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PARTIDE
ATRACTIVE
IN „CUPA

INTERNAȚIONALA
A F. R. V.“

La Pitești, Craiova și Botoșani 
au continuat ieri partidele 
cadrul „Cupei internaționale 
F.R.V.“.Iată amănuntele de la 
tilnirile programate.

PITEȘTI. După o scurtă vizită 
noile cartiere de locuințe, la prin
cipalele baze sportive ale Piteștiu- 
lui și la Uzina de autoturisme 
„Dacia", sîmbătă după-amiază vo
leibaliștii prezenți la competiția 
internațională ce se desfășoară în 
localitate și-au continuat disputele. 
Prima întîlnire, care a opus echi
pele I.E.F.S. și Tractorul Brașov, 
a furnizat un frumos spectacol 
voleibalistic. Brașovenii, care avu
seseră o comportare slabă cu o zi 
înainte, au reușit de data aceas
ta să-și pună în dificultate adver
sarii, pe care i-au condus cu 2—1. 
Dacă ar fi fost mai atenți în fa
zele de atac, ei ar fi putut să pro
ducă surpriza zilei. A cîștigat în 
final I.E.F.S. cu 3—2 (II, —11, 
—12, 6, 9). Remarcați : Handrea, 
Tonescu (I.E.F.S.), Buzescu și Ba- 
nea (Tractorul).

Și cea de a doua partidă, Dina
mo Tirana — Politehnica Timi
șoara. a fost tot atît de disputată- 
Frenetic susținuți de public, stu
denții și-au apărat din 
șansele, dar nu au putut 
complexelor combinații ale 
nezilor, cedînd 
3—1 
mo 
na. 
na).
Timișoara), 
derbyul grupei :

Duminică 18 iulie 1971
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Servește Năstase I 
in puncte decisive

Ultimele schimburi de mingi ale pasionantei întilniri de dublu se transformă

Fotografii de Theo MACARSCHI

CONDUCÎND CU 3-0 ÎN FAȚA ECHIPEI R.F. a GERMANIEI

răsputeri 
rezista 

alba- 
Scor i 
Dina

în final.
(5, 10, —12, 13) pentru 

Tirana. Au plăcut : Kicio Le- 
Enis Terihati (Dinamo Tira-
Armlon, Weiss (Politehnica 

Mîine este programat 
•Dinamo Tirana 

— T.E.F.S. și meciul pentru locu
rile 3—4 Politehnica Timișoara — 
Tractorul Brașov.

Al. MOMETE — coresp.
CRATOVA. In ziua a doua a 

competiției internaționale care se

Echipa României este campioana 
grupei B a zonei europene din „Cupa 
Davis" După numai două zile de joc, 
tenismenii români au obținut decizia 
în fața adversarilor lor vest-germani, 
conducînd cu 3—0. Pasul cel mare 
spre ultima fază a competiției a fost 
făcut. Reprezentativa țării noastre 
urmează să întîlnească în prima de
cadă a lunii viitoare pe campioana 
zonei asiatice, formația Indiei, la 
New Delhi.

Este o nouă afirmare a tenisului 
românesc, prezent de cîțiva ani pe 
locuri fruntașe în suprema întrecere 
a sportului alb. Este totodată, incon
testabil, meritul acestor doi admira
bili jucători, maeștrii emeriți ai 
sportului llie Năstase și Ion Tiriac. 
Excelenta lor formație înregistrează 
al 15->ea meci cîștigat în „Cupa Da
vis" dintr-un total de 19. Și presti
giosul lor palmares tinde să se îm
bogățească cu noi succese, după va
loarea arătată în această ultimă în- 
tîlnire din cadrul zonei continentale, 
cînd tenismenii noștri demonstrează

o netă superioritate în fața finaliști- 
lor de anul trecut ai întrecerii pen
tru „Salatiera de argint". Aceasta 
a ieșit în evidență și ieri, cînd cu
plul român a dispus la un scor ca
tegoric de perechea oaspete, m-r- 
cînd prin aceasta punctul victoriei.

Astăzi au loc ultimele meciuri de

simplu (llie Năstase—Christian Kuhn- 
ke și Ion Tiriac—Wilhelm Bungert, 
prima partidă cu începere de la

C. COMARNîSCH! 
R. VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

ECHIPA ROMÂNIEI fN CRUPA A IV-a
A PRELIMINARIILOR CM. DE EOEBAL

Aseară, tîrziu, Comisia F.I.F.A. a procedat la alcătuirea, prin tra-
gere la sorți, a celor 9 grupe din Europa, din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal. ECHIPA ROMÂNIEI FACE PARTE 
DIN GRUPA A IV-A ALATURI DE
NE, ALBANIEI Șl FINLANDEI.

Citiți în pag.
mîine, vom publica componența

REPREZENTATIVELE R. D, GERMA-

a IV-a Lucrările Congresului F.I.F.A. In numărul de 
celorlalte grupe preliminarii.

PROGRAMUL PROPUS Of TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU,

(Continuare in pag. a 4-a)

cu o directă(dreapta) oprește de1 stingă atacul bul- 
Foto : M. FELIX

Ștefan 
parului Atanas Sevriev.

După prima zi de concurs

VASILE BOGDAN („U“ CLUJ)
conduce în întrecerea decatloniștilor

OLIMPIA București
4,7

TRAKIA Plovdiv
BOX

Deși a fost programată pe stadionul 
Olimpia (destul de departe de centrul 
orașului) întîlnirea amicală de box 
dintre echipele Olimpia București și 
Trakia Plovdiv (R.P. Bulgaria) a atras 
In jurul ringului un număr apreciabil 
de iubitori ai sportului cu mănuși din 
Capitală. Cu toate că în rîndul celor 
două echipe nu figurau boxeri cu cărți 
de vizită remarcabile, reuniunea a fost 
atractivă și urmărită cu viu interes de 
cei prezenți. Cîteva meciuri echilibrate 
și de un nivel tehnic destul de bun 
(ținînd seama de valoarea celor două 
echipe) au fost ,,gustate*4 de cei pre- 
zenți. Cînd afirmăm aceasta, ne gîndim 
la partidele Florian Bobi-Milan Kalinov, 
Tudor Nebunoiu-Taniu Velkov, Strehil 
Ivanov-Ștefan Hîrșu, în care primii au 
obținut victoria la puncte.

Datorită absenței din echipa bulgară 
ă doi componenți la categoriile mijlocie

mică și mijlocie, pugiliștil de la Olim
pia au cîștigat cu scorul de 7—4, echi
pa lor adjudecîndu-și două puncte prin 
neprezentare (Gheorghe Dociu și Geor
ge Ștefan).

In primul meci al galei, juniorul 
ștefan Ilina, deplasîndu-se frumos șl 
lovind prin surprlnderee, l-a învins la 
puncte pe Atanas Sevriev. Țvetan Țvet- 
kov a cîștigat prin abandon în repriza 
secundă meciul cu Zamfir Stanciu. Lu
cian Țigleanu, cu un croșeu de dreapta 
puternic. în prima repriză, a încheiat 
„socotelile" cu Toma Litovoiski, învln- 
gindu-1 prin abandon. Imitîndu-1, cole
gul său, Cornel Hoduț, a obținut ace
eași decizie în fața lui Nikola Nikolov. 
Ion Crăciun l-a învins greu la puncte 
pe Nikola Harizanov, iar Stolan Ceanev 
a obținut aceeași decizie în meciul ou 
Nicolae Ursu.

Ingrată și nemeritată soarta de
catloniștilor : 10 probe în două
zile de concurs, cu reuniuni înce
pute pe căldură toridă și încheiate 
la lumina reflectoarelor.

Nu știm dacă afirmația că. numă
rul concurenților, — abstracție fă- 
cind. desigur în limite raționale de 
valoarea lor — prezenți la un cam
pionat național de decatlon poate 
da un verdict asupra nivelului ge
neral al atletismului din acea țară 
este exactă. Poate așa ar trebui să 
fie. și în cest caz n-am prea avea 
motive de bucurie. Ieri, pe stadio
nul Republicii doar opt concurenți 
s-au încumetat să ia startul în ex
trem de dificila, dar atît de fru
moasa întrecere a decatlonului : 
cinci de la Universitatea cluj, doi 
de la C.S.M. Iași și unul de la Stea
ua. Ierarhia valorii fiind bine sta
bilită. se știa; înaintea începerii 
concursului, că lupta pentru întîie- 
tate — și în special pentru obți
nerea celor 7.800 p care asigură par
ticiparea la campionatele europene 
de Ia Helsinki — se va da între 
clujenii Vasile Bogdan, Andrei Șep
ci și 
belor 
aceste 
du-se 
probă , 
patra — săritura în înălțime 
principalul său adversar. 
Șepci, realizează 2,00 m (cel 
rezultat individual al zilei) 
pe primul loc; pentru scurt timp 
însă, pentru că Bogdan obține un 
timp foarte bun la 400 m și încheie pri
ma zi de concurs cu un total de 3 935 p 
care-i asigură șefia. Iată de altfel 
clasamentul după disputarea a cinci 
probe (100 m, lungime, greutate, înăl
țime. 400 m) : 1. V. Bogdan (U. Cluj) 
3.935 p (10,8, 7,06 m, 12,92 m, 1,87 ni, 
49.1) ; 2. A. Șepci (U. Cluj) 3.864 p 
(11,1, 6,98 m, 13,04 m, 2,00 m, 51,4); 
3. M. Nicolau (Steaua) 3.705 p (11,0, 
6,86 m, 12,16 m, 1,84 m, 50,5); 4. C. 
Socol (U Cluj) 3.574 p (11,3, 7,04 m, 
12,69 m, 1,81 m, 53,0) ; 5. Al. Petrca 
(C.S.M. Iași) 3.214 p, 6. M. Barbu (U. 
Cluj) 3.205 p,

Curt Socol. Desfășurarea pro- 
a confirmat într-o măsură 
pronosticuri. Bogdan instalîn- 

în frunte chiar de la prima 
și conducînd pînă la cea de-a 

— unde, 
Andrei 

mai bun 
și trece

Vladimir MORARU

RALIUL TREBUIE SA RAM1NA COMPETIȚIA DE BAZĂ 
A SPORTULUI NOSTRU AUTOMOBILISTIC!

A 6-a ediție a Raliului Români
ei a fost fără îndoială o compe
tiție de nivel înalt care a cerut 
concurenților și mașinilor un efort 
comparabil cu al unor întreceri 
internaționale de clasă medie.

Comportarea celor mai bune 
echipaje a confirmat talentul și 
posibilitățile piloților noștri Dar, 
o serie de defecțiuni tehnice su
ferite de mașinile de vlrf (Renault 
8 Gordini) au arătat că materia
lul cedează și, dacă nu «e vor 
găsi soluții eficace, In curlnd nu 
vom mai vedea la start mașini 
de sport care să asigure pregăti
rea corespunzătoare concurenți
lor noștri fruntași pentru a se 
putea afirma pe plan internațio
nal. Or, de aceasta depinde, In

mare măsură, viitorul acestui 
sport mult îndrăgit, dar care — 
deocamdată — nu primește un 
sprijin suficient pentru a putea 
merge cu pași fermi înainte.

In aceste condiții se pune firesc 
o întrebare: trebuie să rămină ra
liul competiția de bază a sportului 
nostru automobilistic?

Constatlnd popularitatea de 
care se bucură raliurile pe plan 
internațional și faptul că toți ma
rii constructori europeni se inte
resează In primul rlnd de acea
stă întrecere și ținlnd seama că, 
cel puțin deocamdată, la alt gen 
de întreceri internaționale nu pu
tem avea acces (lipslndu-ne și 
mașinile și piloții cu experiență 
pentru circuite de viteză), răspun

sul vine singur: trebuie să ne 
ocupăm în continuare de raliuri, 
dar să o facem temeinic, urmărind 
un plan precis de perspectivă.

Cum se poate face Insă prac
tic acest lucru? In primul rînd 
prin organizarea unor echipe fixe 
pe lingă marile uzine legate de in
dustria auto, echipe dotate cu ma
teriale de către aceste uzine. 
Scopul lor nu trebuie să fie doar 
participarea la competiții, ci și 
testarea in condițiile grele de 
concurs a materialelor fabricate 
de aceste uzine. DANUBIANA, 
AUTOBUZUL șl PECO București,

Gh. EPURAN

((Sontinuara In pag. a 3-a)
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EDUCAȚIE SĂNĂTOASĂ, ÎN SPIRIT SOCIALIST
Aprobare deplină și satisfacție, a- 

cestea sînt simțămintele pe care le 
încearcă muncitorii întreprinderii 
noastre, față de programul de mă
suri pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice. de educație mar
xist-leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii, propus 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Apro
bare, deoarece măsurile propuse con
stituie un amplu program de acțiu
ne pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste, revoluționare, a întregului 
popor (și cînd afirm acest lucru, mă 
refer și la tinerii sportivi) ; satisfac
ție, pentru că propunerile de măsuri 
cer celor chemați să contribuie la 
educarea prin muncă a tineretului,, la 
o mai mare exigență și responsabili
tate, pentru formarea unor cetățeni 
demni ai patriei noastre socialiste.

Conducerea asociației noastre spor
tive s-a străduit, pe multiple planuri, 
să folosească mijloace și metode 
oare să contribuie la educarea sănă-

toasă, în spirit socialist, a tinerilor 
noștri sportivi. La Textila Buhuși nu 
există „vedete" în sensul rău_ al cu- 
vîntului, dar ne mîndrim că avem 
tineri chemați în lotul național de 
handbal tineret. Ne-am străduit să-i 
legăm mai mult pe membrii asocia
ției (7 500 la număr) de echipele și 
sportivii noștri fruntași, sădindu-le 
în inimi dragostea pentru culorile a- 
sociației. Lor le datorăm, într-o bună

măsură, frumosul complex sportiv al 
fabricii, construit prin muncă patrio
tică. Sîntem considerați asociație 
fruntașă pe județul Bacău, titlu care, 
desigur, ne onorează. Ne propunem 
să intensificăm eforturile pentru îm
bunătățirea educației comuniste a 
sportivilor, pentru pregătirea lor te
meinică, spre a forma cetățeni con
știent! și activi, purtători demni ai. 
gloriei sportive a României socialiste.’

GHEORGHE STAN I
președintele asociației sportive ‘ 

Textila Buhuși

FERM ANGAJAȚI IN EFORTUL ÎNTREGULUI POPOR
Studiind expunerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative simt că 
este necesar să-mi exprim, prin in
termediul ziarului „Sportul", profun
dul atașament față de propunerile 
făcute de secretarul general al parti-

dulul pentru îmbunătățirea activită
ții politico-ideologice. pentru educa
rea marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii.

Ca antrenor ș! J—**• J- —f~
echipa Tractorul

PRIN MUNCĂ Șl PENTRU MUNCA!
Măsurile propuse de secretarul ge

neral al partidului, tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbunătățirea ac
tivității politico-ideologice de educa
re marxist-leninistă a tuturor cetățe
nilor patriei noastre reprezintă un 
document de mare însemnătate poli
tică, care mi-a dezvăluit — sinceri
tatea este o bună călăuză în aseme
nea momente — că există încă . la
turi ale educației în care noi, tine
rii avem destule lipsuri.

în calitate de cetățean și sportiv, 
consider că preocuparea pentru edu
carea tineretului prin muncă și. pen
tru muncă trebuie să crească, ca ten
dințele — din păcate, manifestate 
și pe terenul de fotbal — de vede
tism și îngimfare trebuie să fie elj- 
minate, în așa fel încît fiecare tînar 
— indiferent de sectorul în care ac
tivează — să trăiască cu rnîndrie sen
timentul participării nemijlocite la 
realizările poporului. .

Ca student și membru al echipei 
de fotbal Politehnica Iași, îmi exprim' 
o fierbinte adeziune față de măsuri
le privind îmbunătățirea activității 
politico-ideologice — măsuri_ impuse 
de cerințele dezvoltării societății noa
stre — angajîndu-mă. totodată, să 
fiu un exemplu de corectitudine și 
principialitate, căutînd să mă perfec-

ționez neîncetat pe linie profesiona
lă, urmărind să ajut la cultivarea 
printre colegii mei de facultate sau 
de echipă a trăsăturilor etice cele 
mai expresive ale omului modern, 
profund atașat realității noastre so
cialiste.

VASILE IANUL 
căpitan al echipei de fotbal 

Politehnica Iași

și jucător de volei în 
___„„ _____ al Brașov am consta
tat că preocuparea față de educația1 
sportivilor influențează direct obți
nerea rezultatelor înalte pe stadion. 
Sîntem hotărîți, deci, să ne concen
trăm și în viitor toate eforturile pen
tru eliminarea tendințelor spre su
perficialitate, existente în munca și 
în pregătirea unor sportivi, pentru 
comoaterea manifestărilor nesănă
toase pentru creșterea unor tineri 
ferm’ angajați în efortul întregului 
nostru popor de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate,

GHEORGHE FERARIU 
maestru emerit al sportului, 

antrenor șl jucător la echipa de 
volei Tractorul Brașov

VOM TRECE ENERGIC LA ÎNDEPLINIREA 
SARCINILOR

Propunerilc exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătă
țirea activității politico-ideologice șl 
de educație reprezintă o strălucită 
lecție de principialitate partinică, 
marxist-leninistă.

Țara noastră a repurtat, fără în
doială, în acești ani de edificare a 
socialismului, succese remarcabile, a- 
preciate și elogiate pe meridianele 
lumii. Cu atît mai elocventă mi se 
pare intervenția secretarului general 

■ al partidului care, dedieîndu-și în
treaga Inteligență, capacitate crea

Clujeanul Vasile Bogdan, lider, 
după prima zi, al campionatului 
republican de decatlon aruncă 
greutatea la 12,92 m.

CU SENTIMENTUL DEPLINEI RESPONSABILITĂȚI
Am citit cu multă atenție propu

nerile și Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind îmbunătă
țirea activității politico-ideologice, de 
educație marxist-leninistă a membri
lor de partid, a întregului nostru ti
neret, a tuturor oamenilor muncii, 
înalta principialitate, ideile adine 
umaniste, etica de care sînt pătrunse 
aceste propuneri au trezit în fiecare 
sportiv al țării simțul de mare răs
pundere, cerut de transformarea 
structurală a societății noastre, de 
acțiunea de construire a socialismului 
și comunismului.

înțelegem, de aceea, să punerri ca
păt oricăror tendințe nesănătoase 
care se ivesc uneori în comportarea 
sportivilor, să înăbușim orice în
ceput de delăsare, de lipsă de serio
zitate și perseverență, de neglijare _a 
procesului de pregătire, ca și apariția 
oricăror semne de vedetism și cos
mopolitism.

Tn calitate de component al lotu
lui național de handbal, știu că sînt 
dator ca alături de ceilalți tovarăși 
din acest sport, să lupt cu toate ar
mele loialității și corectitudinii, pen
tru ca numele patriei noastre socia
liste — aflată într-o continuă și mul
tilaterală dezvoltare — să nu sufere 
nici o știrbire a prestigiului dobînd’t

prin politica înțeleaptă dusă pe plan 
extern și intern de partid, de secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. '

VALENTIN SAMUNGI 
maestru emerit al sportului 

la handbal

toare, pricepere și pasiune, viața sa 
însăși, binelui națiunii, dovedește încă 
o dată înaltul său patriotism, pre- 
conizînd un program amplu și adine 
cugetat de îmbunătățire a muncii.

Comunistului adevărat, așa cum 
subliniază tovarășul Ceaușescu. li sînt 
caracteristice viziunea critică lucidă 
asupra propriei activități, căutarea, 
neastîmpărul, intransigența față de 
lipsuri.

Am studiat și continui să studiez 
Documentele. Găseso în cuprinsul lor 
o imensă bogăție de idei, sfaturi 
bune, soluții. Dar, socotesc eu, ar fi 
o mare greșeală să avem față de ele 
doar o atitudine contemplativă, adi
că numai să le admirăm și să le 
aprobăm. Comandantul nostru drag 
și stimat ne cere acțiune. Trecere e- 
nergică, hotărîtă, la înfăptuirea lor, 
din prima clipă cînd au văzut lumi
na tiparului. Așa vom face I

MIHAI ALBU
maestru emerit al sportului la 
baschet, căpitanul echipei naționale

UN DOCUMENT DE ÎNALTĂ PRINCIPIALITATE
Asistăm în aceste zile la o gran

dioasă manifestare de unitate a în
tregului popor în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, al secreta
rului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această adeziune depli
nă, acest consens unanim' vin să de
monstreze o dată în plus 
politicii partidului, înalta 
pialitate marxist-leninistă. 
rul ei profund popular.

Prin această prismă și

justețea 
ej princi- 

caracte-
Prin această prismă și în acest 

context trebuie privite recentele pro
puneri făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru îmbunătățirea ac
tivității politico-ideologice a mem
brilor de partid, a tuturor cetățeni
lor patriei.

In țara noastră s-au depus efor
turi mari și s-au obținut realizări în
semnate în domeniul muncii de edu-

oație. Partidul, școala, universitatea, 
organizațiile de masă au avut acest 
obiectiv în centrul preocupărilor lor. 
Dar, după cum arată secretarul ge
neral, există în această privință mult 
loo de mai bine. Necesitățile dialec
tice ale construcției socialiste cer 
conștiințe umane de mare puritate 
etică, personalități integre, crescute 
într-un spiiit revoluționar, capabile 
să se ridice la înaltele cote ale mo
ralei comuniste.

Va trebui, așadar, să revedem și să 
restructurăm multe din părerile noa
stre, acordîndu-le la diapazonul re
centelor documente de partid, în care 
vedem o călăuză sigură spre țelul 
nobil pentru care milităm.

FLORIN GHEORGHIU
mare maestru internațional 

de șah

în programul de pregătire 
generală al handbal iștilor noș
tri fruntași în vederea viito
rului turneu olimpic de la 
Milnchen figurează și fotba
lul. Iată-i intr-o miuță înver
șunată pe stadionul din Po
iana Brașov.

în organizarea C.M.E.F.S. București și a ziarului „SPORTUL

Cupa Diana“-o competiție de amploare 
pentru dezvoltarea sportului feminin

Cu ocazia conferinței Con
siliului municipal pentru edu
cație fizică și sport Bucu
rești, a analizei modului 
în care se desfășoară activitatea 
sportivă, precum și a unei infor
mări prezentate în Comitetul 
Executiv al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
s-a făcut constatarea că în Ca
pitală există multiple resurse ce 
pot fi folosite pentru atragerea 
în mai mare măsură a femeilor 
in practicarea exercițiilor fizice.

Propunîndu-și să îmbunătă
țească, corespunzător cerințelor 
actuale, rezultatele în acest im
portant domeniu al mișcării 
sportive. C.M.E.F.S. și ziarul 
,.Sportul" au luat inițiativa or
ganizării unei competiții de 
mată rezervată femeilor,' „CUPA 
DIANA". întrecerile se vor dis
puta la 4 din disciplinele spor
tive cu cea mai largă audiență 
în rîndul tineretului feminin. Se 
preconizează deocamdată cu 
titlu de experiment, ca timp de

3 luni (începînd de la 1 august) 
femeile din toate sectoarele Ca
pitalei să fie angrenate in aceste 
întreceri de masă. Pentru reușita 
acțiunii s-au luat măsuri ca în 
asociațiile sportive să fie cre
ate condițiile materiale cores
punzătoare (terenuri, echipa
ment). Un corp de instructori și 
antrenori se va ocupa și va 
sprijini direct activitatea de pre
gătire a echipelor și sportivelor, 
de organizarea concursurilor. 
Iată disciplinele care vor face 
obiectul întrecerilor: CROS pe 
două grupe de vîrstă (pînă la 
25 și 'peste 25 de ani) cu 
faze pe asociații, pe sectoare și 
pe municipiu, TIR CU ARCUL 
(în fiecare I sector va exista 
cîte un centru de Inițiere), faza 
finală urmînd să reunească 3 
echipe a cîte 5 concurente, MI- 
NIFOTBAL (cîte două echipe în 
fiecare sector) la turneul final 
partlcipînd două serii e cîte 4 
echipe fiecare, precum și nn 
concurs de TENIS DE MASA.
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0 MICĂ SATISFACȚIE
PENTRU FAPTE MARI!
ce, dar chiar acum, în mo- 
lncep să scriu aceste rtn-

Nu știu de 
mentul cînd ___ „------------
duri, personalitatea lui mă copleșește. 
Pentru că este, în adevăratul Înțeles al 
cuvlntului, un om deosebit. Un om pe 
care ajungi să-1 prețui ești, imediat. In
tr-un chip aparte, după... ceea ce spun 
alții despre el.

Se numește Dumitru Rădulescu, înalt, 
cu părul albit, are 60 de ani împliniți și 
este directorul Taberei de pionieri și 
școlari din Timișul de Sus. Cind l-am 
vizitat, ne-a poftit in -
era de fapt.

UN MUZEU DE

biroul său care

17000 DE

KILOMETRI

PARCURȘI

CU

„CALUL DE FIER“

în vlr- 
nostru

noastre

SUVENIRURI
__ „_____________  __  curs invitației de 

a te așeza pe un scaun. Pentru că pe
reții camerei, etajerele, dulapurile, bi
roul. sînt pline de obiecte care de care 
mai interesante.

— Sînt aici de 11 ani, ne spune D. Ră
dulescu, timp în eare am primit de la 
copii — Ia plecare sau cînd au ajuns 
acasă — tot ceea ce vedeți.

Ne pune în față un carton înrămat pe 
care sînt tipărite cuvintele : „Pentru
mine darul copiilor este cel mâi scump 
tezaur din lume". Șl fiindcă sesizează 
că nu știm la ce să ne uităm mai intîi, 
ne vine în ajutor, începînd să ni le pre
zinte : „Păpușa aceasta este cadoul de

Imposibil să mal dai

Reținem dintre piesele aoestui veritabil 
muzeu : un mic tapet roșu pe care este 
un desen galben („realizat din găoacele 
viermilor de matase lipite pe catifea 
roșie") • un steag-fanlon, roșu („de 1* 
un grup de copil din R.F.G., purtat ca 
port-bonheur din 1964 pini In 1970 cind 
ml l-au lăsat mic"); o ilustrată cu foto
grafie. („Iluțu Mariana, a absolvit clasa 
a XH-a și vă salută") ; o reușită planșă 
reprezentînd momente istorice ale ora
șului Brașov, realizată din pietre dc 
mozaic („mi-a trimis-o Gabriel Koulpy 
din Brașov"); covorașe din jud. Argeș 
(„dar al pionierilor din Vîlcele"). păpuși 
din lemn („de la pionierii sovietici"). 
In cele două dulapuri, citeva articole 
trimise din Elveția, Austria. Franța spre 
a fi folosite : un ceas de mină, pixuri, 
mașină de ras, butoni de manșetă. Au 
rămas însă tot in cadrul expoziției. 
Aflăm șl ’

„AM

însă tot în
l de un veritabil record :

PRIMIT CIRCA 26 000 
DE SCRISORI"

gluma, ne sînt puse la dlspo-

spunea

îi ur- 
litera-

romancier, dramaturg, 
tic literar, polemist — Camil Petres
cu a arătat o mare pasiune și pentru 
exegeza fenomenului sportiv. în cro
nicile sale din ziarul de seară „Ga
zeta”. ca și in revista săptăminală 
„Foot-ball”. pe care a editat-o, între 
cele două războaie mondiale, pe 
cheltuială proprie, fecundul scriitor 
milita pentru statornicirea în sport a 
unei înalte etici, sau — cum 
el — a „jocului curat”.

Dacă în calitate ae cititor 
măream avid toată activitatea
ră. iar ca actor i-am interpretat pe 
scenă multe din rolurile solid con
struite in „Mioara”. „Mitică Popescu” 
și mai tirziu în marea frescă socială 
„Bălcescu" — ca fost jucător de fot
bal la D.V.A. 
articolele în 
denunța, cu 

și competență, 
nau sportul românesc din acea vre
me. Observații pertinente, săgeți bine 
ascuțite 
pacității 
oin anii 
coloanele 
vârâtă tribună, de la înălțimea că
reia Camil Petrescu lovea in tot ce 
era interes mercantil și combinații 
dc culise.

în numărul 1 al revistei (octom
brie 1937). editorialul semnat N. Gră
mătic (pseudonimul lui Camil Pe
trescu) supunea unui sever examen 
problema retrogradării echipelor Uni
rea Tricolor și Crișana, relevînd. in 
același timp, „jocul bun al lui Ion 
Bogdan, Oană și Dunăreanu”. In 
altă parte. N. Grămătic sublinia suc
cesele „cavaleriștilor români”, dar 
înfiera încercările aventuriste ale u- 
nor sportivi din „protipendadă", spu- 
nindu-le cu un virulent ton pole
mic : „Nu avem nevoie de nebuni în 
sport, ci de biruințe reale care să

Galați m-au cucerit 
care Camil Petrescu 
înaltă principialitate 
racilele care submi-

Îndreptate împotriva inca- 
unor conducători sportivi 
1937—38, toate făceau din 
revistei „Foot-ball" o ade-

dovedească rădăcinile adinei 
tualitățile neamului, rostul 
constructiv în lume".

Analizînd jocul echipelor 
din fiecare etapă a campionatului.
N. Grămătic făcea caracterizări Și 
cauterizări dintre cele mai necru
țătoare. Intr-un articol plin de cu
raj. Camil Petrescu cerea „retragerea 
picioarelor deliberative de Ia condu
cerea federației pentru ca să apară 
capetele”. Tot el dovedea și o largă 
înțelegere a tacticii moderne în fot
bal. in articolul intitulat : „Falimen
tul tripletei” (nr. 7 din 27 noiem
brie 1937). în care considera că 
țiuniie 
atacul 
pariția 
stituie 
demonstra că 
poate desface apărările".

Iată cum răsfoirea colecției revis
tei „Foot-ball". condusă 
aproape in întregime de 
trescu. ne poate fi utilă 
cînd problema tacticilor 
adecvate a „jocului curat” se pune 
cu aceeași acuitate ca și în anul 1937...

„ac- 
exclusiv frontale, purtate de 

Venusului. chiar și după dis- 
triplctci fraților Viîcov, con- 
o mare eroare". După care 

,numai jocul pe aripi

și scrisă 
Camil Pe-

și astăzi, 
celor mai

D. MORARU-SLIVNA

ADEVĂRURI
Prin mușcM ești neobosit. PrDi 

spirit eati de neînvins.
G. Călinescu

lată atleții. alergătorii. Ce În
seamnă a alerga ? înseamnă a 
ști să mergi mai repede declt 
tine însuți ! Ce înseamnă a sări? 
înseamnă a putea să te arunci 
dincolo dc tine însuți.

p. Vlalar

Nimic nu-I istovește 
subminează mai mult 
cit inactivitatea fizică

șl nu-1 
pe om de- 
prelungltâ. 
Aristotel

este de a
fa-

Rolul Învățămîntului 
cultiva în fiecare generație 
cultăți fizice. Intelectuale șl mo
rale.

A. Condorcet
Gimnastica înseamnă mișcare 

— sănătate. Iar sănătatea unei 
națiuni cel mai bun clștig In fo
losul omenirii

D. Ionescu

Culese de
Tiberiu CORNEȘANU

ÎNCEPUTURILE
Pe același stadion pe care în ur

mă cu 43 ani Virgil Ioan cîștiga pri
mul decatlon organizat în țara noa
stră, se va desfășura în aceste zile, 
campionatul României la cele zece 
probe atletice.

Fiind vorba de cea mai grea probă 
din atletism, merită să ne întoarcem 
privirile spre începutul acestei spe
cialități în care se împletesc atît de 
armonic : forța, viteza și rezistența, 
cele trei calități necesare unui atlet 
complet.

PERFORMANTA LU! 
VIRGIL IOĂN

anul trecut al copiilor din corul Radio"; 
„Pictura pe pinză este făcută pentru 
mine, în tabără, de doi copii din 
R.D.G...",

Cred că ar fi necesare cîteva ore pen
tru a afla proveniența fiecărui obiect.

Nu-i o _ 
ziție. Ocupă sertare întregi sînt de cu
lori diferite și scrise în limbile coreea
nă, franceză, rusă, italiană. germană... 
tn afară de scrisori ni se arată articole 
din ziarele apărute in zonele inundate, 
anul trecut. Citim titluri mari „Nu te 
vom uita, nene Rădulescu” sau „Mulțu
mim în numele copiilor noștri”... Apoi 
adrese oficiale de mulțumire sosite de 
la diverse întreprinderi, instituții sau 
organizații de pionieri care au trimis 
copiii aici.
BUN GOSPODAR AL TABEREI
Cel care a primit pînă acum două di

plome de onoare din partea Organizației 
pionierilor din România — în 1969 
1971 —- este și un bun gospodar. O 
mă dovadă : Dumitru Rădulescu a 
ales deputat în Consiliul popular al 
șuiul Predeal. Altele ? Le aflăm cu 
lejul unei plimbări făcute prin “ 
taberei, unde întâlnim numai 
realizate de el sau prin strădania 
pe un postament o rachetă mică 
beton, un bazin cu apă și fintînă 
ziană, pitici-statuete, leagăne ș.a.

Și 
pri- 
lost 

ora- 
pri- 

curtea 
lucruri 

lui : 
din 

arte* 
In 

anul 1970 a făcut circa 1 100 ore de mun
că patriotică ! Manopera și materialele 
recuperate au fost evaluate ca economii 
de 48 000 lei !

Crezi că ar putea fi uitată, vreodată, 
i,nene Rădulescu", dragostea dumitale 
pentru cei mici ?

Plecînd de la 
cititor care și-a 
un traseu de peste 2 000 de kilome
tri, cu bicicleta, un alt cititor, Gheor. 
ghe Carp, profesor la Școala gene
rală din Boghincea-Bîra, județul 
Neamț, ne-a trimis o interesantă 
scrisoare, în care susține că un ciclist 
ocazional ar putea parcurge zilnic 
o distanță mai mare declt 
dlcată de noi. Cu atît mai 
am ținut, însă, să-i ferim 
sau mai vîrstnicii amatori 
cicliste, de orice surprize 
consultindu-ne în această privință cu 
cicliști de performanță.

Dar, dincolo de această deosebire 
de păreri, ne-am oprit 
asupra celor scrise de 
Gheorghe Carp. Iată ce 
printre altele :

„Eu ani efectuat în vara
1969 două tururi ale României, fie
care dc peste 2 200 de kilometri, pe 
o bicicletă obișnuită românească 
„Carpați Super". In primul tur, de-a 
lungul a 14 zile, am mers cu 
die 
cel 
am 
de 
făcut și alte excursii și circuite pe 
aceeași bicicletă, 
17.000 de kilometri, 
trebuit să repar bicicleta 
singură dată (N.N. Le-ați 
mina destoinicilor muncitori de la 
uzina „6 Martie” din Zărnești ?). Am 
trecut cu bicicleta prin 31 de județe 
ale țării. Dacă doriți dovezi (N.N. se 
poale ? !) : peste 6 000 de kilometri 
parcurși cu bicicleta sînt certificați de 
peste 50 de agenții și filiale O.N.T. 
Să nu omit să menționez un lucru, 
zic eu, important : toate excursiile și 
circuitele le-am făcut de unul singur.

Ce v-am putea ura ? Succes în cel 
de al treilea Tur al României, de 
peste 2 800 de kilometri, pe care 
v-ați propus să-l întreprindeți în mo
mentul cind năzdrăvana dv. bici
cletă va fi pusă la punct de uzina 
din Zărnești.

sfatdrile date unul 
propus să acopere

aceea ln- 
blne ! Noi 
pe tinerii 
de tururi 
neplăcute,

cu interes 
profesorul 
spune el,

anului 1968-

o ine
lar în

12 zile, 
de 180

zilnică de 155 kilometri, 
de ai doilea, eare a durat 
realizat o medie zilnică 

kilometri. Menționez că am mai

străbătind 
In acest

peste 
timp, a 
doar o 

string

Cine poate spune că la vlrsta de 75 de ani, dr. docent Ion G, Garolu 
este bătrîn? Privindu-l in această fotografie, întreținîndu-se cu unul dintre 
cei mai mici tcnismani, aflăm un singur răspuns; tinerețea este aceea 
care îl caracterizează, Și cu siguranță că practicarea tenisului este una 
dintre explicațiile acestei prelungite vitalități..

Foto : Theo MACARSCHI

Pe courts-urile de la Tineretului

LA ȘCOALA TENISULUI
înapoiază în țară 
pentru o zi sau
Țiriac își includ

— chiar 
două — 
în pro- 
o vizită 

anume,

UN MECI DE FOTBAL
CARE N-A AVUT LOC

NICIODATĂ...
La sfirșitul acestui an, cu ajuto

rul sateliților artificiali de comuni
cație, telespectatorii vor putea ur
mări întrecerea dintre două echipe 
reprezentative, socotite cele mai 
puternice din cite s-au prezentat 
vreodată pe terenurile de fotbal.

Care slnt aceste două echipe ?
Prima este reprezentativa Brazi- 

zilei, cîștigătoare în anul trecut a 
campionatului mondial. Adversara 
ei e tot o campioană mondială, cu
ceritoare a campionatului mondial 
din 1958 și 1962. Nu vă grăbiți, nu 
e vorba de nici o greșeală. La 
finele anului se vor întîlni repre
zentativele celor două... Brazilii, 
echipa lui Feola va întîlni pe elevii 
lui Zagalo.

Meciul nu se 
pe gazon, ci pe 
relor. Ingenioase 
vor permite ca 
șoare nu după indicațiile antreno
rilor, ci urmînd calculele savante 
ale computerelor.

Una din companiile de televiziu
ne s-a gîndit să însceneze acest 
„meci* în acord cu indicațiile cal
culatoarelor în a căror informație 
au fost depuse toate datele — fizice 
și tehnice — privind pe cei 22 de

va desfășura Insă 
ecranul televizoa- 
combinații tehnice 
jocul să se desfă-

jucători, datele antrenorilor Feola 
și Zagalo, schemele tactice utilizate 
în diferite meciuri, capacitatea și 
neajunsurile echipierilor, forța și 
precizia loviturilor, viteza, deten
ta, particularitățile pregătirii lor și 
chiar date asupra calităților moral- 
volitive. Prelucrînd informațiile 
primite, computerele vor furniza o 
suită de faze aparținînd marelui 
spectacol fotbalistic. In raport de 
aceasta, un mare număr de regizori 
și operatori cinematografici vor a- 
lege și extrage scene corespunză
toare dintr-un material imens de 
cinearhivă. Pretutindeni unde au 
evoluat jucătorii celor două echipe 
se vor căuta și extrage episoade 
de joc, cu participarea „eroilor" 
meciului. Alternarea prim-planu- 
rilor cu lovituri la poartă, plonjoa- 
nele portarilor, combinațiile de 
mare efect, montate în flux, vor da 
o imagine absolut veridică a unui 
meci, care deși nu s-a jucat nici
odată, va concura cea mai palpa
bilă realitate.

Dar rezultatul ? Cine va învinge ? 
Răspunsul dat de computere va fi 
ținut absolut secret, pînă la sfîr- 
șitul transmisiei.

M. Fr.

Cînd se 
și numai 
Năstase și 
gram, de fiecare dată, cite 
la ștrandul Tineretului. Ce 
sau cine anume le îndreaptă pașii 
superearcpionilor noștri către acești 
neasemuit de frumos complex de 
agrement de la Șosea ? „Niciodată 
n-am putut rezista tentației de a 
schimba citeva cuvinte, și chiar cî
teva mingi, cu admirabilul meu prie
ten mai virslnic, maestrul Caralulis" 
— spunea Iile Năstase.

De altfel, puțini sînt cei care iu
bind tenisul, dar mai ales dorind 
să-și însușească tainele acestui e- 
legant sport, să nu se gîndească, în 
primul rînd. de a trece* prin școala 
fostului Davis-cupman al României, 
maestrul sportului Cristea Caralu
lis. „Nea Tache" — cum atît de 
familiar i se adresează cei care îl 
cunosc 
ani, eel mai 
ventat centru 
din Capitală.

Centrul de 
lui (în paranteză fie spus, ne în
trebăm de «e forurile responsabile 
nu vor să pună umărul pentru ea 
aici să ia ființă primul club de 
tenis din țară, toate condițiile fiind 
create ?) numără tn prezent 692 
de membri. Cine sînt aceștia ? Co
pii. salariați și pensionari. Se vor
bește mult în ultima vreme — și 
pe bună dreptate — de contribuția 
pe care sportul, mișcarea în aer li
ber. în general, o pot aduce 
prelungirea cit 
a tinereții, _ ___ ,___ .______ ...
țelor după orele petrecute în pro-

conduce de aproape opt 
ounossut și mai freo- 

de inițiere in tenis

la Ștrandul Tineretu-

la 
mai mult posibilă 

la reîmprospătarea for-

OMUL ȘI MUNTELE

DECATLONULUI ÎN ROMÂNIA
cation, cu 5672,10 puncte, în cadrul 
concursului de selecție pentru Jocu 
rile Olimpice de la Amsterdam.

Excelent jucător de rugby și bun 
atlet, el a fost in același timp și 
primul alergător român care a par
curs 400 m garduri sub 60 s., per
formanță care astăzi desigur este la 
îndemîna multor juniori, dar care 
în condițiile de pregătire și tehnică 
de acum patru decenii, reprezenta 
un rezultat meritoriu.

și s-au consacrat acestei probe, în 
urmă cu patruzeci de ani, nu putem 
uita numele unor atleți care și-au 
înscris performanțele în cartea 
aur a atletismului românesc, 
vorba
Herold, de Gh. Csegezi, de dr. Lu
dovic Biro, astăzi profesor univer
sitar la Cluj și mai tîrziu de prof 
dr. Clement Baciu, reputatul orto
pedist de la spitalul Brîncovenesc.

da
_________  ________ Este
de : polisportivul' Constantin

ATRACJIA DECATLONULUI
Deși cea mal grea probă, 

teresant de reținut 
putui ei, decatlonul 
atleti.

Din pleiada celor

că de 
a tentat

este in
ia înce 
pe mulți

nu

care au
Ea 28 iunie 1928, Virgil Ioan reușea 

să cucerească campionatul de încercat

L

ducție. El bine, am discutat cu cel 
puțin o sută de oameni dintre eel 
oare freoventează cele 14 terenuri 
de tenis de Ia ștrandul Tineretului 
și absolut toți ne-au confirmat (mai 
era nevoie ?) acest adevăr.

— Dimineața, pînă la orele 12 
ne spune 
pe terenuri an 
n.n.) și pensionarii (30 — n.n.). 
la ora 14 și 
nericului este 
salariați care, 
mente lunare

maestrul Caralulis — 
acces copiii (262 — 
” De

pînă la căderea înlu- 
rîndul celor 400 co 
pe bază de abona- 
sau pentru întregul 

sezon (15 martie — 30 octombrie — 
n.n.) își dispută înțîictatea în spor
tul alb.

Datorită afluenței din ce în ce 
mai mari de amatori ai învățăturii 
tenisului, se preconizează ca pentru 
viitorul sezon să fie amenajate încă 
două terenuri și să se mărească 
numărul vestiarelor. Poate chiar din 
acest an (dar în mod sigur din 
1972) se vor iniția întreceri între 
acest centru șîf altele din Capitală 
și din țară. Nu Încape Îndoială că 
astfel de concursuri ar duce șl la 
depistarea unor talente ce ar putea 
fi ulterior îndrumate către tenisul 
de performanță. De altfel, cîțiva eopil, 
printre care Nicușor Noiman (care 
acum joacă în echipa Dinamo Bu
curești). precum și Lucian Plăvițiu, 
Gh. Voica. Cristian Constantinescu, 
Călin Tulpan și alții au intrat, deja, 
în atenția antrenorilor unor elu-în atenția antrenorilor unor 
buri.

Dar importantă. în ultimă ____
ță, nu_ este performanța. Și maes- 

urmărește 
și a reușit 
un propa- 
cele mal 

„medic’’

lnstan-
trul Caralulis nici nu 
acest lucru. El vrea — 
cu prisosință — să fie 
gator al uneia dintre 
frumoase discipline și un 
care. în loc de doctorii, recomandă 
practicarea sportului.

I. G.

Maestrul eme
rit al sportului, 
J. Popescu, \ pe 
care l-ați văzut 
evolulnd cu a- 
tîta dezinvoltură 
pe terenurile de 
handbal, s-a lă
sat copleșit de 
emoție, zilele tre
cute, cînd t-a 
prezentat in fața 
Ofițerului de sta
re civilă. Dar 
și-a învins repe
de tracul, răs- 
punzind cu un 
„da" categoric la 
clasica întrebare: 
„vreți să luați in 
căsătorie pe..?

Cele mai bune 
urări tinerei fa
milii: Lidia și Ion 
Popescu. Le do
rim mulți... pași 
(nu doi!) pe dru
mul fericirii, al 
împlinirilor.

Foto și text i 
N. DRAGOȘ

PERFORMANTA LUI 
NICOLAE OGRINJA

în același timp, nu putem să 
ne aducem aminte de performanța
lui Nicolae Ogrinja, care, în 1929, 
ameliora recordul la decatlon, reu
șind să totalizeze 5711 p. Originar 
dintr-o comună din Argeș, 
care venise de la coarnele 
a descoperit atletismul în 
reușind în primul lui an de practi
care a sportului să se afirme în cea 
mai grea probă atletică.

Cine va deveni acum „atletul atle- 
ților ?“ Vasile Bogdan ? Kurt Șokol ? 
Andrei Șepci ? Mihai Nicolau? Sau 
poate altul, pe care atletismul l-a 
ținut pînă acum în dulcea lui taină?

prof. Emil MORȚUN

Ogrinja. 
plugului, 
armată.

Am văzut tăul, de nenumărate ori 
Ii simțeam tăcerea și unda străvezie. 
Așezat pe mal, ascultam văzduhul, 
bănuind zvonul văilor. Poteci croite 
de nimeni rătăceau pe întinsuri. Și 
niciodată n-a fost altfel. De oriunde 
am venit și oricit aș fi zăbovit la 
Bilea Lac, negreșit urcam la Iezer. 
Dar azi era ca nicicînd. Crestele se 
profilau energic. Firele pîraielor de
senate cu creion de argint sclipeau 
în umbra pădurilor. Trecusem căl
dări cu grohotiș și bolovani în de
zordine, azvlrliți de uriași în hăuri. 
De mult a rămas în urmă fereastra 
dăltuită-n stîncă. Colțari sculptați 
de-o mină nevăzută acolo unde zmeii 
și-au încercat puterea. Pășeam pe 
birna bordisită cu smocuri de iarbă. 
La marginea potecii l-am văzut din 
nou. Același ochi albastru nepătruns. 
Avea pe semne taina încrustată 
adincuri. Capre sprințare, cu păr 
cios ca noaptea, veneau o dată 
zorile sau înserarea. Amușinau, 
gănindu-se pe picioare subțiri, 
oglindeau cochet, dispărînd apoi 
tancuri. Ciobanii sau tăcerea au 
scris pe unde numele lui. Și așa a 
rămas. Dar 
știute era 
nepăsarea-i 
lași nume.

își întindea leneș
lac, un soclu înalt de ciment, 
fi ? în pragul cărării ne-au 
replici seci :

în 
lu- 
cu 
le- 
Se 
pe 

în

acum ceva din locurile 
schimbat. In stingă, în 
milenară, vîrful cu ace- 
De partea cealaltă Bu- 

spinarea.tea nu 
Lingă 
Ce-o 
ajuns

— Un monument.
— Monument ? Dar pentru ce î
— In amintire.
— Amintirea cui ?
Și nimeni n-a mai răspuns. Am 

coborît serpentina abruptă la Bilea. 
Peste puțin, soarele a răzbit. La 
ceas tîrziu, cabana de pe lac se um
plea de turiști. Pîlpiirea lămpilor 
dezvăluia unghere ciudate. Trudiți de 
mers, drumeții își povesteau etapele 
și peripețiile. Unii mai însingurați

o

CE REPREZINTĂ SPORTUL
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ?

O anchetă in rindul candidafilor 
de la I.E.F.S.la studenfie

Am fost tn această săptămînă în lu
mea emoțiilor, a așteptărilor îndelungi 
și a planurilor pe care le fac și refac 
in fiecare zi candidații la studenția 
sportivă, tn pragul carierei de profesor 
și antrenor, am socotit firesc să le pu
nem tuturor întrebarea 
sportul în 
citeva din 
primit :

„Sportul 
ceva care 
timid neîncrezător în forțele sale 
tr-un om care are acum curajul' să pri
vească deschis înainte. îmi plac sporti
vii care muncesc ore, zile, ani pentru o 
secundă mal puțin, pentru un centime
tru mal mult". iVăduvoiu Dumitru, Ga
lați).

„Cine practică sportul este tn posesia 
unei mari cantități de aur imaterial". 
(Tache Mihal, București).

.Sportul e pentru mine o pasiune. Cu

.......... ........ ,,ce reprezintă 
viața dumneavoastră lata 
răspunsurile pe care le-am

a însemnat pentru mine acei 
m-a transformat dintr-un 

................................ ■ m-

ascultau cu gîndul dus. La masa 
lungă o mină de tineri își făceau 
programul de lucru. Se agitau gravi, 
preocupați. Din nimic izbucneau în 
rîs. Le-am urmărit cu plăcere cu
mințenia vorbelor și a glumelor. Din 
mijlocul lor se înfiripă un glas ca 
un descîntec :
...„Aduceți copilul aci lingă pietre 
Să-nve(c povața bătrinelor vetre...*

Cu toții au continuat ușor cînte- 
cui de leagăn.
Aduceți copilul aci lingă stîncă
Să-nvețe că munca e taina cea sfîntă. 
Așa a căzut vălul. Povestea monu
mentului ce-1 construiau acești ti
neri. Am aflat-o atunci... Luminile 
erau stinse de mult. Frigul se făcea 
simțit. Stăm pe terasa cabanei. Zi- 

■durl uriașe ferecau, în cercul lor, 
casa de pe lac. Din șaua Doamnei 
muchea Paltinului se contura ener
gic pînă îa Capra. Gîndeam la cei 
trei temerari care... Intr-o zi de iarnă 
porniți în coardă pe Vîrful Capra, 
l-au cucerit. De sus, căldări împlîn- 
tate-n adînc și lanțuri, de spinări al
bite erau de-o sălbăticie fără egal

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dar cutezanța nu Ie-a fost Iertată. 
Un zgomot dur, cu lungi ecouri, a 
tulburat tăcerea crestelor. Bulgări u- 
riași alunecau amețitor, 
du-se în iezer. Cercuri 
rătoare, apoi mai mici , 
liniștit. In zadar i-au căutat pînă 
tirziu în primăvară. O 
pirea zăpezii au fost găsiți de primii 
păstori ajunși pe briul lacului. Plu
teau pe unda străvezie cu munții 
căpătii. Din zori pînă în amurg, 
ciute în straie mohorîte, cu ochiu-n- 
lăcrimat veneau la veghea de pe lac. 
Pentru ei se găseau aici băieți și fete 
de la diferite facultăți spre a dăltui 
in piatră nobilul avînt al tinereții. 
Oriunde te vor mîna pașii, plecînd 
de la tăul Capra, vei fi urmărit pînă 
peste zări de ciudățenia firii.

Și niciodată nu vei uita 
înfiripată într-o 
fluierul vîntului.

CORESPONDENTUL NOSTRU

...Aduceți copilul 
Să-nvcțe povața

I
I
I
I

prăvălin- 
largi, tremu- 
și totul s-a

dată cu to-

seară de
melopeea 
taină pe

DIN ITALIA, DISTINS

cu un Înalt ordin

aci lingă 
bătrinelor

pietre 
vetre...

A. GHEORGHIU

Corespondentul ziarului nostru în 
Italia. Cesare Trentini (redactor al 
cotidianului de specialitate „Stadio’’ 
care apare la Bologna) a fost distins, 
recent, cu titlul de Cavaler al Ordi
nului Republicii Italiene pentru me
rite deosebite în activitatea depusă 
în domeniul gazetăriei sportive. '

Apreciat comentator de fotbal și 
responsabil al rubricii de box-ama- 
tor în redacția ziarului susamintit, 
Cesare Trentini este un colaborator 
activ al presei noastre sportive 
(„Sportul” și „Fotbal”). La felicitările 
primite din partea președintelui Fe
derației presei italiene și a ziarului 
în care lucrează, le adăugăm și pe 
cele ale redacției noastre.

“1

GHENEA, BAIA MARE. Dv. vă în
doiți de legitimitatea penalty-ului 
care l-a permis Stelei să egaleze, în 
finala Cupei României, cu Dinamo, 
pe considerentul că faultul asupra 
lui Sătmăreanu nu s-ar fi comis în 
careu, d pe linie. Șl vreți să aflați 
părerea noastră. Xat-o : sancțiunea a 

perfect

faultul s-ar fi produs pe linia 
metri, cum susțineți dv., liniile

regulamentară, chiar

ic
'J,

am făcut mult sport, rămfne 
pasiune neîmplinită" (Vorni-

toate că 
mereu o 
cescu Ion, Craiova).

„E un mijloc de a cunoaște mal bine 
oamenii" (Tomescu Marian, București).

„Sportul e pentru mine o permanenta 
căutare. De fiecare dată cind lipsesc de 
pe terenul de sport simt că am pierdut 
ceva. Acel ceva e sportul" (Macra Vio
rel, orașul Bistrița).

„Sportul e o bucurie pe care 
simți orice om, de la copil la 
(Tone Ion, București).

Transcriind aici gindurile lor 
sport, am căpătat convingerea că tinerii 
aceștia au pus în opțiunea lor pentru 
l.E.F.S. ceva din căutarea, emoția, aurul, 
bucuria sufletului lor. Ceea ce repre
zintă, la urma urmei, un prim examen 
reușit.

o poate 
bătrîn"

despre

S. STANESCU

I

I
I
I
I
I
I

de 16 i____ ______ ___ -■«. -
făclnd parte din suprafețele de joc 
Pe care le delimitează. Este adevărat, 
însă, eă, în această situație, mulți 
arbitri evită să fie atît de... preciși 
în aprecierea locului unde' s-a pe
trecut Infracțiunea, acordînd astfel 
în locul penalty-ului cuvenit, o lovi
tură de la 16 metri, mai puțin... ex
plozivă.

CONSTANTIN CHES ROM'JT.US, 
MAMAIA. Ne întrebați dacă renu
mita echipă de fotbal Dinamo Mos
cova a jucat vreodată la noi î S-ar 
putea răspunde : șl da Și nu I Da, 
fiindcă, în 1957. Dinamo Moscova a 
jucat la Brașov cu Steagul 
pierzînd cu 8—2. Nu, fiindcă 
rîndurile oaspeților absentau 1 
jucători de bază. Dar, chiar și 
aceste condiții, performanța brașove
nilor nu este la îndemîna oricui.

I. DIMA, COMUNA QIUVARAȘTI. 
Vă proclam învingător în „meciul" 
pe care l-ați angajat cu cîțiva prie
teni din comună. Pentru că: 1. Oc-

timp, la 
are In 

asupra 
Perfor- 

_ ___ ________ Havana.
Vreau să mal arăt că încă un șahlst 
român, Victor Clocâltea, se numără 
printre puținii jucători " ‘ 
au reușit să-l învingă 
Vama) 1

ION ARGEȘEANU, 
Piteștlul a participat pentru 
oară la campionatul diviziei A, 
ediția 1961—1962. Reprezentanta orașu
lui, Dinamo, s-a clasat pe ultimul 
loc, retrogradlnd în divizia B. După 
2 ani, ded în ediția 1964—65, pitește- 
nll aveau să-și facă reapariția In di
vizia A, mențlnîndu-se de-atuncl 
ferm în prima divizie, iar în ediția 
1967—1968 Cind chiar pe punctul de 
a cîștiga campionatul ! Pe potou. 
Steaua a smuls, însă victoria, F.C. 
Argeș ocupînd locul al doilea.

TEODOR POPA, ROȘIORI DE
VEDE. Ne întrebați. în glumă, cînd 
este fixată j •
pentru suporterii dezamăgiți 
echipă 
pot 
dar

I
II

roșu, 
din 

mulți 
i în

tavlan Popescu a jucat, un 
Rapid. 2. Florin Gheorghiu 
palmaresul său o victorie 
celebrului Robert Fischer, 
manța a fost realizată la

din lume care 
pe Fischer (la

HUNEDOARA. 
prima 

în

perioada de transferări 
de o 

sau alta. Aceste transferări 
avea loc în tot cursul anului, 
ele nu se produc aproape nici-

odată, 
tornlc 
suferă 
comportare slabă.

Suporterul este 
declt jucătorul, 
mal mult cînd

mult mal sta- 
Șl, parcă, șl 
echipa are o

vii
I
I

NACIU. TURNU SEVERIN.PETRE NACIU, TURNU SEVERIN. 
Deocamdată, nu există nici o infor
mație demnă de luat In seamă, In 
legătură cu posibilitatea unei revanșe 
Frazier—Clay.

ELENA MINZAT, SIBIU. Dinamo a 
renunțat la Includerea In lot a *** 
tulul el jucător, Alexandru Boc, 
ceruse transferarea la echipa 
șoseaua Ștefan cel Mare.

VIRGIL POENARU, SIBIU. 1. 
alăturăm felicitărilor pe care le a- 
dresațl dv. echipei Vulturii Lugoj, cu 
prilejul promovării ei în divizia B. 
Aș vrea chiar să-i amintesc că există 
șl divizia A, eșalon din care a făcut 
parte cîndva..

LUCIAN ILCAU, TIMIȘOARA Șl D. 
DUMITRU, COMUNA TINTEA. Vă 
rugăm, în primul rînd. să ne Iertați 
dacă n-am reușit să deslușim bine 
numele dv Dar, credem că acest lucru 
are mai puțină Importanță. Să vă 
răspund la întrebarea pe care ne-o 
puneți în legătură cu Școala 
reală de antrenori. Această 
funcționează pe lingă l.E.F.S. 
ca scop să califice antrenori 
mătoarele ramuri de sport : 
box, haltere, fotbal 
atletism, judo, fotbal, lupte, 
haltere, tir și scrimă (secția 
frecvență). Durata studiilor : 2 ani. 
Admiterea elevilor se face prin con
curs unitar pentru toți candidațli, in 
limita numărului de locuri stabilit de 
către C.N E.F.S. și aprobat de Mi
nisterul învățămîntului. Concursul de 
admitere are loc între 25—39 septem
brie. cererile de admttere urmînd să 
fie adresate cu 15 zile înainte. Con
diții ? Diploma de bacalaureat. De 
aici, începe totul, celelalte acte, cum 
ar fi cel de naștere, fiind la înde- 
mîna tuturor !

ilustrații: N. CLAUDIU

fos- 
care 
din

Ne

postll- 
școală 
și are 
in ur- 
lupte, 

(secția serală), 
box. 
fără

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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G1MNAȘT1I ROMANI SE PREGĂTESC 
INTENS PENTRU MECIUL CU ECHIPA S.U.A

w

L

Succesul net al gimnaștilor 
mâni la cea de a III-a ediție, de la 
Belgrad, a campionatelor balcanice 
constituie un motiv în plus -pentru 
abordarea cu toată răspunderea, de 
către sportivii noștri, a apropiatei 
confruntări cu selecționata Statelor 
Unite. In ultimele zile, sala de la 
Complexul 23 August a cunoscut zi 
de zi, o animație deosebită.

Petre Mihahic. Gheorghe Păunescu. 
Mircea Gheorghiu, Vasile Coșariu (în 
fotografie, la inele), Dan Grecu, Ni
colae Achim și alți gimnaști bucu- 
reșt.ent, și-au continuat cu asiduitate 
pregătirile, repetînd sau adăugind 
noî elemente de dificultate și spec
taculozitate exercițlilor liber 
cu care vor concura în ziua de 22 
iulie în Palatul sporturilor din Cons
tanta.

Din echipa masculină a oaspeți
lor anunțată pentru turneul din

alese

România, cel mai valoros gimnast 
este, indiscutabil. Marshall Avener (20 
ani, student în anul II la Facultatea 
de economie din New York, campion 
al universităților de Est), Specialita
tea sa — calul, aparat la care la cam
pionatele mondiale de la Ljubljana 
a obținut cele mai bune note din 
cadrul echipei S.U.A. Una din per
formanțele sale cele mai remarcabi
le — locul al treilea în meciul S.U A 
— U.R.S.S. Cei mai vîrstnici com
ponent! a! echipei S.U.A. — George 
Greenfield (de asemenea, participant 
Ia C.M de in Ljubliana). și Joseph 
Litow, absolvent al Facultății de ar
hitectură. ambii de 24 d'e ani.

Unul din cei mai talentați șl de 
perspectivă gimnaști din S.U.A. e?te 
socotit în prezent. Gary Morava (19 
ani. student la Universitatea din Il
linois), pe care-1 vedeți în foto
grafie evoluînd la sol.

CAIAC-CANOE: FINALELE JUNIORILOR
Lacul Snagov va găzdui, începînd 

de săptămîna viitoare, finalele cam
pionatelor republicane de caiac- 
canoe rezervate juniorilor (mici și 
mari) și tineretului. Concursul, care 
durează trei zile (joi, vineri, sîm-

bâtă) programează — pe noua pistă 
a lacului — curse de 500 și 1 000 m. 
Vor evolua, după programul olimpic 
(serii, recalificări, finale) sportivi 
din întreaga țară, cîștigători ai fa
zelor de zonă.

FINIȘ, „

DIN NOU DESPRE
LEACUL UNIVERSAL

mal mecanizată și 
cerințe fizice tot 
o amenințare rea- 
fizic, capacitatea

într-o lume tot 
automatizată, cu 
mai reduse, există 
lă ca potențialul 
motrică a oamenilor, să scadă mereu.

Savanții au sesizat cu precizie că 
bolile veacului XX sînt in strînșă 
legătură cu dezvoltarea stării de se
dentarism în care se complac tot 
mal mult semenii noștri. Cercetările 
demonstrează fără putință de tăgadă 
că imbătrînirea fiziologică prematură 
a organismului uman este in direc
tă conexiune cu penuria de mișcare 
la birou. Apoi, televiziunea, radioul, 
viața familială cu solicitările el. ne 
imobilizează prea mult in raza casei 
noastre.

In astfel de circumstanțe, ne-am 
obișnuit să vegetăm. Există o ten
dință. atractivă le prima vedere, dar. 
în fond, nesănătoasă, chiar pericu
loasă de a ne odihni pași”.

Proteiăm în felul acesta 
mul ? Ti creăm condiții de 
re ? Practica arată că nu. 
trivă. asistăm. în aceste condiții, la 
o progresivă atrofiere a membrelor 
și organ’lor. la o lenevire. la o tot 
mai defectuoasă funcționalitate a 
lor. Tar un organism hinotrofic. aco- 
nerit cu tesut adinos. linsit. de mo
bilitate și de forță, reprezintă (este 
cazul s-o mai repetăm ?) un teren 
propice. ..tentant” pentru maladiile 
cele mai periculoase, specifice tim
purilor noastre, care privesc circula
ția inima etc.

Am citit recent cartea cunoscutu
lui om de stfintă suedez P. O. As- 
trand. Intitulată : ..Cum să îmbună
tățim condica fizică”.

Fiziologul scandinav, de altfel un 
devotat competent prieten al spor
tului. analizează. în cartea amintită, 
condiția fizică actuală a semenilor 
săi. utilizează datele experiențelor 
generale si personale (de altfel, no- 

----“-------------------
pe

organis- 
bunăsta- 
Dimpo-

reafirma ideea
■ liber, mersul 
exercițiile fizice șl 

au dever it astăzi, mai mult 
indispensabile

torii) pentru a 
mișcarea în aer 
jos. plimbările, i 
sportul 
ca orieînd. tot aiît de 
ca aerul, ana. hrana.

EI ne îndeamnă să 
la viața civilizată, ci 
Ia prea multe sieste și 
liniind că vîrsta cronologică și cea 
fiziologică constituie două aspecte

renunțăm, nu 
la comodități, 
tabieturi. Sub-

ROZA VÎNTURILO R - 4"
însemnări din tabăra de orientare turistică a pionierilor, organizată la Cheia

Nu știu de ce, dar aflat zilele 
trecute Ia Cheia, gîndul mi-a zburat 
la primele versuri ale poeziei Mio
rița : „Pe-un picior de plai / Pe-o 
gură de rai" — pe care le-aș fi 
continuat, ad-hoc, cu altele •— „Tată 
vin în cale ' Se cobor la vale / 
Zeci de mititei / Pui de ciobănei..."

Așa a fost la Cheia în săptămîna 
trecută. Zi de zi, pe drumurile sta
țiunii, pe potecile munților, ureînd 
sau coborînd, puteai vedea mereu 
pionieri. Ei se îndreptau spre anu
mite puncte notate pe hartă și pe 
care le determinau cu ajutorul bu
solei. Mai mult decît un concurs 
de orientare obișnuit ? Fără îndo
ială că da. Pentru cei care n-au 
aflat încă, la Cheia — între 1 și 14 
iulie — a fost tabăra de orientare 
turistică „Roza vînturilor" — edi
ția a IV-a.

Mai precis ne-a explicat scopul 
taberei directorul ei, tovarășul Ni ■ 
colae Stănescu, profesor la liceul 
I. L. Caragiale din Ploiești.

„Tabăra, ne-a spus dînsul, a fost 
organizată în scopul desfășurării 
finalei pe țară a concursurilor de 
orientare turistică „Roza vînturi
lor". Excelente, aceste concursuri 
pentru dezvoltarea simțului de 
orientare al copiilor, a călirii or
ganismului lor. Se știe că ele cer 
rezistență, gîndire spontană, cunoș

geografie, simț de orien- 
plus sînt reconfortante...

vorba
ne-am

tințe de 
'are. în

Fi'nd 
sportivă, 
date. In tabără au fost circa 260 
de copii, în medie cîte 6 din fiecare 
județ, dintre care 3 băieți și 3 fete. 
O noutate : în acest an, concursul 
a fost internațional, întrucît au 
participat și două echipe — tot de 
cîte 6 copii fiecare — din Ungaria 
și Polonia. După terminarea între
cerilor în clasamentul internațio
nal, pe locul I s-a situat echipa 
Ungariei, urmată de România și 
Polonia. S-au alcătuit și trei cla
samente naționale în care, de fie
care dată —. felicitările noastre ! 
— locul I a fost monopolizat de 
reprezentanții județului Timiș. 
Deci i

Clasament general
1. Județul Timiș
2. Județul Alba
8. Județul Prahova.
BĂIEȚI : 1. Jud. Timiș : 2. jud. 

Satu Mare; 3. jud. Prahova.
FETE: 1. jud. Timiș ; 2. jud. Alba ; 
3, jud. Buzău.

Finala unui concurs 
turistică, rezultate, 
Tabăra de la Cheia — 
joritatea copiilor erau 
14 ani — a fost însă, 
minunat prilej de recreație, o exce-

de o competiție 
notat și cîteva

de orientare 
clasamente, 

în care ma
in vîrstă de 
în plus, un

VACANȚA ELEVILOR DIN JUDEȚUL MUREȘ,
9 9

0 PLEDOARIE PENTRU SPORT!
Și în Județul Mureș — ea pretutindeni 

în țară — s-au luat măsuri pentru ca 
tot mat mulți copii și elevi să-și pe
treacă vacanța în mod plăcut și util, 
organiziridu-se pentru ei competiții spor
tive centre de selecție, tabere (pe 
ntrste). întreceri pe străzi, asigurln- 
du-li-se în același timp baza materiala 
sl cadre de specialitate în vederea prac
ticării exercițlilor fizice și a sportului.

țr.ste Interesant de arătat că un număr 
de ÎJW do elevi vor face excursii in 
nerimetrul luflețului. in tară și peste 
hotare (R.P. Ungară. R.S. Cehoslovacă, 
RD. Germani). Cei rămași acasă au la 
dispoztție terenurile ți bazele sportive 
din cadrul 
concrete...
• Pentru 

fpînă la 12 
rele tudus 
șl Tq. 
dotate 
care vor participa Să de

• Cluburile A.S.A. Ta. 
reșul au asigurat pe tot 
canței centre de inițiere 
do masă, tenis de cfmn

mltetul Județean U.T.C. are în proiect 
organizarea unei excursii In circuit, cu 
vizitarea orașului București la care, de 
asemenea. s-au înscris numeroși elevi.

Din programul vacanței de vară nu 
vor lipsi nici taberele școlare și pionie
rești în ale căror programe activitățile 
cultural-sportive constituie nota domi
nantă.

lentă vacanță pentru micuții .pio
nieri care au stat în aerul curat al 
munților, au făcut baie și plajă, 
au luat parte la campionatele ta
berei la 
masă și 
excursii.
două din 
tele Roșu, Tigăile, Sfinxul 
cea, Cheia; Cheia, Muntele 
Zăgan, Gropșoarele, Cheia) conchi
dem ca tabăra de orientare turis
tică de Ia Cheia a fost o reușită. 
Un minunat prilej dl cunoaștere 
a patriei, un pa.) de seamă în pro
cesul creșterii și dezvoltării armo
nioase a micilor participanți.

Modesto FERRARINI

fotbal, volei, tenis de 
șah, au făcut frumoase 
Nu înainte de a 
traseele străbătute

aminti 
(Mun- 
Brato-
Roșu,

Oameni fi

LA SFIRSITUL VACANTEI
diferite ale existenței umane. Astrand 
ne pretinde, in interesul sănătății 
fiecăruia dintre noi. să uităm de
seori că există in blocul nostru as
censor, că dispunem de mijloace de 
transport comun și proprii $1 să 
punem in circulație, cu consecvență, 
propriile și naturalele mijloace 
locomoție : picioarele.

Dar, problema in speță are 
verse fațete. Mișcarea reprezintă 
și un mijloc eficace de grăbire a 
sănătoșirii celor bolnavi sau operați. 
Medicii recomandă tot mai insistent 
coborirea bolnavilor din pat, cit mai 
repede, după o intervenție chiiurgi- 
cală, sau după ameliorarea unei 
afecțiuni.

Se mal aud glasuri care afirmă 
că unii oameni, datorită profesiunii 
lor dinamice, n-ar mai avea nevoie, 
chipurile, de mișcare în aer liber. 
Profund greșit. Profesiunile, prin na
tura lor. exersează anumite părți 
ale corpului, anumite segmente, anu
mite organe. în aceste condiții, in
tervine necesitatea echilibrării orga
nismului, necesitatea compensării, ca 
urmare a travaliului efectuat intr-un 
anumit mediu. Cîteva exerciții de 
înviorare, dimineața, cu ferestrele 
deschise, urmate de o plimbare lun
gă de 3—4 statii de tramvai sau 
autobuz, spre locul de muncă — 
aceasta zilnic — iar în timpul liber 
— programe de mișcare, atrăgătoare 
șl diversificate, combinate cu prac
ticarea unei ramuri de sport la ale
gere. ar putea renrezenta pentru 
oricine, femei sau bărbați, tineri sau 
vîrstnici. jaloane ale dorinței și holă- 
rîrii de a menține bunăstarea cor
pului. sănătatea sa.

Să medităm mereu la faptul că 
sănătatea proprie se află, de cele 
mai multe ori. în mîinile noastre.

prof. L. ROPOT

PLANORIȘTII 
LA START
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Pe traseul Iași—Tîrgul Frumos 
—Iași (100 km) s-a desfășurat pri
ma probă din cadrul etapei a doua 
a campionatului republican de zbor 
fără motor. Au luat startul 13 spor
tivi piloți, reprezentînd aeroclubu
rile din București, Craiova, Brașov, 
Iași. Iată ordinea primilor cinci 
clasați : 1. Gheorghe Răiieanu (Cra
iova) . 1000 p, 2. Boris Grabcev 
(București) 859 p, 3. Nicolae Borș 
(Brașov) 851 p, 4. Aurel Otînjac 
(Iași) 850 p, 5. Ion Pavel (Iași) 
770 p.

în proba a doua — zbor de vi
teză cu țel fix 
km) cel mai bun 
realizat de Boris 
rești) 1000 p. Pe 
re : Ion Pavel (Iași) 940 p, 
Iosub (Iași) 890 p, 
(Brașov) 622 p.

Clasamentul general după două 
probe : 1. Boris Grabcev (București) 
1 859 p, 2. Ion Pavel (Iași) 1710 p,
3. Nicolae Borș (Brașov) 1 473 p,
4. Gheorghe Răiieanu (Craiova) 
1 360 p, 5. Aurel Otînjac (Iași) 
1 262 p.

(Iași—Bîrlad—104 
punctaj a fost 

Grabcev (Bucu- 
locurile următoa- 

Ion 
Nicolae Borș

fapte din Deltă

VISUL UNEI INSTRUCTOARE
CU-Am plecat din Tulcea. dornici să 

noaștem oameni și fapte din Deltă. După 
vreo 40 km de drum, ne-am oprit în 
satul Murlghiol, E o zi posomorită, din 
cauza furtunii care s-a abătut peste 
noapte Mulți pescari n-au mai plecat 
în larg, trebăluind. în schimb, pe lîngă 
casă. Atenți la tot ceea ce se petrece în 
jurul lor. oamenii întîlniți ne-au lăsat 
impresia că ascultă ceva, așteaptă ceva, 
zăresc ceva. De aceea, la prima vedere 
am crezut că sînt foarte rezervați, dar 
în fsot sînt comunicativi și ospitalieri.

— Bine ați venit. > le intîmpii 8 o tînărâ 
fată înaltă, blondă. Poftiți in casă. La 
noi vremea se schimbă ca la munte.

Ne aflăm în casa profet. Iar ei suplini
toare de educaț'e fizică. Aurica Zaha- 
rescu, instructoarea sportivă, despre care 
ni se spusese la Consiliul județean de 
la Tulcea ca e „o fată și 1umătate“ Cit 
de mult s-a transformat viata oamenilor 
de pe aceste meleaguri ! Priveam la 
gospodăria gazdelor noastre. O clădire 
din cărămidă, cu mai multe camere. în
grădită cu un gard ornamental din fier 
și beton. De altfel, văzusem, în timp ce 
o căutam pe instructoarea sportivă, nu
meroase case noi. acoperite cu tablă. 
Aveam să aflăm că în casele pescarilor 
și țăranilor cooperatori a intrat de mult 
becul electric și. în consecință, crește 
necontenit numărul televizoarelor, al 
mașinilor de spălat.

După ce instructoarea ne-a vorbit des
pre echipele de volei, handbal și bas
chet. care au făcut ca asociația sportivă

Iau
Viitorul Murlghiol să fie apreciată 
tot Județul, gazda ne-a invitat să vizi
tăm noul hangar de caiac-canoe, situat 
pe malul ghiolului de lîngă sat.

— Vedeți, în urmă cu cîteva săptămini, 
aici nu era nimic. Cu ajutorul C.J.E.F.S, 
Tulcea și prin munca patriotică a tine
rilor și vîrstnicilor noștri, a apărut acest 
hangar, pentru 40 de ambarcațiuni cu 
vestiar, magazie și birou. în curînd, vom 
termina și pontonul.

Am aflat că pasiunea tinerei instruc
toare este caiacul și canoea, că își îm
parte munca între catedră și apă, ocu- 
pîndu-se de inițierea tinerilor în acest 
sport dur

— E o bucurie pentru noi. continuă 
instructoarea — că ?-a reîntors acasă 
fostul campion. Constantin Manea, care 
va lucra aici ca antrenor. Servitei Con- 
drat. Niru Colesnîcencu. Năsta«.e Conto- 
lenco, Veta Colesnîcencu. Ștefana Nico
laev, Niculae Aftene si alți tineri dotați, 
care gratie seriozității dovedite la an
trenamente. vor avea multn de învățat 
din vasta experiență a fostului campion, 
mergînd sigur spre consacrare. Acești 
copii îmi inspiră multă încredere. Dacă 
’ —. —sa: »■ vețj vedea cum se pre-

sport, ce vă mal pasio-

este să devin anul a- 
free-

în

Vacanța fotbaliștilor este pe sfîr- 
șlte. După ctteva zile petrecute In 
arșița litoralului sau în frumusețea 
austeră a munților, după zile de 
odihnă In sinul familiilor, băieții 
gazonului intră, iarăși, In febra pre
gătirilor unul nou campionat. încep 
antrenamentele in aceste zile șl toa
tă lumea știe prea bine că roadele 
vor fi culese în proporție directă 
cu munca din această perioadă. Pri
mele relntîlnirl s-au petrecut chiar 
săptămîna aceasta, iar în următoarele 
7 zile, toate cele 16 divizionare vor 
intra in focul antrenamentelor.

Intîi s-au adunat harnicii băieți 
ai dr. Rădulescu, luni. C.F.R.-ul 
clujean a pornit tare, cu trei antre
namente pe săptămînă, fiecare cu 
două ședințe (dimineața și după 
amiaza).

Ziua celor mai multe întîlnlrl a 
fost la mijlocul săptămînii, cînd s-au 
realizat primele contacte la U T.A., 
Petrolul și Crișul. Program clasic i 
vizita medicală, prima ieșire pe 
gazon și pregătirea pentru „trans- 
oordarea" la munte. U.T.A. a prefe
rat, ca și în alți ani, Moneasa, locul 
tinde și-a pregătit atîtea succese. Fa
rul și-a adunat băieții, i-a supus 
controlului medical, riguros, eu 
toate probele genului și a trecut

Imediat la asalt „Echipa se va pre
găti acasă, pe plajă și pe gazon — 
ne spunea, Ieri, președintele clubu
lui. Ne așteaptă o vară cu adevă
rat fierbinte și o suită de meciuri 
internaționale amicale (27 iulie—ÎS 
august)“.„

Vineri șl-a primit fiii șl Siuleștiul. 
Rapidul e la ora reconstrucției șl în
țelegeți cite probleme are. Echipa 
va pleca la munte, la Predeal, luni, 
acolo unde se vor pregăti și «ampio- 
nli (Dinamo se adună luni in șoe. 
Ștefan eel Mare și marți pleacă).

Mîlne va pleca și Petrolul la Poia
na Brașov, unde se reîntoarce și Va
lentin Stănescu, de astă dată eu 
Steaua. CIștigătorii Cupei se reu
nesc miercuri și pornesc spre liniș
tea Postăvarului vineri. Vacanța cea 
mai lungă o are F. C. Argeș (pînă 
pe 26 iulie) dar bine zicea, ieri, 
Titus Ozon „noi am intrat în vacan
ță ultimii, turneul din Iran n-a fost 
ușor !“ Piteștenii vor urca abia pe 28 
iulie la munte, la o cabană din jurul 
Curții de Argeș, unde va lipsi min
gea.

Pregătirea fizică va fi peste tot im
perativul major. Și „caznă", șl cîș- 
‘.ig...

Mircea M. IONESCU

MECI

INTERNAȚIONAL

Jucătorii de la UNIVERSI
TATEA Cluj ee reîntîlnesc 
astăzi cu mingea. Prilejul 
le-a fost oferit de Consi
liul Județean pentru educa
ție fizică și sport din Cluj, 
care a invitat echipa maghia
ră TATABANYA, pentru un 
meci amical cu Universitatea.

Partida are loc azi după 
amiază, pe Stadionul Muni
cipal.

PROGRAMUL
turului campionatului diviziei B, ediția 1971-1972

SERIA a I I-a
ETAPA I (15 AUGUST)

Politehnica Timisoara 
C.S.M. Sibiu 
Gaz Metan Mediaș 
Vulturii Textila Lugoj 
Chimia Făgăraș 
Corvinul 
Olimpia 
Olimpia

Hunedoara 
Oradea 
Satu Mare

ETAPA A Il-a

Gloria Bistrița 
C.F.R. Arad
Electroputere
C.S.M. Reșița 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Anina 
C.F.R. Timișoara 
Minerul Baia Mare

ETAPA A lli-a

C.S.M. Reșița 
Electroputere 

Metalurgistul Cugir 
Minerul Anina 

Minerul Baia Mare 
Gloria Bistrița 

C.F.R. Arad 
C.F.R. Timișoara

Politehnica Timișoara
Gloria Bistrița
C.S.M. Reșița
Electroputere
Metalurgistul Cugir

C.F.R. Timișoara 
Gaz Metan Mediaș 

Vulturii Textila Lugoj 
C.F.R. Arad 

Chimia Făgăraș

ETAPA A IX-a

Chimia Făgăraș 
Corvinul Hunedoara 
Pclitehnica Timișoara 
Olimpia Satu Mare 
C.S.M. Sibiu 
Gaz Metan Mediaș 
Gloria Bistrița 
Olimpia Oradea

ETAPA A IV-a

C.S.M. Sibiu
C.S.M. Reșița 
Minerul Anina
Metalurgistul Cugir 
C.F.R. Timișoara 
Electroputere
Vulturii Textila Lugoj 
C.F.R. Arad

(22 AUGUST)

— Vulturii Textila Lugoj
— Politehnica Timișoara
— Olimpia Oradea
— C.S.M. Sibiu
— Olimpia Satu Mare
— Chimia Făgăraș
— Corvinul Hunedoara
— Gaz Metan Mediaș

(29 AUGUST)

Electroputere
Minerul Anina 

Vulturii Textila Lugoj 
Minerul Baia Mare 

C.F.R. Arad 
C.F.R. Timișoara 

Metalurgistul Cugir 
C.S.M. Reșița

(5 SEPTEMBRIE)

— Olimpia Satu Mare
— Chimia Făgăraș
— Gloria Bistrița
— Politehnica Timișoara
— Olimpia Oradea
— Corvinul Hunedoara
— Minerul Baia Mare
— Gaz Metan Mediaș

ETAPA A V-a (12 SEPTEMBRIE)

Olimpia
Minerul
Olimpic 
Gloria Bistrița 
Politehnica Timișoara
C.S.M. Reșița 
Corvinul Hunedoara 
Vulturii Textila Lugoj

Oradea 
Baia Mare 
Satu Mare

ETAPA A Vl-a

C.F.R. Timișoara 
Olimpia Satu Mare 
C.S.M. Sibiu 
Minerul Baia Mare 
Corvinul Hunedoara 
C.F.R. Arad 
Vulturii 
Olimpia

Textila Lugoj 
Oradea

ETAPA A X a
FăgărașChimia Făgăraș 

Gloria Bistrița 
Minerul Anina
C.S.M. Reșița 
Gaz Metan Mediaș 
Vulturii Textila Lugoj 
Politehnica Timișoara 
Metalurgistul Cugir

ETAPA A Xl-a

Minerul Baia Mare 
Electroputere
C.F.R. Arad
Olimpia Satu Mare 
Chimia Făgăraș 
Minerul Anina
C.S.M. Sibiu
C.F.R. Timișoara

Minerul Anina
C.S.M. Sibiu 
C.F.R. Arad 

C.F.R. Timișoara 
Gaz Metan Mediaș 
Metalurgistul Cugir 

Chimia Făgăraș 
Electroputere

(17 OCTOMBRIE)

— Electroputere
— Gaz Metan Mediaș
— Metalurgistul Cugir
— Minerul Anina
— C.S.M. Reșița
— Gloria Bistrița
— Chimia Făgăraș
— Politehnica Timișoara

(24 OCTOMBRIE)

— C.F.R. Arad
— C.S.M. Sibiu
— C.F.R. Timișoara
— Electroputere
— Olimpia Oradea
— Corvinul
— Olimpia
— Minerul

(31 OCTOMBRIE)

ETAPA A Xll-a

Olimpia Oradea 
Corvinul Hunedoara 
C.S.M. Sibiu
Gaz Metan Mediaș 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Baia Mare 
C.S.M. Reșița 
Politehnica Timișoara

ETAPA A Xlll-a

Hunedoara 
Satu Mare 
Baia Mare

Politehnica Timișoara 
Gaz Metan Mediaș 

Vulturii Textila Lugoj 
Olimpia Oradea 

Gloria Bistrița 
C.S.M. Reșița 

Corvinul Hunedoara 
Metalurgistul Cugir

(7 NOIEMBRIE)

Chimia Făqăraș 
C.F.R. "Arad 

C.F.R. Timișoara 
Vulturii Textila Lugoj 

Electroputere 
Gloria Bistrița 

Olimpia Satu Mare 
Minerul Anina

(14

. ...... t____ ri_ ____ 2 sportive 
județului. Iată cîteva acțiuni

micii fotbaliști mureșeni 
ani} s-au organizat* în ora- 
Sonata, Sighișoara. Reqhin 

Mureș, campionate interstrăzl. 
cu trofeul ..Cravata Roșie"

' echipe.
Mures și 
parcursul 
la înot, tenis 

...___ _____ ____ ___ _ patinai pe ro
tile și tir cu arcul, punind la dispoziția 
elevilor materiale sportive si caclro de 
specialitate. Cu această ocazie, cluburile 
mureșene vor face si o selecție a viitori
lor sportivi, de performantă.

• bl orașele Sighișoara. Reghin, rîr- 
ndveni și Tg. Mures, pe tiivmil vacantei 
vor funcționa centre, de inițiere și în
vățare a înotului la care s-au înscris — 
pînă acum — peste 600 de copii.
• Pentru amatorii de tenis de 

la Tg. Mureș, Tîrnăvenî, Reghin, 
vata. Luduș și Sighișoara au fost 
late 65 de mese din beton, la care 
au acces gratuit, asigurîndu-li-se 
materialul, sportiv necesar* precum 
instructori care vor îndruma și sprijini 
primii pcțsi ai viitorilor campioni.
• Pentru tineretul de la sate, pînă la. 

15 august se organizează acțiuni cu ca
racter de masă, dotate cu „Cupa tinere
tului sătesc"* la fotbal, handbal 
tism.
• In organizarea comitetului 

Sighișoara va avea loc o mare 
cicloturistică pentru cunoașterea, 
soților și obiectivelor sociale și

la

masrt, 
.90- 

fnsta- 
elemi 

tot

și atle-

V.T.C. 
acțiune 
frumu- 

_ ___________ „____ ,__ _ ______ _ indu
striale din județul Mureș. Totodată, Co-

MOTO: Complexul expozi- 
(ional de la Casa Scînteii.era 
9,30: etapa a V-a a campio
natului republican de viteză 
pe circuit.

TENIS: Arena 
de la ora 14.30: 
Kuhnke, Țiriac - 
(partide in cadrul 
România — ~ — 
niei, finala 
grupa B, a „Cupei

ATLETISM t Stadionul Re
publicii, de la ora 16i între
ceri în cadrul campionatului 
republican de decatlon.

R. F. 
zonei

Progresul,
Nâsiase — 

— Bungert 
meciului 

a Germa- 
europene 
Davis").

Gh. BĂLAȘA

4?

raai zăboviți, li 
gătesc.

— In afară de 
nează ’

— Visul meu 
cesta studentă la cursurile fără 
vență ale I.E.F.S. Și mai doresc un lu
cru nespus de mult : Vela Colesnîcencu 
și ștefana Nicolaev să ajungă campioane 
de dublu la junioare. I.a concursul 
popular intitulat „Cel mai bun vlslaș". 
aceste fete s-au detașat categoric de 
adversarele lor din Jnrilovca, Mahmu- 
dia, Crișan și alte centre din Deltă.

...Cîteva minute mai tîrziu priveam 
cum se risipesc pe întinsul mișcător al 
Iacului siluetele galbene și suple ale 
caiacelor, propulsate de elevii tinerei 
profesoare, evident satisfăcută că ne-a 
arătat ceva din activitatea ei de instruc
toare voluntară 
roși că am 
afirmare șl 
nădejde...

Iar noi am fost bucu-. 
cunoscut tineri dornici de 
oameni care îi preeătesc cu

Traian IOANITESCU

PRONOEXPRES
CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEP

ȚIONALE DIN 11 IULIE 1971

CATEGORIA 1 : 1,20 variante a 
cîte un autoturism „Dacia 1300“ ; 
a 2-a: 5,10 a cîte un autoturism 
„Skoda S.100" ; a 3-a: 21,70 ex
cursii în Grecia a 8.000 lei ; a 4-a : 
59 excursii în Grecia a 7.500 lei ; a 
5-a I 226,35 a 2.239 lei ; a 6-a : 
422,05 a 500 lei ; a 7-a: 909,80 a 
200 lei; a 8-a: 1.704,35 a 100 lei.

Gaz Metan Mediaș 
C.F.R. Timisoara 
C.S.M. Sibiu 
Olimpia Satu Mare 
Gloria Bistrița 
Chimia Făgăraș 
Minerul Baia Mare 
Metalurgistul Cugir

ETAPA A Vll-a

Electroputere
Minerul Anina
Vulturii Textila Lugoj 
C.F.R. Arad
Chimia Făgăraș 
Corvinul Hunedoara 
Politehnica Timișoara 
Gaz Metan Mediaș

ETAPA A Vlll-a

Minerul 
Olimpia 
Minerul

Baia Mare 
Oradea 
Anina

(19 SEPTEMBRIE)

— Corvinul Hunedoara
— C.F.R. Arad
— Minerul Anina
— Vulturii Textila Lugoj
— Electroputere
— Politehnica Timișoara
— C.S.M. Reșița
— Olimpia Oradea

(26 SEPTEMBRIE)

— Olimpia Satu Mare
— Metalurgistul Cugir
— C.F.R. Timișoara
— Minerul Baia Mare
— C.S.M. Sibiu
— Olimpia Oradea
— Gloria Bistrița
— C.S.M. Reșița

(3 OCTOMBRIE)

— Corvinul Hunedoara
— C.S.M. Sibiu
— Olimpia Satu Mare

Vulturii Textila Lugoj 
Corvinul Hunedoara 
Chimia Făgăraș 
C.F.R. Timișoara 
C.F.R. Arad 
Electroputere
Gloria Bistrița 
Gaz Metan Mediaș

NOIEMBRIE)

Metalurgistul Cuqir 
Politehnica Timișoara 

Olimpia Satu Mare 
Minerul Baia Mare 

C.S.M. Reșița 
Minerul Anina 

Olimpia Oradea 
SibiuC.S.M.

ETAPA A XlV-a

Politehnica Timișoara 
Minerul Anina 
Vulturii Textila Lugoj 
Chimia Făgăraș 
Minerul Baia Mare 
Metalurgistul Cugir 
C.S.M. Reșița 
Olimpia Satu Mare

ETAPA A XV-a

Gaz Metan Mediaș 
Gloria Bistrița 
C.F.R. Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
C.F.R. Arad 
Electroputere
C.S.M. Sibiu 
Olimpia Oradea

(21

(28

NOIEMBRIE)

C.S.M.
C.F.R.

Sibiu 
Arad 

Olimpia Oradea 
Gaz Metan Mediaș 

Electroputere 
Corvinul Hunedoara 

C.F.R. Timișoara 
Gloria Bistrița

NOIEMBRIE)

Minerul 
C.S.M.

Chimia Făgăraș 
Olimpia Satu Mare 
Metalurgistul Cugir 

Politehnica Timisoara 
Vulturii Textila Lugoj 

Minerul Baia Mare

Aninci
Reșița

RALIUL TREBUIE SĂ RĂMÎNĂ COMPETIȚIA DE BAZĂ
(Urmare din pag. 1)

VICTORIA Florești, SINTEROM- 
Cluj INDEPENDENȚA-Sibiu,
U.M.M. Cîmpulung, sînt întreprin
deri care pe lîngă DACIA, STEA
GUL ROȘU și POLITEHNICA 
Brașov (cu institutul ei speciali
zat) ar trebui să aibă piloți de 
încercare proprii și echipe de com
petiție bine organizate, susținute 
material și pregătite tot timpul 
anului.

GHEORGHE CEFAN
din nou in apropierea recordului

La Oslo a avut loc recent un 
mare concurs atletic internațional 
la care au luat parte și trei spor
tivi români, componenți ai echi
pei clubului Rapid. Cea mai fru
moasă comportare a avut-o aler
gătorul peste obstacole Gheorghe 
Cefan care, din nou, a „cochetat" 
cu recordul Iui Vamoș, realizînd 
8:35,2 la 1,2 s de record. Antreno
rii] Gh. Stănel ne-a declarat că pe 
stadionul Bislet a fost mai convins 
ca orieînd că elevul său avea să-și 
vadă visul împlinit, mai ales 
printre adversari 
unii creditați cu 
8:30,0. Cefan s-a 
aceștia, a sprintat 
naiul cursei, dar

că 
s-au numărat 
rezultate sub 

lăsat condus de 
irezistibil în fi- 

timpul dorit tot

n-a fost realizat. In orice caz vic
toria atletului român a fost căl
duros aplaudată de numeroșii spec
tatori ■ 1. Gh. Ccfan 8:35,2, 2. Risa 
(Norvegia) 8:37,2, 3. Sornes (Nor
vegia) 8:39,2, 4. Menet (Elveția) 
8:39,4 etc.

Ion Rățoi s-a clasat al doilea la 
400 mg cu 52,0 s, fiind întrecut de 
americanul Terry Musika (51,5 s), 
iar Tudor Puiu a fost al treilea 
la 400 m cu 47,6 s după americanii 
Len van Hofwegen (46,1) și Jay 
Elbel (46,7). La 5 minute după cursa 
de 400 m, Puiu a luat startul și 
la 200 m unde, de asemenea, a fost 
al treilea (22,0 s) cîștigătorul Bob 
Frey obținînd 21,5 s.

în al doilea rînd, prin înmul
țirea raliurilor pentru începători, 
raliuri ușoare, dar care să fie 
folosite ca o școală de conducere 
sportivă, pentru a putea depista 
piloții cu calități deosebite. în al 
treilea rînd, prin restructurarea 
programului competițional pentru 
consacrați, cunoscut fiind faptul 
că dirijarea pe drumuri pe pămînt 
și pe zăpadă sînt absolut indis
pensabile pentru creșterea măies
triei In conducere. Or, la noi nu 
se organizează de loc raliuri de 
iarnă, iar o serie de drumuri fo
restiere foarte potrivite pentru 
raliuri sînt pur și simplu igno
rate.

Ultima condiție pentru Afirma
rea acestei discipline este parti
ciparea cu regularitate a 
echipe reprezentative și a 
mai bune echipe de uzină la un 
număr sporit de raliuri internațio 
nale, alese 
posibilitățile reale ale piloților și 
mașinilor.

Pe scurt, 
dițiile ca raliul, această 
competițională prin care toți con
structorii de automobile își asi
gură popularitatea (ca și toți 
fabricanții de piese și accesorii), 
să ajungă și la noi o întrecere 
sportivă de bază cu rezultate pe 
măsura celor care a început să 
le înregistreze tînăra noastră in
dustrie auto. Rămîne să vedem 
cine trebuie să facă toate acestea. 
Experiența ne arată că A.C.R.-ul 
singur nu poate rezolva toate pro
blemele. De altfel, nici nu putem

unei 
celor

cu discernămînt după

acestea ar fi condi- 
formă

să pretindem totul unei asociații 
a automobil iștilor amatori, cu sar
cini principale pe alte direcții. 
Poate este timpul să ne gîndim 
la o federație a sporturilor meca
nice pe lîngă C.N.E.F.S., care să 
includă automobilismul, motociclis- 
mul și cartingul. în orice caz 
trebuie determinate uzinele legate 
de industria auto să iasă din re
zerva actuală, cunosctnd faptul că 
ele vor fi primele beneficiare ale 
unei activități competiționale largi 
și cu succese în domeniul raliu
rilor. în acest sens, credem că 
este sarcina A.C.R., astăzi singu
rul for al automobiliștilor, să in
formeze și să convingă pe cei în 
drept (Ministerul industriei con
structoare de mașini și Ministerul 
chimiei) de ceea ce poate însem
na o activitate competițională te
meinic organizată și cu ecouri in
ternaționale. La recentul Raliu al 
Nisipurilor de aur, unde concu- 
renții noștri s-au prezentat destul 
de slab 
firavă, 
cîștige, 
Skoda, 
nault, au venit cu mașini de fa
brică și piloți bine pregătiți, ară- 
tînd că pretutindeni constructorii 
nu neglijează acest important banc 
de probă care este competiția. 
Exemplul trebuie urmat, fiindcă 
numai așa va putea crește renu- 
mele industriei noastre automo
bilistice. Sîntem convinși, toată 
lumea dorește acest lucru și în 
primul rînd ^instructorii și pa
sionați! automobilului.

pregătiți și cu o asistență 
dar au reușit totuși să 
o clasă, uzinele Moskvici, 
Wartburg și Bulgar—Re-



LUCRĂRILE IN TURNEUL FINAL AL C. M
ECHIPEVOR PARTICIPA 16

AFRICA

F.I.F.A
CONGRESULUI

• Brazilia va susține meciul de deschidere la Frankfurt pe Main 
® Turneul final va avea loc între 13 iunie și 7 iulie 1974 ® Finala 

este programata la Miinchen • Grupele preliminarii ale celor
lalte continente ® Categoriile valorice ale echipelor europene.

La congresul F.I.F.A. care se des
fășoară de cîteva zile la Dussel
dorf (R. F. a Germaniei) s-au 
siabilit cîteva lucruri deosebit de 
importante legate de organizarea 
viitoarei ediții a campionatului 
mondial de fotbal — 1974. Astfel, 
s-a hotărît ca turneul final să aibă 
Ioc. între 13 iunie și 7 iulie 1974. 
Meciul de deschidere se va desfă
șura Ia Frankfurt pe Main, în care 
Brazilia (deținătoarea titlului), va 
întîlni pe una din componentele 
grupei, stabilită ulterior. Finala 
C.M. este programată la 7 iulie, la 
Miinchen, unde va avea Ioc și me
ciul pentru locurile 3—4, progra
mat la 6 iulie 1974.

Președintele F.I.F.A., sir Stanley 
Rous a propus ca începînd din 
1974, trofeul înmînat echipei învin
gătoare (care ia locul „Cupei Jules 
Rimet“ — cîștigată definitiv de 
Brazilia) să fie denumită „F.I.F.A. 
World Cup". Propunerea a fost ac
ceptată în unanimitate.

O comisie a procedat, în conti
nuare, la pregătirea modalității 
prin care se va face tragerea la 
sorți. S-a hotărît ca viitoarea ediție 
să aibă tot 16 participante în tur
neul final. Două echipe 
cate de drept : Brazilia 
toarea ultimei ediții a 
R. F. a Germaniei — 
■nizatoare. Pentru
locuri disponibile se vor desfășura

meciuri preliminarii, în grupe sau 
în întîlniri directe.

Pe continente, repartizarea echi
pelor care se vor califica este ur
mătoarea : EUROPA 9, AMERICA 
DE SUD 3, AFRICA 1, ASIA și 
OCEANIA 1, AMERICA DE NORD 
și CENTRALA 1. Câștigătoarea 
grupei a IX-a din Europa va susține 
un meci de baraj cu învingătoarea 
grupei a IlI-a din America de 
Sud.

Pentru a alcătui în mod judicios

cele 9 grupe europene, F.I.F.A. a 
hotărît împărțirea formațiilor de 
pe continent în 4 categorii valorice, 
și anume : CATEGORIA I — Italia, 
Anglia, Cehoslovacia, Belgia, RO
MÂNIA, U.R.S.S., Suedia, Bulgaria 
și Iugoslavia ; CATEGORIA A II-A: 
Portugalia, Spania, Franța, R. D. 
Germană, Danemarca, Polonia, O- 
landa, Ungaria și Elveția; CATE
GORIA A III-A : Irlanda de Nord, 
Austria, Irlanda, Turcia, Țara Ga
lilor, Norvegia, Scoția, Grecia, Al
bania ; CATEGORIA A IV-A : Fin
landa, Luxemburg, Malta, Islanda, 
Cipru. Cinci grupe din Europa vor 
fi formate din cîte 4 
lelalte 4 grupe din

GRUPA I : Maroc — Senegal, 
Guineea — Algeria, R.A.U. — Tu
nisia, Coasta de Fildeș — Sierra 
Leone ; GRUPA A II-Â : Sudan — 
Kenia, Mauricius — Rep. Malgașă, 
Etiopia — Tanzania, Zambia — Le
sotho ; GRUPA A III-A : Nigeria 
— Congo Brazzaville, Ghana — 
Dahomey, Togo — Congo Kinshasa, 
Camerun — Gabon. Cîștigătoarele 
celor trei grupe se califică într-un 
turneu, iar prima clasată va parti
cipa în turneul final din R.F.G.

GRUPELE CELORLALTE CONTINENTE

AMERICA DE SUD
GRUPA I : Uruguay. Columbia, 

Ecuador ; GRUPA A II-A : Argen
tina, Paraguay, Bolivia; GRUPA 
A III-A : Chile, Peru, Venezuela, 
învingătoarele din grupele I și II 
se califică în turneul final, iar cîș- 
tigătoarea grupei a IlI-a se va în
tîlni cu învingătoarea grupei a 
IX-a europene. Meciurile se vor 
desfășura tur-retur. La egalitate de 
puncte se va programa un al 
lea joc. pe terenul formației 
a găzduit ultima întîlnire.

trei-
care

echipe, iar ce- 
cîte 3 echipe.

GRUPA Aduras, Costa Rica ;
IV-A : Jamaica, Antilele olandeze; 
GRUPA A V-A : Haiti, Porto Rico; 
GRUPA A VI-A : Surinam, Trini
dad. învingătoarele grupelor se în- 
tîlnesc într-un turneu final (tur- 
retur) iar 
în turneul

cîștigătoarea se califică 
final.

ASIA
I : Israel. Tailanda, Ma-

SPARTACHIADA POPOARELOR DIN U.R.S.S.
SE BUCURĂ DE UN MARE SUCCES

Rezultate de valoare mondială la atletism șl haltere

ca-
5-a 

vară 
în-

100 
re- 

Rus*

sînt califi- 
— cîștigă- 
C.M. și 

țară orga- 
ceielalte 14

AMERICA DE NORD 
Șl CENTRALĂ

Me-GRUPA I : Canada, S.U.A., 
xic. GRUPA A Il-A : Guatemala, 
Salvador ; GRUPA A III-A : Hon-

GRUPA
Iayezia, Filipine, Hong Kong, Co
reea de Sud, Japonia, Vietnamul 
de Sud ; GRUPA A II-A : Iran, 
Irak, Kuweit, Ceylon, Siria, India, 
Indonezia și învingătoarea meciului 
preliminar dintre Australia și Noua 
Zeelandă. Din aceste grupe se cali
fică 8 formații pentru turneul fi
nal, urmînd ea prima clasată să-și 
cîștige dreptul de a participa în 
turneul din R.F.G.

A CINCEA BALCANIADĂ DE CICLISM
VA FI GĂZDUITĂ ÎN 1972 DE ROMÂNIA

♦
rești : organizarea de către federa
țiile din Bulgaria, Iugoslavia 
Turcia a unei curse pe etape 
ruta Belgrad 
la care 
ționale 
precum 
să se 
fond a 
reze cu 
țări sau zone din Europa. Federa
ția bulgară de ciclism va organiza 
în 1972 un concurs balcanic expe
rimental pentru juniori : 80 km 
contratimp pe echipe și 120 km cri
teriu (circuit).

Delegații la a doua conferință 
balcanică au ales în unanimitate 
pe secretarul general al F.R.C. — 
Alșo Balaj — în funcția de secre
tar general 
canice, iar 
funcția de 
de presă a 
de protocol 
gații Bulgariei, 
slaviei.

După-amiază, pe 
Sofia, au continuat 
cadrul concursului 
Proba de eliminare 
nată de cicliștii români c; 
ocupat primele trei locuri : 
Negoescu, 2. P .Dolofan, 
Ferfelea. în cursa italiană (echipe 
'de cîte 3 sportivi) victoria a re
venit reprezentativei Bulgariei 
(Parușev, Iordanov, Anghelov) cu 
timpul de 1:04,9 (nou record na
țional) urmată de formația Româ
niei (FI. Negoescu, P. Soare, St. 
Laibner) cu 1:07,0.

în prima semifinală a probei de 
urmărire individuală ~ 
l-a întrecut clar pe 
realizînd 5:02,7 (nou 
Bulgariei). Ferfelea 
5:17,6. în cea de a

SOFIA, 17 (prin telefon, de
Io trimisul nostru special). —

La Sofia continuă comentariile cu 
privire la performanța realizată în 
prima probă a actualei ediții a 
campionatelor balcanice de ciclism 
— 100 km contratimp pe 

lumea este de 
Iugoslaviei a 
trei oameni ! 
senzațională,

echipe, 
acord că for- 
realizat — in 
— o perfor- 
de valoare

Toată 
mâți a 
numai 
manță 
mondială. Acest rezultat (medie o- 
rară peste 48 km) îi dă dreptul să 
se prezinte cu fruntea sus la cam
pionatele mondiale pe șosea din 
Elveția, unde, fără îndoială, bene
ficiind de patru oameni valizi, va 
putea să concureze cu multe șanse 
la un loc de frunte.

Despre echipa României se spun, 
de asemenea, lucruri bune, conside- 
rîndu-se că ea a avut o sarcină mai 
dificilă decît cea a Iugoslaviei, în
trucât a „remorcat" de-a lungul a 
80 km un alergător (Ion Cosma) 
aflat în imposibilitate fizică de a 
participa la o probă atît de severă. 
Calcule, firește, privite cu 
rezerve, atestă că performanță 
pel noastre, în cazul că de la 
ar fi continuat cursa in trei, 
putut fi în jurul a 2h 06:00. 
siderînd că în patru oameni timpul 
s-ar fi îmbunătățit simțitor, se dau 
șanse echipei României pentru o 
eventuală ascensiune (în condițiile

unele 
echi- 
km 5 
ar fi 
Con-

unei pregătiri temeinice și îndelun
gate) în ierarhia internațională. Să 
părăsim, însă, discuțiile postcom- 
petiționale pentru a reveni la ac
tualitate.

Sîmbătă dimineață s-a desfășurat 
la hotelul „Balkan", în prezența de- 
legaților federațiilor din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și - 
Turcia, a doua conferință balcanică 
de ciclism. Salutați de către gene
ralul Todor Ganeiovski, președin
tele Federației bulgare de ciclism, 
delegații au luat în discuție pro
bleme de stringentă actualitate ale 
ciclismului din această zonă a Eu
ropei. Astfel, s-a stabilit ca a V-a 
Balcaniadă să se desfășoare între 
21—23 iulie 1972 în România (pro
babil la Brașov), iar celelalte edi
ții în Turcia (Ankara) — 1973, Iu
goslavia (Belgrad) — 1974 și Grecia 
(Atena) — 1975. De asemenea, s-a 
hotărît ca numărul alergătorilor din 
fiecare țară participantă la Balca
niadă să fie mărit de la 8 la 10 
(echipele, firește, vor continua să 
fie 
dar
vor 
din

S-au mai făcut unele propuneri 
care urmează să capete formă de
finitivă cu prilejul celei de a treia 
conferințe balcanice, care va avea 
loc în 1972, la 22 iulie, în Bucu-

alcătuite din patru alergători, 
la proba individuală pe circuit 
putea concura cîte 10 rutieri 
fiecare țară).

„CUPA DAVIS-
(Urmare din pag. 1)

ora 14,30). Dar, bineînțeles, ele nu 
mai poartă interes decît din punct 
de vedere al spectacolului, echipa 
României fiind calificată de pe acum 
în semifinalele inter-zone.

lon ȚIRIAC, Ilie NĂSTASE — Jurgen 
FASSBENDER, Hans-Jurgen POH

MANN 8—6, 6—4, 6—4

Conform așteptărilor, căpitanul re
prezentativei R.F. a Germaniei, Wolf
gang Hofer, a trimis în joc tînăra 
pereche Facsbender—Pohmann, in
fluențat poate și de insuccesul din 
ajun al primilor titulari, Bungert și 
Kuhnke Trebuie să spunem că ale
gerea s-a dovedit justificată, deoa
rece cei doi oaspeți, fără să fie au
reolați de o carte de vizită, deosebi
tă. au dovedit reale calități de du- 
bleri. Ei au reușit să mențină ^de
seori un echilibru în t---- t”
puternicilor tenismeni români, izbu
tind de mai multe ori -x — 
tabela de scor.

Jocul debutează în

lor și 1? al 14-lea ghem, pe serviciul 
lui Ticiafe, românii se detașează ire
zistibil.

.Momente și mai dificile survin în 
setul doi cînd perechea noastră este 
condusă cu 3—0 și 4—1. Aci, Ion Ti
riac face un efort deosebit pentru 
recîștigarea inițiativei și reușește, 
după intervenții salutare. In această 
parte a jocului fazele de mare spec
tacol abundă. La 4—4 contra servi
ciului lui Pohmann, Năstase trimite 
în terenul advers un lob-lift splen
did, iar Țiriac 
ori imparabil. 
oaspeți, ghemul 
delor ! Imediat 
serviciu avem ...
o serie de mingi bune trimise de 
Tiriac dincolo de fileu ne asigură și 
această manșă, atît de disputată.

Setul trei, este, de asemenea, foar
te animat, dar_ dîrzenia oaspeților 
pare a scădea, 
dată (3—2) ca

returnează de două 
De la 40—0 pentru 
intră în activul gaz- 
apoi, cu Năstase la 
emoții (15—40). dar

teren, în fața
să conducă pe

Jocul debutează în ritm susținut, 
cu bune execuții tehnice de ambele 
părți. La al treilea ghem, românii 
cîștigă contra serviciului lui Poh
mann un punct prețios și par să se 
distanțeze : 3 —1. 4—2, 5—3. La . scorul 
rie 5—4 seivește Țiriac. Românii con
duc cu 40—0, trei mingi de set care 
păreau să le asigure o manșă rapi
dă. Oaspeții refac însă surprinzător 
și egalează obligîndu-i la prelungiri. 
Ele sînt disputate cu ardoare, sub 
semnul unei ofensive vehemente a 
tinerilor tenismeni vest-germani. Dar, 
ca și în alte dăți, Țiriac și Năstase 
se arată adevărați maeștri ai defen
sivei. Ei stopează atacurile oaspeți-

După două zile, in finala grupei A

SPANIA - CEHOSLOVACIA 2-1
Intîlnlrea de tenis care opun* la 

Praga reprezentativele Cehoslovaciei 
și Spaniei a luat o Întorsătură dra
matică în a doua zi. După reluarea 
meciului de simplu întrerupt, Gisbert 
conducea cu 5—0 In fața lui Kodes, 
dar campionul eehoelovao a avut o 
revenire uluitoare, rfștigtnd setul 
patru ți partida : 8—3, 4—8, 9—7, 7—8 
pentru Jan Kodes.

Scorul tnttlnlrll devenise egal (1—1), 
dar tenismenll spanioli au luat din 
nou conducerea, adjudeotndu-și par
tida d« dublu : Gisbert, Orantes-Ko- 
des, Kukal 8—4, 11—9, 8—4. Înaintea 
ultimelor două partida da simplu 
(Kodes—Orantea și Pala—Gtabert), »- 
ehipa Spaniei conducă cu 2—1.

Și 
pe 

Sofia — Istanbul, 
să fie invitate echipe na- 
din toate țările balcanice 
și din alte țări ale lumii ; 

formeze o selecționată de 
Balcanilor care să concu- 
echipe selecționate ale unor

al campionatelor bal- 
pe Hristache Naum în 
președinte al comisiei 
Balcaniadelor. Comisia 
este formată din dele- 

României și Iugo-

velodromul din 
întrecerile din 
experimental, 
a fost domi-

Z. Stepanov 
M. Ferfelea, 

record al 
a obținut 

T — — — - doua semifi
nală P. Dimcev a îmbunătățit re
cordul realizînd o performanță ex
cepțională : 5:00,5. Adversarul său. 
tînărul M. Ioniță cu 5:08,0 a sta
bilit cea mai bună performanță 
românească a anului. în prima 
semifinală a probei de viteză FI. 
Negoescu, printr-o surprinzătoare 
„rupere" la 250 m, l-a întrecut pe 
Boris Mladenov. în a doua semi 
finală Gheorghi Țvetkov l-a de
pășit ușor pe B. Parusev. Ambii 
învingători au realizat timpul de 
12 sec.

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
Concursul de atletism din 
drul finalelor celei de-a
ediții a Spartachiadei de
â popoarelor din U.R.S.S. a
cepiut cu proba de 10 000 m tn 
care victoria a revenit cunoscu
tului alergător Rașid Sarafudti- 
nov cu timpul de 28:39,4. Pe lo
cul doi s-a clasat Piatras Simo- 
nelis 28:41,8, iar pe locul trei 
Pavel Andreev 28 :42,4. Ștafeta 
masculină de 4x100 m a fost cîș
tigată de selecționata 
Ucrainiene, cronometrată 
39,2 secundată de R.S.S. 
rusă 39,3. în aceeași probă, 
feminin, pe locul întîi s-a clasat 
echipa orașului Moscova cu tim
pul de 44,7.

în ștafeta masculină 4x400 
a terminat învingătoare 
R.S.F.S. Ruse 3 :06,3. La 
nin, primul loc a revenit 
ționatei orașului Moscova 
3 : 36,1.

Au început și competițiile 
ciclism. în prima probă,

R.S.S. 
în 

Bielo- 
la

m
echipa 
femi- 
selec- 

cu

de 
cursa

contracronometru pe echipe 
km, cel mai bun timp a fost 
alizat de formația R.S.F.S 
(Vladimir Sokolov, Ghenadi Kom- 
natov, Boris Suhov și Valeri 
Lihaciov), care a acoperit dis
tanța tn 2h 12 i 06. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Moscova 
(Vorinenkov, Dmitriev, Smetanin, 
Eksiuzian) 2h 12 i 57, R.S.S. Ucrai
neană (Razumenko, Hmelenko, 
Cerevko, Șatunov) 2hl3 104.

Cu prilejul festivității de des
chidere a Spartachiadei, pe stadia-

nul central V.I. Benin de Ia Buj- 
nikl s-a disputat meciul de fotbal 
dintre echipele Ț.S.K.A. Moscova 
»i Dinamo Kiev. Victoria a 
nit fotbaliștilor din Kiev 
de 1—0 (0—0),

întrecerile de haltere 
tat cu un nou record 
Ghenadi Cetin
goriel cocoș — a ridicat la cele 
trei stiluri 375 kg. Vechiul record 
al lumii aparținea maghiarului 
Fdldy cu 370 kg.

cn
reve- 

scorul

debu-a* 
mondial, 

tn limitele cate-

ECHIPA DE RUGBY FARUL CONSTANȚA

IN POLONIA

by 
la 
cu 
nă

Dumintcă la Poznan echipa de rug- 
Farul Constanța va fi prezentă 

un turneu Internațional, împreună 
formații din Franța. R.D. Germa- 
și Cehoslovacia. Turneul este orga-

nlzat cu ocazia împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea clubului sportiv al 
metalurgiștilor, Poznania.

Cornel POPA, corespondent

VOLEIBALIȘTI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
9 1

A.

ECHIPA NOASTRA MASCULINA A DEBUTAT
CU 0 VICTORIE LA VARȘOVIA

VARȘOVIA. 17 (prin telefon). 
în sala Torvar din capitala Polo
niei a început turneul internațio
nal masculin de volei, care reu
nește reprezentativele Bulgariei, 
României. Statelor Unite și Po
loniei (două echipe). în prima zi 
s-au întîlnit echipele Polonia I ru 
S.U.A. și România cu Polonia II. 
In primul joc, voleibaliștii polo-

cu 3—1 (10, 10, 
americană, după 

ales prin

nezi au întrecut 
—8, 15) echipa 
dn joc interesant, mai 
alternarea scorului în fiecare set 
și prin replica deosebit de cu
rajoasă pe care au servit-o volei
baliștii de peste ocean primei 
garnituri a Poloniei. în meci ve
detă. echipa națională a României 
(lipsită de aportul a 4 titulari, ră-

mași în țară) a întrecut cu 3—1 
(3, 7, —6, 3) echipa secundă a Po
loniei. Formația română a evo
luat bine în acest meci. Setul ce
dat s-a datorat utilizării de către 
antrenori a unor jucători foarte 
tineri. Iată lotul întrebuințat: 
Schreiber, Enescu, Barta, Cristian 
Ion, Oros, Codoi (Pop, Duduciuc, 
Bălaș). Paul BRAȘOVEANU

CUPA ÎNTEMATIONALĂ A
(Urmare dtn pag, l)

desfășoară în localitate, am asistat 
din nou la jocuri atractive. în 
prima partidă, Steaua a întrecut 
pe ,,U“ Cluj cu 3—0 (2, 8, 11). 
S-au remarcat: Crețu, State și 
Poroșnicu (Steaua), Bînda („U“ 
Cluj). Bun arbitrajul cuplului I. 
Amărășteanu — C. Bucur.

în cel de-al doilea meci' s-au în
tîlnit formațiile Universitatea Cra
iova și Botev Vrața. După un joc

de bună factură tehnică, spectacu
los, cu multe combinații 
au cîstigat studenții
3—1 (13, 
Bojan, 
Lubenov, 
ultima zi, sînt programate parti
dele „U“ Cluj
Craiova — Steaua (de la ora 9).

N. DRAgANOIU — coresp.

tactice, 
crai oven i cu 

I, —7, 13, 3). Remarcați t
Colțea, Curteanu (,,U“), 

Vasiliev, Rindekov. în

Botev, Univ.

BOTOȘANI. înainte de a relata 
evenimentele zilei a doua, trebuie

F. V.“
să dăm cîteva amănunte despre 
meciul de vineri, Ruda Hvezda 
Praga — Rapid (încheiat aproape 
de miezul nopții). Deși victoria a 
revenit voleibaliștilor praghezi, ra
pidiștii (de la care s-au remarcat 
Penciulescu și Paraschivescu) au 
practicat un joc de bună valoare 
tehnică, îndeosebi în seturile II și 
III. cînd și-au surprins adversarii 
printr-un joc combinativ, cu atacuri 
puternice. Ceea ce a determinat, 
însă, înfrîngerea Rapidului a fost 
scăderea potențialului echipei după 
eforturile depuse în prima parte a 
seturilor, precum și jocul calm și 
tehnic al cehoslovacilor, care dis
pun de jucători mult mai experi
mentați (internaționalii Vapenka,

Fiala, Grossel). în dimineața zilei 
de sîmbătă, conducătorii echipelor 
participante au fost primiți de că
tre tovarășul Constantin Iurea, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid, primarul munici
piului. După-amiază, programul 
„Cupei internaționale a F.R.V.“ a 
fost deschis de echipele Rapid și 
Viitorul Bacău. A fost din ncțu un 
meci de 5 seturi, care a durat pes
te două ore, dar de data asta jo
cul nu s-a mai ridicat 
celui din prima zi, în 
băcăuană învinsese pe 
Galați.

După un start bun, 
dează pasul, se găsește mai puțin 
în atac și face cu greu față impe
tuozității adversarilor. Totuși, abia 
în prelungiri setul revine Rapidu
lui. în următoarele două băcăuanii 
domină clar lupta, sînt mai siguri 
în atac și mai atenți în apărare, în 
timp ce rapidiștii comit numeroase 
greșeli, în special la executarea 
serviciului și la preluare. în setul 
al patrulea echipa băcăuană se re
laxează și pierde clar. Cel mai fru
mos set a fost ultimul, scorul men- 
ținîndu-se egal pînă spre final. 
Susținuți de galerie, băcăuanii se 
desprind și cîștigă setul si cu aceas
ta partida cu 3—2 (—14, 5, 7, —4, 

Alois
Aurel

la valoarea 
care echipa 
Politehnica

Vii torul ce-

11). Au arbitrat excelent 
Hovsar (Cehoslovacia) și 
Braha (Botoșani). în cel de-al doi
lea meci : Ruda Hvezda Praga — 
Politehnica Galați 3—0 (7. 7, 3). în 
meci decisiv se vor întîlni echipa 
cehoslovacă si Viitorul Bacău.

DUPĂ PRIMA ZI

LUI CLAYVICTORIA

100
: Roberta

m: Cherryl Toussaint (S.U.A.) 
înălțime: Brenda Simpson
1,72 m: 400 m: Judith Ayaa

AFRICA 54-30

dintre se- 
și masculin: greutate:

19.54 m; 400 m: Smith 
45.6; lungime: Moore (S.U.A.) 
110 m: Milburn (S.U.A.) 13.4;

Prefontaine (S.U.A.) 13:57,6;
S.U.A. 39,3: Africa 39,9; femi- 
m: Tris Davis (S.U.A.) 11.4;

Brown (S.U.A.) 54.56

a învins sportivul kenyan Robert 
Ouko cu timpul de 1:46,7.

Alte rezultate: 
Salb (S.U.A.) 
(S.U.A.) 
7,94 m; 
5000 m: 
4x100 m: 
nin: 1 
suliță: 
m: 800 
2:08,2;
(S.U.A.)
(Uganda) 54,7; lungime: Kim Attlesey 
(S.U.A.) 6,13 m;

MECIUL ATLETIC DE LA DURHAM

Durham (Carolina de Nord) 
început meciul de atletism 
lecționatele masculine ale Africii 
S.U.A. Paralel se desfășoară și o în- 
Jilnire feminină între echipa S.U.A. șl 
o selecționată internațională în care sînt 
incluse și 7 atlete africane. După prima 
zi de întreceri, în ’ meciul masculin, 
scorul este favorabil cu 54—30 puncte 
atleților americani.

Proba de 100 m, desfășurată pe o 
pistă de asfalt eauclucat înmuiată din 
cauza căldurii, a fost cîștigată de a- 
mericanul Jim Green, urmat de com
patriotul său Ivory Crockett — ambii 
cronometrați în 10,1. în cursa de 800 m.

Hristache NAUM

Kenyanul Robert Quko, ciștigătorul probei de 800 m în meciul de la 
Durham

C. M. DE SCRIMĂ AU LUAT SFÎRȘIT
CU PROBA DE SPADĂ - ECHIPE

Ei conduc o singură 
apoi să fie egalați și

SE ÎNCHEIE

prof. Șt. Georgescu, iși împărtășescpreună 
primele

cîteva secunde după victo rie, Ilie Năstase și Ion Țiriac, îm- 
cu căpitanul de echipă,
impresii.

TURUL FRANȚEI“

depSșlți, din nou pe «ervlclul lui 
Ponmann, intr-un ghem foarte ani
mat : 4—3. La 5—3, românii nu pot 
fruotifloa douft mecibaluri contra 
eerviciilor lui Fassbender. Pentru ca 
tn ghemul următor, puternicele ser
vicii ale lui Țirlao să facă adevărate 
ravagii, puntnd definitiv capăt luptei.

După aproape două ore de joc, vle- 
toria tn partidă, ca șl tn Întreaga tn- 
ttlnire, este asigurată. Șl răsplătită 
ou aplauze de spectatori.

TURNEELE DE ȘAH
Turneele Internaționale 

Amsterdam au continuat 
partidelor din runda a ______ _______
maeștrilor, Ghlțescu l-a Învins pe olan
dezul Plot van der Welde. Liderul cla
samentului, Enklaar, a dtștigat la Bojan 
Kurajlța. In clasament continui să oon- 
ducâ Enklaar (Olanda) cu 31/», urmat 
da Mallch (R.D.G.) 8, Ghlțescu (Bomâ-

în finală: Ungaria — U.R.S.S. 8-2
VIENA, 17 (prin telefon). — Finala 

probei de spadă-echipe a constituit ul
timul act al campionatelor mondiale de 
scrimă desfășurate la Wiener Stadthalle. 
Protagoniste au fost echipele Uniunii

LA PARIS,

Apele par să se fi limpezit în ac
tuala ediție a „Turului Franței", oare 
se va încheia astăzi la Paris. Frun
tașii clasamentului au continuat să 
ruleze calm șl în cea de a 19-a eta
pă, disputată pe distanța Blois—Ver
sailles (185 km), neîncercînd să or
ganizeze nici o evadare decisivă. Cei 
94 de alergători au ajuns la Versail
les în grup compact, sprintul final 
fiind cîștigat de olandezul Krekels, 
urmat de francezii Guimard și Dan- 
guillaume, toți cronometrați în 
5h.21:06. In clasamentul general nici 
o modificare, astfel că Eddy Merckx 
are toate șansele de a rămîne pînă 
la sfîrșlt cu tricoul galben. Ultima 
etapă, Versailles—Paris (54 km) te 
desfășoară contracronometru.

DE LA AMSTERDAM
de șah de la 
cu dleputaree 

4-a. In grupa

21/» si o 
marilor ..
1—0; Portisch

partida Întrerupta. în «ur- 
maeștrl: Hartoch — Tlm- 

Uhlmanh 1—0;

nla) 
neul 
man _ . ________ ____ ___  _
Evan. — Adorjan 1—0; Korea — Smla- 
lov remiză; Bobotov — Ree remiză; Iv- 
kov — Danner remiză; Browne — fcan- 
geweeg remiză. Pe primul loe tn clasa
ment ie află Bmlalov cu l‘/i p.

au do- 
probă. 

victoria

cele ce
această

Ankara,
maghiari, dar la
sever : 8—2. Au

Sovietice și Ungariei, 
minat în ultimii ani 
Ca și anul trecut, la 
a revenit spadasinilor 
un scor neașteptat de
contribuit la realizarea acestui rezultat: 
Kulcsar cu 3 v, Nemere și Fenyvesi cu 
cîte 2 v și Schmidt cu 1 v Din echipa 
Uniunii Sovietice, Modzalevski a obți
nut 2 v Ceilalți componenți ai cvar
tetului sovietic au fost Nikancikov, Pa- 
ramonov și Valetov.

în meciul pentru 
zentativa Suediei a 
R. F. a Germaniei

locurile 3—4, repre- 
în trecut formația

cu 8—4, Iar pentru 
locurile 5—6. spadasinii francezi au dis
pus de echipa Elveției cu 8—6.

După terminarea finalei și după des
fășurarea festivității de premiere, a a- 
vut loc ceremonialul încheierii ediției 
1971 a campionatelor mondiale de scri
mă.

Cassius Clay este din nou un om 
liber. Liber să se deplaseze după 
pofta inimii, liber să boxeze în țara 
sa, ca și în străinătate, fără riscul 
unei interdicții. El este eliberat, mai 
ales, de amenințarea permanentă cu 
închisoarea, care a apăsat asupra sa 
timp de peste patru ani.

Curtea Supremă a Statelor Unite, 
întrunită în sesiune specială, a casat 
în unanimitate hotărîrea instanței de 
fond din Houston (Texas) de condam
nare la cinci ani închisoare a cele
brului boxer pentru refuzul de a 
face serviciul militar.

Totul — se știe — a început în 
anul 1967. Cassius Clay era pe atunci 
cel trai bun boxer al lumii. Dar. el 
avea 25 de ani și trebuia să satis
facă serviciul militar. Refuzînd să 
fie încorpo-at, el a fost tradus în 
fața unuj tribunal al cărui juriu, 
compus din șase bărbați și șase fe
mei, toți albi, a pronunțat sentința 
de condamnare, la 20 iunie 1967. Ex- 
punînd motivele refuzului său, Clay 
a declarat 
dorește să 
război pe 
repudiază, 
sau negri, 
războiul de .„ _ . 
S.U.A. în Vietnam.

Tn timpul celor patru 
trecut de atunci, cazul __
fost reluat de diferite instanțe judi
ciare americane. Lipsit de titlul de 
campion și oprit de a mai apare pe 
ring, Cassius Clay a fost obligat să 
abandoneze, timp de patru ani, acti
vitatea oompetițională. Acești ani de 
inactivitate au avut serioase urmări 
în pregătirea sa sportivă. Deși în

în fața instanței, că nu 
fie trimis să lupte într-un 
care poporul american îl 
Ca și alți americani, albi 
Cassius Clay 

agresiune
a condamnat 
purtat de
ani care au 
lui Clay a

toamna trecută el a reintrat cu două 
victorii care au arătat că a rămas 
un rrare boxer, la 9 martie fostul 
campion a trebuit să se încline în 
fața lui Joe Frazier, suferind singu
ra înfrîngere din cariera sa profe
sionistă. Clay nu 
în posesia titlului 
fără luptă, după 
rită.

Este important 
meni nu a putut 
venit, o explicație plauzibilă deciziei 
pripite luată de World Boxing Asso
ciation care îl deposeda pe Clay de 
titlul mondial, mai înainte de a se 
cunoaște opinia forului suprem al 
justiției din S.U.A. Și iată că acum 
acest for casează sentința tribunalu
lui din Houston !

Hotărîrea Curții Supreme consti
tuie o importantă victorie pentru 
Clay. Ea repară o mare nedreptate, 
deși nu mai poate să-i redea lui Cîav 
anii în oare a fost obligat să rămînă 
în afara ringului.

Aflînd despre hotărîrea Curții, Clay 
a ținut să informeze, eu cunoscuta-i 
vervă, că meciul cu Jimmy Ellis — 
care urmează în prograiru] său — 
va dovedi că a rămas, în ciuda 
scurgerii timpului, „cel mai mare 
boxer al Americii'. El a comunicat, 
totodată, că va mai susține încă două 
întîlniri, după care va boxa din nou 
— și pentru ultima oară — cu Joe 
Frazier pentru titlul mondial.

Cassius Clay mai are încă ambi
ția, justificată, să recucerească titlul 
de care a fost, pe nedrept depo
sedat.

a putut să reintre 
pe care-1 pierduse, 
condamnarea sufe-
de precizat că ni- 
da, la timpul cu-

I. s.

TELEX © TELEX ® TELEX • TELEX © TELEX
In cea de-a doua zi a Jocurilor sportive 
ale Americii Centrale și Caraibilor, care 
se desfășoară la Kingston (Jamaica), 
sprinterul Jamaican Quarrie a cîștigat 
proba de 200 m plat cu performanța de 
20,6. In finala cursei feminine de 100 m 
plat, două sportive cubaneze F. Ro- 
may șl S. Chlbas, au trecut In același 
timp linia de sosire : 11,6. Cursa mascu
lină de 800 m a revenit lui B. Dyce 
(Jamaica) cu timpul d« 1:49,7.

Final» campionatului eurojpeaxi da bas
chet rezervat echipelor masculine de ti
neret se v» disputa Intre selecționatei» 
Italiei »i Iugoslaviei. în semifinalele dis
putate la Gorlzla. Italia a Învins cu sco
rul de 00—58 (26—22) Spania, Jar Iugo
slavia a dispus cu 57—55 (31—30) de 
U.R.S.S. Alte rezultate : R. F. a Germa
niei — Austria 80—58 (48—21) ; Suedia — 
Elveția 75—31 (20—12) ; Israel — Turcia 
91—50 (43—24) ; Grecia — Franța 85—64 
(31»-M).

In semifinalele probei de simplu femei 
din cadrul campionatelor Internaționale 
de tenis ale Ungariei (la Budapesta), 
Szerenjl (Ungaria) a învlns-o cu 0—0, 
6—2, 6—4 pe Iudit Dlbar (România), l-ar 
jucătoarea maghiară Szabo a eliminat-o 
cu 0—1, 0—3 pe compatrioata sa Borka. 
Alte rezultate Înregistrate în semifinale s 
dublu femei i Hblubova, Neumanova 
(Cehoslovacia) — Dlbar (România), 
Sawamatsu (Japonia) 9—7, 0—3.

La Skoplje, în grupa B a sCups4 Ga
lea'' la tenis, selecționata B. D, Ger
mane a lntre-jut ou 4—1 formația Tur
dei.

Cea de-a jasea partidâ dintre marii 
maeștri sovietic! Tigran Petrosian d 
Viktor Korcinol, aare-și disputâ la Mos
cova unul dintre meciurile semifinale ale 
campionatului mondial de șah, s-a în
cheiat remiză la mutarea a 42-a. In pre
zent, scorul este egal: 3—3.

Rezultate excelente In cadrul campio
natelor de Înot ale Olandei: Van Kloos- 
ter 16:47,5—1500 m liber și 4:19,8—400 
m liber; Ancke Rljnders 4:37,2—400 m 
Uber (f> — record; Alle Te Riet 2:48,8 
— 200 m bras (f); Rljnders 67,1—100 m 
delfin (f); Hendrika Pentermann 5:22,5— 
400 m mixt (f).mixt (t).

Noi recorduri naționale în pdzslnele 
europene: Roma: Patrizia MisserinJ
1:50,7—200 m bras; la Nyon (Elveția)» 
Francoise Monod 4:50,7—400 m liber; 1* 
Ostrava: Petr Bazger 9:13,8—800 m Uber 
»1 17:18,4—1500 m Uber,

In optimile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Sopot (Po
lonia), jucătorul român Sever Mureșan 
l-a învins cu 2—0, 7—5, 6—2 cehoslo
vacul Kourka. în sferturile de finală, 
Murs^an 11 va Întîlni pe polonezul By-
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