonstrînd astfel că in
succesul de la naționale a fost doar 
un accident, rămînînd 
re luptătorul nr. 1 
48 kg.

Gheorghe Stoiciu (52 
bine în tururile eliminatorii, deta- 
șîndu-se favorit înaintea finalei, cu 
cel mai mic număr de puncte de

în continua- 
la categoria

kg) a luptat

Costin CH1RIAC

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare In pag. a 3-a»

Succesul luptătorilor români la 
ța a fost evident, și < 
Mi-îencînfri falîr<i*r«ra r

----- _j turneul internațional de la Constan- 
,i atît antrenorii cît și luptătorii merită cu 

prisosință felicitări pentru cele 12 titluri cucerite, pentru evo
luțiile spectaculoase și adesea de foarte ridicată valoare tehnică ale 
reprezentanților noștri. Se desprind din analiza acestui turneu con
cluzii îmbucurătoare, în primul rînd aceea că marea majoritate a 
luptătorilor corisacrați au corespuns așteptărilor, dovedind că dețin 
o formă bună și menținîndu-ne astfel speranțele în obținerea unor 
victorii de prestigiu la apropiata ediție a campionatelor lumii. Dar, 
tocmai pentru că avem în vedere competiția supremă din sportul lup
telor și pentru că, firesc, ne gîndim și ia greaua întreceie olimpică a 
anului viitor, se cuvine a atrage atenția că nimic n-ar fi mai greșit 
acum decît instaurarea unei stări de euforie, mai ales în rîndul cam
pionilor.

Ne exprimăm părerea că federația de specialitate va trebui să 
analizeze cu deosebită exigență minusurile manifestate de luptătorii 
noștri și, atît cît mai îngăduie timpul pînă la mondialele de la Sofia, 
să acționeze cu fermitate pentru îmbunătățirea pregătirii celor care 
vor reprezenta sportul românesc la această competiție care se anun 
ță a fi cea mai grea din istoria campionatelor lumii.
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REFLECȚII LA O DUMINICĂ
CULTURAL SPORTIVA (MODEL)

O invitație — generos difuzată 
prin afișe lipite la toate răspîn- 
tiile Clujului — ne-a adus dumi
nică pe un ademenitor platou de 
la poalele pădurii Făget, unde era 
programată o mare sărbătoare cul- 
tural-sportivă.

Refuzînd autoturismul, am ales 
potecile ce șerpuiesc prin pădure, 
oaze de liniște și verdeață pe care 
le preferaseră, de altfel, majorita
tea turiștilor, așa îneît călătoria s-a 
făcut într-un adevărat convoi. Un 
convoi vesel, înaintînd spre mult 
așteptatul repaus duminical, o ex
plozie de voie bună, cate ne-a pri
lejuit și prima reflecție, legată de 
modul cum trebuie făcute ieșirile 
la iarbă verde ; descătușați de ro
bia mașinii, căreia ne supunem 
întreaga săptămină, să ne alegem 
pentru duminică — dinamizîndu-ne 
mușchii și activîndu-ne circulația 
— drumurile accesibile numai pi
ciorului, efort după care o masă 
pe malul apei și o baie de soare 
sînt mult mai gustate și incompa
rabil mai binevenite. La locui ser
bării — care antrenase peste 2 *300

de oameni — animația era maxi
mă. Pe un podium, care a strîns 
în jurul lui cordoane masive de 
spectatori, sportivi cunoscuți de la 
A.S.A., C.S.M. și Clujeana demons
trau în sporturile (box, lupte li
bere și greco-romane, gimnastică, 
haltere și culturism) care le-au a- 
dus împliniri și satisfacții, în timp 
ce pe un teren unde fuseseră ins
talate obstacolele, secția de per
formanță a asociației sportive Ar
mata oferea aplaudate „secvențe" 
din arta echități ei. Urmărindu-i pe 
boxerii Al. Popa, Sever Ban, Vasile 
Ghergheli, Em. Pescaru, pe luptă
torii Ezechil Sipoș, Andrei Paușan, 
Dorel Vitan, pe micile gimnaste ale 
clubului sportiv muncitoresc sau 
elegantele cupluri cal-călăreț care 
treceau ștacheta, urmăream în ace
lași timp gîndurile ascunse ale su
telor de copii captivați de arta 
maeștrilor, artă pe care ei — ex- 
taziații admiratori de astăzi — se 
angajau, tacit, s-o ducă la perfec
ție. Și, în întimpinarea idealurilor, 
treceau la nevinovate imitații (imen-

sul covor verde le oferea, din a- 
bundență, spații), arătîndu-ne astfel 
ce puternic magnet reprezintă, pen
tru masă, un sportiv cu carte de 
vizită și cît de mare poate fi rolul 
demonstrației !

Dar, ispita întrecerilor sportive 
nu-i acaparaseră doar pe visătorii 
adolescenți, ci pe majoritatea tu
riștilor, care au transformat pla
toul într-un imens stadion, pe al 
cănii gazon s-au produse concomi
tent sute de fotbaliști, baschetbaliști, 
gimnaști și atleți, revărsare de e- 
nergii ce ne-a condus să reliefăm 
utilitatea unor asemenea reuniuni. 
Reuniuni complete, ca aceea la 
care asistam, organizată de către 
Comitetul municipal U.T.C., Consi
liul municipal al sindicatelor, 
C.J.E.F.S. și Casa Armatei Cluj.

La amiază, pe podiumul devenit 
estradă, locul sportivilor a fost luat 
de către artiștii populari în antre
nul cărora s-au angajat sutele de 
spectatori deveniți și ei, ad-hoc, ar
tiști și dansatori.

Nușa DEMIAN

PREMIANȚII DIN RECIUL COVASNEI

t

Micro-interviu cu Aurel Dragan

VARA FIERBINTE PENTRU SENIORI,

gazdă șl de 
loturi din 
și Bulgaria, 
o scurtă pe-

DAR LA TOAMNĂ SE NUMĂRĂ... VICTORIILE

(Urmare din pag. 1)

distrugînd munca învățătorului și a 
copiilor. Nu, însă, și entuziasmul lor. 
Totul a fost luat de la capăt, cu 
răbdare și migală.

La ora bilanțului la care am avut

!•Rînduri din
scrisorile dv...
• „Propun ca în divizia na

țională A să activeze anul vii
tor 18 echipe. Deci Progresul și 
C.F.R. Timișoara să nu retrogra
deze" (ION ST RÂTUL AT-Timi- 
șoara). Ne putem plînge că su
porterii n-au idei ?
• „...Cred că Federația româ

nă de fotbal își poate reproșa 
prea marea îngăduință față de 
atitudinile nesportive ale lui 
Dumitrache și Dinu. Cu totul 
altfel s-a comportat cînd a fost 
vorba de Moldoveanu, Dan sau 
Oblemenco" (V. CONSTANTI- 
NESCU, calea Craiovei 15 — 
Pitești). între timp, federația 
și-a făcut. Implicit, autocritica...
• „Nesportiv s-a comportat 

antrenorul echipei de rugby a 
Clubului sportiv școlar — Cor
nel Munteanu — care, ostenta
tiv, n-a vrut să participe la fes
tivitatea de premiere după fi
nala in care echipa sa. învinsă 
de Rapid, ocupa locul II în cam
pionatul republican" (GR1GORE 
AMAN, București). Sîntem de 
aceeași părere!
• „Justificat s-a luat titlul de 

golgeter lui Moldoveanu și Du
mitrache. Dar lui Tătaru de ce? 
Era nevinovat". (GH. STOENES- 
CU, șos. Cățelu 31, București). 
Nevinovat da, dar cu goluri pu
ține...
• „tn comuna Adunați Copă- 

ceni, satul Dărăști, Vlașca, 
C.A.P.-ul ne-a luat terenul spor
tiv pentru legumicultură" (Un 
grup de tineri). Bune legumele, 
fraților din Dărăști, dar și spor
tul.
• „Arbitrii care — evident — 

viciază rezultatele, să fie sus
pendați pe perioade mai lungi" 
(PAUL GRECHI, str. I. Crean
gă 42, lași). Să aibă timp de re
culegere oamenii...
• „Iordache — portarul Poli

tehnicii lași — a primit într-un 
ziar, nota 9 deși „a încasat" 4 
goluri. Ca să primească nota 4 
cite mingi trebuie să scoată din 
plasă?" (SUTH IOS1F, str. Ma
maia A 3, Cluj). Știm și noi? 
N-avem tabelele de logaritmi la 
îndemînă...
• „Cinstea arbitrilor — un ar

ticol căutat în fotbalul nostru" 
(NICOLAE BOGHIAN, str. Braz
da lui Novac, bloc D-4, Craio
va). Se mai găsește, după opinia 
noastră. E drept, însă, că și cînd 
lipsește...

• „Este posibil ca un oraș 
mare ca Timișoara să nu aibă o 
echipă de fotbal cel puțin la ni
velul fostei Știința?" (C. FAR- 
CAȘ — Oradea). După cum ve
deți, este posibil. De altfel, tot 
așa ne mirăm și noi.

• „Eu apreciez că Progresul 
s-a dus în B pe merit, fiindcă 
chiar punctele pe care le-a obținut 
n-au fost „pe drept". Vezi me
ciurile cu Petrolul și Politehnica 
iași" (VASILE DUMITRU, str. 
Tirnavelor 4, Cluj). Ei „s-au 
dus”, dar dv. dacă veniți prin 
București, „griji" să nu vă du
ceți prin cartierul dr. Staico- 
viei!

bucuria de a fi martori, centrul atle
tic din Reciul Covasnei s-a prezentat 
intr-un mod care îi face cinste. Nu 
mai puțin de 15 elevi sînt fruntași 
în atletism pe județ, 6 dintre ei rc- 
cordmeni și componenți ai lotului 
Covasnei în diferite competiții repu
blicane. cîștigători ai unor concursuri 
devenite tradiționale, cum ar fi 

„Cupa primăverii” de pildă sau în
trecerile organizate dc Școala sportivă 
din Sf. Gheorghe. De altfel elevii 
Arpad Csos, Boton Covaci, Ilona 
Macksai, Elisabeta Sas, frații Aran- 
ka și Gheorghe Domboro se află în 
atenția oficialităților sportive și mîi- 
ne. cînd o parte dintre 
mai purta cravate roșii...

★
La acea oră a bilanțului 

fost martori, copiii din 
etalat dezinvolt calitățile. în proba 
de alergări, în altele de ștafetă, la 
sărituri și aruncări reprezentanții 
centrului atletic din această comună 
au dovedit talent și pricepere, o gri
jă desăvîrșită pentru autodepășire, 
pentru perfecționare. Serbarea la 
care am asistat a mai cuprins si 
cîteva demonstrații de gimnastică 
(protagoniste, elevele de la Școala 
sportivă din Sf. Gheorghe) dar, repet, 
capul de afiș l-au avut atlețil, de Ia 
cei din clasa I. excelenți săritori și

pină la colegii lor care o dată cu 
indheierea anului școlar au spus 
adio învățătorului Carol Covaci, mer- 
gînd mai departe la Covasna sau 
Tîrgul Secuiesc. în alte așezări ur
bane ale 
cursurile 
dubiu că 
nea lor 
nestinsă.

județului, unde vor urma 
liceale. Nu încape nici un 
oriunde vor poposi, pasiu- 

pentru atletism va rămîne

ei nu vor

la care am 
Reci și-au

V. COSTA:

Vreau să-mi păstrez titlurile
de campion național și balcanic”

TIMIȘOARA 14 (prin telefon de 
la corespondentul nostru) Vasile 
Costa a reluat pregătirile după o 
absență îndelungată din piscinele 
de concurs. El a intrat în cea de 
a 6-a săptămină de antrenament 
intens în bazinul de la „Industria

îndrumat fiind de antre- 
Codruța Paraschiv. Zilele 
Costa ne-a împărtășit cîte- 
intențiile sale i 
multe accidente, fără prea

linei”, 
noarea 
trecute 
va din

„Mai
grave urmări, m-au obligat la un 
repaus forțat de cîteva luni bune, 
în tot acest timp, am urmărit cu 
atenție evoluția celor mai buni 
brasiști din țară și m-am bucurat 
pentru succesele lor din iarnă. De 
cînd am revenit la piscină, lucrez 
zilnic cite 4—5 ore. Țin 
preț să-mi păstrez titlurile 
pion național și balcanic, 
proiecte asemănătoare au 
tereanu, Teodorescu sau 
Să vedem cine va fi cel 
pid îh luna august... M-aș bucura, 
ie asemenea, dacă voi reintra în 

pentru a 
ce va re-
Europei”.

grațiile selecționerilor, 
căpăta un loc în echipa 
prezenta țara la „Cupa

P.

★ 
serbării a 
premiere

La sfîrșitul 
festivitate de 
prezența tovarășului Iuliu Furo, vice
președinte al Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, care a în- 
mînat micilor atleți. celorlalți elevi 
și pionieri din comună practicanți ai 
fotbalului și gimnasticii un bogat ma
terial și echipament sportiv. Un mod 
de a prețui pe cei mai buni. Au fost 
premii acordate nu numai de C.N.O.P., 
ci și de C.C. al U.T.C.. de C.N.E.F.S. 
prin Federația română de atletism 
și de C.J.E.F.S. Covasna.

La despărțire, mulțl dintre bătrî- 
nii comunei aveau ochii în lacrimi. 
Mi-au mărturisit, cu toată 
tea : de cînd sînt nu au 
Reci, în comuna lor, la o 
serbare sportivă. Iar copiii 
ții multora dintre ei — 
o răsplată atît de bogată cu care să 
umpli aproape o clasă întreagă...

avut loc o 
onorată de

sinceri ta- 
asistat la 
asemenea
— nepo- 
primiseră

cu orice 
de cam- 
Știu că 
și Șop- 
Hempel. 
mai ra-

ARCAN

Răspuns la critica
„ASEMENEA ABATERI VOR DISPARE’

în articolul „Cu semnătură și 
ștampilă" se critica faptul că 
sportiva Miu Constanța parti
cipase la finala crosului tinere
tului — ediția 1971 — deși avînd 
clasificare sportivă nu avea 
dreptul să concureze. în răspun
sul său, C.J.E.F.S. Teleorman a- 
rată : „Conducerea Consiliului 
județean pentru educație fizică 
și sport a dezbătut in ședință 
de lucru ilegalitatea comisă, cri- 
ticînd sever Pe cei vinovați. Cu 
acest prilej întregul colectiv și-a

manifestat dezacordul față de 
această abatere care a adus pre
judicii prestigiului Consiliului 
județean.

Insușindu-și în totalitate cri- 
ticile aduse, aparatul Consiliu
lui județean pentru educație fi
zică și sport asigură ziarul 
„Sportul" că pe viitor aseme
nea abateri vor dispare din ac
tivitatea noastră".

Este, de fapt, ceea ce am și 
dorit.

„VOM REMEDIA TOATE GREȘELILE"

La sesizarea privind multiple
le greșeli de tipar și corectură 
strecurate în lucrarea „Ghid 
atlas al monumentelor istorice" 
în special în cazul unor denu
miri geografice și hărți, Editura 
științifică ne comunică rrintr-o 
adresă specială : „...Greșelile se 
datorează grabei, dar și volumu
lui mare de apariții restante la 
sfîrșitul anului — el fiind tipă
rit de fapt in ultima decadă a

lunii decembrie. în vederea de
pistării tuturor greșelilor de ti
par și de altă natură, editura 
a inițiat o acțiune in care a an
trenat un control din partea fie
cărui comitet județean pentru 
cultură și artă. Editura este ho- 
tărită ca printr-o nouă ediție 
(acest ghid este epuizat în pre
zent) să remedieze toate greșe
lile pe baza unor măsuri stricte 
de control științific”.

De două luni a fost cooptat ca 
antrenor al lotului național mascu
lin de volei, alături de Nicolae So- 
tir și Paul Brașoveanu, maestrul e- 
merit al sportului Aurel Drăgan, 
un nume foarte cunoscut iubitori
lor acestui sport. I-am solicitat un 
scurt interviu, înaintea plecării la 
turneul internațional din Polonia.

— Cum ați reacționat cînd 
vi s-a propus să completați tri
unghiul antrenorilor echipei na
ționale 7

— Sincer să fiu, nu mă așteptam. 
Deși am preluat conducerea tehnică 
a echipei Rapid din campionatul 
1967/68, consider că mai am destu
le de învățat despre această frumoa
să meserie de antrenor. Mă înțeleg 
foarte bine cu N. Sotir, pe care 
l-am avut antrenor pe vremea cînd 
eram jucător, cu Paul Brașoveanu, 
și cu bunul meu prieten și coechi
pier, în „naționala** de acum cîțiva 
ani, Gabriel Cherebețiu, medicul 
lotului.

— O părere despre actuala com
ponență a lotului.

— Este destul de eterogenă. Ală
turi de jucători consacrați ca 
Schreiber, Bartha, Udișteanu, Sta- 
mate, foști colegi de lot cu mine, 
cu care am foarte bune relații ca 
antrenor, au fost promovați cîțiva 
tineri dotați : Dumănoiu, Ion Cris
tian, Oros, Moculescu, Codoi. De 
altfel, toți cei menționați alcătuiesc 
nucleul echipei naționale, care va 
lupta pentru calificarea la Jocurile 
Olimpice de la Munchen. Pe lîngă 
aceștia, vom încerca să includem 
în Iot alți jucători de perspectivă, 
care să crească în pregătire alături 
de ceilalți aflați în pragul consacră
rii. Vor primi tot sprijinul în acest 
sens, atît din partea antrenorilor, cît 
și a colegilor.

— Ce ne puteți spune des
pre participarea la turneul din 
Polonia și despre viitoarele 
competiții la care participă echi
pa națională ?

— Băieții sînt în formă și au un 
moral ridicat după ciștigarea Bal
caniadei. La turneul din Polonia, 
care se va desfășura timp de aproa
pe o săptămină, vor participa ală
turi de jucătorii țării 
cei români, puternice 
Polonia, Cehoslovacia 
La înapoiere, va urma 
rioadă de repaus, după care vom 
relua pregătirile. în frumosul port 
dunărean, Galați, s-au la Timișoa
ra, va avea loc între 12-17 august 
un turneu internațional, la care 
și-au anunțat participarea echipele 
R.D.G., Cehoslovaciei, Bulgariei, Po
loniei, R.F.G. și, bineînțeles, a țării 
noastre. La două zile după termi
narea acestui turneu vom pleca spre 
Munchen, unde se va desfășura 
„Săptămină preolimpică”. Dintre vi
itorii adversari ai echipei noastre 
în orașul J. O. din 1972 aș aminti : 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Japonia, Ita
lia, R.F.G. După aceea, ultimele an
trenamente și verificări înaintea 
plecării spre Italia, unde ne așteap
tă un campionat european extrem 
de dificil. Sîntem în serie cu echi
pa Italiei, pe care trebuie s-o în
vingem pentru a ne califica în tur
neul final. Apoi vom avea ca ad
versari, după toate probabilitățile, 
pe R.D.G., Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Polonia, Iugoslavia sau Ungaria. 
Pentru a ne califica la Olimpiada 
de la Miinchen, trebuie 
cel puțin 4 victorii la 
ce vizează și ele același 
ce nu e deloc ușor.

— Drum bun și 
cese !

La regata, inter
națională Snagov, 
care a prilejuit o 
reconfirmare valo
rică a lotului de 
caiac-canoe. echi
pajul format din 
Viorica Dumitru și 
Maria Nichiforov 
a realizat un suc
ces de prestigiu, 
cucerind victoria în 
cea mai grea fina
lă a competiției, 
cea de K— 500 m. 
Reamintim că
printre adversare 
s-au numărat cam
pioanele mondiale 
Roszwita Esser și 
Renato Breuer (R. 
F. a Germaniei). 
In afara acestei 
excelente perfor
manțe, sportivele 
noastre au cucerit 
— împreună cu 
alte două coechi- 
iere. Maria Lovin 

și Paulina Humă — 
locul I și în pro
ba de K 4—500 m.

Viorica Dumitru Maria Nichiforov

In fața
• Echipa națională feminină de 

volei a României va pleca pe 20 
iulie la Varna, unde se desfășoară 
tradiționalul turneu internațional „Var- 
nensko liato” (Vara Varnei) între 23 
și 27 iulie.

• Divizionara A feminină, Uni
versitatea Timișoara, va efectua un 
turneu în Iugoslavia, începînd din

SĂRITORII ROMÂNI AU CONCURAT LA PRAGA Șl CHORZOW
buni săritori ai țării 
participat la noi con-

Cei mai 
noastre au 
cursuri internaționale, ocupînd în 
general locuri fruntașe.

La Praga, în cadrul Campiona
telor internaționale ale Cehoslova
ciei (au fost prezenți sportivi din 
7 țări), Ecaterina Dumitriu s-a cla
sat pe locul V în proba de tram
bulină (3 m) cu 312,80 p și pe lo
cul IV la platformă (10 m) cu 
256,85 m. Ambele întreceri au fost 
cîștigate de campioana olimpică, 
Milena Ducikova (Cehoslovacia) cu 
412 p și, respectiv, 459 p. în pro
ba masculină de sărituri de la 
trambulină (3 m) — învingător 
suedezul Tord Anderson cu 459 p 
— Oliviu Lazău s-a clasat pe lo
cul VI cu 365 p.

La Chorzow a avut loc o între
cere triunghiulară între săritorii

polonezi, români și unguri. Rezul
tate tehnice:

Trambulină 3 m (b) 1 
Puchow (Polonia) 485,20 
Ganea (România) 480,35 
deusz Budek (Polonia) 
9. Ion Ilieș (România) 354,30 p; 
Platformă 10 m (b): 1. Janos Kon- 
koly (Ungaria) 449, 25 p, 2. Jakub 
Puchow (Polonia) 438,80 p, 3. Ion 
Ganea (România) 427,05 p; Tram
bulină 3 m (f): 1. Elzbieta Wier- 
niuk (Polonia) 413,80 p, 2. Mela
nia Decuseară (România) 397,60 p, 
3. Regina Krajnow (Polonii) 392,90 
p,... 5. Irinel Popescu (România) 
301,40 p.

1. Jakub 
p, 2. Ion 
p, 3. Ta- 

461,20 p,...

să obținem 
adversarele 
lucru. Ceea

multe suc-

Radu GLEVArdA

FILEULUI
19 iulie. Primul popas va fi la Ri
jeka. unde echipa timișoreană va 
susține 3 partide cu campioanele Un
gariei, Cehoslovaciei și țării

• Intre 5 șl 11 august, la 
se va desfășura campionatul 
pean feroviar pentru echipele 
culine la care și-au anunțat partici
parea selecționatele Cehoslovaciei, 
Bulgariei. Poloniei, Olandei, Româ
niei, Iugoslaviei și U.R.S.S. Tara 
noastră va fi reprezentată de echi
pa Rapid (fără jucătorii din Iot), com
pletată cu cîțiva dintre juniorii a- 
cestui club *.

• Imediat după încheierea „Cu
pei Prietenia” (în Cehoslovacia), la 
care participă formația de junioare 
mici, tinerele voleibaliste ale lotu
lui de junioare — tineret (cărora 
li se vor adăuga cîteva dintre 
„speranțe”) se vor deplasa la Lu- 
kovit (Bulgaria), pentru a lua par
te Ia Balcaniadă (28—31 iulie). In 
același scop va face deplasarea șl 
formația masculină de juniori, pre
cum și arbitrul I. Covaci.

gazdă.
Kiev, 
euro- 
mas-

Primii pași — cum se spu
ne — i-a făcut, pe drumul per
formanței, la Dunărea Galați, 
sub îndrumarea antrenorului 
V. Mănăilă. După absolvirea li
ceului — are acum 20 de ani 
— Maria Nichiforov a venit la 
clubul Dinamo.

Ne reamintim că în 1969, la 
campionatele europene de ju
niori de la Moscova, Maria Ni
chiforov a făcut 
chipajul de caiao 
pe primul loc în 
în 1969 cucerește, 
primul titlu de junioare, iar In 
1970 prima victorie în campio
natele senioarelor (în proba de 
dublu, cu Maria Lovin, și în 
cea de K 4). Anul trecut a de
butat la campionatele mondiale 
reușind calificarea în finală și 
— rezultat bun pentru vîrsta și 
lipsa ei de experiență — locul 
9 în clasamentul probei de sim
plu.

Maria Nichiforov a realizat în 
acest sezon o creștere valorică 
deosebită, în prezent numărîn- 
du-se printre speranțele caia
cului nostru feminin la apropia
tele campionate mondiale Și eu
ropene, ca șl la jocurile Olim
pice.

★ ★
i alcătuit pentru prima oară echi-

SLAVIC (2:00,4-200 m liber) 
LOCUL III LA BERLIN
BERLIN, 14 (prin telex de la re

dacția ziarului Sportecho). în a 
doua zi a concursului internațional 
de înot, M. Slavic s-a clasat pe 
locul III (2 :00,4) la 200 m liber, după 
Unger 
1:59,9. 
înotat 
200 m

1:53,5 și Poser (ambii R.D.G.) 
Ceilalți sportivi români 
în serii: Șterner 2:36.3 
delfin, Cerbeanu 68,1 — 100 

m liber; Lupu 2:21,2 •— 200 
spate ; Adam 2:07,8 
și Resler 1:15,5 — 100 m 
Alte rezultate : R. Matthes (R.D.G.) 
56,0 — 100 m delfin (record euro
pean); N. Calligaris (Italia) 4:33,6 — 
400 m liber (f); Lindner (R.D.G.) 
2:21,1 — 200 m delfin (f); Slavic- 
kova (Cehoslovacia) 2:28,9 — 200 m 
mixt.

au

m
200 m liber 

bras.

Dinamo București s-a revanșat! 
5-2 cu Pro Recco In al doilea meci

BOLOGNA 14 (prin telex de Ia 
corespondentul nostru). Campioa
nele Italiei și României la polo, 
Pro Recco și Dinamo București s-au 
întilnit pentru un meci revanșă la 
Chiavari, cu prilejul inaugurării 

unei piscine de dimensiuni olimpi
ce. De dată această, bucureștenii 
au jucat excelent, au dominat de 
o manieră categorică, obținînd vic
toria cu scorul de 5—2. Zamfirescu, 
Kroner, Mihăilescu ' - “
fost cei mai buni 
vingătorilor.

20 de ore __
București a evoluat 
întîlnind formația ( 
prima ligă. Rari Nantes. Â fost o 
partidă deosebit de ‘ spectaculoasă, 
aplaudată la scenă deschisă de cei 
2500 de spectatori, ce s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 9—9.

Campioana României își încheie 
turneul, jucînd la Lodi cu echipa 
locală.

și Lazăr au 
oameni ai în-

1
(Urmare din pag. 1)

penalizare. Cu toate acestea, în me
ciul decisiv, cînd îi era suficient și 
un rezultat de egalitate, a greșit 
nepermis pentru experiența sa, 
fiind întrecut! La această categorie

ziarului...
Să sperăm, deci, că în viitor... 

vom auzi numai de bine despre 
tipăriturile editurii științifice.

„S-A TERMINAT 
CU ÎNGĂDUINȚĂ"

Ne comunică A. S. „Petro
listul” din Schela Cîmpina, ca 
răspuns la articolul „Epilogul 
unei atitudini de îngăduință”. 
Articolul a fost dezbătut în ca
drul biroului consiliului asocia
ției sportive și a reieșit că el 
exprimă în totalitate faptele așa 
cum s-au petrecut. Este vina 
consiliului asociației că n-a luat 
măsuri față de lipsurile mani
festate de unii jucători.

„Menționăm că articolul a fost 
prelucrat și în cadrul secției dc 
popice, Iuîndu-se măsurile ce se 
impuneau în funcție de gravita
tea abaterilor comise de fiecare 
jucător** — se scrie în răspun
sul primit.

S-a făcut dăci loc la Schela 
Cîmpina pentru disciplină și 
sportivitate.

mai tîrziu,
: la
(întărită)

Dinamo 
Florența 

i din

ei. TRENTINI

Sloiciu nu are însă contracandidat 
și deci, în timpul care a mai rămas 
va trebui să se pregătească intens.

Ion Batiu — la cat. 57 kg — și 
Simion Popescu — la 68 kg — au 
demonstrat aceleași mari posibili
tăți de afirmare. Deși în unele par
tide ei n-au găsit cele mai bune 
soluții de a se distanța autoritar de 
adversari. Credem, deci, că ei rămîn 
candidați principali la categoriile 
respective.

La 74 kg, Ion Enache și-a asigu
rat, e adevărat, primul loc încă din 
semifinale, fără nici o penalizare, 
dar trebuie precizat că el a bene
ficiat de o tragere la sorți foarte 
favorabilă, datorită căreia i-a putut 
ocoli pe alți favoriți ai categoriei 
care, întîlnindu-se în meciuri direc
te. au acumulat puncte de penali
zare, îndepărtîndu-se automat de 
prima treaptă a podiumului. Ori
cum, Enache rămîne primul preten
dent la selecția pentru cat. 74 kg.

Dintre cei trei luptători români 
înscriși la cat. 62 kg, doar Ma
rian Ciutan a ajuns în semifinale ! 
La cei 19 ani ai săi însă nu are 
experiența , necesară pentru a în
frunta luptători de clasă internațio
nală, așa că selecționarea lui Cor
nel Vîrtosu, deși acesta a luptat 
slab la Constanța, ne apare ca sin
gura soluție. Ar fi, însă, greșit ca 
luptătorul C. Vîrtosu să fie... 'liniș
tit și să nu-și sporească eforturile 
în pregătire. Altfel...

La 90 și 100 kg, Nicolae Neguț și, 
respectiv, Nicolae Martinescu au 
concurat mult sub posibilități, pri
mul fiind descalificat împreună cu 
adversarul său din turul final, iar 
al doilea eliminat încă din prelimi
narii. Totuși, nu vedem alți can-

A început să practice caiacul, 
Ia clubul Dinamo. în 1965, după 
ce își făcuse debutul în sport 
prin cîteva curse de canotaj, 
reprezentînd culorile Clubului 
sportiv școlar. Multiplă cam
pioană națională și cîștigătoare 
a numeroase regate internațio
nale, Viorica Dumitru s-a impus 
rapid în fruntea caiacistelor 
noastre fruntașe, tehnica ei a- 
proape perfectă și bogata ex
periență de concurs ajutînd-o 
să se remarce și Ia marile com
petiții continentale sau mon
diale. în palmaresul său figu
rează, printre altele, o medalie 
de argint, cucerită la europe
nele de la Duisburg, în 1967, 
împreună cu Valentina Serghei, 
o medalie olimpică de bronz, 
ca și un loc 4 (de asemenea în 
echipaj cu Valentina Serghei), 
obținute la J-O. din 1968.

Maestra sportului Viorica 
Dumitru, caiacistă de mare va
loare în proba de simplu și, 
totodată, componentă de bază în 
echipajele de dublu și patru, 
își însoțește proiectele sportive 
ale acestui an (în august au loc 
campionatele mondiale și eu
ropene) și ale anului olimpic, 
cu dorința de a se pregăti pen
tru examenele de admitere la 
Institutul pentru Educație Fizi
că și Sport.

★
In 1971 cele două sportive au 

pajul de K 2 — 500 m șl victoria de prestigiu realizată la regata 
Snagov certifică marile posibilități de afirmare pe care le au la 
această oră Viorica Dumitru și Maria Nichiforov. Este un echipaj 
în care pregătirea tehnică și experiența primei caiaciste se comple
tează în mod fericit cu calitățile fizice excepționale ale celei de a 
doua sportive. Urmărindu-le evoluția și aplaudînd victoria de sîm
bătă, ne gîndim că acest echipaj poate aduce sportului românesc 
medalii și titluri. Chiar începînd din acest an...

&
Tir în co- 
organizea- 
a.c., între

Federația română de 
laborare cu A.G.V.P.S. 
ză duminică 18 iulie 
orele 8—14, un antrenament de tir
la talere (skeet) în poligonul Tu
nari. Antrenamentul se va încheia 
cu un concurs de tir.

Arme și muniții se pot procura 
și în poligon.

★
Asociațiile vînătorilor și pesca

rilor sportivi din sectorul 1, 3 și 
8 organizează duminică 18 iulie 
a.c. vînători de combatere a răpi
toarelor în pădurile Mihai Vodă, 
Urlatu, Ghiocel și Bogdana. înscri
erile pentru participare la acestea

• •

didați la selecția în echipa pentru 
campionatele mondiale deoarece la 
90 kg Vasile Fodorpatachi, căruia i 
se acordau șanse aproape egale cu 
cele ale lui Neguț, a pierdut clar 
în fața acestuia. Atît Neguț cît și 
Martinescu au primit, însă, la Con
stanța o lecție aspră și așteptăm ca 
ei să facă totul pentru e cîștiga re
vanșa și pentru a concura la „mon
diale" pe măsura posibilităților și 
a așteptărilor.

Mai greu de ales vor fi titularii 
la 82 și -j-100 kg. Tot datorită sor
ților, unii dintre favoriții la 82 kg 
au fost nevoiți să susțină partide 
decisive în primele tururi, ieșind 
din cursa pentru locurile fruntașe. 
La această categorie îi acordăm, 
de aceea, prioritate tînărului Leizer 
Eizic, care are un stil de luptă cu
rajos, deschis și, deci, perspective 
de afirmare.

Meciurile de la -j-100 kg, singura 
categorie cu puțini concurenți, au 
desemnat doi pretendenți ; Victor 
Dolipschi — primul clasat la Con
stanța — și Roman Codreanu — al 
doilea. Cîteva partide de selecție 
credem că sînt necesare.

★

La libere, participînd mai puțini 
luptători de peste hotare, departa
jarea celor care ne vor reprezenta 
la mondiale a fost ușurată 
joritatea categoriilor, dar, în 
timp, mai puțin edificatoare 
vința șanselor ce le au la 
competiție de la Sofia. Ion 
(cat. 48 kg), Petre Cernău (52 kg), 
Petre Coman (62 kg), Petrică Poale- 
lungi (68 kg), Ludovic Ambruș (74 
kg) și Vasile lorga (82 kg) pe lingă 
faptul că au ocupat primul loc, s-au

la ma- 
același 
în pri- 
mafea 
Arapu

parte din e- 
patru, clasat 

finala probei, 
de asemenea,

PATRU
se fac la sediile asociațiilor res
pective, pînă sîmbătă la orele 14.

★
Asociațiile sectoarelor 3 și 8 

Capitală organizează duminică 
iulie a.c. excursii pescărești cu 
tobuzele pe valea Neajlovului. 
scrierile pentru participare se 
face la sediile asociațiilor 
tive pînă sîmbătă la orele

*

Asociația vînătorilor și
lor sportivi din sectorul 3 Bucu
rești, organizează azi 16.VII. a.c. 
un concurs de pescuit staționar 
(tineret și adulți) pe lacul Cernica. 
Concursul începe la orele 16,30.

din
18 

au- 
în- 
pot

respec- 
12.

pescări

situat, în general, pe un plan valoric 
superior față de ceilalți componenți 
ai lotului.

Spre surprinderea tehnicienilor 
noștri, Ia 57 kg a terminat neîn
vins tînărul Petre Tarbă de la Tîr- 
goviște, deși nu face parte din lot! 
Succesul acestuia a fost însă facili
tat de descalificarea campionului 
categoriei, Gh. Stan și a luptătoru
lui R. Mehlhorn (R. D. Germană), 
alt, favorit. De aceea considerăm și 
aici necesar un concurs de selecție.

Ion Marton (cat. 90 kg) și Enache 
Panait (cat. 100 kg) s-au clasat, ce-i 
drept, pe locul II, dar șl unul și 
altul au arătat încă multe minu
suri. Marton este deficitar la ca
pitolul pregătirii fizice, iar Enache 
cunoaște prea puține procedee teh
nice pentru a face față cu succes 
durelor partide ale mondialelor. 
Spre părerea noastră de rău, alți 
luptători mai buni la aceste catego
rii nu avem la ora actuală, așa 
îneît...

în sfîrșit, la „grea”, tînărul Viorel 
Enache n-a putut emite nici un fel 
de pretenție. Dacă Stîngu, absent 
din cauza unei accidentări, nu se 
va restabili în timp util, participa
rea unui luptător român la „grea" 
va fi doar simbolică.

Așa cum ne declara antrenorul 
emerit Ion Corneanu. pînă la cam
pionatele mondiale, printr-o muncă 
mai atentă la care să contribuie toți 
specialiștii, dar în primul rînd toți 
componenții lotului, mai pot fi eli
minate multe din deficiențele sem
nalate, astfel îneît, la Sofia, spa
tul luptelor 
reprezentat 
pe care și 
ternațional.

VICTORII LA REGATA 
BRANDENBURG (juniori)
La începutul săptămînii, în R.D.' 

Germană, s-a desfășurat o tradiționa
lă întrecere de caiac-canoe, rezer
vată juniorilor : regata Brandenburg. 
Evoluînd la înălțime, sportivii ro
mâni au realizat patru victorii în 
probele : K 4 — 1 000 m băieți (C. 
Simion, V. Dîba, I. Ivanov, P. Malî- 
hin) 3:09,5 ; K 2 — 500 m băieți (C. 
Simion. V. Dîba) 1:43,2 ; K 4 — 500 
m fete (M. Iovanov, M. Nicolae. M. 
Cosma. F. Nichiforov) 1:48,1 ; K 4 — 
500 m băieți 1:29,7. Clasament gene
ral : 1. Ungaria 58 p, 2. România 47 
p, 3. R.D. Germană 43 p, 4. Polonia 
14 p.

NOI ÎNTRECERI 
INTERNAȚIONALE

Regata Duisburg va avea loc. 
bătă șl duminică. în compania 
ași ai padelei și pagaei din ___
multe țări. Lotul caiaciștilor și ca- 
noiștilor români, care vor lua star
tul la această mare întrecere, cu
prinde printre alții pe : P. Maxim, 
Natalia Mangea, Gh. Sidorov,' R. 
Vartolomeu. F. Botez. R. Rujan. An
trenor : Nicolae Navasart.

★
Tot Ia sfîrșitul săptămînii, la Bran

denburg, a fost programat un inte
resant concurs de caiac-canoe. Au 
făcut deplasarea la această compe
tiție următorii sportivi : Ioana Cale- 
nic. Haripina Evdochinov, Eugen și 
Ștefan Nemes, Francisc Franck, Ni
colae, Simionenco ș.a. Antrenor': Si
mion Ismailciuc.

sîm- 
unor 
mal

Trei gale

din țara noastră să fie 
la nivelul prestigiului 

l-a cucerit pe plan in-

intr-o jumătate de an
Mai mult de Jumătate din 

efectivul secției de box a clubu
lui Dunărea Galați se află 

in vacanță. Unii dintre cei rămași 
acasă vor pleca într-o tabără a 
federației: Alții vor participa in 
tabăra organizată de club, la Con
stanța. Antrenorul C. Jelesneac, ca 
și secundul său, Șerban Dănilă. 
este nemulțumit însă de faptul că 
de la începutul anului și pînă in 
prezent, elevii săi au participat 
doar la trei reuniuni amicale, 
(C.S.M. Cluj, Electroputere Cra
iova și C.S. Brăila) ceea ce este 
foarte puțin. Degeaba au sportivii 
la dispoziție o sală excelent do
tată, dacă prezența lor pe ringuri 
publice este rară. Prin eforturile 
antrenorilor, recent s-a reușit to
tuși să se asigure boxerilor de la 
Dunărea participarea- la cîteva 
competiții, care vor umple, fără 
îndoială un gol în activitatea sec
ției. Este vorba de angrenarea bo
xerilor în turneele dotate cu „Cen
tura Deltei" (Tulcea — iulie), 
„Centura Dunării" (Galați — au
gust) și „Cupa Sucevei" (Suceava 
— septembrie),

T. SIRIOPOL-coresp.
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Diagrama comportării

Cu aceleași piese de rezistență, 
de patru ani (Lereter, Pojoni, Pe
tescu, Broșovschi, Axente, Domide), 
răstimp în care a dobîndit de 
două ori titlul de campioană națio
nală și de două ori s-a clasat pe 
locul IV — ca în 
ediție —, 
riozității, 
modestiei, 
constituit pilonii constanței, 
campioană prezentînd similitudini 
Izbitoare, — atît pozitive cît și ne
gative — între comportarea din 
tur și cea din retur, după cum se 
poate observa și din graficul pre-

U.T.A. a 
muncii 

Aceste

recent încheiata 
rămas fidelă se- 
perseverente și 
atribute au și 

fosta

retur) să urmeze o suită de patru 
eșecuri ! De altfel, în etapa 24, care 
s-a încadrat în perioada „fatală", 
fosta campioană și-a văzut spulbe
rate speranțele în cîștigarea celui 
de al treilea titlu consecutiv, pier- 
zînd pe teren propriu (0—2) în 
fața dinamoviștilor bucureșteni, ce 
aveau să ia atunci o serioasă op
țiune pentru cîștigarea campiona
tului.

Și punctajul obținut de echipa 
arădeană este caracteristic pentru 
mica amplitudine a evoluției sale: 
în tur ■— locul V, cu 17 puncte, 
golaveraj 23—15, la trei puncte de

/meocîftigat 2pimcte 
t> egalitate 

i 1punct 
-o meci pierdut
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PROGRAMUL
turului campionatului diviziei
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ETAPA A

Craiova
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ETAPA A

Club Bacău

roșu

Bacău

(l-a (29 AUGUST)

C.F.R. 
Steagul roșu 

A.S.A. 
Crișul 
Rapid 

Sport Club Bacău 
Steaua 

Politehnica

lll-a (5 SEPTEMBRIE)

— F.C. Argeș
— Universitatea Cluj
— Dinamo
— Farul
— Jiul
— U.T.A.
— Universitatea Craiova
— Petrolul

ETAPA A IX-a (31 OCTOMBRIE)

Club BacăuSport 
Crișul 
Rapid 
A.S.A.
Farul 
Dinamo 
Universitatea Cluț 
Universitatea Craiova

ETAPA A X-a (7 NOIEMBRIE)

U.T.A.
Steaua
C.F.R.
Crișul
Petrolul
Universitatea Craiova 
Jiul
Politehnica

ETAPA A Xl-a (28 NOIEMBRIE)

extremelor. Exprimîndu-ne în arit
metica simplificatoare a așezării în 
teren, echipa lui Nicolae Dumi
trescu și Ion Reinhardt a evoluat

venit cele mai dese schimbări, în 
disputele Gornea-club și Gornea- 
Bătrina, intervenind, în cele din ur
mă ( în trecere, se pare !) al treilea : 
timișoreanul 
mai avut aci 
cuți.

Vidac. U.T.A. n-a 
siguranța anilor tre-

Constanța acestei

Petrolul 
Jiul 
Li LA. 
F.C Argeș 
Universitatea 
Rapid

ETAPA A IV-a (12 SEPTEMBRIE)

— Sport Club Bacău
Steaua 
A.S.A. 
C.F.R. 

Politehnica 
Dinamo 

Steagul roșu 
Crișul

Craiova

Mijlocașul 
Broșovschi, 
golgeterul > 
formației 
arădene.

in acțiune

zentat. Astfel, după primele 7 
etape ale turului și, respectiv, retu
rului, U.T.A. acumulase același nu
măr de puncte : 9, ca. apoi, la ju
mătatea fiecărei perioade 
ționale (etapa VIII în tur

oompeti- 
și VII în

lider; la finele campionatului — 
locul IV, cu 33 de puncte și gol
averaj 49—35, tot la trei puncte 
de lider !

Cum a jucat U.T.A.? Fără beton, 
fără „libero", reactualizînd jocul

sau, mai explicit, 
fundași

6,90.MEDIA NOTELOR :
JUCĂTORI FOLOSIȚI : 19.
PORTARI : Gornea (17 meciuri

6,66), Vidac (8 — 7,28).
FUNDAȘI : Birău (21 — 7,00), Lereter (29 — 7,30), Pojoni (30 — 7,70), 

Popovici (14 — 7.69). Schepp (9 — 5,71).
MIJLOCAȘI : Petescu (30 — 6,90), Calinin (29 — 6,57), Broșovschi 

7,24).
ATACANȚI : Axente (24 — 7,16), Sima (29 — 6,04), Domide (24 — 7,50), 

O. Dembrovschi (17 — 5,18), Fl. Dumitrescu (24 — 6,84), Kun II (15 — 6,66), 
Dumbreanu (8 — 6,50) Șchlopu (6 — 4,00).

GOLGETERII ECHIPEI : Broșovschi (9), Domide (7). Axente (7). Sima 
(5), Petescu (3), Lereter (3), Kun II (3), Pojoni (2), Dumbreanu (2), Dumi
trescu (2), Birău (1), O. Dembrovschi (1).

• A ciștlgat cite 4 puncte la Jiul, Progresul șl Farul.
• A pierdut cite 4 puncte la Dinamo șl Univ. Craiova.
• Antrenori : N. DUMITRESCU — I. REINHARDT.

— media notelor 7,06), Bălrina (6

(25 -

astfel : 1—4—1—5 
în fața liniei de patru
(Birău, Lereter, Pojoni, Popovici) ac
ționa un mijlocaș, Petescu, înca
drat de Calinin și Broșovschi (apro- 
piați ca poziție și rol de foștii in
teri) și avind în față pe Axente, 
Domide, Fl. Dumitrescu sau Kun 
II, cu care se alcătuia clasicul cvin
tet ofensiv al vjchiului... sistem 
W.M. In asemenea condiții, din 16 
jucători de cîmp folosiți; 12 au reu
șit să înscrie goluri, clasînd echipa 
pe locul trei al eficacității, iar re
versul îl constituie faptul ci gol
geterul său este un mijlocaș 
Broșovschi, doar cu 9 goluri.

PORTARI. Ciudat, dar acesta a 
fost compartimentul în care au sur-

BULETINUL
VACANȚEI

• Arădenii Lereter, Pojoni, 
Birău, Gornea și Fl. Dumi
trescu pot fi 
pe plaja de 
Nord.

întîlniți zilnic 
la Mangalia

litoral își pe-• Tot pe 
trec zilele de vacanță Tă- 
taru, Sătmăreanu, Pantea, 
Ciuqarin, Dumitriu III, Cris- 
tache (Mangalia), Naghi, So- 
lyom. Ispir. Poloni, Șleam și 
SzolBsy (la Eforie-Sud), Li- 
bardi, Sandu, Matei Po
pescu, Naidin (la Neptun).

• Cîțiva dintre jucătorii de 
divizia A nu se bucură în 
aceste zile de vacanță, avînd 
de susținut o serie de exa
mene de admitere la facul
tățile de educație fizică ale 
Institutelor pedagogice din 
orașele lor. Printre aceștia se 
află piteștenii VZnd. Jercan 
și Marfan Popescu. clujenii 
Fanea Lazăr și Vișan, bă
căuanii Pană. Rugiubei și 
Ursaclie. Moldoveana, de la 
Politehnica Iași și Caniaro 
de la A.S.A.

• Czako, Farcaș șl Ducaci 
urmează la Toplița cursu
rile obligatorii de înot din 
cadrul facultății de educație 
fizică din cadrul Institutului 
pedagogic din Tg. Mureș.

• Atacantul central ieșean 
Lupulescu s-a căsătorit a doua 
zi după ultimul meci de 
campionat. Procurîndu-și un 
bilet în circuit, el se află în 
aceste zile în voiaj de nuntă.

® Terminînd facultatea și 
fiind repartizat la Piatra 
Neamț, fostul portar al Poli
tehnicii Iași, Cizic, a primit 
dezlegarea, așa că acum se 
află în orașul de la poalele 
Ceahlăului, pentru aclima
tizare...

• Doi vechi prieteni ca- 
re-și fac vacanța în Bucu
rești. Georgescu (Jiul) și Ja- 
maischi (Sportul studențesc) 
ne-au anunțat dorința lor de 
a activa la toamnă — pri
mul la o echipă din Capi
tală, al doilea la F.C. Ga' 
lăți, echipă cu mari șanse 
de promovare in divizia A.

RAPIDUL —la ora
reconstrucției echipei

(Urmare din pag. 1) unui nou cuplu de fun
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Universitatea

FUNDAȘI.
linii s-a repercutat pozitiv asupra 
întregii formații, Lereter, 
și Popovici avînd, alături de Do
mide, media cea mai mare a no
telor. Experienței și calmului cu
plului Lereter-Pojoni i s-a adău
gat, în mod fericit, dîrzenia și 
seriozitatea tînărului Popovici, una 
din revelațiile trecutului campio
nat, ce s-a impus și atenției se
lecționerilor echioelor reprezenta
tive.

■ Farul # — •
•'►Universitatea Cluj —

ETAPA A V-a (26 SEPTEMBRIE)
A.S.A. 
Dinamo 
Farul 
C.F.R.
Steagul 
Jiul

ETAPA A Xll-a (l DECEMBRIE)
PolitehnI /

— Universitatea Craio -F-C. Argr;‘

Pojoni Ctlșul
PoivlPhnica
Stetiua
Steagul roșu
JipI
Spcțtf Club Bacău
C.F.R.
Dinamo'4

A.S.A.
Petrolul 

F.C. Argeș 
Universitatea Cluj 

U.T.A.
Farul 

Rapid 
CraiovaUniversitatea

roșu Sport Club 
Universitatea CI

ETAPA A Xi'.l-a (5 DECEMBRIE)

MIJLOCAȘI. „Vulpoiului" Petescu 
i-au fost absolut necesari Calinin — 
omul din umbră, patrrlînd în fața 
fundașilor și Broșovschi — mereu 
adulmecînd poarta adversă.

ATACANȚI. Cu Domide, vîrf 
retras sau ... accidentat, cu Otto 
Dembrovschi, lipsit de oportunita
tea anterioarei ediții a campionatu
lui, și cu Kon II, care s-a încadrat 
abia în ultimele etape în jocul echi
pei — deci, practic, fără vîrfuri de 
atac — apare firească preocuparea 
lui N. Dumitrescu de a reabilita jo
cul extremelor, de a trimite spre 
buturile adverse, pentru a mări ca
pacitatea ofensivă, jucătorii din li
niile dinapoi.

Jiul 
Crișul 

CraiovaUniversitatea
Sport Club Bacău 

Dinamo 
Steaua 

Politehnica 
C.F.R.

ETAPA A Vi a (3 OCTOMBRIE)

SteocjV^ ro?u 
Faryl .
Universitatea C!u| 
Rapid 
A.S.A.
Petrolul
F.C. Argeș 
U.T.A.

x ETAPA A Vll-a (17 OCTOMBRIE)

Universitatea Ciul 
Rapid 

Politehnica 
F.C. Argeș 

Sport Club Bacău 
Steagul roșu 

A.S.A. 
Farul

Dinamo .
Universitatea Craiova 
C.F.R.
U.T.A.
Jiul
Crișul 
Steaua
Petrolul ' 'V~ \

ETA?A A Vlll-a (24 OCTOMBRIE)

Universitatea Craiova 
U.T.A. 

Petrolul

Universitatea Cluj
Rapid
Politehnica r —
Universitatea Craiova —
Steaua ~~
F.C. Argeș —
Petrolul —
Sport Club Bacău •—

ETAPA A XlV-a (8

&

tive, Nicolae Cristescu precizează : 
„înainte ' 
în 1968, 
înaintea 
Dinamo, 
nici un antrenor nu se încumeta să 
vină la Rapid". „Ba unii — își a- 
mintește M. Bărbulescu — ne spu
neau că numai potopul va scăpa 
echipa de retrogradare..

.. .Dar potopul n-a venit, Rapid 
a rămas aceeași perpetuă candi
dată la primele locuri și iată că 
acum, pe căile nevăzute ale vacan
ței, dorul de ducă a început să 
bată la porțile Giuleștiului : Ră- 
ducanu, Rămureanu, Dan, Lupescu, 
Dinu, Neagu și-au manifestat, mai 
mult sau mai puțin deschis, inten
ția de a se transfera. Cum reac
ționează cei doi antrenori în fața 
unei asemenea avalanșe ?

„Secția tie fotbal a clubului nos
tru are un plan pe natru ani (1969— 
72) privind reconstrucția echipei, 
întinerirea sa — ne spune M. Băr
bulescu. Așa îneît dorința lui Dan 
Coe de a se transfera, ca să dau 
un exemplu, a coincis cu intențiile 
noastre, fostul Internațional urmînd 
a activa la echipa Anvers, din Bel
gia. La cine ne-am gîndit în lo
cul său ? în primul rînd Ia tînărul 
nostru jucător, Niță. care va fi titu
larizat și apoi, în perspectiva

de a prelua noi echipa, 
aflată după șapte etape, 
tradiționalei dispute cu 
pe locul XV, cu 4 puncte.

formării 
dași centrali, la Olteanu, de 
F. C. Argeș, care de trei ani vrea 
să" vină Ia noi. Dacă pe Niță îl 
avem, fiind crescut la noi, pentru 
jucătorul piteștean n-am găsit de- 
cit . niște pretenții exagerate de 
schimb (Rămureanu și Angelescu, 
de pildă) din partea clubului res
pectiv. Ce repede se uită că noi 
l-am cedat fără pretenții pe Ma
rian Popescu... Dar, ca să fiu sin
cer, ne preocupă mai mult înain
tarea, compartimentul nostru defi
citar. ..“.

— Ceea ce înseamnă că veți 
conta mai departe pe Răducanu și 
Dumitru ? „Bineînțeles, doar n-o 
să accepte carantina, anonimatul, 
lipsa din arenă. Că dezlegare nu 
au! Așadar, la ora actuală, con
tăm pe Ene Daniel (dezlegarea pen
tru el o aveam și în ziua meciului 
pierdut acasă cu S. C. Bacău...) și 
Oct. Ionescu (C.F.R. Cluj). Sîntem 
în tratative avansate cu U.T.A. și 
Jiul pentru Florian Dumitrescu și. 
respectiv, Ion Constantin. Cum vă 
sună o asemenea înaintare: Pe- 
treanu, Neagu, Ene Daniel, Fl. Du
mitrescu ?“.

De sunat, sună bine, rămîne însă 
de văzut dacă toți jucătorii vizați 
vor răspunde „prezent" pe Giulești 
la ora reconstrucției Rapidului. 
Oricum, însă, planul există și ter
menul este 1972...

V 
roșu

A.S.A. 
Steagul 
F.C. ArgeșP. SI.

Pe stadionul Constructorul 
Capitală s-a desfășurat, zilele tre
cute, un turneu, dotat cu „Cupa 
Unirea Tricolor", rezervat echipe
lor feminine. Colaboratorul nostru 
N. Tokacek a surprins un aspect 
din meciul Unirea Tricolor (echi
pament complet alb) — Țesătoriile 
reunite.

Pronosticul nostru la conci țrsul

Pronosport nr. 29, din 18 iulie

TURNEUL FINAL DE FOTBAL AL LICEELOR

0 COMPETIȚIE CARE ONOREAZĂ PE ORGANIZATORI
RĂDĂUȚI, 15 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). Astăzi (n.r. 
ieri), după ziua de pauză a com
petiției, liceenii fotbaliști au reluat 
întrecerile. La ora 8 dimineața (cam 
prea devreme) — deci, practic, fără 
spectatori — a avut loc derbyul 
turneului, partida dintre elevii me- 
talurgiști hunedoreni și cei din ia- 
lău, liderii clasamentului.

Dar, despre rezultatele etapei a 
IV-a. mai tîrziu. Acum să spunem 
cîte ceva despre atmosfera cu totul 
deosebită a acestui turneu.

Deși se încearcă a se da a înțe
lege că turneul are un caracter 
foarte oficial, riguros competitiv, 
nota generală de aici este mai cu- 
rînd de vacanță, de amiciție și lip
să de pasiune excesivă. Bineînțeles, 
toți acești liceeni, transformați pen
tru scurt timp în fotbaliști (nici 
unul nu este legitimat), au venit ia

Rădăuți cu gîndul de a cîștiga me
daliile de campioni, dar, o dată 
ajunși la fața locului, mai ales a- 
cum, după ce s-a disputat cea mai 
mare parte a turneului, pasiunile 
parcă s-au topit, lăsînd loc atmo
sferei școlărești de care vorbeam 
mai sus. în tribune răsună aproape 
fără încetare sunetele melodioase 
ale unui acordeonist iscusit și — 
aproape în mod permanent — două 
microgalerii (localnicii nu sînt prea 
interesați, după cît se pare, se 
înfruntă glumind și rîzînd. Mulți 
dintre competitori n-au scăpat oca
zia de a vizita cîteva din nestema
tele turistice din apropiere — mă
năstirile Bogdana, Putna, Sucevița.

Din punct de vedere fotbalistic, 
al speranțelor ce s-ar putea avea 
în „descoperirea" vreunor talente 
deosebite, valoarea competiției nu 
este prea ridicată. Totuși, ideea tur-

neului, ca și realizarea ei sînt mi
nunate. A trimite pe timp de o 
săptămînă, în perioada vacanței de 
vară, circa 130 de elevi strînși din 
toate colțurile țării — de la Zalău 
și Vaslui, București și Hunedoara, 
Eforie și Drăgănești Olt — să stea 
împreună, să lege noi prietenii, ofe- 
rindu-le, ca numitor comun, fotba
lul, trebuie să recunoaștem că este 
o idee admirabilă !

Revenind la întrecerea propriu- 
zisă, se pare că rivalitatea pentru 
locul I s-a tranșat definitiv în fa
voarea liceenilor din Zalău, care 
azi (n.r. ieri) au obținut cea de a 
4-a victorie consecutivă : 3—1 cu 
Liceul industrial metalurgic Hune
doara, și conduc în clasament cu 8 
puncte, fiind urmați de colegii lor 
din Eforie Sud. care totalizează 6 
puncte.

Dnmitru GRAUR

1. Minobradul V. Domel — Ra jSîjil 1
2. Vict. Roman — Cimentul
3. C.F.R. Pașcani — Ceahlăul l,x ‘
4. Textila Buh. — ?tln. Comăneștl 1
5. Prog. Brăila — Unirea Trie. Br.
6. F. C. Galați — Dacia Galați
7. Șoimii Buzău — Metalul Buzău ’
8. Automobilul Focșani — OUm | 

Rm. Sărat

1

X
9. Cimentul Med. — Electrica C-țr u 2 

10. Portul — I.M.U. Medgidia * 1 
" Dunărea Giurgiu — T.M. Buc. , J

Met. București — S.N. Oltenița \ 1 
Caraimanul Bușteni — Poiana 
Cîmpina

11.
12.
13.

A.S.A. —
Universitatea Cluj —
Jiul “’
Dinamo —
U.T.A. —
Farul —
Crișul —
Steagul roșu —

ETAPA A XV-a (12

Universitatea Craiova —
C.F.R. —
Politehnica —
Rapid —
Petrolul —
Steaua —
Sport Club Bacău —
F.C. Argeș —

Intre 19-24 august

Turneul internațional
de juniori „Cupa 23 August"

Intre 19-24 august se va desfășura 
în organizarea Federației Române 
de Fotbal turneul Internațional de 
juniori dotat cu cupa „23 AUGUST". 
Iia ora actuală se cunoaște compo
nența celor 2 serii ale turneului șl 
locurile de disputare a partidelor. 
In scria I se vor întrece reprezen- 

’tativele Cehoslovaciei, Greciei, 
gțislaviei și României I, în timp 
în 'seria a II-a își vor disputa 
tîienjtea formațiile Bulgariei,. R. 
Gcrntone. Turciei și României

Partidele se vor disputa. în urmă- 
. toarele' orașe, după următorul pro- 
jgram :

LA BlRAȘOV : R.D.G.-Bulgaria șt 
România' II-Turcia (la 19 august) | 
România II-R.D.G. și Românial-Gre- 
cia (la 21 apgust) | Cehoslovacia- 
Grecia și Romania I-Iugoslavia (la 
22 august) ; finalele locurilor I—VIII 
(la 24 august) ; FAGARAȘ : Grecia- 
Iugoslavia (19 august) t TOIIAN : 
România I-Cehoslovacia (19 august) | 
BUȘTENI : Iugoslavia-Cehoslovacia
(21 august) ; SIGHIȘOARA : Turcia- 
Bulgaria (21 august) i TG. SECUIESC: 
România II-Bulgaria (22 august) | 
ORAȘUL VICTORIA : Turcia-R.D.G. 
(22 august).

lu
ce 

în- 
D.
II.

PREGĂTIRI LA CRIȘIJL

r

Șl la Crișul Oradea aceste zile 
sînt caracterizate printr-o 
tire febrilă în vederea t—
în noul campionat al diviziei 
Miercuri după-amiază actualii 
cători și cîțiva aspiranți la un loc 
în lotul orădean au avut prima în- 
tîlnire cu publicul local după scur
ta vacanță de vară. Numeroși spec
tatori, minați de curiozitatea fireas
că de a cunoaște „noua echipă" au 
umplut tribunele stadionului.

Trebuie să subliniem Incertitu
dinea care mal domnește în pri
vința lotului șl chiar a antrenoru
lui principal. Ka clrma tehnică . a 
echipei il-am găsit tot pe Vasile 
Vlad care ne-a declarat Insă că 
este doar antrenor secund. In urma 

\ Investigațiilor făcute In privința ce- 
\ul principal, am putut desluși că 
acesta este așteptat să sosească 
dhn fosta cetate a Tomisulul i Ro- 

•bețrt Cosmoc.
După trialul de mlereuri eontinuă 

r antrenamentele ușoaref Iar după’ 
. definitivarea lotului, la data de 20 
•Julie, echipa își va continua pregă-

pregă- 
startulul 

A. 
ju-

Știrile la Predeal.
I. GHIȘA — coresp.

CiȘTIGĂTORlIIt SAPTAMINII
,-■(

—' Teodorescu Gheorghe — Bu
zău )— Dacia 1100;

— \ Mihai Aurel — Constanța — 
Skodf.1 S 100 ;

— Alexandru Ion — Slobozia — 
Skoda* ® 100 1— KGimocea Vaier — corn. Ne
grești Jud. Satu Mare — Skoda 

:
— Oprescu Paulian — București 

Șkoda S 100.
Participînd la sistemele Loto- 

Pronosport oricine poate cîștiga 
autoturisme, excursii sau bani.

i« Tragerea Loto de astăzi va fi 
^leywată direct din Studioul de 
elevi dune cu începere de la ora 
9 10. ’ 
*• 1

Săptămînă care a trecut s-a în
cheiat cu cîștiguri dintre cele mai 
frumoase pentru participanții la 
sistemele Loto-Pronosport.

în fruntea cîștigătorilor săptă- 
mînii se situează participantul An- 
doiu Ion Mihai din Tg. Jiu care a 
obținut Ja Pronoexpres pe o va 
riantă 25’/n, suma de 100.000 lei.

La LOTO în aceeași săptămînă 
au fost atribuite două cîștiguri de 
cîte 73.990 lei și unul de 66.241 lei.

La Loz în plic și-au ridicat auto
turismele în aceste zile următorii 
cîștigători :

— Drăghici Tudorița
— Dacia 1100;

— Csoma’Bela — Zărnești 
Skoda S.100 ;

Pitești

«

'J 
I

’’licăm programul concursu-

Steagul

DECEMBRIE)
Sport Clul>£

Universitatea Cr 
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DECEMBRIE)
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Steagul r> 

A.< j 
Universitatea (

„UN-DOI"-URI

CU TITI FRAȚTL

® arșițS apăsătoare învăluie 
pitala, la ora prințului. Prl 
trecătorii care caută umbra șt 
pahar de oranjadă rece, Titî 
țilă, atacantul F.C. Argeșului...

— N-ai luat drumul litorali
— Fac parte dintre ultimii... 

hicani, care au rămas... 
Și tare mi-ar prinde bfșgfț g/j, 
băi de nămol. Dar. maigaștepig

_  Ce ?
— Am examen la 

anul patru. Mîine dau lanM j; 
cu prof. I. Șiclovan, și wiw'f 
mă prezint „în formă". u’1* nî ’

— Cum a font în IranT’"”™’
— Turneu foarte greii. I 

foarte puternice, zăpuș?3tflS 
(cu toate că am jucat la-^pt 
și terenuri foarte tari.

— Cum ți s-a părut cîști >
rea turneului? Fn’”

— Echipa iraniană 
excelent. Are jucători atletic 
te dirzi și buni tehnicieni, 
fel, antrenorul Helenio I 
prezent la competiție, 
transferul a ’doi jucători 
pentru Italia...

— Crezi c-ai hvuî w
Bun ? A au

— Nu strălucit, 'darțM luai
Am marcat opt golurf'

— Care crezi c-a fesSw/t/ 
constant jucător arge^r Jeuț

— Pigulea. Și apoi ‘ 
pescu. o bună soluție itmu

— Alte noutăți la 
Cine oleacă, cine vir '

— Vom vedea du cU4d' 
analiză de la 26 
cred că nu pleac 
Dobrîn, nici Oltr 
Barbu, reîntors 
relua locul in 
este un real

— Cine 
care s-a Irirt, 
campionatului >/

— Iordănescu. . __
dragostea lu‘ pentru'.^e

..Și Frățilă
Intilnire cu o fată căr«ia.-nu=thfi^it' 
place să aștepte... Andreea 
odrasla lui de aproaj^,LTjțS,^ 
gata echipată cu miimica 
ștrand . nl subciinlv t-ăa f!?im »a» știm,; 'm. n’ llțil'Bhlo" Jnlutr, 
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lui Pronosport nr. 29 de duminică 
18 iulie 1971 care cuprinde meciuri 
din „Cupa de vară" jHyy/Ninobrad 
Vatra Dornei — Raraul C. Lung; 
II ; Victoria Roman Cimentul 
Bicaz ; III ; C.F.R. «MșbanPJ — 
Ceahlăul Piatra Neamț ; IV i Tex
tila Buhuși — Minerul .Cpm$f)£șii; 
V • Progresul Brăila m- țintirea Tri
color Brăila ; VI i FC'-'GaMtî'— Da'-1 
cia Galați; VII i Șojiftîi ,'gțf^tr.
Metalul Buzău; VIILi.AutomotiiJui 
Focșani — Olimpia R<ftir>S8r<It?!'1V,îi 
Cimentul Medgidia —
Constanța ; X : Portul.. iBoiwianfp
— I.M.U.M. : XI : Dunărea OhvgWt
— T.M. București
București — Șantierul tNrAW
tenița ; XIII : Caraimanul•>oB«iJteht
— Poiana Cîmpina.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSl’ORT.



IECTIONATA TEHERAN
16-14 LA BOX

© O reușita avanpremieră a pistarzilor ® Astăzi, proba

un

omn

de Nico-

victorie inîn

Agerpres

I 'Vesko 
cursa pe 
numeroși

!n 5 h.

de pistă, în 
următoarele 
start de pe 

(Bulgaria) 
Bulgariei, v.

(antrenor Stoian 
din România — 
Constantin Grigore, 

Aie- 
Vasile Selejan,

turnante, Eddy Merckx a repurtat o nouă 
etapa de ieri: Mont de Marsan — Grenoble.

Telefoto : A.P. -

telefon, de

Iinp-l

.A.2.A 
juID 
luil 
luahf
•AJTJ ...
OrnoniS

Ț

_ .S7f>ÎW fi’ 
îrarJ țhiDsă w

•b®' sh>5i

«fn ' )ț ct

t ...hth
'f’r.-frimoi

CȚIuNATA PRAHOVA

□IEȘTI, 15 (prin
misul nostru). Scorul neobiș- 

de mare cu care s-a încheiat 
irea amicală de box dintre 
ionata județului Prahova și 
ionata Teheranului se dato- 
faptului că la solicitarea oas- 

ir s-au disputat 15 meciuri.
biga 'ieranul a prezentat o selecțio- 

bine pregătită, pugiliștii oas- 
dommînd întrecerile în special 

omni iegoriile mici. Net superiori la 
'««ba oriile mari, pugiliștii localnici 

-,'hilibrat situația și au luat 
îcerea în final, prin victoriile 
ute aproape în serie de Ia ca- 

„ - „ >a mijlocie mică în sus. 
-"ri—zultatele în ordinea categorii- 
iuțrj- G. Salmastani b.p. D. Rotă- 
nvo,i:1, t Toma b.p H. Aghne, 
^“^lansh b.p. N. Panait, M. Bah- 
a’ti? b-a- 3 S. Preda, A. Sadeghee 

•A.T.lf Lăzărescu, S. Monfared b.p. 
Iuini|je. d. Chasemee b.p. A. Matei, 

îrboi b.p. G. Seenabian. în cel 
frumos meci al reuniunii

Jloraru m.n. cu H Nahruodee, 
’ n. îrboi b.p. A. Ghasmee, S. Tîrî- 

1 Chegenee,
avo»?.™ țLÎ_ M IVJ-
Sujoii 
vă sol 
fuD

*k.°. 1 F. Chegenee, A. Coro- 
*„^^b. ab. 1 M. Rostamee, M. Banu 
.. -M. Hoviatdoust, D. Zelinca

A- Andavee, I. Dascălu b.p. 
‘’.’"’Sajrasuolee.

Mihai TRANCA

fuiol 
-A.2. 
vaot

ibSOB 
oune 
învoi 
luîoi
nsinrt 
JIA

bigoS

AH1

Trimisul nostru special, HRISTACHE NAUM, transmite:

© Deschiderea festivă a avut loc ieri, pe velodromul din^. capitala Bulgariei 
de contratimp pe echipe

SOFIA, 15 (prin telefon).
După 23 de ani iată-i reuniți pe 

cicliști la Sofia pentru a relua și
rul balcaniadelor de ciclism. Hote
lul „Diana” îi găzduiește în aceste 
zile, pe rutierii din Bulgaria, Gre- 

Iugoslavia, România și Turciacia, 
care se vor alinia vineri (n.r. astăzi) 

' la startul primei probe a celei de a
IV-a ediții a Balcaniadei — 100 km 
contratimp pe echipe.

Există — atît în rîndurile spor
tivilor cît și ale conducătorilor și 
arbitrilor — o vie satisfacție pentru 
relansarea întrecerilor balcanice de 
ciclism. Gazdele au făcut totul pen
tru ca Balcaniada să însemne un 
succes al sportului cu pedale. în 
puținele ore pe care le-am petre
cut la Sofia, pînă la căpătarea le
găturii cu Bucureștiul, mi-am pu
tut da seama că în rîndurile tuturor 
participanților domnește o atmosfe
ră prietenească, de voie bună, că 
toți sînt hotărîți să contribuie la ri-

dicarea nivelului valoric al întrece
rilor.

Discutînd cu conducătorii și an
trenorii echipelor am putut să al
cătuiesc lista participanților. Din 
Turcia vor concura : Rifat Caliscan, 
Melviud Bora, Eroi Kucioiikbakirci, 
Seyout Kirmisi, Mehmet Gogliș, Ha
lim Aytici, Mehmet Buyukbekar, 
Ferinun Tezbașaran (antrenor, fos
tul rutier bulgar, Nencio Hristov, 
cîștigătorul „Cursei Păcii" 1957) ; 
din Grecia — Keloglu Alice, Lulu- 
kos Nikola, Pandazis Dimitrios, 
Tzirdimos Evanghelos, Raftopulos, 
Gherasimos, Kazmiridis Georgs’ 
(antrenor Paris Tzafandakis) ; din 
Iugoslavia — Țveko Bilici, Valen- 
cici, Pavlik, Remar, Plesko, Bog- 
danovici (antrenor Iesici Draghișa) ; 
din Bulgaria — Ivan Stanoev, Ivan 
Nikolov, Martin Martinov, Vasil Di
mov, Ivan Stefanov, Gheorghi Mar
kov, Vesko Mihailov, Mihail Țanev, 
Ivan Iordanov, 
Alexandrov) ; 
Tudor Vasile, 
Ion Cosma, Teodor Puterity, 
xandru Sofronie, 
Ștefan Suciu, Nicolae Gavrilă, (an
trenor Nicolae Voicu).

Joi dimineață am făcut cunoștin
ță cu cîteva dintre vedetele acestor 
întreceri ; cu ziaristul grec Alice 
Keloglu (campion de fond și record
man la pistă), cu turcul Eroi Ku- 
cioiikbakirci, unul din principalii 
adversari ai lui C. Ciocan în „Turul 
Turciei”, cu iugoslavul Tveko Bilici, 
învingătorul „Turului Iugoslaviei" 
din acest an, cu bulgarul 
Mihailov, primul clasat in 
etape Sofia—Varna, cu i 
alți rutieri protagoniști.

Echipa noastră, condusă 
lae Voicu, a petrecut dimineața de 
joi verifieîndu-și bicicletele și aran- 
jîndu-le pentru cursa de 100 km, 
test hotărîtor — după cum se știe 
— pentru obținerea baremului care 
le-ar putea asigura biletele de că
lătorie la mondiale și opțiuni im
portante pentru Jocurile Olimpice 
de la Munchen. După-amiază, deși 
vremea n-a fost întru totul favora
bilă (dinspre. Vitoșa norii au trimis

peste Sofia cîteva reprize de ploaie), 
cicliștii noștri au făcut totuși 
antrenament — ușor, e drept 
pentru menținere și acomodare.

Pe velodromul din Sofia, s-au 
desfășurat primele probe ale con
cursului experimental 
care s-au înregistrat 
rezultate : 1 000 m cu 
loc: 1. D. Anghelov 
1:08,1 (nou record al 
rec. 1:09), 2. B. Mladenov (B) 1:11,4, 
3. Șt. Laibner (România) 1:11,8. 
Proba cu adițiune de puncte: 1. 
C. Gonțea (România) 35 p, 2. I. 
Aliev (B) 30 p, 3. C. Iordanov (B) 
23 p.

Pentru semifinalele probei de vi
teză s-au calificat: B. Mladenov, 
G. Țvetkov, B. Parusev (B) și Fi. 
Negoescu (R), iar pentru cele de 
la proba de urmărire individuală 
M. Ferfelea, M. Ioniță (R), P. Dim- 
cev și Z. Ștefanov (B).

MERCKX IA AVANS
ÎN TURUL FRANȚEI
de a lua startul în e- 

17-a, Eddy Merckx a făcut o 
" ’țSaniolului Ocana, exprimîndu-și 

...Kțhtțnpentru accidentul suferit de
_iw disputștă pe distanța Mont 
'ran-Bordeaux (188 km), a 

.“q"n©sj,urcată la 48 km de sosire de 
a unui grup de 5 alergă- 

frunte cu Merckx. Acest grup

a trecut linia de sosire
32:31 în ordinea : Merckx, Van der 
Berghen, Swerts (toți Belgia), Van 
den Vleuten (Olanda) și Riotte (Fran
ța). La 2:26,0 a sosit plutonul prin
cipal. Clasamentul general :

Merckx J 2. Van Impe la 5:38 ; 
Zoetemelk — la 5:46 ; 4. Thevenet
10:14 etc.

Recent a avut loc. în localitatea 
Stresa din Italia.’,.Adunarea gene
rală anuală a Federației interna
ționale de tenis — F.I.L.T. La lu
crări a participat și secretarul ge
neral al federației noastre de spe
cialitate, prof. , Alexandru Lăză- 
rescu. La înapoiere pe-a făcut ur
mătoarea declarație :

„Discuțiile s-au purtat în prin
cipal asupra oportunității organi
zării în viitor a turneelor open. în- 
trucît reprezentanții jucătorilor 
profesioniști au emis pretenții fi
nanciare exorbitante, F.I.L.T. le-a 
respins și în consecință, turneele 
internaționale din 1972 care se vor 
desfășura sub egida F.I.L.T, vor 
avea loc fariT—participarea jucăto
rilor profesioniști. Totodată, forul 
internațional de conducere a teni
sului a interzis tuturor federațiilor 
afiliate de a mai pune terenurile

De ci nd a devenit sport olimpic

A SPORIT INTERESUL PENTRU HANDBAL
PE TOATE MERIDIANELE

Intrarea handbalului In familia sporturilor olimpice a declanșat un 
mare interes pentru această disciplină pe toate meridianele. Dovadă : bo
găția de vești pe care ziarele și agențiile de presă le pun la dispoziția 
iubitorilor de sport și din care ne-am propus să prezentăm în cele ce 
urmează o selecție cuprinzîndu-le pe

Remanieri substantiate

.... %■<
în lotul Franței

In vederea Jocurilor Olimpice, 
federația franceză de specialitate a 
procedat la o radicală întinerire a 
lotului național. Acesta se pregă
tește sub conducerea antrenorului 
Lacoux și a susținut, în ultima vre
me, numeroase întîlniri interna
ționale încheiate cu rezultate mai 
mult sau mai puțin mulțumi
toare. Obiectivul urmărit de Lacoux 
este să asigure calificarea echipei 
în turneul preolimpic, pentru a se 
putea duce apoi la J. O. de la 
Munchen

Eforturile

englezilor

Tînăra federație britanică de
pune mari eforturi pentru a răs- 
pîndi acest joc sportiv care — deo
camdată — a cîștigat numeroși a- 
depți în regiunea de nord-vest a 
țării. In acest scop a fost creat 
un comitet special care este spri
jinit de Central Council of Phy
sical Recreation.

cele mai importante.
I

Prirnul campionat de handbal al 
Angliei s-a terminat recent, bucu- 
rîndu-se de participarea echipelor 
ce au constituit Liga națională. 
Handbalul a pătruns mai întîi în 
școli și universități iar ‘ 
College din Liverpool el 
materie de curs pentru 
profesoare de educație 
sport.

Reprezentativa Angliei va lua 
parte la turneul preolimpic în a- 
ceeași grupă 
Luxemburg.

la Marsh 
a devenit 
viitoarele 
fizică și

cu Elveția, Spania și

VfL Gummersbach

invitată în Japonia

depărtării de conti-Din cauza 
nentul european, handbaliștii ja
ponezi nu prea au ocazia să se mă
soare cu formațiile din „leagănul 
handbalului".

In cadrul pregătirilor sale, fede
rația japoneză 
gătoarea Cupei 
peni, formația 
Gummersbach, 
turneu în această țară. Pe de 
parte, s-a anunțat recent că 
trenorul echipei naționale, Takeno,

a invitat pe cîști- 
campionilor euro- 
vest-germană 
să întreprindă

VfL 
un 

altă 
an-

CORESPONDENTA SPECIALA PENTRU SPORTUL

Azi, la Praga, incepe finala grupei A,

Cehoslovacia — Spania
Inima iubitorilor de sport din ca

pitala Cehoslovaciei bate pentru 
tenis în aceste zile. Ultimele suc
cese ale lui Jan Kodes, care se 
menține în plutonul fruntaș al 
Marelui Premiu — FILT, ca și vic
toria echipei cehoslovace în fața 
formației U.R.S.S., obținută în semi
finalele zonei europene a „Cupei 
Davis", au relansat interesul pen
tru sportul cu racheta. Acum este 
așteptat cu nerăbdare următorul 
test al tenismenilor, angajați în fi
nala grupei A a marii competiții,

la dispoziția jucătorilor profesio
niști. De asemenea, în privința dis
putării meciurilor după formula 
„tie-break“ (set scurt), F.I.L.T. a re
comandat în continuare experimen
tarea acestui sistem, urmînd ca a- 
nul viitor să fie luată o decizie 
definitivă.

Noul președinte al Federației in
ternaționale a fost ales danezul 
A. Heyman, un susținător fervent 
al tenisului amator. A fost creată 
o comisie avînd ca scop dezvolta
rea tenisului amator, sugcrîndu-se 
și începerea în 1972 a unor ample 
discuții referitoare la organizarea 
eventuală a unui campionat mon
dial. In sfirșit, a fost însărcinată o 
comisie care să facă propuneri pen
tru sancționarea jucătorilor care 
manifestă comportări necorespunză
toare față de public, arbitri și or
ganizatori".

care le opune redutabila formație 
a Spaniei. Aceasta a sosit la Pra
ga aureolată de recentul succes al 
lui Juan Gisbert în turneul de la 
Munchen, ca și de forma bună a- 
rătată de Manuel Orantes, ceea ce 
dă încredere căpitanului de echipă 
J. Bartroli și antrenorului L. Hoad, 
fosta stea ji tenisului australian.

De partea gazdelor, nu se simte 
o preferință deosebită pentru pro
nosticuri, în privința rezultatului 
întîlnirii care începe vineri (n.r. azi) 
pe stadionul de tenis din Stavnice. 
După un interval de 23 de ani, 
echipa Cehoslovaciei intră din nou 
în finala zonală, astfel că atît ju
cătorii. cît și conducătorii au adop
tat o atitudine de rezervă și pru
dență. Pentru căpitanul de echipă 
A. Bolardt și antrenorul Pavel Kor
da un singur lucru este cert: com
ponența echipei. Vor juca, fără în
doială, Jan Kodes și ing. Fr. Pala 
la simplu, iar la dublu șansele 
noastre vor fi apărate de perechea 
J. Kodes — J. Kukal.

Echipa Spaniei este și ea foarte 
sigură, în ordinea numelor. Gis
bert și Orantes vor juca atît la 
simplu, cît și la dublu. Un amănunt 
interesant: la Praga va fi prezent 
și Manuel Santana, marele as spa
niol. El s-a retras — după cum se 
știe — din echipa țării sale, în urma 
unor conflicte cu federația de spe
cialitate. „Supermanuel" vine însă

H va putea utiliza 
Chikamori, 
mii ani tn

care a 
formația

pe Jucătorul 
Jucat în ulti- 
SV Hamburg.

Turneul european

al handbalijtilor americani

Echipa Statelor Unite va parti
cipa și ea la turneul preolimpic 
cu intenția de a reprezenta „Lu
mea nouă" în competiția din ca
drul J.O.

Prima evoluție a handbaliștilor 
nord-americani pe continentul nos
tru nu a fost, însă, deloc satisfă
cătoare pentru că ei au trebuit să 
se încline în toate meciurile: în 
fața reprezentativelor Suediei. Nor
vegiei și a Luxemburgului.

Olandezii au făcut

progrese sensibile

Antrenați de iugoslavul J. Mraz,’ 
componenții lotului olandez au fă
cut — se spune — progrese impor
tanțe^ în cadrul unui turneu, re
cent desfășurat la Utrecht, națio
nala Olandei a întrecut echipele 
Franței, Austriei și Finlandei.

O pregătire foarte susținută fac 
și handbaliștii islandezi care în ul
timele lor întîlniri internaționale 
și-au obligat toți adversarii să se 
întrebuințeze serios pentru a-i în
trece.

Jan Kodes, 
cheta nr. 1 a 
prezentativei 
hoslovace (In 
tografie), va 
principalul obsta
col pentru spa
niolii Manuel O- 
rantes ți Juan 
Gisbert, care în
cearcă să obțină, 
la Praga, califi
carea pentru se
mifinalele inter- 
zone ale „Cupei 

Davis" , 
Fotoi C.T.K.

în calitate de telecronicar, asigu- 
rînd comentariul pentru retransmi
siile pe care le va face televiziunea 
din Madrid.

Iată acum și palmaresul prece
dentelor întîlniri Cehoslovacia — 
Spania, pentru „Cupa Davis". Cele 
două echipe s-au întîlnit de două 
ori pînă acum. In 1931, Cehoslova
cia era învingătoare cu 3—2, pen
tru ca în 1965, la Praga. puternicul 
trio Santana — Gisbert — Arilla 
să-și asigure victoria cu 4—1. A- 
tunci, unicul punct al gazdelor a 
fost realizat de Jiri Javorsky în 
fața lui Gisbert. Cum va fi de data 
aceasta ?

LA VARȘOVIÂ

PENTATL0NIȘTI1 ROMÂNI

Jan SOKOL
Praga, 15 iulie

PE LOCUL III
• Dublu succes al gazdelor

VARȘOVIA 15 (prin telefon). — 
Concursul Internațional de penta
tlon modern disputat In aapitala 
Poloniei s-a încheiat cu dublul su«- 
ces al sportivilor gazdă i pe echipe 
Polonia a realizat 15 034 p, Iar la 
individual succesul a revenit Iul 
Katner cu 5150 p. Proba de nata- 
ție, programată In penultima zl a 
întrecerii, a fost cîștigată de spor
tivul român Albert Covaci. 3 131,3 — 
1 184 p, iar cea de cros a revenit 
polonezului Peciak cu 12 157,0 — 
1 234 p. Concurînd și la cros peste 
așteptări (locul 6—13 i 32,0 — 1 125 p), 
Covaci obține locul 6 tn clasa
mentul general, clasîndu-se primul 
între cei patru sportivi români par
ticipant la concurs. Iată clasamen
tele generale : pe echipe Polonia 
I 15 034 p, Bulgaria 14 426 p, România 
14 252 p: individual: Katner 5 150 
p, Wach 5 025 p, Skwira 4 858 p 
(toți din prima echipă a Poloniei)... 
6. Covaci 4 795 p, 7 Cosmescu 4 783 
p... 11. Spîrlea 4 674 p... 19. Naghi 
4 099 p.

alt* "ITo sG ,ln

.• Tostao — autorul golului • Fele n-a jucat

JANEIRO 15 (Agerpres). —
Tklniawth Maracana din Rlo de Ja- 
\ dult. în prezența a 42 000
jj. rl, meciul amical de fot-
---- r foo î? selecționatele Cehoslovaciei 

Tu Fără a impresiona în mod -------- ------^4.,, ... obțl.
(1-0) 

de 
minutul 

combinații

Campionatele mondiale de scrima

Echipa feminină a României
Cehoslovaciei învinsă la limită (0-1)

>oar-\ -inoT w „

rerra. .STIR19H o de campioana mondială
ttnien* h

nu

tre s . .npionii mondiali au,.I JTDHJV scorul de !_() 
ntrt„ rJi start bun, punctat 
tA 9r de TOSTAO în 
t «.unei frumoase

oslovaciel șl-a găsit greu 
’ J°cul său de pase scurte 

o rețea defensivă bine 
’’ menii au controlat jocul 

Sffîșăi ul 30, cînd 'oaspeții au a- 
ca revenire si au atacat 

Voăî' de 10 minute poarta 
'ceastă perioadă, un șut 

t Polak a lovit bara 
gA. o lovitură de cap 

l-a obligat la o spec- 
onadă pe portarul 

o'0'' v-a a doua, Tostao 
' r leb'orsă a gleznei pi- 
' ' flnd înlocuit cil Va-

vțOril consideră că sta- 
'"jtoare a terenului a 
«ttfâilentarea atacantului 

n Ca Șî la calitatea tehnică a 
.partidei, înlocuitorul Iul Tostao s-a 
dovedit pătrunzător șl activ (unul

’din șuturile sale a întîlnit bara porții 
UjSarâie de Viktor), dar Claudiomiro,
Introdus In locul Iul Paulo Cezar, nu 
a reușit să-l secundeze cu succes 
tn .acțiunile sale. Spre sfirșitul me
dului, fotbaliștii cehoslovaci au con
traatacat puternic, obligînd formația 
BftWffiffiS"%a“1upte serios pentru a

că revenire șl au atacat 
de 10 minute poarta

vita egaJarea. Portarul Felix s-a 
marcat din nou la cîteva șuturi 
riculoase ale atacanților oaspeți, 
minutul 89. Piazza l-a faultat în 
reul de pedeapsă pe Karko, dar 
bitrul elvețian Seheurer a acordat 
lovitură liberă de la 16 m.

Au evoluat următoarele formații : 
BRAZILIA i Felix — Ze Maria. Brito, 
Piazza, Everaldo, Clodoaldo (Nei), 
Gerson, Paulo Cezar (Rivelino), Ze- 
quinha, Tostao (Vaguinho), Rivelino 
(Claudiomiro).

CEHOSLOVACIA : Viktor — Rusnak, 
Hrivnak, Tomanek, Dobias, Desiatnik, 
Szikora, Vesely (Karko), Polak. Stra- 
til, Capkovic.

După meci, antrenorul brazilian, Ma
rio Zagalo, a declarat : „Cred că am 
făcut un experiment interesant, tre
buie să promovăm jucători tineri care., 
să capete încredere în forțele lor“. Iar 
antrenorul formației cehoslovace, No
vak, a subliniat : „Majoritatea compo- 
nenților echipei noastre s-au pus greu 
pe picioare, arătîndu-se timorați In fața 
campionilor mondiali, în cadrul gran
dios al stadionului Maracana. Cu 
puțină șansă, noi am fi putut obține 
un rezultat egalM.

Echipar Braziliei în apărare. Brito trimite la portar sub privirile lui Ve
sely. Fază din meciul Brazilia—Cehoslovacia (1—0).

Telefoto ; A.P —AGERPRES

FOTBALIȘTII ALBANEZI LA PORȚILE AFIRMĂRII
I fotbalul albanez s-a evidențiat 

în ultima vreme în diferite con- 
fru, 3 tari internaționale. Deși nu a 
rep> drtat victorii răsunătoare totuși 
tena citatea, jocul rapid și o seamă 
de calități fizice specifice, au a-

Miine vor fi stabilite grupele
e-

a terminat pe locul V
Spadasinii au pierdut neașteptat In fața echipei S.U.A.

dar au făcut un meci bun cu Suedia

fipinimub ob 
hirjoarn obni'n
bn Morii EftCCHETTI DISTINS
; pnu.I .□ inc
- CU;’ PREMIUL DISCIPLINEI
-xsT ! VI ; jrr
■1 1 ,,S(aclîou
togifa ; decernat
pentru... fotbalistul 
cdndyjțâ.tn campionatul Italian.
ffiiul ’a foSt acordat cu unanimitate de 
voturi, lui Giâcinto Facchotti, echipier 
fie pază ai clubului Internazionale și al 
repr,ez,entatlvei peninsulare. Motivarea 
premierii' sale sună astfel : „Facchetti 
iși face datoria cu dăruire, seriozitate, 
dXscipUhă și lealitate. Prezența Iui pe 
teren, atît la'Inter cît și în echipa re
prezentativă. este in primul rind o ga
ranție morală, chiar înaintea siguranței 
tehnice pe care o reprezintă în aria sa 
de acțiune".

care
anul
eu cea mai exemplară

Pre-

apare la Bo- 
aeesta, premiul

-oroj of> fi

preliminarii ale C'rM. din 1974
Stanley Rous, președintele fe&lejv«(ției

(F.I.F.A.), a sosit la Diisselckort p întru a participa la lucrările unor 
comisii ale acestui for. Lricrăril e, care sînt legate de organizarea 
campionatului mondial de fotbal Sin 1974. vor dura 6 zile. 
Cu această ocazie vor fi sJ.abilite prin tragere la sorți grupele pre
liminare ale C.M, din 19'/1 Operat funea va avea loc sîmbătă noap
tea (cu începere de la 23) la hotelul Intercontinental din Diis- 
seldoi f.

După cum se știe, la viitoarea ildiție a campionatului mondial, 
care va avea loc în R.F. “'â'-eBî”"maniei, și-au anunțat participarea 
95 de țări. Organizatorii vest-g>?t mani au confirmat că jocurile se 
vor desfășura pe cele mai. rnodl >r »e stadioane din orașele Hamburg. 
Gelsenkirchen, Dusseldorf, jKof n,
Stuttgart și Miinchen. Se fetuc lia >ă posibilitatea ca unele meciuri 
să se dispute și la Dortir.u £d.

internaționale de fotbal

Frankfurt pe Main. Nurnberg,

tras atenția tuturor specialiștilor 
asupra fotbaliștilor din țara de pe 
coasta Adriaticii.

în joc. albanezii prezintă unele 
particularități interesante. Astfel, 
două orașe din sudul țării. Korkija 
și Arghirocastro. dețin primatul 
formării jucătorilor pentru echipa 
reprezentativă. Echipele din Korkija 
sînt renumite pentru apărătorii lor, 
în timp ce înaintașii din Arghiro
castro sînt disputați de toate cele
lalte formații 
întîmplare că 
cului Albaniei 
sînt originari

Clubul „Luftotari" 
castro. deși clasat pe al 11-lea loc 
în campionatul încheiat recent, poa
te fi socotit o adevărată fabrică de 
golgeteri. Aici a debutat Pano. cu 
cincisprezece ani în urmă, pentru 
a trece apoi Ia clubul Partizan-Ti- 
rana. unde a devenit jucătorul de 
frunte al țării sale. La vîrsta de 
36 ani. el este căpitanul reprezen
tativei și al echipei campioane Par
tizan și totodată golgeterul campio
natului.

Ilias Ceco. 
Arghirocastro, 
lebritatea la 
tă pe locul 
La 20 de ani. a debutat în repre
zentativă și acum, la 21. este ală
turi de Pano cel mai popular ju
cător din Albania.

ale tării. Nu este o 
ambele stele ale ata- 

— Pano și Ceco — 
din acest oraș.

din Arghiro-

a plecat la 19 ani din 
spre a dobîndi ce- 

Dinamo-Tirana. clasa- 
secund în campionat.

VIENA, 15 (prin telefon). —
Echipa feminină de floretă a Ro

mâniei a terminat campionatul mon
dial pe locul V, reușind în ultimul 
meci să întreacă formația Italiei 
cu 9—5.

Dintre floretistele noastre s-au 
impus Pascu și Drîmbă, ambele re- 
alizînd cîte trei victorii în acest 
meci. Pascu a dispus de Ragno și 
Bersani cu 4—1 și de Lorenzoni cu 
4—2, iar Drîmbă a obținut victorii 
la Sella și Ragno cu 4—2 și la Lo
renzoni cu 4—3. Vicol a contribuit 
cu 2 victorii : 4—1 cu Sella și 
4—2 cu Lorenzoni. In sfîrșit, Stahl,
— care a evoluat sub posibilități
— a obținut o singură victorie, la 
Bersani cu 4—3.

In legătură cu eșecurile suferite 
miercuri de floretistele noastre, 
eșecuri care le-au scos din cursa 
pentru primele locuri în clasamen
tul final al C.M., trebuie știut că 
Olga Szabo s-a accidentat după pri
mul asalt din meciul cu echipa U- 
niunii Sovietice și absența ei a a- 
fectat vizibil restul coechipierelor. 
Din nefericire, curînd avea să se 
accidenteze și Ileana Drîmbă care 
a depus eforturi extraordinare pen
tru a rămîne pe planșă, deoarece 
regulamentul nu permitea încă o 
înlocuire în echipă. Drîmbă nu s-a 
refăcut complet nici joi, dar, în ciu
da condițiilor precare în care a 
trebuit să tragă, ea a reușit să ob
țină trei victorii în meciul cu Ita
lia.

Joi dimineață, a început ultima 
probă a campionatelor mondiale : 
spadă — echipe. Au luat startul 24 
de echipe împărțite în 8 grupe de 
cîte trei. Echipa României a făcut 
parte din seria C, împreună cu re
prezentativele Suediei și Statelor 
Unite.

în primul meci, spadasinii ro
mâni au întîlnit echipa S.U.A. în

șansă. Ei 
confrun- 
au pier-

fața căreia aveau prima 
au abordat, însă, această 
tare foarte emoționați și 
dut cu 5—10. Punctele echipei noas
tre au fost realizate de Duțu — 2 
(5—4 cu Lyons și Beck). Istrate — 2 
(5—t cu Beck și 5—2 cu Masin) și 
Pongraț — 1 (5—2 cu Lyons). Mult 
mai bine s-au comportat ei în me
ciul următor în care au primit re
plica redutabililor spadasini suedezi. 
Bărăgan — care l-a înlocuit pe Sze- 
pesi — a tras excelent, fără nici un 
fel de complex și a adus primul 
punct echipei noastre. A urmat o 
luptă foarte strînsă în care am con
dus cu 2—0, 4—3 și 6—5. Egalînd 
la 6—6, suedezii au preluat condu
cerea cu 7—6 și apoi cu 8—7, fiind 
din nou egalați. La scorul 8—8, vic
toria s-a decis la număr de tușe. 
Iar aici suedezii i-au întrecut pe 
spadasinii români cu numai patru 
tușe. (64—60).

Iată cum au fost realizate puncte
le echipei noastre. Bărăgan — 2, 
(5—2 cu Van Essen, 5—3 cu Jacob
son), Duțu — 2, (5—2 cu Van Essen, 
5—4 cu Jacobson), Pongraț — 2, 
(5—3 cu Van Essen, 5—4 cu Ed- 
ling), Istrate — 2, (5—2 cu Jonsson 
și 5—4 cu Jacobson).

Joi după amiază au continuat 
Intîlnirile echipelor feminine de 
floretă rămase în competiție pen
tru locurile I—IV. S-au înregis
trat rezultate normale 
Franța 
°-3. In 
locurile 
Polonia 
scor neașteptat! 3-9 !
Urbanska și Balon au tras foarte 
bine, în timp ce campioana mon
dială Demaille nu a putut realiza 
nici-o victorie. La ora convorbi
rii noastre urma să înceapă finala 
probei : U.R.S.S.—Ungaria.

In runda a 2-a a turneului Internațio
nal de șah (grupa maeștrilor) de la 
Amsterdam, Van der Welde l-a învins 
pe Smejkal. A fost consemnată remi
za în partidele Karajlța-Van Geet șl 
Minici-Heoht. Celelalte ---------
tre care și cea dintre 
țescu, s-au întrerupt. 
Theodor Ghițescu a 
întreruptă din prima 
dezul Enklaar. tn clasament 
Malich (R.D.G.) șl Van der _____
(Olanda) cu cile 11/,. In grupa mari
lor maeștri, pe primul Ioc în clasa
ment se află Smtslov (U.R.S.S.) cu 2; 
urmat de Evans (S.U.A.), Adorjan (Un
garia) și Uhlmann (R D.G.) cu cîte 
1*/,. Rezultate din runda a 2-a: Har- 
toch-Smîslov 0-1 ; Timman-Gllgoricl 
0-1 ; Portlsch-Donner 1-0; Browne- 

Evans 0-1 ; Keres-Uhlmann remiză ; 
Ivkov-Adorjan remiză.

partide, prin- 
Medlna șl Ghl- 
Maestrul român 
remizat partida 
rundă cu olan- 

conduc 
Welde

Din cauza îmbolnăvirii Iul Bent Larsen, 
cea de-a 5-a partidă a medului pe 
care acesta U susține cu americanul 
Robert Fischer pentru campionatul 
mondial de șah a fost amînată.

La Moscova a început meciul dintre 
Natalia Konopleva (U.R.S.S.) șl Maria 
Ivanka (Ungaria), pentru ocuparea u- 
nul loc tn turneul candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah. In pri
ma partidă maestra maghiară a în
vins în 24 de mutări.

După șapte runde, tn turneul final al 
campionatului mondial universitar de 
șah continuă Bă conducă detașat e- 
chipa U.R.S.S. cu 22, urmată de S.U.A. 
— 17, Canada - 15>/> p. Israel - 14 p. 
Islanda — 13</,p. v

i Ungaria—
8-6 și U.R.S.S.—Polonia 
schimb, meciul pentru 
III—IV, dintre Franța și 
a revenit ultimelor la un 

Explicația i

La Budapesta au continuat camplona- <-<■---------------- -- ...... . Un_
pe- 
Sa-
6-1 
în 

ro- 
Po- 
fața 
Al- 
Ta- 

Moore 
Gulyas (Un- 

4-6, 8-6,
— Varga 
(Polonia) 

6-1.

tele Internationale de tenis ale 
gârlei. In proba de dublu femei, 
rechea Iudit Dibar (România) — 
wamatsu (Japonia) a învins cu 6-4 
cuplul maghiar Vaida-Glovickl. 
proba de dublu bărbați, iucătorli 
mâni Viorel Marcu șl Constantin 
povic! au pierdut eu 1-6. 1-6 în 
cuplului Szoke-Szeczik (Ungaria), 
te rezultate ; simplu masculin • 
roezy (Ungaria) — Phillips 
(Australia) 6-0. 0-6, 7-5 ; ~ 
garia). *" '
6-1 ;
(Ungaria) 7-5, 7-5 ; ...
— Mulligan (Italia) 4-6,

— Machan (Ungaria) 
Hrebec (Cehoslovacia) . N0Wfc]{i 

8-8,
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Campionatele europene
(clasa „Dragon"), care 
la Marstand (Suedia) ___
de sportivii din R. D. Germană. După 
două manșe el ocupă primele două 
locuri în clasamentul Individual ; Die
ter Below — 8 p. șl Paul Borowski 
lip. îi urmează danezul Birch — 13 p.

de 
se 
sînt

yachting 
desfășoară 

dominate


