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LA COMITETUL CENTRAL, ÎN PREZENTA

Comitetului Central al Partidului Comunist
Comuniștii din clubul sportiv al armatei „Steaua", 

împreună cu întreg personalul — tehnicieni, antre
nori, sportivi — ca și întregul nostru popor, au 
primit cu profundă satisfacție și deplină adeziune mă
surile adoptate de Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român privind 
îmbunătățirea activității politico-ideologice, de edu
care marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii.

Măsurile inițiate de dumneavoastră, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, precum și ampla expunere 
făcută in fața activului de partid din domeniul ideo
logiei și al activității politice și cultural-educative 
reprezintă documente de o excepțională însemnătate, 
răspund cerinței obiective a înfăptuirii mărețului pro
gram trasat de Congresul al X-lea al partidului pri
vind înfăptuirea societății socialiste multilateral dez
voltate, mersului înainte al României pe calea socia
lismului și comunismului.

Vastul program de acțiune în domeniul muncii 
ideologice și cultural-educative constituie un impor
tant sprijin și în orientarea activității de educare 
marxist-leninistă a personalului nostru. Analizînd în 
mod critic și autocritic activitatea desfășurată pînă 
in prezent, în lumina propunerilor prezentate de

Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
dumneavoastră, vom acționa neabătut pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne revin pentru educarea 
spoitivilor clubului „Steaua" în spiritul ideologiei 
revoluționare, marxist-leniniste, a concepției parti
dului nos*ru despre lume și viață, a patriotismului 
și internaționalismului proletar.

Vom intensifica munca de educare a sportivilor 
militari în vederea formării lor ca demni cetățeni 
ai societății noastre, cu o înaltă conștiință socialistă, 
profund devotați poporului, partidului, cauzei socia
lismului și dacă va fi nevoie să fie gata oricînd 
să slujească interesele supreme ale patriei, indepen
dența și suveranitatea noastră de stat.

Iritensificîndu-ne eforturile, vă asigurăm, tovarășe 
Secretar General, că tehnicienii, antrenorii și spor
tivii clubului „Steaua" vor munci cu pasiune și dă
ruire pentru afirmarea și mai mult pe plan inter
național a sportului românesc, pentru obținerea de 
performanțe sportive cît mai valoroase, pentru creș
terea prestigiului clubului și al mișcării sportive din 
patria noastră — Republica Socialistă România.

BIROUL CONSILIULUI CLUBULUI SPORTIV 
AL ARMATEI „STEAUA"

Misiuni importante pentru Sportul—un cadru propice
profesori și antrenori pentru educarea tineretului

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU A AVUT LOC
ȘEDINȚA CONSILIULUI ÎNVĂTĂMÎNTULUI SUPERIOR
ii ■>

In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, în ziua de 
16 iulie, la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a avut loc ședința ' Consiliului Invă- 
țămîntului Superior, care a dezbă
tut propunerile Ministerului învăță
mîntului, în vederea îmbunătățirii 
procesului instructiv-educativ și a 
sistemului de organizare a învăță
mîntului superior.

La ședința Consiliului Invățămîn- 
tului Superior au participat tova
rășii : Manea Mănescu, Leonte Rău- 
tu, Miron Constantinescu, precum și 
miniștri, alți conducători ai unor 
ministere, Uniunii Tineretului Co
munist, ai Academiei Republicii So
cialiste România, Academiei de 
Științe Sociale și Politice, Academiei 
de Științe Agricole și Silvice, Aca
demiei de Științe Medicale și ai al
tor instituții centrale, ai Uniunii A- 
sociațiilor Studențești, reprezentanți 
ai organizațiilor de partid din cen
trele universitare, cadre didactice 
din învățămîntul superior.

După un cuvînt de deschidere 
rostit de ministrul învățămîntului 
Mircea Malița, la dezbateri au luat 
cuvîntul : Radu Prișcu, rectorul In
stitutului de Construcții din Bucu
rești, Cristofor Simionescu, rectorul 
Institutului Politehnic din Iași, Ște
fan Pascu, rectorul Universității 
Babeș Bolyai din Cluj, Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare. Stan 
Soare prorector al Institutului de 
Petrol, Gaze și Geologie din Bucu
rești, Ion Anton, șef de catedră la 
Facultatea de mecanică a Institu
tului Politehnic din Timișoara, 
Gheorghe Pușkaș, rectorul Institu
tului de Medicină și Farmacie din 
Tg. Mureș, Gheorghe Cazan, secretar 
al Comitetului de partid de la Univer
sitatea din București, Miron Constan- 
tinescu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, Emil Ne- 
gruțiu, rectorul Institutului Agro
nomic din Cluj, Cornel Pacoste, 
prim-secretar al Comitetului de par
tid al Centrului Universitar Bucu
rești, Ion Ursu, președintele Comi-

tetulul de Stat pentru Energia Nu
cleară, Leonte Râutu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Teodor 
Burghele, rectorul Institutului de 
Medicină și Farmacie, din București, 
Manea Mănescu, președintele Con
siliului Economic, Ascanio Damian, 
rectorul Institutului de Arhitectură 
din
cu, 
din

Bărănes- 
Politehnle 

__  __________________  Enache, 
secretarul Comitetului de Partid de 
la Academia de Științe Economice 
din București și Ion Creangă, rec
torul Universității „Alexandru loan 
Cuza" din Iași.

Vorbitorii au analizat în spirit 
critic activitatea desfășurată pînă în 
prezent în învățămîntul superior, 
au făcut numeroase propuneri pen
tru îmbunătățirea programului pre
zentat, în vederea perfecționării 
sistemului de predare a tuturor dis
ciplinelor, îmbinării strînse a în
vățămîntului cu practica de produc
ție și cu cercetarea științifică, 
ridicării la un nivel superior a ac-

București, George 
rectorul Institutului 
București, Constantin

tlvității ideologice șl educative, de 
predare a științelor sociale. Dezba
terile s-au desfășurat în lumina Di
rectivelor Comitetului Central al 
P.C.R., privind dezvoltarea învăță
mîntului în România, a indicațiilor 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
anului universitar 1970—1971 și a 
măsurilor preconizate în propune
rile secretarului general al parti
dului și adoptate de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. precum și în 
expunerea sa la recenta Consfătuire 
de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a făcut o amplă expunere asu
pra liniilor directoare privind per
fecționarea întregului proces ins- 
tructiv-educativ din învățămîntul su
perior, legării strînse a acestuia de 
practică, de cerințele dezvoltării 
noastre sociale.

Recentele propuneri făcute de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu ,privire 
la educația 
prezintă o 
gîndită.

Formarea 
disciplinați, 
ductivă. ]

comunistă a maselor re- 
acțiune chibzuită, bine
unor tineri destoinici, 

apți pentru munca pro
ductivă. ' pentru învingerea tuturor 
greutăților, iată una din sarcinile de 
onoare care ne revin tuturor pro
fesorilor de educație fizică și antre
norilor.

principială
Studiind cu deosebit interes pro

punerile făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și urmărind cu asiduitate 
articolele, declarațiile și părerile ex
primate de diferiți tovarăși, referi
toare la îmbunătățirea muncii ideo
logice, politice și educative, m-am 
convins de covîrșitoarea însemnăta
te a acestor documente, de largul 
și unanimul ecou pe care acestea 
le-au avut în inimile și conștiința 
maselor.

Satisfacția mea a fost cu atît mai 
profundă cu cît mi-am dat seama 
că actualele propuneri au în vedere, 
în general, tînărul. formarea lui ca 
om multilateral, complet, demn _ și 
util orînduirii pe care o edificăm 
astăzi.

In acest delicat proces de formare 
— sau șlefuire — a personalității 
unui tînăr. sportul are. desigur, un 
rol deosebit de important, el dezvol- 
tînd calități și cultivînd sentimentele 
cele mai alese cum sînt munca, dă
ruirea, spiritul de întrecere, cinstea, 
curajul, loialitatea, demnitatea, mo
destia. adică tocmai acele trăsături 
ce trebuie să caracterizeze tineretul 
patriei noastre.

Ca sportiv de performantă șl ca 
un cadru universitar, care are mi
siunea să îndrume tineretul, mă an
gajez să lupt pentru un climat de 
muncă rodnică, principială, pentru 
eliminarea oricăror tendințe de ve
detism și cosmopolitism, care se mai 
manifestă uneori în rîndul studen
ților și sportivilor noștri.

asist, univ. KURT SOKOL 
maestru al sportului

succes a 
iubitul nos-

Pentru îndeplinirea cu 
măsurilor preconizate de 
tru conducător va trebui, în primul 
rînd, să sporim exigența față de noi 
înșine. Să folosim toate formele și 
să nu precupețim nici un efort pen
tru a transmite elevilor noștri tot 
ce este bun. să cultivăm valorile 
morale ale eticii socialiste. Absol
venții care ies din școli să fie tineri 
bine căliți dar și înzestrați cu cali
tăți sufletești alese.

In lumina documentelor va trebui 
să acționăm în așa fel îneît să a- 
lungăm de pe terenul de sport auto- 
mulțumirea. indisciplina, cosmopoli
tismul. tendința de căpătuială și de 
vedetism, racile care mai 
pe alocuri.

Ca profesor 
trenor mă voi 
fel. ca oricînd 
atît în producție cît și pe terenul 
de sport, cu tinerii de la Nicolina, 
acest centru cu vechi și strălucite 
tradiții muncitorești.

există încă

și ca an- 
lucrez tast-

la catedră 
strădui să 
să ne putem mîndri,

prof. LEONID ANTOHI 
antrenor la „Nicolina" Iași

Performanța se

Documentele de partid, pe care 
am avut deosebita bucurie de a le 
studia, și în special strălucita Expu
nere făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru 
a activului de 
ideologiei și al 
tural-educative, 
tar deosebit de 
patriei noastre 
itor, în cadrul 
nale și al sportului.

Mi-am dat seama la citirea acestor 
documente că sportul este un mijloc 
important de a cultiva în rîndul 
tinerilor calitățile morale și de voin
ță atît de necesare noii etape de dez
voltare a țării noastre.

Profund pătruns de aceste docu
mente mă voi strădui să depun toate 
eforturile ca în activitatea profesio
nală și cea sportivă, pe plan națio
nal și internațional, în conduita mea, 
în pregătire și în viață să fiu un e- 
xemplu de disciplină pentru a-mi a- 
duce aportul personal la traducerea 
în viață a politicii partidului nostru.

partid din domeniul 
activității politice cul- 
constituie un îndrep- 
valoros al tineretului 
pentru prezent și vi- 
activităiilor profesio-

DAN
maestru al

CRISTEA 
sportului la schi

obține numai

printr-o conduită morală ireproșabilă
Am citit cu profund interes pro

punerile de măsuri pentru îmbună
tățirea activității politico-ideologice 
și educarea marxist leninistă a tutu
ror oamenilor muncii, prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Docu
mentele pe care le-am studiat scot 
în evidență realizările obținute în 
activitatea politico-ideologică, dar nu 
ocolesc nici deficiențele manifestate 
intr-un domeniu atit de important.

în calitate de cetățean și sportiv 
am fost pătruns de profunzimea po
litică a acestor documente, de impor
tanța ce se acordă educației tinerei 
generații spre a forma cetățeni demni 
și integri ai patriei noastre socia
liste.

Astăzi, cînd construim societatea 
socialistă multilateral dezvoltată, ti
neretul trebuie să se gîndească în 
mod serios — indiferent de dome
niul în care activează — la tradu
cerea în practică a politicii parti-

dului nostru. Trebuie să acordăm o 
atenție deosebită conștiinței noastre 
profesionale. întăririi disciplinei și 
respectului pentru muncă.

Sportul pe care îl practic solicită 
calități morale și de voință și exer
cită o influentă favorabilă asupra e- 
dueației tineretului. Fără o voință 
puternică, fără o disciplină viguroa
să în antrenamente și viața 
Iară astăzi nu se pot obține 
manțe de valoare.

Ca sportiv de performanță, 
de înaltul țel spre care sînt 
toți tinerii, nu voi precupeți 
un efort ca programul expus de to
varășul Nicolae Ceaușescu, să devi
nă un factor mobilizator, la locul 
de muncă și pe terenul de sport pen
tru gloria sportului românesc.

particu- 
perfor-

pătruns 
chemați 

nici

OTTO ANIES
component al echipei de handbal 

Dinamo Brașov

înalte îndatoriri și răspunderi cetățenești
ale tineretului nostru sportiv

Sportului, ca fenomen social de 
prim ordin, ca mijloc impor
tant de educare în rîndul ti- 

beneficiar principal 
condiții puse 
statul socia- 

răspunderi deo- 
în complexul

neretului 
al 
la 
list 
sebite, ________ ,
program de ridicare a conștiinței 
socialiste, elaborat de partid. Și 
unicul criteriu de apreciere a mo
dului cum aceste sarcini se mate
rializează în mulțimea de nuclee 
care alcătuiesc activitatea de edu
cație fizică și sport rămîne, în 
ultimă instanță, gradul participării 
fiecărui sportiv — performer sau 
simplu practicant al vreunui sport

excelentelor 
dispoziție de
— îi revin 

formative,

Sîmbătă și duminică

— la opera constructivă, angajarea 
și contribuția sa activă la progre
sul social — economic și cultural 
al națiunii noastre. Numai astfel se 
vădește adevărata dimensiune spi
rituală și umană a tînărului de azi, 
producător și beneficiar al tutu
ror bunurilor materiale și spiritu
ale, dublă calitate care trebuie 
să-i determine conștiința politică.

De altfel, principiile echității so
ciale, caracteristice societății noas
tre, se bazează tocmai pe corelarea 
cît mai adecvată a acestui raport. 
Dar așa cum a subliniat tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU în 
expunerea la consfătuirea de lucru 
a activului de partid din domeniul 
ideologic și al activității politice 
și cultural-educative : „mai sînt, de 
asemenea, oameni care nu înțeleg 
că fiecare e dator să dea cît mai 
mult societății, nu să se preocupe

de a-și însuși cit mai mult de la 
societate, șl mai ales, fără muncă. 
Aceasta este o problemă foarte se
rioasă, cu un caracter ideologic și 
educativ deosebit de important."

Pentru a preciza sfera răspunde
rilor în aria vastă a sportului în 
țara noastră, este cazul să delimi
tăm preocuparea sportivilor de per
formanță de a-și desăvîrși pregă
tirea — și care necesită un buget 
de timp important, în paralel cu 
responsabilitatea acestora de a par
ticipa prin muncă sau învățătură 
la realitatea socială — și locul pe 
care sportul și mișcarea îl au în 
mijlocul maselor largi, ca modali
tate de întărire a sănătății, de des-

Paul SLAVESCU 
Tiberiu STAMA

pe stadionul Republicii

ÎN FINALA ZONEI EUROPENE A „ CUPEI DAVIS" B)

PROGRAM'JL

Un atac la fileu al inepuizabilului Ion Țiriac, cel care a deschis secorul întilnirii începute ieri.

pra soartei partidei, e.le s-au risipit 
repede, de la începutul setului trei, 
în care Ion Țiriac evoluează din 
nou cu deplină siguranță. Prin exe
cuții tehnice impecabile, el își do
mină din c« în ce mai mult adver
sarul, distanțîndu-se irezistibil: 
6—2.

Secvență dificilă pentru Țiriac 
după reluare, o dată cu debutul se
tului patru. El este condus cu 2—0 
și 3—1. Lupta 
foarte frumoasă

devine acerbă și 
în același timp. Cu

■ ZILEI A DOUA
prezentarea e-Ora 15,15: 

chipelor ; ora 15,30 : partida 
de dublu (formațiile vor fi a- 
nunțate cu o oră înaintea în
ceperii meciului).

i excelent, urmat de un lob 
lasă imobil pe Kuhnke. el 
al doilea ghem. Ca apoi, 
egalitate disputată cu ar

să egaleze. Partida ia un

Campionatul republican
de decatlon

Astăzi și duminică se vor des
fășura Pe stadionul Republicii în
trecerile campionatului republican 
de decatlon. Și-au anunțat partici
parea cei mai buni specialiști ai 
probei, în frunte cu recordmanul 
României, Vasile Bogdan (7773 p), 
campionul balcanic și fostul re
cordman Curt Socol (7771 p) și An
drei Șepci (7628 p). După cum ne-a 
declarat antrenorul federal Gh. 
Zîmbrețteanu toți trei dețin o for
mă excelentă și vor încerca rea
lizarea standardului fixat de F.R.A. 
pentru participarea la campiona
tele europene de la Helsinki 
(7800 p).

Concursul va începe sîmbătă la 
ora 16,30 (100 m, lungime, greu
tate, înălțime, 400 -~») și va con
tinua duminică de la ora 16 (110 
mg, disc, prăjină, suliță și 1500 m).

Spectatorii care au umplut ieri 
pînă la refuz tribunele arenei Pro
gresul, atrași de afișul excelent al 
întilnirii dintre finaliștii grupei eu
ropene B a „Cupei Davis" au a- 
vut numeroase motive de satisfac

ție. Așii tenisului din România și 
’ R. F. a Germaniei s-au arătat a- 
desea la înălțimea reputației lor. 
In plus, aplauzele au venit să răs
plătească de mai multe ori duelu
rile cîștigate de jucătorii români, 
victorioși în ambele partide ale 
primei zile. Urmează alte două. în 
care însă aspectul pe care l-a luat 
această întîlnire nu pare să mai 
poată fi schimbat. Echipa Româ
niei avansează cu hotărîre spre 
victorie și calificarea in întrecerile 
inter-zonale ale supremei compe
tiții tenisiste.

la scorul de 6—2, obținut după trei
zeci de minute de >luptă susținută.

La începutul setului doi se ob
servă o scădere în regularitatea 
serviciului tenismanului român. 
Kuhnke profită pentru a lua un 
avans de 2—0 din start. însă Ți
riac re turnează foarte bine în ghe-

mul trei, depășind un moment difi
cil : 1—2, 2—2. Următoarele ghe
muri sînt cîștigate pe rînd cu ser
viciul pînă la 3—4, cînd un nou 
moment de scădere a lui Țiriac este 
folosit prompt de adversar, care se 
desprinde în final : 3—5, 3—6.

Dacă au existat îngrijorări asu-

un stop 
care îl 
înscrie 
după o 
doare, i 
caracter foarte animat, tabela de 
scor înregistrează modificări sur- 
pinzătoare. Țiriac conduce cu 5—3, 
dar ratează o încheiere rapidă a 
jocului, intrînd în prelungiri : 5—4, 
5—5, 6—5. Resursele lui Kuhnke 
sînt epuizate însă în acest moment. 
Jucătorul vest-german nu-și 
regăsește forța

mai
în servicii și Țiriac

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

Fotografii de N. DRAGOȘ

(Continuare, in pag. a 4-a)

ION TIRIAC — CHRISTIAN
KUHNKE 6—2, 3—6, 6—2, 7—5

„Uvertura" este susținută de Ți
riac și Kuhnke, doi jucători pentru 
care tenisul nu mai are secrete. Ei 
își arată de la început înaltul po
tențial de luptă, oferind tribunelor 
faze de mare spectacol. 1—1. după 
ce fiecare dintre ei își cîștigă ser
viciul cu relativă ușurință. Apoi, 
urmează primul ghem cîștigat con
tra serviciului de Ion Țiriac, un 
prim pas important spre decizie : 
2—1. Jucătorul român se arată de 
pe acum foarte stăpîn pe acțiuni, 
preluînd inițiativa cu deosebită ho- 
tărîre. Avansul luat de Țiriac nu 
mai poate fi remontat de adversar, 
ci dimpotrivă el se mărește pînă

n laboratorul
marilor performanțe 
de la clubul Steaua
Am urmărit cu mult interes șe

dința în care biroul consiliului clu
bului Steaua, în prezența sportivilor, 
antrenorilor și a unor invitați din 
conducerea mișcării noastre sportive, 
a analizat — la jumătatea anului ca
lendaristic și competițional — felul 
cum și-au îndeplinit obiectivele de 
performanță cei mai buni reprezen
tanți ai săi, speranțe pentru apro
piatele Jocuri Olimpice. Competițiile 
internaționale care în acest an pre- 
olimpic sint mai numeroase ca ori- 
cînd, alcătuind acea sită deasă a 
promovărilor spre echipele care ne 
vor reprezenta la Miînchen, au făcut 
ca nu toți „olimpicii" clubului mili
tar să fie prezenți la acest bilanț. 
Dar absenții nu au fost uitați și 
lupa analizei a fost fixată cu aceeași 
minuțiozitate și asupra lor.

(Continuare in pag. a 2-a)

Peste o sută de sportivi de la 
Steaua, în pregătire olimpică

Tinerețe, sănătate, apă, soare fi bună dispoziție, de toate acestea se bucură tn zilele de vacanță, elevii 
liceului comunal din Ditrău, județul Harghita, aflați in tabăra de la Costinești.

Foto: DRAGOȘ NEAGU

Club fruntaș, care în anul Jocurilor 
de la Munchen și Sapporo va ani-

Gh. EPURAM

(Continuare tn pag. a 2-a)

© Peste 100 
de sportivi eu 
giudul Ia Joeu* 
rile Olimpice 
© Multe valori 
certe, dar și 
speranțe încă 
nerealizate
@ Intre preten* 
ții, dorințe și 
mijloace 

® Pregătirea 
sportivilor tre 
buie să se Eacă
și dincolo 

stadion

inițiativa clubului
i cars în anul III al celei de-a XX-a 

~ ’ Olimpiade Moderne a ținut »ă analizele — 
cu deosebită seriozitate — stadiul pregătirilor fă-
Nu putem decît să salutăm 

Steaua

cu deosebită seriozitate — stadiul pregătirilor fă
cute de cei peste 100 de sportivi ai săi candidați 
pentru Miincnen.

Felul cum a decurs această analiză ne-a confir
mat încă o dată faptul că Steaua rămîne un club 
fruntaș al mișcării noastre sportive, un mare șl se
rios laborator al performantelor sportive înalte, o 
școală a caracterelor. Faptul că la iumătatoa sezo
nului preolimpic, 65 din sportivii de la Steaua șl-av

de GHEORGHE GRUIA, tunarul Stelei, va fi. fi 
la J.O. 'unul din oamenii de bază ai echipei 

noastre reprezentative.

îndeplinit obiectivele de performantă olimpică șî că 
multi alții au posibilitatea să o facă pînă la sfîr- 
șitul anului, este, fără îndoială, îmbucurător, Dar și 
mai îmbucurător este modul cum conducerea și 
tehnicienii clubului se preocupă de tot ceea ce im
plică pretențioasa pregătire olimpică, certnd celor 
cîțiva antrenori care au mai rămas în tiparele me
todice mai vechi șl puținilor sportivi care nu înțe
leg încă importanța regimului de viață pentru per
formanțe înalte, să se alinieze celor care sînt un 
exemplu în muncă și viață.



rag. a 2-a Sportul Nr. 6757,

Constructorii,
prietenii
sportului

...Panoul dansează în aer, face 
cîteva piruete și se oprește la o 
comandă, acolo, sus Ia etajul IX 
— unde cit ai bate din palme se 
alătură celorlalte panouri, formînd 
o nouă viitoare cameră -
Șl panourile vin lntr-un Impresio
nant șir indian, atacînd Înălțimile.

Ne aflăm pe unul din *’*
Combinatului de case —
(I.C.P.B.), aparținînd Direcției 

nerale construcții montaj, din _ 
drul Consiliului popular al muni
cipiului București, tn orice i 
șantierului poți observ* un 
alert de muncă Se lucrează 
tens 1* ridicarea a noi șl frumoase 
blocuri In ansamblul de locuințe 
din Bercenl. Aici, pe șantier, am în
tâlnit pe tovarășii Marin Rizea, pre
ședintele comitetului sindicatului 
și pe Aneta Burghez, secretara a- 
soclațlei sportive care, asaltau 
un grup ae tineri constructori, 
pundeau aproape fără răgaz l» 
trebărlle acestora.

— Programul va fi atractiv șl 
riat. Fotbal, volei, șah, tenis 
masă. In sala proprie — demonstra
ții de judo cu participarea 
sportivi fruntași In această 
ciplină a forței ți Iscusinței.

Campionatul asociației la 
este și la această oră extrem 

tlerul 4 
(3—0). șantierul nr. 1 — 
nr. 2 (3—0), șantierul 3 - 
rul 1 (1—4). Partidele au 
In jurul terenului de fotbal 
de constructori, aprigi rtt 
al jucătorilor care nu sint 
decît tovarășii lor de muncă, 
gherl, zidari, betoniști, ir. 
■opsltori, instalatori.

de locuit.

șantierele 
București 
"" 1 go

din ca-

eolț al 
ritm

In-

de 
rAs- 
ln*

va
rie

unor 
dls-

fotbal
___  de 
disputat. Iată eiteva rezultate : șan- 

' Fabrica de panouri mari
șantierul 

- șan ti e- 
strins 

. J sute 
susținători 

‘ ■ a'.țll 
-a, dul- 
mecanloi, 

vopsitori, instalatori.
Secretara asociației ne Informează 

că, recent, în cinstea Zilei Con
structorului cel mal buni șahiști 
din Combinat au participat la un 
simultan, cu maestrul sportului 
Gica Alexandrescu. S-au evidențiat 
constructorii Dumitru Turl, Ale
xandru Lorenț 
viol. Și tot in 
structorului. la 
Elena Văduva 
Han Bratu cu 
nu s-au lăsat 
Mlelu 
șl Ilie

...se 
și-au 
țe de .,— __
pe schele după o nouă șl 
nică zi de muncă.

recent, în cinstea Zilei 
cei mal buni

cu maestrul 
s-au 

Dumitru Turl, 
șl Nicolae Martlno- 

i cinstea zilei Con- 
i popice au cîștigat 

cu 119 p.d. șl Ste- 
213 p.d. Nici țintașii 
mai prejos. Petre 

75 p, Gheorghe Vlad 61 p 
Căpriță 60 p.
lăsa inserarea. Macaralele 

coborît puternicele lor bra- 
oțel. Oamenii au coborît de 

' - rod-

UN FRUMOS SUCCES AL SPORTULUI NOSTRU ȘCOLAR

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI A OCUPAT LOCUL I
LA „OLIMPIADA DE VARĂ A ELEVILOR"

(Urmare din pag. I)

Recent, la Ostrava, în Cehoslo
vacia a avut loc prima „Olimpia
dă de vară a elevilor", manife
stare sportivă școlară de amploa
re, care a reunit, în discipline ca 
atletism, fotbal, handbal, baschet 
și natație, peste 1 300 de tineri și 
tinere. La această interesantă și 
inedită competiție Internațională 
România a fost reprezentată de o 
selecționată de handbal cuprinzînd 
elevi din școlile profesionale.

Depășind toate așteptările tinerii 
handbaliști români, pregătiți de 
profesorii Iulian Ilaturft de Ia 
Școala sportivă „Unirea" Iași și 
Bela Csavossy de la Grupul șco
lar „D. Marinescu" București, dînd 
dovadă nu numai de talent și bună 
pregătire, ci și de un înalt patrio
tism, âu reușit să termine pe lo
cul I.

In cadrul „Olimpiadei de vară a 
elevilor", 
terminat 
(12—5 cu
Stavebnictvi—S.S.R., 11—2 cu Ze- 
ned A VY/, 
S.S.R și 9—4 
turneul final), 
două partide 
egale: 6—6 cu
C.S.S.R. și același scor cu 
vaen. Echipa noastră a avut și cel 
mai bun golaveraj : 74:29.

Iată și jucătorii care au evoluat: 
Ion Andrei, Mihai Zaharia, Con
stantin Ilolmu, Aurel Arostei, Dan 
Trică, Ștefan Cîmpeanu, Aurel 
Dicu, Constantin Ciupitu, Ionel 
Buta, Mihai Dumitru, Ștefan Dea- 
cu, Gerhard Reuss, Florca Cirstoiu 
și Ion Nițu.

Considerăm că rezultatele obți
nute de tinerii noștri handbaliști 
la prima lor confruntare sportivă 
internațională sînt foarte bune, ele 
oglindind progresele înregistrate

handbaliștii români au 
victorioși tn 5 meciuri

U.S.—S.S.R., 14—3 cu

6—3 cu Prumysl— 
cu Stavebnictvi, în 
în timp ce în alte 
rezultatele au fost

Hijte A Stroj —
Pali

în ultima 
surilor preconizate 
Învățămîntului și

★
După încheierea 

cadrul „Olimpiadei 
vilor", handbaliștii 
invitați la un turneu organizat în 
localitatea Havirov. Turneul, des
fășurat pe asfalt, a reunit patru 
echipe — două de seniori, repre
zentativa secundă de juniori a 
Cehoslovaciei și formația școlară 
a României. Și de data aceasta, 
tinerii noștri sportivi s-au com
portat bine, 
ciuri (12—8 cu Havirov și 15—10 
cu Bohumin) și pierzind doar un 
meci, cu 6—11 în fața echipei se
cunde de juniori a Cehoslovaciei. 
In clasamentul întocmit de orga
nizatori, școlarii români ocupă lo
cul II.

Peste tot handbaliștii noștri 
s-au bucurat de frumoase apre
cieri din partea organizatorilor, a 
specialiștilor și a publicului, foarte 
bun cunoscător al handbalului. în 
foarte multe cazuri s-a exprimat 
dorința ca tinerii handbaliști ro
mâni să revină în Cehoslovacia 
pentru a susține și alte întîlniri, 
in care să-și etaleze talentul, mă
iestria. Este evident că echipa care 
a efectuat deplasarea la „Olimpia
da de vară a elevilor" a făcut o 
excelentă propagandă handbalului

vreme, ca urmare a mă- 
de Ministerul 

C.N.E.F.S.

în trecerilor 
de vară a 
români au

din 
ele- 
fost

românesc, fruntaș pe glob, șl în 
general mișcării sportive din țara 
noastră.

Prof. Troian PREDEȚEANU 
inspector general în Ministerul 

învățămîn tulul

versa 25 de ani de activitate, 
care ne-a dat primul nostru 
pion olimpic și apoi mulți 
Steaua are astăzi in rîndurile 
peste o sută de sportivi care, . 
performanțele realizate, au dreptul 
să se gindească la marile întreceri 
ale anului viitor.

Un motiv de mindrie, dar in ace
lași timp și o mare responsabilitate 
fiindcă, dacă in unele perioade a- 
cești sportivi fruntași se pregătesc 
in cadrul loturilor naționale, in res-

cîștigînd două me-

CINE VA CÎȘTIGA?

— .

Petre GHEORGHIU

Campionatul diviziei A va fi substanțial îmbunătățit
— Convorbire cu secretarul general

mult ______ _______
venite din particularitățile arenelor pro
prii.

— Ne-ați relatat pină acum 
interesante. Cum vor fi desemnate 
pioaneie țârii ?

— Primele trei echipe din flecare 
se vor califica in turneele finale, 
gramate in două faze, pe terenuri 
tre. Se va juca contra scor, tur-retur. 
De menționat, echipele clasata pe pri
mele locuri in grupe vor porni In tur
neele finale cu un avans de două puncte, 
drept răsplată a eforturilor depuse in 
Întrecerile preliminare... Cite o echipă 
din cele două grupe va retrograda. Sint 
convins că practica ne va conduce și la 
alte Îmbunătățiri.

— Tot legat de buna desfășurare a 
campionatului, am dori să abordăm o 
problemă spinoasă și anume starea are
nelor de joc, care a pricinuit federației 
multe necazuri, deoarece gazdele au 
făcut pistelor respective fel șl fel de 
modificări de natură să le aducă avan
taj în disputa cu adversarii. V-ațl gîndit 
la preîntâmpinarea unor astfel de fapte, 
care adesea au viciat rezultatele 1

— Toate ritmurile și asociațiile au pri
mit indicația să-și reamenajeze sălile de 
concurs pină la 1 septembrie. In caz că 
se vor constata neregularități, arenele 
respective vor fi suspendate. Și incă 
ceva : acolo unde pe parcursul campio
natului vor apare particularități care să 
avantajeze pe localnici, echipa in discu
ție va fi scoasă din campionat.

Nădăjduind că forul de resort va stârpi 
din rădăcini orice intenție de Incorecti
tudine, avem convingerea că noutățile 
privind desfășurarea campionatului de 
categoria A, care va începe la 25 sep
tembrie, vor avea darul să dinamizeze 
activitatea competlțlonală din multe 
puncte de vedere.

Tr. IOANIȚESCU

De mal multă vreme, specialiști «1 
federației studiază — pe baza unor re
flecții personale și propuneri venite din 
rîndurile antrenorilor, instructorilor și 
sportivilor — posibilitățile de îmbună
tățire a desfășurării campionatului ie- 
minin și masculin de categoria A. Inte- 
resîndu-ne în ce stadiu au ajuns aceste 
preocupări, secretarul general a F.R.P., 
Ladislau Szocs, ne-a răspuns :

— In ultima sa ședință, Biroul federal 
a luat în discuție problema reorganizării 
campionatului republican de categoria A.

— Care sint modificările intervenite în 
desfășurarea campionatului ediția 1971— 
1972 ?

— Notați ; numărul divizionarelor va 
crește, atit la fete cit și la băieți, de la 
12 la 16 echipe, care vor fi Împărțite 1“ 
două grupe geografice : Nord și Sud. In 
această situație, pe lingă Gloria Bucu
rești, Metrom Brașov (f), I.C, Oradea șl 
Rulmentul Brașov (m). car? și-au cu
cerit pe teren dreptul de participare in 
prima categorie a țării, vor promova șl 
formațiile Gaz metan Mediaș, Voința 
Craiova (f), Voința Lugoj și C.F.R. Tg. 
Mureș (m), stopate din cursă în actul 
final al campionatului de calificare. 
După cum se știe, echipa masculină 
Petrolistul Cîmpina și cea feminină U.T. 
Arad au fost eliminate din campionatul 
divizionar pentru nerespectarea repetata 
a regulamentului competiției, urmind ca 
locul lor să fie luat de formațiile invi
tate la barajele ele la Giurgiu (f) șl 
Focșani (m). O alta noutate este că in 
dorința de a stimula munca de formare 
a cadrelor proprii, echipele vor fi obli
gate să introducă în formații cite un 
junior și o junioară pină la vîrsta de 
23 de ani. Condiții noi ce vor fi intro
duse : in fiecare etapă se vor disputa 
meciuri duble, unul sîmbătă și altul du
minică, iar la popicaveraj se va ține 
seama numai de „bețele4* doborîte in 
deplasare, pentru a se elimina cjt mai

al F.R.P., L Szocs —
posibil eventualele avantaje pro-

lucruri 
cam-
sene 
pro- 
neu-

început de săptămînă, în Cîmpu
lung Muscel. La 9 dimineața, un 
soare puternic, amenința cu o zi 
sufocantă. Pe diferite străzi, unde 
erai tentat să alegi doar partea 
umbrită a drumului, pe lîngă case 
sau pe sub copaci, grupuri de ti
neri atleți pășeau voinicește, pur- 
tind cu ei sulițe, discuri, pantofi 
cu cuie. Se îndreptau spre stadion. 
Mirare, chiar și în rîndul locuito
rilor mai avizați :

— Sînt din tabăra de atletism. 
Nu înțeleg ce așa zor pe căldura 
asta. Eu m-aș odihni și seara, pe 
răcoare...

Pătrundem în localul liceului din 
curtea căruia ieșeau sportivii, dis- 
punînd doar de cîteva date. Ne a- 
flăm la tabăra liceelor sportive — 
organizată de Ministerul Învățămîn
tului — unde se aflau vîrfurile 
atletismului școlar din Arad, Bu
zău, Cluj, Craiova, Baia Mare, Tg. 
Mureș, Ploiești, Timișoara, Rm. 
Vîlcea. Galați, București și Cîmpu
lung Muscel. îl întîlnim pe tova
rășul Gabriel Bădescu, directorul 
taberei, care, de la început, ține 
să facă unele precizări;

— Nu este de loc o tabără de 
relaxare, de odihnă, în care din 
cînd în cînd, se mai face și puțin 
atletism. Avem aici peste 200 elevi 
și eleve — dintre care 95 fete —

care, împreună cu 16 profesori de 
educație fizică, muncesc zilnic, in
tens, cu multă seriozitate, tn ul
timele două zile ale șederii noastre 
laolaltă — 17 și 18 iulie. — aici 
va avea loc campionatul republi
can de atletism al liceelor cu pro
gram de educație fizică. N-avem 
decît elevi cu haremuri de cam
pionat.

Se deschide o ușă și cineva îl 
cheamă pe tovarășul Bădescu la 
telefon. Rămas singur, îmi arunc 
privirea pe o foaie unde era scris 
programul zilnic. Rețin, printre al
tele, ora deșteptării (7), a stingerii 
(22) și, în sprijinul celor ce ni se 
comunicase, programul zilnic de 
antrenamente : 9—12 și 16—19.

Facem cunoștință apoi cu „baza 
materială" : o pistă de 300 m, două 
gropi pentru sărituri (prăjină și 
triplu), sectoare pentru săritura în 
înălțime, aruncarea greutății și a 
suliței, o sală de gimnastică (toate 
in preajma școlii), stadionul și... 
dealul Gruiului pe care toți îl 
frecventează cu multă plăcere. In
tr-un minunat cadru natural, aici 
se urcă și se coboară în viteză, se 
face gimnastică.

Răminem o zi printre cei care 
se pregăteau cu asiduitale. Aici, la 
triplu, bătaia pe prag este bună, 
însă poziția corpului în aer defec-

■

înaltele îndatoriri și răspunderi cetățenești
(Urmare din pag. I)

tindere și agrement. Fiindcă nu
mai în domeniul sportului de per
formanță se eludează, conștient sau 
nu, acest raport esențial între mun
că și sport. între responsabilitate 
și participare, între drepturi și o- 
bligații. Nimeni nu poate nega 
performanța implică un efort 
tens și de durată, ce solicită 
plin resursele fizice și psihice 
individului și care presupune 
sever regim de viață, adeseori

că 
in- 
din 
ale 
un 

____  _  ....... cu 
mari privațiuni. Prin această pris
mă, condițiile ce se oferă sporti
vilor de performanță pentru desă- 
vîrșirea pregătirii, pentru continua 
lor integrare în angrenajul social, 
sînt de natură să contribuie decisiv 
la formarea profesională, la crista
lizarea lor umană. Neînțelegînd 
raportul just dintre drepturi și da
torii, considerîndu-se ca făcind 
parte dintr-o categorie de excep
tați, unii dintre sportivi, la adă
postul talentului, ridică pretenții 
materiale, de promovare, neconfor
me cu munca depusă, cu pregăti
rea lor. Și nu de puține ori, tineri 
sportivi, ce abia bat la porțile con
sacrării, încearcă să-și facă din 
sportul practicat, și în care au 
venit de bună voie, o trambulină 
pe scara ierarhiei sociale.

Evident, în ambele cazuri, se ma
nifestă tendința antisocială, de a 
obține facil profituri nemeritate, 
de a se căpătui. în „concepția" 
unor asemenea tineri, un prim re
zultat cit de cit valoros implică 
societății obligația de a-1 oferi 
avantaje substanțiale. Iar un fot
balist care prin golul său a asi
gurat cîndva victoria echipei, 
consideră apoi îndreptățit să 
dea pe Ia locul său de muncă 
zilele. Asemenea mentalități 
pot fi menajate, chipurile pentru 
a nu se leza performanța. Nu tre
buie să ne fie indiferent profilul 
moral al sportivului de frunte 
pentru că, de fapt, performanța 
sportivă este o realitate efemeră, 
în timp ce omul, tînărul sportiv, 
apare, în concepția noastră comu
nistă. ca un participant activ și 
generos la tot ce făurește poporul 
nostru sub îndrumarea Partidului 
Comunist Român.

în acest sens, nu ne este per
mis să acceptăm, nici un moment, 
teoria performerului de azi, „re
but" social mîine, rod nefast al 
„pauzei" în formarea etică, al ne
glijării muncii educative de către 
antrenori, profesori, activiști pe 
tărîm sportiv. Munca de educare 
este o activitate permanentă, care

se 
nu 
cu 
nu

se face cu spirit de răspundere, 
dăruire și angajare deplină din 
partea celor chemați să crească 
tinerele generații, cu participarea 
conștientă și adeziunea entuziastă 
din partea tinerilor sportivi.

Nu ne-a fost greu să desprin
dem din. filele sportului românesc 
ale ultimelor decenii exemple care 
să ilustreze grăitor simbioza dintre 
muncă și sport, planul superior pe 
care s-au realizat, profesional și 
uman, 
niciei 
frunte 
vieții 
și culturale.

Cine din lumea rugbyului nu-și 
amintește de foștii jucători interna
ționali Ascanio Damian, rectorul 
Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu", ing. Vasile Mladin, direc
tor la uzinele Gri vița Roșie, mais
trul Toma Moldoveanu, pină mai 
ieri la uzinele „Republica", ing. 
Gh. Drobotă, lector universitar la 
Iași, cine n-a auzit de echipa de 
rugby de la Grivița Roșie, alcătuită 
inițial din muncitori și tehnicieni, 
ca peste ani aceștia să ajungă in
gineri ? Pasionații atletismului nu 
i-au uitat, desigur, pe foștii per
formeri Marius Preda. 
Universității craiovene, prof. 
Andrei Demeter, fost campion și 
recordman național la suliță, și, 
ca să ne referim la un exemplu 
mai recent și deosebit de grăitor, 
la campioana olimpică Lia Mano- 
liu, inginer energetic ? Și enume
rarea poate continua cu asistentul 
universitar Horia Demian și profe
sorul de matematică Emerich Vizi, 
internaționali de baschet, dr. Radu 
Negulescu, multiplu campion al 
țării și al continentului la tenis 
de masă, ing. Andrei Rădulescu și 
doctorii Mircea Luca și Traian 
Georgescu, jucători de prim plan 
în fotbalul românesc, dr. Gabriel 
Cherebețiu și juristul Gheorghe 
Fieraru, din pleiada glorioasă a 
voleiului nostru, cu profesoarele 
Elena Leuștean și Sonia Iovan, 
medaliate olimpice, și mulți alții.

Asemeni figurilor pilduitoare din 
istoria sportului românesc, tinerii 
sportivi de azi trebuie să aibă me
reu în față țelul suprem al activi
tății lor : acela de a rămîne defi
nitiv în sufletul creatorilor de bu
nuri materiale — cei care, de fapt, 
determină prin efortul lor de zi cu 
zi mersul ascendent al societății — 
prin măiestria lor sportivă, prin 
gloria adusă 
talente, dar 
moral, prin 
cetățenească.

încopînd chiar din anii uce- 
și studiului, sportivi de 
ai țării, azi personalități ale 
noastre economice, sociale

rectorul 
dr.

aceste’ țări care naște 
și prin profilul lor 

înalta lor conștiință

club 
cam- 
alții, 
sale 
prin

fa

CAROL CORBU și 
ELIAS BARUCH, un 
cuplu atlet-antrenor 
care înseamnă ta
lent. seriozitate, pri
cepere. Rezultatul ? 
Cea mai spectacu
loasă depășire a 
cifrelor planificate 
pentru sezonul preo- 
limpic și o mare 
speranță pentru 

M tlnchen.

tuoasă ; acolo, la aruncarea greu
tății, împingerea este prea lentă; 
dincolo, la săritura In lungime, 
trebuie pus la punct elanul. Vedem 
la lucru, transpirind din greu, pe
cîțiva dintre „favoriți" : Liliana
l.eau din Cîmpulung Muscel, cam
pioană republicană la 200 și 400 m 
junioare (un start. încă unul, apoi 
o cursă „vegheată" de cronome
tru) ; Paul Neagu — București, 
campion republican la aruncarea 
greutății, în sală, juniori, cat. a 11-a 
(profesorul său Adam Sebesy ur
mărește atent fiecare mișcare : 
„Trebuie să ne întoarcem la Bucu
rești cu un titlu în aer liber"); Ștefan 
Gaia, venit de la Cluj, campion 
republican la disc — juniori, cat. 
a 11-a (sub controlul profesorului loan 
Moiseseu, în sala de gimnastică, 
ridica și iarăși ridica halterele, în 
regim de viteză); Gheorghe Dolo
fan, aruncător de ciocan din Pi
tești (aruncări, una după alta, sub 
un soare care dogorea, oprindu-ți 
parca respirația).

de cronome-
— București,

★

...Sînt rîndurî despre elevi de 
15—17 ani care iubesc cu pasiune 
atletismul, rînduri care din pă
cate nu pot să redea toată fru
musețea efortului depus de elevi 
și profesori, seriozitatea, dîrzenia 
cu care s-au pregătit în tabăra de 
la Cîmpulung. Astăzi și mîine unii 
dintre ei vor urca pe podiumul 
învingătorilor, alții nu. Cine va 
cîștiga ? Cu siguranță atletismul.

Modesto FERRARINI

tul timpului ei se antrenează în ca
drul clubului, dator să asigure con
tinuitatea în pregătire — la nivelul 
cerințelor actuale — și îndeplinirea 
obiectivelor de performanță stabilite. 
Din referatul prezentat de președin
tele clubului, colonelul Maximilian 
Pândele, din discuțiile care au ur
mat, dar mai ales din realizările 
sportivilor a reieșit clar că la Steaua 
pregătirea olimpică a fost și este uu 
obiectiv pentru îndeplinirea căruia 
clubul, antrenorii și sportivii se pre
ocupă cu toată seriozitatea.

O confirmare de altfel, o serie de 
rezultate îmbucurătoare șl încu
rajatoare in acest sezon preolimpic. 
Salturile de valoare realizate de 
atleții Carol Corbu și Carmen lo- 
nescu, performanțele Vioricăl Visco- 
poleanu (nevoită să recupereze Între
ruperea după accidentul din iarnă) 
și Alinei Popescu, ale alergătorilor 
de garduri Perța, Sebastian și Suciu 
șl ale sprinterilor Zamfirescu și 
Munteanu, arată în egală măsură 
străduințele sportivilor, antrenorilor 
(în frunte cu I. Soeter și E. Ba
ruch) și clubului pentru sportul nr. 1 
al Jocurilor Olimpice.

Performanțele scrimerelor (ciștigă- 
toare ale cupei Europei), ale hand
bal iștilor (finaliști in C.C.E.), ale 
voleibaliștilor și boxerilor (3 meda- 
iiați la Madrid) confirmă, pe de altă 
parte, că echipele reprezentative pot 
conta pe numeroși sportivi selecțio
nați din clubul Steaua. Olimpicii din 
tir, caiac-canoe, canotaj, fotbal, gim
nastică, lupte așteaptă marile între
ceri ale sezonului pentru a arăta și 
ei rezultatele unei pregătiri temei
nice. Referatul nu a arătat însă nu
mai succesele, performanțele deose
bite ale sportivilor, ci s-a oprit in 
egală măsură asupra deficiențelor 

în pregătire înregistrate la unele sec
ții, ca și asupra sportivilor care au 
privit cu ușurință antrenamentele 

sau nu au folosit corespunzător 
timpul lor liber.

Au fost aspru criticați sportivii 
fruntași care nu au atins performan
țele așteptate din cauza indisciplinei, 
a lipsei de perseverență la antrena
mente sau a neseriozității în viața 
extrasportivă, ca Aurel Dumitrescu, 
Petre Mihaiuc, V. Davidoiu și alții. 
Au fost criticați și antrenorii care 
nu se preocupă suficient de cunoaș
terea sportivilor și activității lor în 
afara orelor de antrenament, sau 
care mai neglijează unele aspecte 
ale procesului modern de instruire 
(I. Kirlac,

Bilanțul 
jumătatea 
membri ai 
firmat în 
ționale valoarea lor certă care În
dreptățește selecționarea olimpică. 
Alți 38 (cîțiva consacrați și mulți 
doar speranțe) au rămas însă datori 
neînregistrînd saltul valoric așteptat. 
A doua jumătate a anului, cu multe 
competiții importante, le oferă însă 
posibilitatea de a răspunde pozitiv 
speranțelor puse în ei.
Dorințe... pretenții... mijloace...

Discuțiile care au urmat (și în 
care s-au angrenat mai mult antre
norii decît sportivii) au arătat insă 
că, pe ici pe colo, între dorințele 
de a atinge nivelul mondial actual 
al performanțelor, pretențiile pe care 
le avem de la cei mai talentați 
sportivi și mijloacele lor de pregă
tire nu există întotdeauna o con
cordanță deplină. Ambarcațiile, ta
lerele și muniția de calitate cerute 
de canotori și trăgători, videomagne- 
toscopul dorit de caiaciști sau ca
merele de recuperare a căror nevoie 
o simt mai toți sportivii, nu ni se 
par astăzi, cînd nivelul performan
țelor a atins culmi la care nu în
drăzneam să ne gîndim cu două 
decenii în urmă, cînd se pregătea 
prima noastră victorie olimpică, pre
tenții exagerate ci mijloace necesare 
pentru cei ce țintesc medalii olim
pice. De aceea, in această direcție 
clubul Steaua (ca și celelalte) tre-

bule să mai facă eforturi, asigurînd 
sportivilor săi cele mai moderne 
mijloace de pregătire, iar acolo unda 
posibilitățile sale sînt depășite tre
buie să intervină federațiile și cen
trele noastre de cercetări.

Dar, pină aici au fost epuizate 
toate celelalte mijloace pe care an
trenorii le au la îndemînă T între
barea este normală căci și la ana
liza făcută la clubul Steaua (ca la 
toate cele la care am asistat în ul
tima vreme) a reieșit că nu totdea
una și nu pretutindeni cele mal Îna
intate procedee metodice sînt apli
cate cu consecvență. Teoretic, an
trenorii șl sportivii recunosc nece
sitatea aplicării celor mal Înaintate 
procedee metodice, dar in practică 
mulți se rezumă la cele elementare, 
insuficiente pentru marila perfor
manțe. Sint, deci, în această direc
ție rezerve nefoloaite, după cum 

sint șl in colaborarea antrenor-me- 
dic. Clubul Steaua, în dorința de 
a lichida aceste rămînerl in urmă, 
și-a propus să Înființeze pe Ungi 
cabinetul său metodic o stație pilot 
de investigare și studii medico-spor- 
tive in cadrul căreia vor colabora, 
alături de medicii clubului, cel mal 
buni specialiști din (ară.

Fără îndoială, această stație pilot 
este o necesitate, dar nici ea nu va 
putea rezolva totul ; nu va putea su
plini lipsurile unor antrenori care 
cred că și-au încheiat misiunea o 
dată ternii nat programul de instru
ire sportivă. De altfel socotim câ 
dintre sarcinile trasate in această 
ședin|ă de analiză, intensificarea 
muncii de cunoaștere a sportivilor 
in afara terenului de sport, ni se 
pare deosebit de importantă- Oricît 
de bine ar i'j dirijat programul de 
instruire, oricit de complete ar ti 
procedeele metodice folosite, efectul 
lor_ este anulat de o viață extraspor- 
tivă incompatibilă cu marca perfor
manță. Abaterile de la regulile im
puse de viața sportivă, folosirea ne
corespunzătoare a timpului 
deși apar ca excepție la 
„olimpicilor", fac totuși ca

liber, 
nivelul 

...T._ mulți
sportivi cu reale calități să se piardă 
pe drumul pretențios al performan
țelor înalte.

Șt. Achim). 
a fost însă pozitiv : 
anului prcolimpic 65 de 
clubului Steaua 
marile intreceri

la
au con- 
inicrna-

olimpică.

★
Ne mai desparte doar un an de 

marea Înfruntare olimpică de la 
Miinchen. Un an care pe scara ce
lor mai înalte performanțe înseamnă 
doar o treaptă, care va putea fi ur
cată doar de cei mai buni, cei mai 
perseverenți, cei mai complet pregă
tiți. La clubul Steaua s-a înțeles 
acest lucru, și toată lumea vrea să 
cinstească cei 25 de ani de existență a 
clubului cu performanțe olimpice 
înalte, pe măsura posibilităților lor 
și a tradiției atit de dragă sportivilor militari.

Sintem convinși că datorită serio
zității cu care clubul, antrenorii, și 
sportivii au abordat pregătirea olim
pică, aceste rezultate sint realizabile 
și vor veni să răsplătească o muncă 
făcută cu temei, cu abnegație.

COMPETIȚII, CONCURSURI, REZULTATE...
j

Maestra emerită a sportului Ioana Țudoran, una din favoritele probei
- k

9 luptători români 
la turneul internațional 
,,Werner Seelebinder"
în sala Sporturilor din Leipzig 

încep astăzi întrecerile tradiționa
lului turneu internațional de lupte 
greco-romane și libere al R.D. Ger
mane — „Werner Seelebinder". La 
această importantă competiție par
ticipă și 9 luptători români: la 
greco-romane : Cornel Vîrtosu (cal. 
62 kg), Adrian Popa (cat. 68 kg), 
Stelian Șerban (cat. 74 kg) și Vic
tor Dolipschi (cat. + 100 kg), iar 
la libere Emil Butu (cat. 52 kg), 
Nicolae Dumitru (cat. 57 kg), Emili- 
an Cristian (cat. 68 kg), Marin 
Fîrcălab și Stelian Popescu (ambii 
cat. 74 kg).

Luptătorii noștri sînt însoțiți de 
prof. Valentin Carasiniu (condu
cătorul delegației) și de antreno
rii Ilie Marinescu (Craiova) și 
Ismail Chenan (Constanța).

După terminarea acestui turneu 
cei 5 luptători de la libere vor 
participa la un alt concurs interna
țional care va avea loc, săptămînă 
viitoare, la Zakopane.

la

29 AUGUST
scurtă perioadă 
la Piatra Arsă, lotul

• După o 
odihnă activă 
național de box își va relua pregă
tirile, Ia Snagov, în vederea depla
sării în S.U.A., unde va sdsține cî- 
teva meciuri în compania celor mai 
buni boxeri amatori americani. în 
momentul de față, lotul cuprinde 
22 de pugiliști, forma lor spori.vă 
urmînd să decidă echipa ce va face 
deplasarea la sfîrșitul lunii august.

Finala pe țară a constructorilor de machete
La Arad se desfășoară finala pe 

țară a campionatului republican de 
machete captive și aeromodele tele
comandate. Evoluează modeliști — 
constructori de machete și aeromo
dele telecomandate — din întreaga 
țară.

La semicerc
• Perioada de transferări a fost 

fixată de către federația de speciali
tate, între 15 și 30 iulie a.c.

« Reprezentativele de tineret (mas
culină și feminină) ale țârii noastre 
vor participa între 6—3 august la „Cupa 
prieteniei", competiție Internațională, 
aflată la cea de a Vl-a ediție, ce se 
va disputa anul acesta în Bulgaria, la 
Tolbuhin. Rezervată nandballștilor năs- 
—... -. tineri, întrecerea

selecționatele 
Bulgariei și

cuțl în 1951 și mai 
va mai reuni la start 
tineret ale Ungariei, 
goslaviei.

de
Iu-

• Duminică 
prezentantativa _ ______ _ ____ ,—
Handbaliștii oaspeți vor susține în țara 
noastră mai multe jocuil după urmă
torul program : 24 șl 26' iulie, la Bucu
rești, eu selecționata de tineret a Româ
niei ; L- —
Gheorghiu-Dej. cu divizionara A 
tușul" din 
șov, cu o

sosește 
de

re-tn Capitală 
tineret a Franței.

28 iulie, in Orașul Gheorghe 
' ~ -- — _____  A „Tro-

localitate ; 30 iulie, la Bra- 
selecționată divizionară.

e Prof, 
secretar al _________ , - ___ . .
Capitala pleeînd In Iugoslavia unde, 
la invitația federației de handbal din 
această țară, va participa ca lector la 
cursurile Școlii iugoslave de handbal. 
In cadrul acestor cursuri, care se des
fășoară în perioada 17—26 iulie în o- 
rașul Trogir, se vor lua în discuție 
probleme ale handbalului modern (teh
nică, tactică ți arbitraj).

loan Kunst-Ghermănescu,
C.N.E.F.S., a părăsit ieri 
-----  ‘ " i unde,

i ■■■■ : '
■

de schif simplu.

Start in campionatul republican (feminin) pe echipe

Pe lacul Bacău II au început în
trecerile din cadrul campionatului 
republican pe echipe (feminin), re
zervat ambarcațiilor mici. La acest 
concurs participă cele mai bune 
schifiste din țară, fiecare formație

cuprinzînd două bărci de simplu 
și un schif de 2 + 1.

k scrimă
Medicina Tg. Mureș

și Ungaria
Secția de scrimă a Clubului spor

tiv universitar Medicina Tg. Mureș 
a efectuat un turneu in Cehoslovacia 
și Ungaria unde a susținut întilnin 
amicale, la toate cele patru arme, in 
orașele Bratislava și. respectiv, 
Pecs.

La Bratislava, scrimerii din Tg. 
Mureș au întilnit echipa Ziska-Jazec 
cu care au terminat 
2—2. Ei au cîștigat
spadă (8—1) și sabie 
pierdut pe cele de la : 
și fete — cu același

La Pecs, mureșenii 
torii pe toată linia : : 
fete cu 9—7. spadă și sabie cu 12—4.

Din lotul conaus de antrenorul A. 
Kakucs s-au remarcat : E. Huszar și 
B. Damjanschitz (spadă). I. Prundar 
(sabie). Sofia Orban (floretă-f) și R. 
Vinereanu (floretă-m).

la egalitate : 
întîlnirile la 

(6—3) și le-au 
floretă — băieți 
scor : 3—6. 
au obținut vic- 
floretă-băieți și

loan PAUȘ — corespondent

Se reiau cursele
de viteză in Capitală

Campionatul republican de viteză 
pe circuit a ajuns la 
drum. Mîine va avea 
traseu ales în jurul 
expozițional de lîngă „Casa Scîn- 
teii", etapa a V-a, la care vor par
ticipa peste 90 de alergători

Cu acest prilej, se vor relua,> du
pă o îndelungată întrerupere, curse
le de viteză în Capitală. în program 
figurează 6 probe, precum și între
ceri complimentare de carting și 
auto, organizate de Consiliu) muni
cipal al Organizației pionierilor, de 
filiala A.C.R. și Școala de șoferi 
amatori din București. Primul start 
se va da de la ora 9,30.

După patru etape, în clasamen
tele generale ale campionatului na
țional de viteză pe circuit conduc: 
cl. 70 cmc — M. Dinescu (Energia 
Cîmpina) 19 p, 125 cmc — T. Po
pa (Met. Buc.) 28 p, 175 cmc — 
Tr. Macarie și D. Vasilescu (ambii 
de la Met. Buc.) 24 p, 250 cmc — 
FI. Ștefan (Loc. Ploiești) 22 p, pină 
la 500 cmc — Fi. Ștefan 28 p, ataș 
— T. Macsai + A. Witinger (Moto
rul B. Mare) 28 p.

jumătate de 
loc, pe un 
Complexului

ACTUALITÂȚI
După campionatul republican al 

copiilor și după acela al municipiu
lui București rezervat juniorilor, ge
nerația cea mai tinără a tenismeni- 
lor din țara noastră va fi prezentă, 
in zilele următoare, la startul altor 
concursuri. Intre 20—23 iulie va avea 
loc Ia Oradea tradiționala competi
ție dotată cu „Cupa Dr. Petru Groza" 
la care vor participa copii și juniori 
din toată țara. Cîteva zile mai tir- 
ziu. la data de 26 iulie, la Cluj vor 
începe întrecerile Campionatului re
publican al juniorilor. Și-au anun
țat participarea tenismeni aparținînd 
cluburilor și asociațiilor sportive din 
foarțe multe județe. Competiția se 
va încheia in ziua de 1 august.

în sfîrșit. tot la Cluj. începînd din 
2 august și pină în ziua de 8. se 
va desfășura Turneul speranțelor (cu 
participarea sportivilor pină la vîrsta 
de 23 ani) la care au fost invitați 
și tenismeni de peste hotar».

RETURUL CAMPIONATULUI 
DE JUNIORI PE ECHIPE

Timp de trei zile (luni, marți și 
miercuri), la Hunedoara vor avea 
loc întrecerile returului campiona
tului republican de tenis de masă 
pe echipe. Concurează 10 formații 
masculine și 9 feminine.

înaintea acestei competiții, în 
fruntea clasamentelor se află echi
pele Politehnica București, la băieți 
și Spartac București la fete.

ECHIPA DE POLO
DINAMO ȘI-A ÎNCHEIAT

TURNEUL ÎN ITALIA
BOLOGNA. (prin 

corespondentul nostru),T~‘!----

i

telex, dc la
- ----u,. Echipa de

polo Dinamo București și-a încheiat 
turneul în Italia, evoluînd la Lodi 
în compania formației locale. întărită 
cu internaționalii Pizzo și Lavoratori 
de la Pro Recco. Partida, deosebit de 
spectaculoasă s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 3—3. Lazăr 2 și 
Zamfirescu au înscris pentru bucu- 
reșteni. iar Rentru formația din 
Lodi—Pizzo 2 și Lavoratori.

C. TRENTINI

S î M B A T A

TENIS : Arena Progresul, 
ora 15,15: prezentarea ecnipe- 
lor; ora 15,30: partida de du
blu din cadrul meciului Ro
mânia — R. F. a Germaniei 
— finala zonei europene, 
grupa B, a „Cupei Davis* — 
(formațiile vor fi anunțate cu 
o oră înaintea întrecerii).

ATLETISM i Stadionul Re
publicii, de la ora 16,301 în
treceri în cadrul campionatu
lui republican de decatlon.

BOX: Stadionul Olimpia 
(Calea Titan, autobuzul 35), 
de la ora 18,30: gală amicală 
internațională între ' Olimpia 
T5--------■ — ■_( PlovdivBucurești și Trakia 
(Bulgaria).

D U MI NI c A

MOTO: Complexul ....__
țional de la Casa Scînteii, ora 
9,30: etapa a V-a a campio
natului republican de viteză 
pe circuit.

TENIS: Arena 
de la ora 14,30: 
Kuhnke, 
(partide in. 
România — 
niei, finala 
grupa B, a

ATLETISM : Stadionul Re
publicii, de la ora 16: între
ceri în cadrul campionatul i>i 
republican de decatlon.

Tiriac — 
cadrul 
R. F. 
zonei 

„Cupei

expozi-

Progresul,
Năstase — 

■ Bungert 
meeiuiui 

a Germa- 
europene 
Davis“).
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Punctele de sprijin

Steagului roșu
ale ascensiunii

Pentru Steagul roșu — echipa 
care tn tur reușise „marea" perfor
manță de a cîștiga 18 puncte cu 
110 goluri Înscrise șl 10 primite — 
bilanțul final (locul 5, la 3 puncte 
de lider, la egalitate cu ocupantele 
pozițiilor III—IV) capătă semnifica
ții deosebite, dacă ne gîndim că 
brașovenii au folosit cei mai puțini 
jucători în acest campionat (18), iar 
lotul lor nu este dintre cele mai 
strălucite.

Performanța se poate explica, 
credem. în primul rînd prin valo
rificarea la maximum a resurselor 
Interne, printr-un joc — l-am nu
mi pragmatic — bazat ne 3 nuncte 
de sprijin — Adamache, Pescarii, 
Gyărfi — la care s-a adăugat fan
tezia Iul Dumitriu II șl truda con
tinuă a celorlalți. De fapt, „fișa" 
tehnică a formației brașovene poar
tă la capătul fiecărui paragraf (a- 
părare, linie de mijloc, atac) 
tetul" numelor enumerate mai 
Și aceasta pentru că...

„an- 
sus.

Pag. â 3-a

PROGRAMUL
turului campionatului diviziei B, ediția

SERIA I
ETAPA I (15 AUGUST)

1971-1972

...ADAMACHE a 
trală a defensivei 
șind în cele 29 de 
veze — nu o dată

cen-
reu-
sal-

fost figura 
brașovene, 
evoluții să
— ceea ce pă

rea iremediabil pierdut. Cu un a- 
semenea portar, cei patru fundași 
prezenți în toate cele 2 700 de mi
nute ale campionatului (un verita
bil record în materie 1) au jucat 
mult mai degajat. Dar, poate că 
tot datorită „dopingului Adamache”, 
defensiva stegarilor a primit (pa
radoxal, aparent) ușor prea multe 
goluri (29, dintre care 19 în retur), 
golaverajul privind echipa, în dis
puta cu Steaua și U.T.A., de un loc 
superior.

...PESCARU sau marele strateg, 
omul de construcție, cu sarcini 
multiple și mare rază de acțiune, 
a reprezentat cu adevărat pionul 
de bază al brașovenilor. Nu o dată 
a devenit „libero" în fața fundași-

lor, după necesitățile Jocului, dar 
a șl creat, cu o clarviziune remar
cabilă, numeroase faze de atac, 
fiind, cu cele cinci goluri marcate, 
golgeterul echipei, alături de 
mitriu II și Florescu. Lingă 
caru, însă, nu s-a găsit un al 
lea mijlocaș de valoare, nici 
dar, nici Balint (mijlocașul din de
plasare) și nici oamenii de circum
stanță (Cojocaru și Șerbănoiu) ne- 
fiind jucători de...

...GYORFI și 
DUMITRIU II au 
fost — dincolo 
de jocul lor spec
taculos — oame
nii cei mai utili 
ai ATACULUI. 
Gyărfi a fost 
extrema care a 
despicat. nume
roase „ziduri", cu 
vigoare și curai. 
A fost omul de 
șoc (sîngiirul de 
altfel) al 
atac distul 
neproductiv 
goluri înscrise). 
Alături de „Să
geata Bucegilor", 
Dumitriu II a dat 
culoare și matu
ritate ofensivei 
brașovene, 
șind în cele 
de meciuri. 
Iuții de mare 
tuozitate. în 
ra acestor 
oameni, și 
ales de Niki 
mitriu. a lipsit, 
însă, un al doilea 
yîrf de forță, te
nace, în stare să se 
cisiv. (Cele 5 goluri înscrise 
Florescu nu spun nimic în raport

Du-
Pes-
doi-
Ca-

cauză și efec*

Diagrama comportării

cu numărul ocaziilor). Dintre toate 
soluțiile încercate pentru atac, tî- 
nărul Ghergheli a fost mai aproa-

pra Rapidului, la București, a re
prezentat o mare surpriză, au dus 
Steagul roșu, în final, pe poziția a

unui

mai
Du

Unul din „punctele de
mare efect. Lingă el, Ghergheli (nr. 7), talent autentic 
angajeze de- 

de

Jucători folosiți : 18.
Portari : Adamache (29 meciuri

8.00).
Fundași : Ivăncescu (30 — 7,16), Jenei (30 — 7,00), Olteanu (30 — 7,53), 

Rusu (30 — 6,53).
Mijlocași : Pescaru (22 — 7,81), Cadar (30 — 6,75), Cojocaru (4 — 7,50), 

Șerbănoiu (4 — 6,33).
Atacanțl : Dumitriu n (25 — 7,40), Gyorfl (30 — 7,33), Balint (28 — 

6,41), Florescu (18 — 5,70), Necula (14 — 5,66), Ghergheli (21 — 6,25), Drăgoi 
(13 — 6,27), Iambor (4 — 6,50).

Golgeterii echipei : Pescaru (5), Dumitriu II (5), Florescu (5), Gyorfl 
(4), Cadar (3), Drăgoi (2), Ghergheli (2), Ivăncescu (1), Necula (1), Balint (1), 
Olteanu (1), Iambor (1),

A cîștigat 4 puncte la F. C. Argeș, Steaua, Politehnica.
A pierdut 4 puncte la Progresul.
A tăcut 3 meciuri egale cu Dinamo.
Antrenori : VALENTIN STĂNESCU, NICOLAE PROCA.

Media notelor r 6,97.
— media notelor 7,93), Albu (1

ELEVII DIN ZALĂU AU CÎȘTIGAT CAMPIONATUL
RĂDĂUȚI, 16 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). — Liceul din 
Zalău nu a pierdut primul loc, ter- 
minînd relaxat și nedecis (5—5) cu 
echipa liceului din Vaslui. Rămî- 
nînd, deci, neînvinși, elevii profe
sorului N. Teudean au dovedit că 
merită cu prisosință titlul, ei alcă
tuind echipa cea mai omogenă va
loric, fără individualități deose
bite, dar cu un bun joc colectiv. 
La festivitatea de premiere, tova
rășii V. Lupan și I. Mirițescu, de-

legați din partea Ministerului învă- 
țămîntului, C.N.E.F.S.-ului și F.R.F. 
au înmînat cupele pentru locul I 
(una din partea Ministerului învă- 
țămîntului și alta din partea 
C.N.E.F.S.-ului), medaliile, diplome
le și tricourile de campioni, două 
mingi Artex (din partea F.R.F.) și 
cîte un cupon de stofă, cîștigăto- 
rilor.

Au mai primit premii liceenii 
din Eforie Sud (antrenor prof. C. 
Epure) — care în ultimul meci au

SOARE, APA, AER, PLAJA

Șl A CONFECȚIILOR VRAJA

sprijin* ale brașovenilor, Dumi triu II, într-una din șarjele sale de 
și mare speranță a stegarilor.

V-a, îndreptățindu-ne să așteptăm 
din partea echipei de sub Tîmpa 
o comportare onorabilă în „Cupa 
Balcanică".

pe de așteptări, dar el a fost mul
tă vreme indisponibil.

Evoluția echipei a fost oarecum 
paradoxală i în tur, cu acel ciudat 
raport 10 goluri înscrise — 10 go
luri primite, Steagul roșu a obținut 
18 puncte (7 victorii, 4 meciuri nu
le, 4 înfrîngeri), fiind prima echipă 
în clasamentul partidelor disputate 
în deplasare; în retur, raportul a 
devenit 22 la 19, dar a scăzut nu
mărul punctelor la 15, al victoriilor 
la 6, al egalurilor la 3, urcind, in 
schimb, cifra infrîngerilor la 6. în 
tur, Steagul roșu a terminat pe lo
cul 4. In retur, pe locul 8.

Bagajul din tur și finișul bun al 
brașovenilor, din care victoria asu-

Mircea M. IONESCU

NAȚIONAL AL L1CEEL0L!
învins cu 4—3 pe elevii din Dră- 
gănești Olt — plachete, medalii și 
diplome pentru locul II, un aparat 
de fotografiat Certina și un pix tri
color, ca și cei din Vaslui, ocupan- 
ții locului 
listrat — 
plome și 
orășenesc
sport Rădăuți a decernat, de ase
menea, trei cupe de ceramică', ofe
rind numeroase buchete de flori tu
turor participanților.

în ultimul meci al turneului, li
ceenii bucureșteni (plecați oarecum 
favoriți în această competiție) au 
izbutit să spargă gheața, obținînd 
prima victorie (1—0 cu Liceul in
dustrial metalurgic Hunedoara) 
printr-un gol superb marcat 
Saiocescu.

CLASAMENT 1
Nr. 1 Zalău 
Eforie Sud 
Ec. Vaslui 
Ind. met. Hund. 
Drăgănești Olt 
Nr. 27 Buc.

III, antrenor prof. A. Ca- 
plachete, medalii și di- 
cîte un stilou. Consiliul 
pentru educație fizică și

FINAL :
5 4 10
5 3 11
5 2 12
5 113
5 113
5 113

Dumitru GRAUR

de

Metalul Tîrgoviște 
Știința Bacău 
Metalul Plopeni, 
Metalul București 
Politehnica Galați 
Chimia Rm. Vîlcea 
Progresul Brăila 
Poiana Cîmpina

Studențesc 
Constanta

Sp. 
Portul . „

Ș. N. Oltenița 
F. C. Galati 

Ceahlăul P. Neamț 
C.F.R. Pașcani 

Dunărea Giurgiu 
Progresul București

Știința Bacău 
Dunărea Giurgiu 
Chimia Rm. Vîlcea
C.F.R. Pașcani 
Progresul București

Ceahlăul P. Neamț 
Portul Constanța 

Metalul Plopeni 
Ș. N. Oltenița 
Sp. Studențesc

ETAPA A

C.F.R. Pașcqnl 
S. N. Oltenița 
Sp. Studențesc 
Dunărea Giurgiu 
Progresul București 
Ceahlăul P. Neamț 
Portul Constanța 
F. C. Galați

ETAPA A

Poiana Cîmnina 
Politehnica Galați 
S. N. Oltenița 
Metalul Tîraoviște 
Metalul București 
Stiinta Bacău 
Progresul Brăila 
Metalul Plopeni

ETAPA A

Giurgiu 
Tîrooviste

Dunărea 
Metalul
Portul Constanta 
Prnnresi'l București 
Chimia Rm. Vîlcea 
So. Studențesc
F. C. Galgti 
C.F.R. Pașcani

ETAPA A

S. N. Oltenița 
Dunărea Giurgiu 
Stiinta Bacău
So. Studențesc 
Metalul Plopeni 
Politehnica Galați 
Cshlăul P. Neamț 
Chimia Rm. Vîlcea

ETAPA A

Progresul București 
F. C. Galați 
Metalul București 
Poiana Cîmpina 
Ceahlăul P. Neamț 
Portul Constanța 
Știința Bacău 
Progresul Brăila

ETAPA A

Metalul Plopeni 
Portul Constanța 
C.F.R. Pașcani 
Metalul Tîrgoviște 
Progresul Brăila 
S. N. Oltenița 
Sp. Studențesc 
Politehnica Galați

ETAPA A

Metalul Tîrgoviște 
Metalul București 
F. C. Galați

ll-a (22 AUGUST)

— Politehnica Galați
— Poiana Cîmpina
— Știința Bacău
— Chimia Rm. Vîlcea 
— Metalul Plopeni

— Proaresul Brăila
— Metalul București
— Metalul Tîrgoviște

lll-a (29 AUGUST)

— Portul Constanta
— Sp. Studențesc
— Chimii Rm. Vîlcea
— C.F.R. Pașcani
— Dunărea Giurgiu

C. Galați 
București

P. Neamț

ETAPA A

(31 OCTOMBRIE)ETAPA A

ETAPA A

Vîlcea

ETAPA A

ETAPA A

ETAPA A

București 
P. Neamț
București

Tîrgoviște 
București

Giuraiu 
Oltenița 
Pașcani

Bacău 
Vîlcea 
Galați

București 
Rm. Vîlcea 
Cîmpina

Știința Bacău 
Poiana Cîmpina 
Portul Constanta 
Metalul Plopeni 
Chimia Rm. Vîlcea 
Sn. Studențesc 
Politehnica Galati 
Metalul București

Metalul Plopeni 
Progresul București 
C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 

Sp. Studențesc 
Poiana Cîmpina 
Stiinfa Bacău 
Politehnica Galați

Progresul Brăila 
C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
F. C. Galați 
Metalul Tîraoviște 
S. N. Oltenița 
Progresul București 
Metalul Plopeni

Portul Constanța 
Sg. Studențesc 
Stiinta Bacău 
Dunărea Giuraiu 
Progresul Brăila 
Metalul București 
Politehnică Galați 
Ceahlăul P. Neamț

Metalul 
Chimia 
Poiana 
C.F.R. Pașcani 
Metalul Plopeni 
Metalul Tîraoviște 
F. C. Galați 
Ș. N. Oltenița

Ceahlăul P. Neamț 
Ș. N. Oltenița 
Poiana Cîmpina 
Dunărea Giuraiu 
Progresul Brăila 
Progresul București 
F. C. Galați 
Portul Constanța

ETAPA A

f:

Chimîa Rm.
Metalul Plopeni 

C.F.R. Pașcani 
Metalul Tîraoviște 

Ș. N. Oltenița 
Proaresul București 

Poinna Cîmpina 
F. C. Galați

București 
C.F.R. Pașcani 

Metalul Plopeni 
Știința Bacău 

Poiana Cîmpina 
Politehnica Galați 

Sp. Studențesc 
Ceahlăul P. Neamț

Sp. Studențesc 
Dunărea Giurgiu 
Poiana Cîmpina 

Portul Constanta 
Metalul București 

Știința 
Chimia Rm. 

Politehnica

(17 OCTOMBRIE)

<— C.F.R. Pașcani
— Sp. Studențesc
— Metalul București
— Politehnica Galați
— Știința Bacău
— Metalul Tîraoviște
— Chimia Rm. Vîlcea
— Metalul Plopeni

(24 OCTOMBRIE)

Progresul București 
F. C. Galati 

Proaresul Brăila 
Metalul Tîraoviște 

Ceahlăul P. Neamț 
Dunărea 

Ș. N. 
C.F.R.

F. 
Progresul 
Ceahlăul

IV-a (5 SEPTEMBRIE)

Știința Bacău 
$. N. Oltenița 

Politehnica Galați 
Ceahlăul P. Neamț 

Proaresul Brăila 
Metalul București 

Metalul Ploneni 
Poiana Cîmpina

(7 NOIEMBRIE)

V-a

Vl-a

Vll-a

(12 SEPTEMBRIE)

— F. C. Galati
— Proaresul București
— Poiana Cîmnina
— Portul Constanta
— C.F.R. Pașcani
— Proaresul Brăila
— Metalul Tîrgoviște
— Metalul București

(19 SEPTEMBRIE)

— Politehnica Galați
— Dunărea Giurqiu
— Ș. N. Oltenița
— Metalul Plopeni
— Sp. Studențesc
— Metalul Tîrgoviște
— Chimia Rm. Vîlcea
— C.F.R. Pașcani

(26 SEPTEMBRIE)

— Metalul
— Ceahlăul
— Progresul
— Chimia Rm. Vîlcea
— F. C. Galați
— Dunărea Giurgiu
— Poiana Cîmpina
— Știința Bacău

Vlll-a (3 OCTOMBRIE)

— Poiana Cîmpina
— Progresul Brăila
— Politehnica Galați

Portul Constanța 
F. C. Galați 
Dunărea Giurgiu 
Metalul București 
Progresul Brăila 
Metalul Tîrgoviște 
Chimia Rm. Vîlcea 
Ș. N. Oltenița

in jurul celor 10 zile
ale balcaniadei de fotbal
Revenim azi asupra celei de a 

patra ediții a turneului bal
canic de fotbal pentru echi

pele de tineret, recent încheiată la 
Atena. Mai întîi, ne vom opri asu
pra faptului că ea a fost excelent 
organizată de către federația grea
că. Fiecare lot participant a bene
ficiat de condiții optime, nimic din 
cele necesare unui sportiv de per
formanță pe parcursul unei com
petiții n-a fost uitat sau neglijat.

★
Gheorghe Ola ne mărturisea că 

turneul a fost o acțiune indiscuta
bil reușită pentru etalarea talente
lor fotbalului din țările balcanice, 
pentru adaptarea tor la asprimea 
competițiilor internaționale. Antre
norul principal al echipei române 
e de părere că toate echipele au 
supralicitat jocul de apărare în 
dauna ofensivei (ne îngăduim să 
nu împărtășim decît parțial acest 
puncte de vedere, deoarece forma
ția Greciei a preferat arma atacu
lui, iar cele ale Bulgariei și Iugo
slaviei au privit cu egală atenție 
cele două momente ale jocului), în 
sfîrșit, consideră slabe majoritatea 
arbitrajelor 
neului.

C.SM. SIBIU
★

partide avea să asiste

1 Lie.
2’. Lie.
3. Lie.

prestate în cursul tur-

A ÎNCEPUT pregătirile

incluse
SEZONCONFECȚII DE

progra
de du-

iulie 1971. 
programul 

alcătuit în

ce! mai bun unsprezece 
din echipele participante 
antrenorii români Ola și 
lordache (România) — I<>- 

(Iugoslavia), Kambaris

ÎM3RÂCATI-VĂ CU ELEGANTE
Șl DE PLAJĂ

acestui con- 
întregime cu 
vară", vă re-

19— 8 !> 
16—12 7 
12—12 5
5— 8 3
4—9 3 
>— 9 î

Divizionara „B“ C.S.M. Sibiu a 
început la 12 iulie pregătirile pen
tru noul camp’onat sut> conducerea 
antrenorilor Mircea ^egru și Liviu 
Coman. La antrenamente sînt pre
zenți, în afara vechilor jucători, 
patru juniori promovați din echipa 
campioană a țării, Școala sportivă 

■de elevi, și anume: Guneș. Schell, 
Țurlea și Marcu.

Din vechiul lot nu mai fac parte 
Gavrilă, Rîșniță și Tarcu. Conduce
rea clubului sibian se află în tra
tative pentru efectuarea unui tur
neu de trei jocuri, în luna august, 
în Bulgaria.

I. IONESCU — coresp.

Astăzi este ULTIMA ZI in care 
vă m"i puteți depune buletinele 
pentru concursul Pronosport de du
minică 18

întru cît 
curs este 
meciuri din „Cupa de 
comandăm ca înainte de a vă com
pleta buletinele să consultați „Pro
gramul LOTO-PRONOSPORT" din 
această săptămînă, care cuprinde 
amănunte asupra echipelor 
în programul de concurs.

• Publicăm din vreme 
mul concursului Pronosport 
minică 25 iulie a.c. i 11 A.S.A. Si-

NOIEMBRIE)

Ceahlăul P. Neamț 
Politehnica Galati 

Dunărea Giurqiu 
Sp. Studențesc 
Stiinta Bacău 

Progresul Brăila 
Progresul București 

Portul Constanța

NOIEMBRIE)

Progresul Brăila 
Ș. N. Oltenița 

Portul Constanta 
Dunărea' Giurqiu 

F. C. Galati 
Chimia Rm. Vîlcea 

Metalul 
Metalul

NOIEMBRIE)

Progresul

La unele 
și antrenorul Ilie Oană, fostul con
ducător tehnic al formației grecești 
Panseraikos, din orașul Serres. Pe 
el l-a bucurat demonstrația de ta
lent a unora dintre fotbaliștii ro
mâni, capacitatea lor actuală sau 
virtuală de a susține lotul național.

★
Am avut ocazia să vedem viito

rul fotbalului balcanic și, fără să 
putem spune că el va fi aurit, nu 
vom greși dacă vom afirma că în 
această parte a Europei există în 
prezent o serie de jucători tineri 
cu șanse la celebritate. Iată cum 
ar arăta 
alcătuit 
de către 
Cosmoc : 
vanovici 
(Grecia), Todorov (Bulgaria), Pallas 
(Grecia) — Ceco (Albania). Simio- 
naș (România) — Gheorghiev (Bul-

garia), Iordănescu (România), Mi
hailov (Bulgaria), Panov (Bulgaria).

★
Publicul atenian a fost elogiat de 

către toți. Mai întîi pentru că îi 
place extraordinar fotbalul. Dova
da ? Cei 25 000 de oameni care vin 
în fiecare seară; sensibilitatea Iui 
acută pentru fiecare act de finețe 
tehnică, pentru 
mai deosebită 
pentru fiecare 
plonjon, pentru 
neros, aplaudă 
faze care are un erou, sare de pe 
bănci de emoție și bucurie și nu 
huiduie, nu dezaprobă vehement 
etc. Este meridional în expresiile 
lui de bucurie, nu de dezavuare. 
Se zice că la marile derbyuri din 
campionatul grec ar fi mai divizat 
și pătimaș. E posibil, dar la această 
competiție, unde nu se poate spune 
că n-a tremurat de multe ori ală
turi de echipa lui, 
fără vreun moment de 
o sportivitate pură.

★
Am trăit timp de 10 

cu jucătorii români, 
spun ceva despre conduita acestor 
tineri, despre condiția lotului, des
pre starea de spirit a fotbalistului 
român. Cred că pe acest plan au 
apărut transformări substanțiale 
prin comparație cu existentul de 
acum cîțiva ani. Constați o decen
ță, o finețe, o seriozitate cărora 
altădată le duceai dorul, atribute 
apărute probabil în urma îmbogă
țirii echipamentului cultural. O 
asemenea stare de fapt este 
o realizare în sine, reprezentînd în 
phis un garant pentru consolidarea 
talentelor.

fiecare secvență 
petrecută în careu, 
șut. pentru fiecare 
fiecare gol. E ge- 
pe eroul fiecărei

s-a dovedit, 
excepție, de

zile laolaltă 
Trebuie să

. ★
Tn încheiere, ceva despre 

sitatea repauzării acestor ' 
An jucat patru meciuri în ___
zile, după un sezon care le-a con
sumat aproape toate energiile. Unii 
dintre ei s-au uzat, în afara cam
pionatului, și în jocurile de cupă e“ ... . etc 

fie 
din 
de

nece- 
băieți. 

i zece

și în preliminariile olimpice 
La Atena, oboseala avea să 
starea lor de fond, depășită 
cînd în cînd prin concentrări 
voință. Turneul balcanic nu putea

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA

REA DIN 16 IULIE
TRAGE-
1971

1
din meciul România—Grecia. In 

o minge sub 
și Popovici.

darea 
efecte 
Este . _ __,r. ........
odihnă în plus, decît o" săptămînă 
de pregătire în cazul unor orga
nisme nerefăcute. în cazul jucă
torilor care au alcătuit echipa Ro
mâniei pentru turneul balcanic, 
problema aceasta se pune cu ma
ximă acuitate și pentru faptul 

■ că mulți dintre ei sînt foarte ti
neri, în plin propes de creștere 
și dezvoltare. După opinia noastră, 
ei au nevoie de cel puțin 
săptămîni de odihnă, deși 
ar fi o repauz.are de 3—4 
mîni. Dar, sub ac?st minim 
pare a fi nepermis să se coboare.

Rociulus BALABAN

Fază 
dache refine spectaculos

să accentueze starea de 
majorității 

unii dintre 
partide

uzu- 
ro-

imagine, 
privirile

portarul lor- 
lui Stoicescu

la 
de 
se

fotbaliștilor 
ei ajungînd după 
limita capacității 
ce băieții aceștia 
odihnească, nu

anoboselii, antrenamentele 
reduse sau chiar paradoxale, 
preferabilă o săptămînă de

decît 
ră a 
mâni, 
două
sportive. Iată 
au nevoie să 
glumă.

S ar comite 
dacă antrenorii cluburilor 
nora arest lucru și i-ar obliga să 
înceapă antrenamentele după nu
mai cîteva zile de repaus. Nu le-ar 
ajunge pentru nimic în lume o 
relaxare atit de mică, ar începe 
pregătiiile într-o stare de obosea
lă reziduală și supraîncărcarea ar 
avea numai consecințe nefavora
bile. printre care neintrarea în 
formă n-ar fi cea mai gravă. 
Este necesar să se înțeleagă clin 
ce în ce mai bine că. fără amen-

o mare greșeală
ar ig-

două 
ideală 
săptă- 
ni se

„Supărați" de neincluderea lor 
în cvartetul ofensiv, preconizat de 
antrenorii Rapidului pentru sezo-

lotul național de juniori

nul de toamnă, rapidiștii Năstures- 
cu și Codreanu ne-au vizitat ieri 
la redacție, „amenințînd" că se 
vor pregăti și vor lupta ca nicio
dată pentru locurile lor din echipă. 
Credem că acest lucru și-l doresc 
și antrenorii. Ca să aibă de unde 
alege. Succes, băieți!

biu — C.S.M. Sitiu; II: Gaz metan 
Mediaș — Metalul Cugir; III: Mi
nerul Minobrad — C.S.M. Reșița; 
IV: C.F.R. Caransebeș — Minerul 
Anina; V: Minerul Teliuc — Conti
nui Hunedoara; VI: Gloria Baia 
Mare — Minerul Baia Mare: 
Vil: Victoria Cărei — Olimpia Satn 
Mare; VIII: Arieșul Turda — Me
talul Aiud; IX: Industria strmei 
Cîmpia Turzii — Soda Ocna Mureș; 
X: Electronica București — Meta
lul Tîrgoviște; XI: Petrolul Tirgo- 
viște — Prahova Ploiești; XII: Pro
gresul Năsăud — Gloria Bistrița; 
XIII; C.I.L. Gherla — Dermata 
Cluj.

FOND GENERAL 
1.165.894 
port.

DE PREMII t 
lei din care 63.541 lei

21
Fond

re-

uin

EXTRAGEREA I:
49 7.3 68 56 6.3 13 29 37 
de premii : 532.951 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : 
30 3 45 2 61 76 7

Fond de premii: 632 943 Iei 
care 63.541 lei report cat. A.

Plata premiilor va începe în Capi
tală de ia 24 iulie pînă la 29 august 
1971 ; în țară de la 28 Iulie pînă la 
29 august 1971 inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO- 
FRONOSPORT.

a evoluat la Cisnădie
Cisnădie, în fața a 2 000 deI.a

spectatori, s-a disputat meciul arm 
cal de fotbal dintre echipa locală 
Textila din campionatul județean și 
lotul de juniori al tării.. După un 
joc frumos au învins gazdele 
cu 4—3 (3—2). prin golurile marcate 
de Iacovoi, Florea (2) și Dăr liban 
pentru Textila, Bartaleș (2) și Bora 
pentru juniori. La sfîrșitul partidei, 
antrenorul lotului, prof. C. Arde
leana s-a declarat mulțumit de joc 
și mai ales de evoluția elevilor săi 
Bartaleș, Munteanu și Bora.

I. ANDREI — coresp.

DUDU GEORGESCU
operat de menise

Accidentat intr-un meci de ve
rificare al reprezentativei de tine
ret, DUDU GEORGESCU a fost 
operat zilele trecute de menise, la 
piciorul drept. Operația — execu
tată de dr. Nicolae Stănescu — a 
reușit, iar Dudu Georgescu va de
veni apt de joc peste 3—4 săptă- 
mînî. _



CICLIȘTII IUGOSLAVICAMPIONI BALCANICI LA CONTRATIMP
FORMAȚIA ROMÂNIEI PE LOCUL III

SOFIA, 16 (prin telefon, 
trimisul nostru special).

Pe o vreme tn general 
(soare, cald, vînt schimbător) și

de la

bunâ 
caiu, va» scuimuaiAJi f țx pe 

un traseu excelent — o porțiune de 
25 km, aproape plată, de pe șoseaua 
Sofla-Istambul — cicliștii din Bul- 

t garia, Grecia, Iugoslavia, Turcia șl 
i România șl-au disputat vineri di- 
' mineață primul titlu de campion al 
* celei de a ÎV-a Balcaniade. Proba 

de 100 km contratimp pe echipe 
(4 x 25 km) s-a ridicat la un nivel 
tehnic excepțional. Cursa a fost 
dominată In general de echipa Iu- 

; goslaviei. Deși, după 10 km l-au 
pierdut pe Zakotnic (sufocat de efor
tul primilor kilometri, acesta a aban
donat) cicliștii lui Draghișa Iesici au 
continuat cursa într-un ritm infer
nal. Rareori media orară a echipei 
a scăzut sub 50 km ! și aceasta în 
trei oameni. Fără îndoială, aceasta se 
datorește forței alergătorilor, pregă
tirii lor atente, precum și faptului 
că s-au antrenat timp de 10 zile 
la Sofia pe traseul Balcaniadei. Bilici, 
Valencici și Pavlik merită din plin 
titlul de campioni balcanici, perfor
manță realizată de ei (2 h 04 :14) 
fiind una dintre cele mai- bune din 
lume.

După formația Iugoslavă, la In
tervale de cîte trei minute, au luat 
startul echipele Greciei, Bulgariei, 
României șl Turciei. Reprezentativa 
țării gazdă, deși a beneficiat pînă la 
capătul cursei de cei patru alergă
tori al săi (Nlkolov, Martinov, Sta- 
noev, Markov) — ca și de avanta
jele oricărei gazde — n-a putut de
păși avansul minim de 4 pînă la 18 
secunde pe care clliștii iugoslavi l-au 
avut pe parcursul întrecerii și a fost 
nevoită să se mulțumească cu locul 
II.

Echipa României a pornit tare în 
cursă, poate chiar prea tare. Din aceas
tă cauză pe la km 3—4, lui Ion Cosma 
i s-au blocat mușchii. Teodor Va- 
sile și Constantin Grigore s-au chi
nuit apoi să-1 mențină în echipă îm- 
pingîndu-1 sau pur și simplu remor- 
cîndu-1. Au reușit acest lucru cu 
prețul pierderii a vreo două minute. 
Dar Cosma. deși a continuat aler
garea pînă la km 80, nu și-a mal 
revenit, și, în consecință, nu numai 
că nu și-a adus contribuția la echipă 
dar a și încurcat lucrurile. Tn con
dițiile expuse obiectiv, I. Puterity, T. 
Vasile și C. Grigore au pierdut con
tactul cu disputa indirectă cu for
mațiile Iugoslaviei și Bulgariei. Ei

au avut un ritm Inconstant, cînd 
foarte bun (între km 35—40, 45—50, 
85—90. 95—100), cînd foarte slab 
(între km 10—15, 55—65, 75—80). Cu 
toate acestea, echipa a obținut cea 
mai bună performanță realizată vreo
dată Ia noi — 2 h 09:10 (2 h 09:17 — 
realizat în 1964 — reprezenta re
cordul nostru în materie) dovedind 
că are resurse, dar că pregătirea sa 
nu este în momentul de față la ni
velul cerințelor internaționale.

O veritabilă revelație a fost echi
pa Turciei antrenată de fosta ve
detă bulgară Nencio Hristov. For
mația turcă s-a menținut vreme 
îndelungată (cam pînă la km 80) 
în strînsă dispută cu echipa noastră.

Clasament : 1. Iugoslavia 2 h 04 :14Clasament : 1 ...„_______ __ _ . ..
(media orară 48,296 km), campioană 
balcanică —, 2. Bulgaria 2 h 04:26 
(media orară : 48,212 km). 3. Româ
nia 2 h 09 :10 (media orară 46,451 
km), 4. Turcia 2 h 10 :36,5. Grecia 
2 h 25 : 04.

Sîmbătă dimineață, la 
„Balkan" din Sofia are loc 
doua Conferință balcanică 
țiilor de ciclism pentru 
datelor de desfășurare a 
din 1972.

dimineață, _ la hotelul 
cea de a 

a federa- 
stabilirea 

edițiilor

Hristache NAUM

ROMANIA - R. F. a GERMANIEI 2-0
L (Urmare din pag. 1)

meci.
setul

are 40—0, deci trei mingi de 
O valorifică chiar pe prima și 
îi revine cu 7—5.

Astfel, după două ore și 
minute de joc efectiv, echipa Româ
niei ia conducerea cu 1—0.

cinci

ILIE NÂSTASE — WILHELM
I BUNGERT 6—2, 6—3, 6—2

Al doilea joc al după-amiezei a 
fost cu totul diferit de cel prece
dent. în primul rînd, prin neta 
diferență de valoare dintre cei doi 
adversari, reflectată limpede pe 
tabela de scor. Ilie Năstase a cîști- 
gat în trei seturi, destul de rela
xat. Apoi, au lipsit fazele de lup
tă prelungită, acțiunile tactice 
deosebite. S-a jucat în, forță, cu 
schimburi ascuțite de mingi, ceea 
ce a făcut ca partida să avanseze 
rapid spre final. Au abundat și 
ratările, în special de partea lui 
W. Bungert, fo.arte inegal în joc.

Singura oară 1 cînd tenismanul 
oaspe a condus, a fost la începutul 
setului întîi, pînă la scorul de 
2—1, cînd Năstase egalează și 
apoi ia conducerea, cîștigînd pri
mul ghem contra serviciului. Apoi, 
românul punctează în serie,

monstrîndu-și superioritatea evi
dentă. Primul set îi revine cu 
6—2, iar în cel de al doilea el se 
distanțează de la început (3—0). 
Bungert are o scurtă revenire, 
dar este net depășit atît Ia fileu 
cit și pe fundul terenului. Năstase 
își adjudecă setul cu 6—3.

Devenise evident că lupta se va 
sfîrși curînd. într-adevăr, 
trei nu are istoric. Năstase 
duce din 
nu mai 
ori pînă 
o oră și 
partidei,

xecuțiile tehnice de mare finețe, 
din cauza traiectoriilor curioase 
pe care le lua mingea pe acest te
ren cu multe denivelări. Trebuie 
făcut ceva — și nu e de loc difi
cil — pentru ca zgura de pe „cen
tralul" de la Progresul să se pre
zinte în condițiuni bune, cel pu
țin la marile întîlniri de tenis.

Corespondenta speciala din Moscova

IERI, AU ÎNCEPUT FINALELE CELEI DE A 5-a EDIȚII
A SPARTACHIADEI POPOARELOR DIN U.R.S.S.

in prima zi de întreceri un nou record mondial la haltere

setul 
con- 

nou cu 3—0 și Bungert 
punctează decît de două 
la ultimele mingi. După 
15 minute de la începutul 
spectatorii aplaudă o vic

torie categorică a lui Ilie 
și un avans net pe tabela 
pentru echipa României :

★
O paranteză critică, la 

unei zile frumoase de tenis, 
impune totuși. Chiar și pentru un 
ochi de nerpscialist, este evident 
că latura calitativă a spectacolu
lui urmărit ieri ar fi fost și mai 
ridicată, dacă excelenților tenis- 
meni care au evoluat în fața tri
bunelor de la Progresul li 
asigurat și o suprafață de 
respunzătoare. I-am văzut 
cei patru jucători — dar 
ciai pe Ilie 
imposibilitatea de a-și

Echipa Spaniei conduce cu 1—0

Năstase 
întîlnirii 
2—0.

sfîrșitul
se

s-ar fi 
joc co
pe toți 
în spe- 
puși în

La Praga, în a 
zonei europene a 
(grupa A), echipa 
cu 1—0 în fața

doua finală a 
„Cupei Davis“ 

Spaniei conduce 
reprezentativei 

Cehoslovaciei, o partidă fiind în
treruptă. Manuel Orantes l-a în
vins pe Frantisek Pala cu 2—6, 
6—4, 6—2, 7—5, iar Jan Kodes 
conducea în fața lui Juan Gisbert 
cu 6—3, 4—6, 9—7, în momentul 
întreruperii jocului, din cauza în
tunericului.

MOSCOVA, 16 (prin telefon).
Finalele celei de-a 5-a ediții a 

Spartachiadei unionale au fost inau
gurate ieri, pe marele stadion din 
Lujniki, în prezența a peste 100 000 
de spectatori. Arena, ridicată la poa
lele Colinelor lui Lenin, purtînd nu
mele dascălului proletariatului, a fost 
arhiplină, a trepidat intens în aceas
tă după-amiază moscovită senină și 
fierbinte.

în capitala U.R.S.S. s-a adunat, 
pentru aproape două săptămîni. elita 
sportului sovietic. Vîrfurile care-și 
dispută, începînd de astăzi, întîieta- 
tea au fost selecționate din masele 
de zeci de milioane ale sportivilor 
sovietici. întrecerea lor constituie un 
important examen în vederea alcă
tuirii echipei U.R.S.S. pentru Jocu
rile Olimpice; ale anului 1972. De alt
fel, prin periodicitatea lor, finalele 
spartachiadelor unionale au fost ast
fel organizate și programate îneît să 
poată oferi o oglindă a potențialului 
sportului sovietic în vederea marilor 
confruntări mondiale.

La deschiderea festivă au luat loc, 
în tribuna oficială, conducători de 
partid și de stat din Uniunea Sovie
tică, în frunte cu Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. ~ - ■
în lojele de gală ale stadionului con
ducătorii delegațiilor din țările socia
liste prezente la Spartachiadă, prin
tre care și Anghel Alexe, președin
tele Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport. în rîndul oaspe
ților s-au numărat Averry Brundage, 
președintele C.I.O., D. Onești, preșe
dintele Comitetului olimpic italian, 
membri ai C.I.O., președinți ai unor 
federații internaționale, conducători 
de organizații sportive naționale din 
diferite țări. La deschiderea celei, 
de-a 5-a ediții a Spartachiadei po
poarelor din U.R.S.S. au participat

președinții comitetelor de organizare 
ale Jocurilor Olimpice de iarnă, de 
la Sapporo, și de vară, de la MQn- 
chen, prințul Takeda (Japonia) și 
Willy Daume (R.F. a Germaniei).

Tradiția Spartachiadei datează din 
anul 1928, cînd a avut loc prima edi
ție, la ea lui nd parte și reprezentanți 
ai sportului muncitoresc din alte țări. 
După război, reluarea întrecerilor 
Spartachiadei a constituit, de fiecare 
dată, o mare sărbătoare. La ediția a 
2-a au participat peste 40 de milioa-

pe de tineri și tinere, la cea de a
3- a, 66 de milioane, iar la cea de a
4- a, care a coincis cu sărbătorirea 
semicentenarului Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, aproape 80 de 
milioane de sportivi, care au stabilit 
20 de recorduri mondiale și europene 
și 28 ale Uniunii Sovietice.

După deschiderea oficială a celei 
de-a 5-a ediții a Spartachiadei po
poarelor din U.R.S.S., au avut loc 
pe gazonul marelui stadion de la 
Lujniki admirabile demonstrații de

gimnastică de masă. A urmat un 
meci de fotbal iar apoi sosirea unei 
ștafete atletice pe distanța Leningrad 
—Moscova (700 km) organizată în 
cinstea acestei mari sărbători a spor
tului sovietic. în prima zi a întrece
rilor, oficialii au înregistrat și o per
formanță de mare valoare, rezulta
tul de 115 kg obținut de halterofilul 
Gnatov la stilul împins, categoria 
ușoară, rezultat care reprezintă un 
nou record mondial. Sînt însă aștep
tate încă multe alte recorduri...

Se aflau, de asemenea,

Înaintea tragerii la sorți a grupelor
FOTBAL

Năstase —
efectua e-

Ieri au început, la Dusseldorf, lucrări
le Comisiei F.I.F.A. care urmează să 
efectueze tragerile la sorți ale grupelor 
preliminarii pentru campionatul mon
dial de fotbal — ediția 1974. Pînă acum 
a fost stabilită repartizarea între diferi
tele continente a celor 14 locuri încă 
libere pentru turneul final. Europa va 
fi reprezentată prin 9 grupe (5 grupe 
cu cîte 4 echipe șl 4 grupe cu cîte 3 e-

Bungert și Năstase își string mina peste fileu, după ultima minge a 
partidei, cîștigată de români.

Fenomenul Vera

TRAI NA

România in prima categorie a echipelor europene
chipe). înaintea tragerii la sorți, care 
are loc astă noapte, au fost fixate 4 
categorii valorice, din rîndul cărora vor 
fi extrase succesiv numele echipelor 
participante. Echipa României face par
te din prima categorie alături de Italia, 
Anglia. Cehoslovacia, Belgia, U.R.S.S. 
Suedia, Bulgaria șl Iugoslavia. Astfel, 
aceste 9 echipe vor fi capii de serii in 
grupele respective.

.
■

Ca la fiecare ediție, Spartachiada 
popoarelor Uniunii Sovietice, a- 
ceastă grandioasă sărbătoare spor
tivă, este deschisă de defilarea 
participanților veniți din toate re
publicile sovietice socialiste. Iată 
un grup de tineri viguroși purtînd 
stema Uniunii Sovietice și stindar
de multicolore, cele ale țării ca și 
cele ale asociațiilor și cluburilor 
sportive.

CUPA INTERNAȚIONALĂ A F. R. VOLEIu
In trei localități din țară — Botoșani, Pitești și Craiova, — a inceput ieri pri

ma ediție a competiției voleibalistice „Cupa internațională a F.R.V.", rezervată echi
pelor masculine. Iată citeva amănunte de ia meciurile desfășurate în prima zi.

PITEȘTI. Pe un timp splendid tere
nul Voința din Parcul Argeș a fost gaz
da primelor partide ale grupei progra
mate în localitate. Jocurile au oferit 
în general dispute pasionante, în care 
punctul forte al echipelor l-a constituit 
atacul. Tn primul joc, I.E.F.S. București 
a întîlnit pe Politehnica Timișoara, care 
i-a dat o replică destul de bună, deși 
primul set (cîștigat ușor de bucureșteni) 
nu lăsa să se întrevadă acest lucru. In 
seturile următoare, timișorenii, și-au or
ganizat mai bine jocul, luptând de la 
egal la egal cu mai valoroșii lor parte
neri. Totuși, ei n-au rezistat ritmului 
impus de I.E.F.S., care a cîștigat eu 
3—1 (3.9.—12.10). în cea de a doua par
tidă, campioana Albaniei, Dinamo Ti
rana (al cărei lot a fost completat cu 
jucători de la alte cluburi albaneze), 
s-a dovedit superioară adversarei sale 
Tractorul Brașov, pe care a învins-o 
în trei seturi. Scor 3—0 (0,7.12) pentru 
Dinamo Tirana. S-au remarcat : Arbu
zov, Popescu (I.E.F.S.). Coste (Poli Ti
mișoara). Aslan Russi, Aii Bushati (Di
namo Tirana). Rednic (Tractorul Bra
șov). Arbitraje competente : F. Prifti 
(Albania). V. Chioreanu, M. Bucur și 
V. Dumitru (România). Azi" sînt pro
gramate partidele Tractorul — I.E.F.S. 
și Politehnica Timișoara — Dinamo Ti
rana.

Al. MOMETE — coresp.

CRAIOVA. Partidele programate în 
localitate s-au caracterizat prin dispute 
de bun nivel tehnic. în primul joc,

foarte echilibrat. Universitatea Cluj a 
învins cu 3—2 (9. 7, —10. —13, 2) pe U- 
niversitatea Craiova. Voleibaliștii cra- 
ioveni, care revin în divizia A, s-au 
comportat mulțumitor.

Tn cel de-al doilea med, formația 
noastră campioană. Steaua, a primit 
replica echipei bulgare Botev Vrața, pe 
care a depășit-o cu 3—9 (9. 11, 8). după 
un joc plăcut, cu combinații rapide de 
ambele părți. Jucătorii bulgari au por
nit bine fiecare set. avînd de fiecare 
dată conducerea. însă experiența șl 
perfecțiunea combinațiilor steliste și-au 
spus pînă la urmă ouvîntul. S-au re-' 
marcat Crețu. Stamate (Steaua). Bînda 
(„U“ Cluj). Coian și Braun (Univ. Cra
iova). Au condus bine cuplurile : I. A- 
mărășteanu — C. Bucur și A. Dinicu — 
I. Amărășteanu. Astăzi sini programa
te partidele „U“ Cluj — Steaua și U- 
niversltatea Craiova — Botev Vrața.

N. DRAGANOIU — coresp.
BOTOȘANI. Intr-o atmosferă sărbăto

rească. pe frumoasa bază sportivă din 
localitate a început, la luminile reflec
toarelor, -turneul dotat cu „Cupa inter
națională a F.R.V.“ la care , participă 
Ruda Hvezda Praga Rapid. Politehni
ca Galați, Viitorul Bacăul Primele ău 
intrat în teren Politehnica șl Viitorul 
care au abordat cu multă ambiție par
tida, străduindu-se să ofere publicului 
un spectacol de calitate. După un .ioc 
echilibrat victoria a revenit for na1 :“i 
Viitorul cu 3—2 (—6. 3. 11. —15, 10). Au 
arbitrat foarte bine Gh. Fortuna si E. 
Sfîrlos.

In ultimul meci : Ruda Hvezda 
ga — Rapid 3—1 (8,

Programul de azi :
Folltehnlca — Ruda

Emanuel

Pra
—14, 13, 4).
Rapid — Viitorul, 

Hvezda Praga.

FANTÂNEANU

După o zi de odihnă, concursul 
internațional feminin de șah de la 
Brașov a fost reluat cu partidele 
rundei a 8-a. Cele două fruntașe 
ale clasamentului, Ranniku (U.R.S.S.) 
și Veroci (Ungaria) au încheiat par
tida lor remiză. Tot la 
s-au terminat partidele 
Szota, Todorova — Cohn 
— Gogîlea.

Alexandra Nicolau are
în plus în partida întreruptă 
Timmer, iar Teodorescu și Makai 
au avantaj la Bogdan și, respectiv, 
Vokralova. In clasament continuă

să conducă Ranniku (U.R.S.S.) cu 
6V2 p (1) urmată de Veroci cu 6 p, 
Nicolau și Juncu cu cîte 4’/a (1) p.

Sergiu SAMARIAN

egalitate
Just — 
și Juncu

un pion
CU

Campionatele mondiale de scrimă

FLURHISTELf SOVIETICI ȘI-AU PASTRAT TITLUL
VIENA, 16 (prin telefon). — Echi

pa feminină de floretă a Uniunii So
vietice a terminat pe primul loc în 
întrecerea din cadrul campionatelor 
mondiale învingînd, în finală, repre
zentativa Ungariei cu scorul de 9—6.

Trebuie arătat, însă, că floretiste- 
le maghiare au dat o replică neaș
teptat de puternică reușind ca, după 
ce' au fost conduse cu 5—2 de trăgă
toarele sovietice, să reducă treptat 
scoru] și să le egaleze chiar la 6—6. 
In ultima manșă, campioanele lumii 
au. tras fără greșeală și au realizat 
o suită de trei victorii ceea ce le-a 
asigurat în continuare titlul. Contri
buția principală la victoria formației 
sovietice a adus-o campioana olim
pică Elena Belova-Novikova care a

PE PISTELE DE ATLETISM
• Desfășurată la Formia (Italia), în- 

" " feminine
cu 

gaz-

tîlnirea dintre selecționatele ___
ale Italiei șl Suediei s-a încheiat 
scorul de 69—65 puncte în favoarea 
del or.

Iată citeva rezultate 
Malmstroem (S) — 55.0 
voni (I) — 2:06,5 ; înălțime : 
(I) — 1,73 m ; 200 m : Lundgren 
24,1 ; 1 500 m : Knutsson (S) — 
disc : Grottinl (I) — 49,08 m.

m 5
Go-

490
800 m :

Plgato
(S) — 
4:26,0 S

Concursul a fost completat șl cu două 
m a 

în 
urmat de italianul Glani del 
— 5:10.6. La aruncarea discului 

Jay
Vic- 

m,

probe masculine. Cursa de 2 000 
fost cîștigată de Liquori (S.U.A.) 
5:15,4, urmat de italianul Glani 
Buono . .... ________ _
s-au întîlnit din nou americanul 
Silvester și suedezul Ricky Bruch, 
torla a revenit lui Silvester cu 62,92 
Bruch reaUzînd 60,86 m.

„Coloanele presei sportive sînt 
pline, în ultima vreme, de reporta
je care se referă la activitatea a- 
tletei Vera Nicolici. S-a vorbit din 
nou despre întoarcerea Verei pe 
^pistele de atletism, s-a presupus că 
rezultatele excelente nu vor lipsi, 
se prevăd noi victorii strălucite în 
marile competiții.

Ciudată și zbuciumată viața și 
cariera acestei sportive . fruntașe ! 
Drumul ei, de la fetița sfioasă din 
provincie, pînă la recordmană mon
dială, nu a fost deloc ușor. Cînd 
cîștiga și cînd stabilea noi recor
duri, eram cu toții alături de ea. 
în schimb, eșecurile ei ne-au fă
cut 
ne 
de 
singură, cu nervii distruși ! Și, to
tuși, nu și-a pierdut încrederea, 
așa cum de altfel și recordul mon
dial stabilit de Vera a continuat 
să rămînă neclintit.

Perioada de după Mexic a fost 
cea mai grea. Faimosul eșec olim
pic ne-a amărît enorm, iar Vera 
părea1 definitiv pierdută pentru a- 
tietism. Dar ea a găsit forța ne
cesară ca să-și revină și să reapară 
în primul plan. Balcaniada de la 
■București a fost doar un mic e- 
xemplu. Astăzi, deși mai rezervați, 
ti aplaudăm din nou cursele, ne 
bucurăm că se află într-o excelentă 
formă sportivă, așteptăm cu inte
res evoluțiile ei pe stadioanele Eu
ropei și în tot mal apropiatele 
campionate ale continentului. Și — 
de ce să n-o mărturisim î — avem 
Încredere tn promisiunea Verei de 
a-și lua revanșa anul viitor, la 
Jocurile Olimpice de la Mițpchen".

semaine
Jportive

SÂPTÂMÎNA VIITOARE

reușit să cîștige toate asalturile sus
ținute.

Ultima probă a campionatelor mon
diale. cea rezervată echipelor de spa
dă. a continuat cu sferturile de fi
nală în care sînt de menționat dîrza 
opoziție a trăgătorilor italieni în fața 
redutabilului cvartet sovietic și vic
toria spadasinilor din R.D. Germană 
asupra celor francezi. Iată rezulta
tele tehnice: U R.S.S.—Italia 8—7 ; 
R D. Germană—Franța 9—6 ; Ungaria 
—Elveția 8—4 și 
maniei 8—7.

în semifinalele 
gistrat rezultate 
R D. Germană 9—6 și Ungaria—Sue
dia 9—6.

în urma acestor 
întîlni în finala 
unii Sovietice și 
locurile 3—4 să 
zentativele R.D.

în meciul ce 
pantele locurilor 5 și 6 s-au calificat 
Elveția (care a dispus de R.F. a Ger
maniei cu 9—6) și Franța (care a în
trecut cu același scor echipa Italiei).

• Cele mal bune rezultate ale 
tîlnirii Franța — Anglia încheiată 
victoria Primei formații la scorul 
206.5—201.5: Drut (F) 13.9 — 110
și Jenkins (A) 46.5 — 400 m : Dufresne 
(F) și Foster (A) 3:40,6 — 1 500 m.

<j tn concursul Internațional 
Geneva : Riedo (Elveția) 14,1 — 
Amman 67,48 m — ciocan.

în- 
cu 
de 

mg

de la
110 mg ;

Suedia—R.F. a Ger-

întrecerii s-au înre- 
normale : U.R.S.S.—

rezultate se vor 
probei echipele Uni- 
Ungariei urmînd ca 

și le dispute repre- 
Germane și Suediei, 
va desemna pe ocu-

necruțători și în aceleași coloa- 
de ziar ne-am vărsat focul. Cit 
greu i-a fost atletei să se simtă

Tn plin sezon ciclist, bi-săptămina- 
lul elvețian „LA SEMAINE SPOR
TIVE" publică sub semnătura co
mentatorului său de specialitate, 
Max Girardet. un aspru rechizitoriu 
la adresa conducătorilor ciclismului 
profesionist.

„Dacă Emile Zola ar fi trăit în 
timpurile noastre — scrie ziaristul 
elvețian — iar nu în acelea cărora 
li s-a spus „frumoase" și dacă în 
locul căpitanului Dreyfus ar fi tre 
buit să apere cauza ciclismului pro
fesionist, el ar fi putut să scrie o 
altă epistolă intitulată : Acuz 1“

După ce arată că diriguitorii ci
clismului profesionist iau hotărîri 
care împing spre ruină acest sport 
„de pe urma căruia profită marii 
industriași" (favorizează concentrarea 
marilor vedete în citeva echipe fi
nanțate de firme puternice și nu Ie 
obligă să-și mărească efectivele de 
alergători), autorul articolului 
o impresionantă prezentare a 
diției cicliștilor profesioniști.

„Unii cititori ar putea spune 
nu există nici o comparație intre 
afacerea Dreyfus și ciclismul profe
sionist. Și totuși 1 Zola ar putea să 
acuze, în zilele noastre, măsurile care 
au făcut din niște oameni, ocnași 
de galeră, care în loc să vislească, 
trebuie să pedaleze Intr-una.

Mai mult ! lată că unii consideră 
rezultatele acestor profesioniști ne
satisfăcătoare și cer, pe ocolite, să 
fie mai puțin severe — adică in
eficace ! — controalele medicale, in 
uiți termeni ; antl-doping. Din șovi
nism sau din interese comerciale 
deviza lor este : „Alergătorul pro
fesionist trebuie să facă rezultate*. 
Chiar dacă pentru aceasta el trebuie 
să-și sacrifice sănătatea sau viața 
pe vreun munte ca Ventoux".

face 
con-

că

• Rezultate suplimentare din 
campionatelor naționale ale 
Germaniei, desfășurate 1.. 
Splelvogel, Doster Și Magerl 2,17 m — 
înălțime : Ziegler 5.10 m — prăjină ; 
Schittenhelm 11,2 (rec.) — 109 m <£) ; 
Fuchs 17,04 m — greutate.

cadrul 
R. F. a 

la Stuttgart :

o La Madrid. în cadrul campionate
lor Spaniei : Canal 50,5 (rec.) — 400 mg ; 
Paraiso 10,3 — 100 m.

• In cadrul unul concurs desfășurat 
la Bratislava. Moravec a sărit 
iar Borodac 2,16 m la înălțime.

2,18 m,

• Atleta olandeză Mlep van 
stabilit un nou 
tatlon cu 5 038 
13,5 — 100 mg. 
m — înălțime, 
24,7 — 200 m).

Beek a 
. la pen- 
parțiale :

record național
p (rezultate 1

12,69 m — greutate, 1,72 
6,02 m — lungime și

NICI 0 SCHIMBARE IN .TURUL FRANȚEI u

La numeroasele puncte de atrac
ție pe care Litoralul nostru le 
oferă turiștilor români și străini 
prezenți In aceste zile la Mamaia, 
Constanța, Eforie sau Mangalia se 
adaugă, pentru luna iulie, unul cu 
caracter sportiv i dubla fntllnire

internațională dintre reprezentati
vele de gimnastică ale României și 
Statelor Unite ale Americii.

Prima confruntare directă din
tre selecționatele feminină și mas
culină ale celor două țări stîrnește 
un legitim interes in rînduril ■ iu-

bitorilor de sport de la noi. în 
disputa indirectă de la campiona
tele mondiale de la Ljubljana, se
lecționata feminină a României s-a 
clasat pe locul 5, în timp ce gim
nastele 
poziția 
puncte 
băieți, 
câni au ocupat un loc mai bun 
(7), românii situîndu-se pe locul 
8. Distanța dintre cele doua echipe 
— 95 de sutimi ! Deci, se întreve
de o întrecere echilibrată, între 
formații aproximativ egale ca va
loare, cu vedete incontestabile, care 
pot oferi un spectacol de înaltă 
ținută sportivă publicului ce va fi 
prezent în Palatul 
din Constanța.

Delegația gimnaștilor americani 
și-a anunțat sosirea în București 
pentru 20 iulie, urmînd ca a 
doua zi să-și continue drumul spre 
Constanța. In ziua de 22 iulie este 
programată întîlnirea dintre echi
pele masculine ale României și 
Statelor Unite, iar a doua zi, la 
23 iulie, meciul dintre formațiile 
feminine.

în imagini i Elena Ceampelea, 
(stingă), campioana absolută a țârii 
noastre, la un antrenament la bîr- 
nă, și Jodi Peressini, cea mai tînă- 
ră membră a echipei S.U.A., cam
pioana de junioare pe anul 1971.

americance s au situat pe 
a 7-a. la o distanță de 4 
de sportivele românce. La 

in schimb, gimnaștii ameri-

a 18-a etapă a „Turului Frnn- 
__  desfășurat pe un teren plat, 

pe distanța Bordeaux-Poitiers (244 km). 
S-a rulat în grup compact, aproape 60 
de alergători disputindu-și întîietaiea 
pe ultimii metri. A cîștigat la sprint 
francezul Jean Pierre Danguillaume în 
6h30:13 înaintea olandezului Krekels și 
francezului Guyot (același timp).

In urma acestei etape, clasamentul ge-

Cea de 
ței“ s-a

neral nu a suferit nici o modificare, tn 
frunte continuă să fie belgianul Eddy 
Merckx, iar în urma sa Van Impe (Bel
gia) la 5:38, Zoetemelk (Olanda) la 6:13, 
Thevenet (Franța) la 10:42, Mortensen 
(Danemarca) la 13:32, Agostinho (Por
tugalia) la 19:24. Guimard (Franța) ia 
19:26 și Labourdette (Franța) la 24:30.

Astăzi este prbgramată penultima e- 
tapă pe distanța Blois-Versailles 189 km.

TELEX • TELEX ® TELEX

sporturilor

După trei runde, în turneul internațio
nal de șah de la Amsterdam conduce 
olandezul Enklaar cu 2'/2 p. Românul 
Ghlțescu (grupa maeștrilor), care l-a 
învins pe olandezul Jan Kort, ocupă 
locul cinci cu l‘/s p Și o partidă între
ruptă. tn turneul marilor maeștri se 
menține lider Smîslov (U.R.S.S.) cu 2 p 
și o partidă întreruptă.

Cursa delistă internațională contracro- 
nometru pe echipe. desfășurată la 
Cottbus (R. D. Germană), s-a închdat 
cu vidorla selecționatei Belgld care a 
realizat pe distanța de 100 km timpul 
de 2h 09:07 Pe locurile următoare s-au 
clasat : Polonia la 1:29, R. D. Germană 
B la 1:37, R. D. Germană A la 2:19. 
Suedia la 3:11, Ungaria la 3:41 etc. For
mația română (Ene, Bădll’, Camer, Tu- 
doran) a ocupat locul 10, la 11:03.

Partldele din ultima zl a preliminariilor 
campionatelor europene de baschet 
(tineret) s-au încheiat ou următoarele 
rezultate : Italia — Iugoslavia 59—54 î 
U.R.S.S. — Spania 51—12 ; Israel — R.F. 
a Germaniei 81—55 ; Franța — Elveția 
69—47 ; Turda — Austria 51—49 ; Gra
da — Suedia 77—53. în semifinale se
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vor întîlni U.R.S.S. cu Iugoslavia și 
Italia cu Spania.

Proba de obstacole din cadrul con
cursului de călărie care se desfășoară în 
localitatea - — • - -
campionul 
vlngătorul, 
„Pass-op", 
stacole în

La Baule a fost cîștlgată de 
brazilian Nelson Pessoa In- 
care a concurat pe ' calul 
a parcurs traseul cu 18 ob- 
137,7 șl 2 p.p.

In turul II al turneului Internațional 
de tenis de la Sopot (Polonia) ro
mânul Mureșan l-a învins cu 3—6, 
6—3, 8—6 pe Klelbe. Klein a cîștigat 
ou 5—7, 6—1, 7—5 la Novltkl, iar 
Manevski l-a învins cu 6—2, 0—1 pe 
Blrkasz

In cel de-al treîlaa tur al Concursului 
internațional da tenis de la Washington, 
australianul RoaewaU I-a învins cu 5—7, 
6—3, 8—1 pe compatriotul său Rod La
ver. Alta rezultate i Ismail ai Shaf« 
(R.A.U.) — Froehllng (S.U.A.) 7—5, 8—17 
Drysdale (R.S.A.) — Passarell (Porto 
Rico) 0—2, 6—2 î Ralston (S.U.A.) —
Oklter (Olanda) 7—8, 7—6 ; Newcombe 
(Australia) — Taylor (Anglia) 6—2 6—2; 
Gîmeno (Spania) — Belkin (Canada) 
4—8, 6—2, 8—3.

„I. P. Infonnația'*, București 40368


