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ÎN SPIRITUL NOBILELOR IDEALURI Ne vom îndeplini

FINAL STRĂLUCIT ÎN MECIUL DE „CUPA DAVIS" CU R.F. A GERMANIEI

5-0 PENTRU REPREZENTATIVA ROMÂNIEI!

CĂTRE CARE ASPIRA POPORUL NOSTRU exemplar obligațiile

încă două meciuri, cîștigate la scoruri concludente, au transformat 
victoria echipei române, în această finală europeană, intr-o adevărată 
apoteoz.ă. 5—0 ! Atît stă scris pe tabelul întilnirii România — R.F. a Ger
maniei, rezultat care tranșează în favoarea noastră, rivalitatea sportivă 
dintre ultimele două challengere ale „Cupei Davis" și constituie totodată 
revanșa pentru o înfrîngere suferită de români la același scor, acum nouă 
ani, la Hanovra Un succes deplin, care promovează echipa noastră in 
semifinalele inter-zone cu o carte de vizită impresionantă.

KUHNKE 6—0, 6—4, 6—4
poziție de joc. într-o serie neîntre
ruptă de șapte mingi cîștigate el îl 
transformă pe Christian Kuhnke în 
spectator resemnat, abia putînd să 
schițeze vreun răspuns. De trei ori 
contra serviciului adversarului și 
de tot atîtea ori cu propriul său

serviciu, Năstase punctează irezis
tibil, cîștigînd primul set la zero, 
în numai 12 minute.

Jucătorul vest-german. care este 
puțin obișnuit cu înfrîngerea în 
meciurile de „Cupa Davis", acceptă 
cu greu postura de învins catego
ric. El depune un efort considera-

restabilit și Ilie Năstase sprintează 
spre victorie.

Setul al treilea, început cu ser
viciul lui Kuhnke. se menține 
foarte disputat, însă orice efort al 
oaspetelui de a se distanța este 
neutralizat la timp dd Năstase. El 
reușește primul să cîștige un ghem
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Recentele documente 
privind perfecționarea 
educare marxist-leninistă 
ror oamenilor muncii, 
față nouă, celor care ne ocupăm 
de educarea tineretului, sarcini 
multiple, de înaltă responsabilita
te civică. Este, la urma urmelor, 
o datorie patriotică aceea de a 
contribui la creșterea tinerelor 
vlăstare, de a le educa în spiritul 
ideologiei marxist-leniniste, al res
pectului față de muncă, al cinstei, 
onoarei și demnității. Intr-un cu
vânt, este datoria noastră să for
măm generații multilateral pregătite, 
fizicește și spiritualicește sănătoase, 
care să ducă mai departe glorioasele 
tradiții ale poporului nostru, care 
să participe activ la făurirea so
cietății comuniste în patria noas
tră.

Studiind propunerile făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în le
gătură cu îmbunătățirea activității

Cu trup puternic
și minte sănătoasă

tovarășul Nicolae 
munca de

Drept a spus 
Ceaușescu, arătînd că în 
educație — pe lîngă multele lucruri 
bune care s-au făcut — există se
rioase neajunsuri. Și chiar dacă în 
minunata sa expunere, secretarul 
general n-a amintit de organizațiile 
sportive, noi am înțeles, citind 
studiind documentul, că 
bună parte de

Eu am făcut 
vremuri grele, 
«rhnziei. Mi-au 
halterele. Pe 
fiind ucenic, ... 
Monitorul Oficial. Am activat în or
ganizații sportive muncitorești. nrin- 

— - ■ •• Naturii,
combativ, 
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politico-ideologice, de educare mar 
xist-leninislă a membrilor de par
tid, a tuturor oamenilor muncii 
propuneri adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., precum 
și ampla sa expunere la consfătui
rea de lucru a activului de partid 
din domeniul ideologiei și al acti 
vității politice și cultural-educati
ve, am găsit in ele idei valoroase, 
nobile intenții, expresia solicitu
dinii nețărmurite, pe care condu 
cerea partidului. secretarul său 
general, le arată față de toate do
meniile activității sociale. Și am 
înțeles că fără oameni cu concep
ții înaintate, conștienți de tot ceea 
ce înfăptuiește clasa muncitoare 
societatea noastră socialistă nu-șl 
.poate urma drumul firesc spre co
munism. De aceea, noi, cei care 
veghem la dezvoltarea tinerelor 
generații, trebuie să depunem toa
te eforturile pentru educarea lor 
în spiritul nobilelor idealuri către 
care aspiră poporul nostru. Ca se
cretar al Comisiei permanente ju
dețene de învățământ. voi face tot 
ce îmi stă în putință pentru a 
transpune in fapt prețioasele in
dicații date de 
-al partidului.

Conștient de 
care îmi revine 
C.J.E.F.S. Dîmbovița, știut 
rolul sportului ca mijloc educativ, 
mă angajez să găsesc. împreună cu 
colaboratorii mei, cele mai adec
vate căi de educare a tineretului 
sportiv din județ. Vom manifesta 
și mai multă preocupare pentru 
a sădi în sufletul sportivilor noș
tri cele mai înalte simțăminte pa
triotice.

Studiind cu mare interes și în- 
sușindu-ne pe deplin complexul pro
gram partinic propus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătă
țirea activității politico-ideologice, de 

a mem- 
oameni- 
didactice 
fizică și

secretarul general

responsabilitatea 
ca președinte al 

fiind

educare marxist-leninistă 
brilor de partid, a tuturor 
lor muncii, noi, 
ale Facultății de educație 
sport a Institutului pedagogic din 
Oradea, ne exprimăm totala adezi
une și aprobăm din inimă acest 
program de o excepțională valoare 
teoretică și practică.

Sîntem convinși că aplicând cu
perseverență măsurile propuse de
secretarul general al partidului, vom 
reuși — în calitatea noastră de das
căli. de educatori ai generațiilor in 
formare, ai viitorilor profesori de 
educație fizică și antrenori, să spo
rim combativitatea partinică în în
treaga noastră activitate, să cultivăm 
simțul datoriei în îndeplinirea exem
plară a 
obștești, 
facultate 
dovedim
de unele tendințe către cosmopoli
tism manifestate de studenți, față 
de ideile retrograde, străine de 
concepțiile noastre, intensifieînd. în 
același timp, prin toate mijloacele 
educarea prin studiu, prin muncă, 
prin exemplu personal educarea pa- 
tiiotică și internaționalistă a studen
ților. In activitatea noastră, vom 
milita neobosit pentru formarea 
adevăratului om, a omului sincer, 
cinstit, entuziast și demn, a omu
lui gata să răspundă oricind la 
chemarea partidului și a patriei 
noastre socialiste devotat trup și 
suflet măreței cauze a partidului și 
poporului.

cadrele

obligațiilor de catedră
în întărirea disciplinei
Nț angajăm, totodată, 

o exigență mai mare față

și 
in 
să

ILIE NĂSTASE — CHRISTIAN
Primul nostru jucător ne-a oferit, 

în deschiderea ultimei după-amiezi 
a competiției, o adevărată demon
strație de tenis, în forță și virtuozi
tate. De la primele schimburi de 
mingi s-a putut observa că Ilie 
Năstase este într-o excelentă dis-

tre care și la Prietenii 
Domnea în ele un spirit 
revoluționar, foarte sănătos, 
crescut și ne-am format, 
cîstigam ne plăteam totul, 
namentul și sala Și 
biletele de tren, 
cursuri în tară. Nici nu îndrăzneam 
să visăm la condițiile pe care le a-e 
tineretul de astăzi, ca să învețe., să 
muncească, să facă sport, 
unii cred că toate 
oferite cu generozitate de către par
tid si 
drept.

prof PAUL OLTEI
președintele Consiliului județean 
Dîmbovița pentru educație fizică 

și sport

conf. univ. AUREL ENCUȚESCU 
decanul Facultății de educație fizică 
a Institutului pedagogic din Oradea

Ei b’ne, 
lucr’irite acestea.

către stat, li se cuvin de 
asa, dracii mc*.

de
Nu-î tocmai

Pentru ce căpătați, dați, oare, destul 
în loc ?

Si organizațiile sportive, dai 
cele U.T.C. au slăbit munca de i 
cafîe. Au socotit că lucrurile 
merge de la sine. Pe mine mă 
neste cînd văd sportivi — si 
unii foarte celebri — cu nlete 
1„ -■ ■- . . -î ’ “ ■ . .
din spate dacă sînt fete sau băieți. 
Nu m-as încumeta să spun că nivelul 
de conștiință al unei persoane tre
buie judecat dună păr, da- lucrul 
acesta. îmbrăcămintea, aiitudinea, 
reflectă — la urma, n-mei — 
mod de a privi viata. Si, ca șă 
sincer, nici nu le stă bine și 
igienic nu este.

Cred că în lumina recentelor 
cumente exnuse de secretarul gene
ral al partidului, nouă — antrenori
lor — ne revin sarcini foarte însem
nate Va trebui să lucrăm mai bine, 
cu mai mult snirit de răspundere, 
să cîntărîm mai adine, neni-u a-i 
forma ne copiii ce n'ț sînt da*î ne 
mîini ca pe niște cetățeni vrednici, 
cu trup puternic și minte sănătoasă.

edu- 
vor 

mîh- 
încă 

_ ___% ______ nînă 
la umeri, de’ nu sfii cînd îl p”î’,e5ți

mi 
fiu 

nici

cln-

ȘTEFAN PETRESCU 
antrenor emerit la haltere

ADEVĂRATUL CAMPION
UN OM ADEVARAT

Recentele documente de partid, 
prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și aflate acum în centrul 
unei ample dezbateri publice, ex
primă o strălucită sinteză a gîndirii 
materialiste, un program de per
fecționare a activității în domeniul , 
educației, al conștiinței umane.

Pe lîngă o uriașă valoare teore
tică, ele dețin și virtutea aleasă a 
îndrumării practice, cu alte cuvinte 
arată clar nu numai ce trebuie fă
cut, dar și cum anume trebuie să 
se facă.

Secretarul general al partidului 
ni s-a adresat în felul lui caracte
ristic, clar, simplu, precis, pe în
țelesul tuturor. Din cuvintele lui 
au izvorît, deopotrivă, înțelepciu
nea, umanismul, fermitatea și

■ principialitatea partinică.
Studiul documentelor îndeamnă 

la meditații adinei, în care analiza 
exigentă a propriei munci se află 
pe primul plan. Sub acest unghi 
socotesc, ca fost sportiv de perlor- 
manță, ca profesor de educație fi
zică și activist al C.N.E.F.S., că pe 
linia sportului putem aduce o con
tribuție mai mare la opera com-

plexă și delicată a educației tine
retului, a formării acelor conștiințe 
robuste pe care le reclama socia
lismul și comunismul.

în activitatea pe care o desfășu
răm zilnic cu sportivii își mai fac 
loc comoditatea, țelurile și drumu
rile ușoare, indulgența față de lip
suri, mai ales cînd vinovați de ele 
se fac vîrfurile. Nu o dată, meda
lia, recordul, punctul au fost așe
zate pe primul plan, iar comporta
rea etică a tînărului, pe al doilea.

Va trebui, în viitorul cel mai 
apropiat, să curmăm orice mentali
tăți de acest fel. Sportul românesc 
ne-a furnizat și ne furnizează 
multe exemple de performeri stră
luciți care s-au realizat admirabil 
ca oameni, devenind cetățeni de 
nădejde ai națiunii. Pe acest pian 
vom 
este 
este

CAMPINGURILE
Șl OSPITALITATEA

Au fost vizitate 11 asemenea locuri de popas

pe ruta București — Ploiești

Cimpulung Muscel Pitești — Titu — București

RAID-ANCHETĂ SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ
In ultimii ani. tot mai intensa mișcare turistică din țara noastră 

a reclamat înființarea campingurilor. Este vorba despre terenuri 
special amenajate — cu grupuri sanitare, corturi sau căsuțe — unde 
cei care practică turismul rutier (velo, moto sau auto) să aibă unde 
poposi, să-și înalțe cortul.

începutul în această direcție s-a făcut, rezultatele obținute sînt 
bune. însă nu pretutindeni. In drumul parcurs de noi la sfirșit de 
săptămină pe două importante trasee turistice : București — Brașov 
și Brașov — Pitești — Titu — București, s-au desprins mai multe 
concluzii:

• Campingurile sînt foarte căutate de turiști și, bineînțeles, 
rentabile.

• Nu întotdeauna locul ales pentru astfel de amenajări este cel 
mai adecvat.

• Latura comercială ar fi și mai bine servită, dacă nu s-ar 
neglija aspectele utilitare (grupuri sanitare inexistente sau prea 
mici, lipsesc locuri de parcare, prize electrice etc.).

• In multe locuri nu există teren pe care să se poată pune 
corturi, ceea ce contravine cu însăși rațiunea înființării campingu
rilor.

In ultimii ani. tot mai

Am intrat în coloana mașinilor 
care, trecînd prin fața aeroportului 
Băneasa, se înscriau pe șoseaua 
București — Ploiești. Deci, „turiști 
pe pneuri" porniți la un drum de 
aproape 500 km.

Presupunînd că venirea nopții, 
accidente nedorite sau nevoia de 
odihnă obligă adesea pe turiști să 
rămînă la un camping aflat pe tra
seul amintit, le-am vizitat pe fie-

(Continuare in pag. a 4-a)

temut în cercul celor mai 
decatloniști continentali. Co- 
său de club Andrei Șepci i-a 
replică puternică — el a con-

tenis de inaltă clasă

Nou record național la decatlon

V. BOGDAN
în prezența cîtorva zeci de spec

tatori a căror atenție a fost ținută 
trează în permanență, pînă la o 
oră la care luminile orașului se 
stinseseră, decatloniștii, acești ade- 
vărați virtuozi — sau mai degrabă 
eroi ai atletismului — și-au înche
iat epuizanta dispută pentru de
semnarea celui mai bun dintre ei. 
Nu avem cuvinte de laudă pentru 
acești bărbați care au tras pur si 
simplu de ei la fiecare probă, pen
tru un centimetru în plus sau o ze
cime de secundă

ta ta

V. Bogdan, cîștigătorul campiona
tului republican de decatlon, aici 
in proba 
începutul

de săritură in lungime, la 
drumului spre cele 7.810 

puncte.

mai mari onoruri se cu-

persevera. Un campion nu 
cu adevărat mare, decît dacă 
mare și ca om !

gur, cele
vin învingătorului : VASILE BOG
DAN (Universitatea Cluj). Compor- 
tîndu-se excepțional el a reușit ca 
la sfîrșitul celor două zile de con
curs să totalizeze 7.810 p, cifră ca
re constituie un nou record națio
nal. Vechiul record (era de 7.773 p 
și aparținea tot lui Bogdan din lu
na mai a acestui an. Performanta

atletului clujean depășește totodată 
cu 10 puncte standardul fixat de 
Federația de atletism pentru parti
ciparea la campionatele europene 
de la Helsinki. în vîrstă de 21 de 
ani, Vasile Bogdan se anunță a fi 
primul decatlonist roman capabil 
să depășească granița celor 8.000 de 
puncte a deplinei consacrări inter
naționale. Noul campion își dato
rează rezultatul obținut în special 
comportării foarte bune la proba de 
săritura cu prăjina, unde, depășin- 
du-se pe sine a realizat 4,4.0 m, cea 
mai bună performantă a sa la a- 
ceastă probă. Pregătind u-se în con
tinuare cu aceeași perseverență, 
studentul clujean ■ poate deveni un 
nume 
buni 
legul 
dat o
dus pînă la proba de prăjină — 
însă oboseala evidentă l-a împiedi
cat să obțină un timp bun la 1.500 
m și un punctaj general mai apro
piat de al lui Bogdan. Iată rezul
tatele finale și performanțele din 
a doua zi a concursului : 110 mg, 
disc, prăjină suliță, 1.500 : 1. V. 
Bogdan (U. Cluj) 7.810 p record (15,3, 
39,88 m, 4,40 m, 62,62 m, 4:18,2; 2. 
A. Șepci (U. Cluj) 7.558 p (14.9, 
43,70 m. 4,20 m, 61,61 m 4:56,6), 3. 
C. Socol (U. Cluj) 7.222 p, 
Nicolau (Steaua) 7.086 ț.

Vladimir MORARU

llie Năstase ne-a oferit, ieri, o oră ele

bil la începutul celui de al doilea 
set și reușește să conducă. Năstase 
slăbește puțin cadența, dar este și 
surprins adesea de intervențiile in
cisive ale lui Kuhnke. Acesta se 
distanțează la 4—1, schimbînd pen
tru moment fața partidei. Urmea/ă 
însă o puternicii revenire a lui 
Năstase, care înscrie cinci ghemuri 
la rînd ! Spectatorii au asistat la 
lovituri excepționale, încheiate ma
gistral de super-campionul nostru. 
Raportul de forțe arătat inițial este

Fotografii de THEO MACARSCHI 
contra serviciului (4—3), ceea ce 
se dovedește suficient pentru a ob
ține ultima decizie, la capătul a 
ceva mai mult de o oră de joc.

A fost un meci frumos care ne-a 
dat încă o dată întreaga măsură 
a măiestriei acestui incomparabil

C. COMARNISCH1 
Radu VOIA

S-AU ÎNCHEIAT lucrările congresului fi. fa

Echipa României intr-o companie
favorabilă și dificilă in

Brașov — Bran

prof. VICTOR FIREA 
maestru al sportului, 

secretar general al Federației 
române de atletism

• Europa și America de Sud oarecum avan

tajate prin numărul locurilor pentru turneul 

final • Meciurile vor începe în toamna 

acestui an • Orașele și stadioanele care vor

găzdui partidele din 1974

același timp

care, începînd chiar cu cel din pă
durea Băneasa. Doream să vedem 
cum sînt pregătite să primească 
oaspeți. Ce am constatat cu acest 
prilej ? Puteți afla în rîndurile de 
mai jos :

COLȚURI DE RAI

După ce ne-am oprit de 11 ori, 
la tot atîtea campinguri, putem face

„Gențiana" — prototip de apartament (două camere, bale, bucătărie, 
hol) cu care a fost îmbogățit de

o primă constatare i unele dintre 
ele sînt amenajate în locuri deose
bit de atrăgătoare, într-un cadru 
natural — pădure bogată și răco
roasă — foarte frumos. Parcă re
greți că nu poți rămîne mai mult 
în ele. în această situație sînt cam
pingurile Băneasa, Românești (a- 
proape de Ploiești) și Mătăsaru 
(între Găiești și Titu), dotate cu tot 
ceea ce este necesar: grupuri sa
nitare, locuri de parcare, căsuțe, 
corturi etc.

în rîndul celor bune, care impre
sionează în mod deosebit sînt cele 
de la Paralela 45 (lingă Ploiești) și 
Dîrste (la intrarea 
mul poate fi dat, 
exemplu de bună 
situat lîngă stația 
care căsuță are în

curînd campingul de la Băneasa.

Iată cîteva observații imediate, 
prilejuite de către stabilirea gru
pelor preliminare pentru calificare 
la turneul final al viitorului C.M. 
de fotbal.

IN FAȚA 
CORD DE 
echipe, plus 
Germaniei), F.I.F.A. menține aceeași 
formulă de turneu final, cu reper
cusiuni însemnate asupra prelimi
nariilor. Europa are șanse să fie 
reprezentată de către 10 echipe (mai 
multe decît a avut în Mexic), dacă 
lidera grupei a 9-a va învinge în 
meci de baraj pe învingătoarea 
grupei a 3-a din America de Sud. 
Țările europene, precum și cele 
sud-americane se pot considera 
oarecum privilegiate de către hotă- 
rîrile forului suprem, chiar dacă 
se invocă argumentul superiorității 
valorice a fotbalului din aceste 
două continente. Stadiul actual al 
evoluției fotbalului în lume ar fi 
necesitat admiterea unui număr mai 
mare de echipe în turneul final. 
Pentru că, Africa, avînd o mișcare

UNUI NUMĂR RE- 
ÎNSCRIERI (95 de 
Brazilia și R. F. a

sportivă efervescentă, ar fi trebuit 
să fie admisă cu mai multe echipe. 
Fotbalul țărilor africane este net 
superior celui din țările Americii 
de Nord și Americii Centrale, și cu 
toate acestea continentul negru pri
mește tot un singur loc în turneul 
final. Atît timp cit numărul fina-

listelor nu va fi sporit, asemenea 
inadvertențe vor fî de neinlăturat.

CEVA DESPRE GRUPELE EU
ROPENE. Alcătuirea lor pe criterii 
valorice este corectă în principiu, 
primele echipe din fiecare grupă 
fiind participante la C.M. din Me
xic, cu excepția Iugoslaviei, prefe
rată ca vicecampioană a Europei. 
Totuși, să introduci Olanda în cate
goria de valoare secundă sau pe 
Scoția și Grecia în cea terță pare 
un act cam arbitrar, deși poate 
greu de evitat.

Sorții au hotărît grupe mai pu
ternice sau mai slabe. Suedia, Un
garia, Austria și Malta (gr. I). Iu
goslavia, Spania, Grecia (gr. 7) sau

(Continuare in pag. a 4-a)

Etapa a V-a a campionatului motociclist de viteză in circuit

Un spectacol umbrit 
de scena finală

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE ȘAH DE LA BRAȘOV

(prin telefon, de la 
nostru).

în Brașov). Pri- 
apreciem, ca 

organizare. Este 
de benzină, fie- 
față cîte o masă

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. a 3 a)

BRAȘOV 18 
corespondentul

Duminică dimineață s-au desfă-. 
șurat întreruptele soldate cu ur
mătoarele rezultate: Todorova — 
Gogîlea remiză. Cohn — Makkay 
0—1, Szota — Todorova 1—0. După 
amiază s-au desfășurat partidele 
rundei a 10-a dintre care s-au în
cheiat doar cinci și două s-au în
trerupt. Iată rezultatele: Gogîlea — 
Nicolau 0—1, Veroci — Timmer 
1—0, Just — Bogdan 1—0, Todo
rova — Ranniku 0—1, Makkay —

Szota remiză, Teodorescu — Juncu 
și Vokralova — Cohn întrerupte.

După 10 runde în clasament con
duce Maia Ranniku cu 8,3 p, ur
mată de Alexandra Nicolau și 
Szusza Verbci cu cîte 7,5 p, Su- 
zana Makkay 6 p, Margareta Jun
cu 5,5 p (1), Gabriele Just 5,5 p 
etc,

Luni dimineață se joacă între
ruptele, iar după amiază runda a 
11-a.

Carol GRUIA

După o îndelungată întrerupere, 
cursele motocicliste de viteză pe 
circuit au fost reluate 'duminică in 
Capitală, prin desfășurarea etapei 
a V-a a campionatului republican. 
Căutînd ani de-a rîndul un loc 
adecvat curselor motocicliste, spe
cialiștii federației au găsit, în sfîr- 
șit, un traseu situat în jurul pavi
lionului central al Complexului ex- 
pozițional de lîngă Casa Scînteii, 
care are o lungime și o lățime 
corespunzătoare. Păcat însă că 
acest traseu este situat într-o zonă 
unde zgomotul mașinilor incomo
dează — mai mult sau mai puțin — 
activitatea unor instituții publice. 
Dar cum asemenea alergări se 
desfășoară o dată sau de două ori 
pe an, credem că în viitor s-ar 
putea alege alte ore de concurs și 
antrenament, care să convină tu
turor. Altfel, iubitorii sportului cu 
motor din Capitală (care nu stnt 
puțini la număr), vor fi siliți din 
nou să urmărească cursele de la... 
distanță.

Și-acum, o scurtă relatare a eta
pei a V-a. Din cei 178 de alergă
tori prezenți la startul campionatu
lui, au mai rămas în lupta pentru

cucerirea titlurilor, la cele 6 clase 
din program, aproape 100 de cun- 
curenți. îmbucurător, față de etapa 
trecută, este faptul că la revizia 
tehnică s-a constatat o mai mare 
grijă din partea alergătorilor în 
pregătirea motocicletelor pentru con
curs. Totuși, unii viteziști de la 
Oțelul Galați și Motorul Baia Mare 
au făcut notă discordantă, avînd 
frînele motocicletelor nereglate, ca- 
renele fără parbrize, roțile necen
trate și numerele de concurs ne
regulamentare ca mărime și cu
loare, defecțiuni pe care au trebuit 
să le remedieze pînă la ora star
tului.

Configurația clasamentelor gene
rale înaintea etapei de ieri promi
tea dispute pasionante la cîteva 
probe. A confirmat așteptările doar 
Traian Macarie (Metalul București) 
care, cu cele două motociclete de 
concepție personală, bine puse la 
punct, a dominat clasele 70 și 173 
cmc. In schimb, „pasiunea" celor-

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare, in pag. a 3-a)



STUDENȚII LA MUNCĂ PATRIOTICĂ
• Recordul a fost stabilit de o fată ® Colaborare IN

S-AU ÎNCHEIAT disputele

GRUPELE „CUPEI INTERNAȚIONALE A F.R.V

excelenta, sperăm și in viitor Ruda Hvezda Praga, Steaua și I.E.F.S. s-au calificat pentru turneul final

Vacanța 
concediile 
Cu toate

află la ordinea zilei, 
desfășoară din plin.

se 
se

acestea, ani găsit numeroși 
studenți. precum și cadre didactice, 
care și-au prelungit activitatea cu 
încă două săptămini. Cu un entuziasm 
unanim, studențimea noastră a ho- 
tărit să participe, un număr de zile, 
la muncă patriotică. O decizie ce o 
onorează, o dovadă 
o modalitate de 
țărănimii noastre 
zile fierbinți de 
gerii recoltei.

de abnegație, 
a veni in sprijinul 
care dă. in aceste 

iulie, bătălia strîn-
★

de educație fizică aLa catedra
Academici de Studii Economice, prof. 
Marin Balosacbc, șeful catedrei, a 
stabilit planul de acțiune. Fiecare 
lector și asistent a fost repartizat 
pe lingă o brigadă. în ce ne privește, 
am pornit pe... urmele șefului de 
lucrări. Adrian Vasiliu, care a fost 
secundat de asistentul Cornel 
greanu.

I-am găsit, la ora 6 dimineața, pe 
tarlaua cu roșii de export a fermii 
22 de la I.A.S. Bragadiru. 21 de fete 
și 21 de băieți. Înzestrați cu coșuri 
și găleți, au început recoltatul. Fie
care avea ..norma" sa.

Șeful fermei, ing. Ion Samson (fost 
atlet), om plin de inițiativă și bună 
înțelegere, a 
care cel mai 
miat cu o... 
dre didactice 
tor pe unul 
băieți.

lansat o întrecere în 
bun culegător va fi pre- 
surpriză. Cele două ca- 
pronosticau ca învingă- 
din sportivii grupei de 

Dar. spre surpriza generală, 
ciștigător. fără drept de apel, a fost 
o studentă de la Facultatea de fi
nanțe. Numele ei ? Maria Puțaru. 
Performanta ? 150 kg roșii
într-o singură zi de lucru 1 Cavaleri, 
colegii o felicită (mai ales că aflase
ră premiul : 10 sticle cu bere) 1 In 
imediata apropiere a primei clasate, 
i-am găsit pe Mariana Popa, Maria 
Rimbuț, Stclian Mihai. Constantin 
Miu (cite 130 kg).

După aflarea rezultatelor 
tive. lectorul Adrian Vasiliu 
cizat : „Să știți că avem 42

Am solicitat și părerea ing. Ion 
Samson : „La început, de ce să nu 
recunosc, am fost sceptic în privința 
rezultatelor 
Acum cind 
rioadă de 
să spun lă 
supunerilor 
studenții de Ia A.S.E. au muncit bine, 
nu 
sint 
cepe 
cere 
lălia 
coltei. 
le vor petrece Ia munte, 
in excursii și in celelalte acțiuni or
ganizate pentru ei. vor fi acum mult 
mai plăcute, mai recreative. Colabo
rarea dintre noi, cei de la munca 
cimpului — cum se s^une — și oas
peții noștri, care ne-au ajutat, a 
excelentă. Am convingerea că în 
itor legăturile stabilite în aceste 
se vor cimenta și mai mult, mai 
că este foarte bine ca tineretul 
triei să fie obișnuit. încă de pe băn
cile școlilor, cu munca în fabrici. în 
uzine, pe ogoare".

După cuvintele inginerului Ion 
Samson, concluziile ni se par de 
prisos. Ca atare. încheiem aici repor
tajul unei zile de muncă petrecută 
la ferma 22 a I.A.S. Bragadiru.

Paul IOVAN

ce vor fi înregistrate, 
s-a încheiat această pe- 

muncă patriotică, trebuie 
m-am înșelat asupra pre- 
anterioare. Studentele și

au precupețit nici un efort și 
convins că acum, cind vor in- 
vacanța. își vor aminti cu plă- 
că și-au adus contribuția la ba
ce se dă pentru strîngerea re

tired că zilele frumoase ce 
la mare,

fost 
vi
zite 
ales 
pa-

voleibalisticeîntrecerile competiției 
dotată cu „Cupa internațională a F.R.V.“ 
au luat sfirșit ieri în localitățile Boto
șani, Craiovâ și Pitești cu victoria echi
pelor Ruda Hvezda Praga, Steaua și 
I.E.F.S., formații care își vor disputa, 
în septembrie, în cadrul turneului final, 
trofeul pus in joc. lată cîteva amă
nunte de la partidele programate în 
ultima zi a disputelor din grupe.

BOTOȘANI. După trei zile de dîrze 
întreceri, pe terenul de la frumosul 
complex sportiv din localitate s-au în
cheiat întrecerile voleibalistice dotate cu 
„Cupa .internațională a F.R.V.“ A fost 
o competiție reușită în ansamblu — 
chiar dacă nu toate partidele s-au ri
dicat la un nivel deosebit pe plan teh
nic — datorită ambiției și dăruirii cu 
care toți jucătorii au abordat fiecare 
întîlnire, a calității arbitrajelor șl în 
special a organizării ireproșabile. De 
altfel, trebuie subliniată oportunitatea 
programării unor competiții de amploare 
în orașe cu o istorie sportivă mai nouă. 
Pentru că, în felul acesta, se face p 
excelentă propagandă pentru sport, con
tribuind la dinamizarea activității locale.

Ieri dimineață. în ultima zi a compe
tiției, s-au întîlnit echipele Rapid și 
Politehnica Galați pentru a stabili ocu
pantele locurilor 3 și 4. Giuleștenii s-au 
dovedit superiori în toate comparti
mentele. au combinat bine la fileu, 
surprinzînd în permanență nepregătită 
apărarea adversă. După o oră de joc. 
Rapid a cîștigat cu 3—0 (9, 9. 4). S-au 
remarcat : Viorel Marian, Cătălin. Pen- 
ciulescu (R), Popa și Bologa (P).

în continuare s-a desfășurat meciul 
dintre echipele care candidau la primul 

Ruda Hvezda Praga și Viitorul

Bacau. Se anticipa o partidă frumoasă 
și previziunile s-au adeverit. După un 
început bun al băcăuanilor oaspeții se 
desprind și cîștigă la 12. în continuare 
Viitorul nu se mai regăsește șl nu mal 
face față atacurilor inițiate de praghezi 
(îndeosebi Vapenka) bine coordonați de 
Labuda. Echipa Viitorul a încercat să 
răstoarne situația în setul al ni-lea. 
cel mal spectaculos. Insă a fost depășită 
în final. Scor 3—0 (12. 4, 11) pentru
Ruda Hvezda. De la învinși s-au re
marcat Costea, Iordaclie șl Ozun. Arbi
trajele asigurate de D. Radulescu, 
Gh. Fortuna. E. Sflrlos (România) șl 
A. Hovsar (Cehoslovacia) au fost foarte 
bune. La încheierea competiției jucăto
rii Frantischek' Chrapa (Ruda Hvezda) 
— cel mal complet, Marcel Popa — 
cel mai bun ridicător, Milan Vapenka 
(Ruda Hvezda) — cel mai bun trăgător, 
Sorin Țigăeru (Rapid) — cel mai tînâr. 
Matei Costea (Viitorul) au primit dis
tincții. Clasament final : 1. Ruda Hvc- 
r.da Praga 6 p, 2. Viitorul 5 p. 3. Rapid 
4 p, 4. Politehnica 3 p.

Emanuel FÂNTÂNE/XNU
CRAIOVA. Confruntările din ultima zi 

a competiției au corespuns sub 
aspectele, mulțumind pe toți cei 
zenți la meci. Primul joc. dintre 
versitatea Cluj și Botev Vrața a 
sfirșit cu rezultatul de 3—1 (11.
13, 10) în favoarea studenților clujeni 
de la care, și de data aceasta, s-a re
marcat Bînda (căruia organizatorii i-au 
acordat diploma de cel mai complet 
jucător al acestei grupe), iar de la Bo
tev Vrața a ieșit în evidență Liubenov, 
care a fost declarat cel mai bun ridi-

toate 
pre- 
Unl- 
luat 
—11,

culese

d?fini- 
a pre- 

de stu- 
denti și studente, iar majoritatea, pe 
lingă titlul de fruntaș în producție 
(in aceste zile) se bucură și în ca
drul facultății de aprecieri excelen
te. Mediile multora sint peste 8. 
Deci...”

CRAIOVA
TEHERAN 14-12

Craiova s-a dovedit din nou un oraș 
!n care boxul are deosebit de mulți 
simpatizanți. Reuniunea pugilistică 
amicală dintre selecționata locală și 
cea a Teheranului a atras în jurul 
ringului aproximativ 2 000 de specta
tori.

Ce; prezenți au avut satisfacția să 
urmărească pe cei mai buni pugi- 
liști din localitate, într-o confrunta
re în care, în cele din urmă, au ie
șit învingători. La capătul celor 13 
partide disputate, unele dintre ele de 
nun nivel tehnic, boxerii craioveni 
au cîștigat întîlnirea cu scorul de 
14—12. Este cu atît mai mare satis
facția, cu cit în rîndul învingătorilor 
se află cîțiva juniori, în care se pun 
nari speranțe. In fruntea acestora 
este Mugurel Gitan (cat. semiușoara), 
care a realizat cel mai frumos meci 
al reuniunii.

Punctele echipei craiovene au fost 
realizate de : C. Truică (k.o. 1), N. 
Dumitru (meci egal), I. Cicea (meci 
egal), C. Nicolae (b.p.), I. Coman 
(meci egal), D. Leoveanu (b. ab. III), 
M. Culineac (b.p.) și D. Zelinca (meci 
egal). Din echipa oaspe s-au eviden
țiat M. Bahmanee, II. Naliroudee și 
A. Andavee.

BUCL'RESTENII - ÎN ÎNTRECERE
Duminică, a avut loc pe pista 

din jurul Complexului expozițional 
de la Casa Scînteii, în cadrul cam- 
pi 'natului motocicliștilor, și un con
curs automobilistic de viteză pe 
circuit, organizat de filiala A.C.R. 
clin Capitală. S-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : avansați — 1.

Ionescu (Renault 
Stanciu 
3. Du-

Eugen Cristeâ
8 Gordini) 6:26,9. 2. Doru 
(Renault 8 Gordini) 6:41,6, 
mitru Novac (Dacia 1100 S) 6:47,3, 
începători : 1. Marin Șanta (Dacia
1100 S) 6:45,3, 2. Dumitru Rusu (Da
cia 1100 S) 6:57,8, 3. Florin Bejan 
(Fiat 850 Coupâ) 7:01,9.

cător. Cea de a doua partidă a adus 
In fața fileulul pe multipla noastră 
campioană Steaua șl pe Universitatea 
Craiova. Replica neașteptat de bună a 
cralovenilor a făcut ca partida să fie 
extrem de echilibrată și de bună fac
tură tehnică. La capătul a 120 de minute 
de joc, marcat de dese aplauze la 
adresa celor două echipe. Steaua a 
învins cu scorul de 3—1 (13, 11, —ÎS, 
0). S-au remarcat Crețu (declarat cel 
mai bun atacant) și Rauh de la Steaua, 
Dindelegan, Găvozdea, Braun și Zugravu 
de la " 
prestate de I. Amărășteanu, 
și A. ' ' 
6 p, 
4 p.

la Reșița

START ÎN CAMPIONATUL
AL COPIILORNATIONAL

Cei mal tineri
programate

_ j în 4 reuniuni, 
șirul marilor competiții cu

Cei mal tineri înotători ai țării se 
află, începind de astăzi, reuniți la 
Reșița. Întrecerile lor, programate 
timp' ds două zile în 4 reuniuni, 
deschid șirul marilor competiții eu 
caracter intern ale sezonului. La 
campionatele naționale ale copiilor 
din grupele C (9—10 ani) și D (7 3 
ani) și-au anunțat participarea aproa
pe 300 de școlari din 11 centre ale 
țării: București, Brăila, Galați, Plo
iești, Cluj, Arad, Tg. Mureș, Oradea, 
Timișoara, Sibiu și Reșița, unii din
tre ei proaspăt recrutați de la cen
trele de inițiere organizate de la În
ceputul anului.

In program figurează 36 de prooe 
pe distanțe de 50 și 100 m, fiecare 
disputindu-se in serii contratimp. 
Pentru prima oară în istoria acestei 
competiții, organizatorii au introdus 
în concurs probe de ștafete la toate 
cele 4 procedee tehnice. O inițiativă 
excelentă, care va permite tehnicie
nilor o mai bună constatare a stilu
rilor la care tinerele noastre speran
țe sint deficitare.

Ca și in edițiile trecute, lupta pen
tru intîietate in clasamentul (neofi
cial) general pe centre se va da 
intre selecționatele orașelor Ploiești 
și Reșița, ale căror secții au o or
ganizare superioară în ceea ce pri
vește instruirea copiilor pe grupe de 
virstă.

Anca Georgescu, una dintre reprezentantele noastre în concursul ae 
la Bolzano

4 SPORTIVI ROMÂNI LA „TROFEUL CELOR 7 COLINE-
Patru dintre înotătorii noștri fruntași, 

Eugen Aimer, Marian Slavic, Anca 
Georgescu și Agneta Șterner au pără
sit ieri Capitala, plecînd -la — 
unde vor participa (20—21 
unul din cele mai mari 
internaționale ale anului, tradiționalul 
„Trqfeu al celor 7 coline".

Anul acesta, 
start înotători cu 
europene printre 
(Anglia), Frieke 
Marian Vermaat 
tirmay, Andrea 
roezy, Magdolna Patoh (Ungaria), 
ții Lampe, Walter Kusch (R.F.G.), Mir- 
jana Segrt (Iugoslavia). Jaroslava. Sla- 
vickova (Cehoslovacia), Zbigniew Pacelt 
(Polonia), Santiago Esteva, Antonio 
Correll (Spania) și alții.

Dintre cei 4 concurenți 
noastră îi va alinia la 
Aimer se află la primul 
internațional din sezonul

Bolzano 
iulie) la 

concursuri

competiția a atras la 
renume clin 12 țări 

care Brian Brinkley 
Buys. Astrid Verveer, 
(Olanda). Istvan Szen- 
Gyarmaty Judit, Tu- 

tra-

pe care țara 
start, Eugen 
său concurs 

în aer liber.

A.PETELEI 62,5-lCO M DELFIN LA PRIMUL CONCURS
Ultimul concurs al juniorilor și 

seniorilor înaintea campionatelor 
naționale, programate în primele 
zile ale lunii august, a avut loc ia 
bazinul Dinamo din Capitală. O 
frumoasă surpriză ne-a fost oferită 
de tînarul „delfin" A. Petelei, care 
la primul său start în acest sezon 
l-a întrecut pe I. Miclăuș cu o 
performanță promițătoare, 62,5. Re
zultate tehnice:

Săruleanu 2:31.4 și Kokay 2:31.7 
la 200 m mixt: Cr. Balaban 2:48 7, 
C. Cehanzuc 2:50,0 la 200 m mixt 
(f); A. Petelei 62,5, I. Miclăuș 62.3, 
C. Rolic 64,0 la 100 m delfin: C. 
Coatu 69,0 la 100 m spate; Bala
ban 1:14,0 la 100 m spate (f): Șop
tereanu 1:13,0, Săruleanu 1:14.8 la 
100 m bras; Gabriela Constantin 
1:27,1 la 100 m bras (f); C. Kokay 
58.5 
68,1

Șterner 1:11.7 — locul VI la 100 
m delfin; ^Slavic 55,7 — locul V 
la 100 m liber, Adam 59,5 și Ni- 
codim 59,6 — locurile 14 și, respec
tiv 15, la 100 m liber.

CUPA EUROPEI

la 100 m 
la 100 m

liber; C. Cehanzuc 
liber (f).

Reșițeanul s-a pregătit foarte intens în 
ultimele săptămini și evoluția sa este 
așteptată cu un mare interes. Mai ales 
în proba de 1500 m liber, unde excep- 
tindu-1 pe vest-germanul Hans Fass- 
nacht, vor fi prezențl toți finaliștii 
cursei de la ultimele europene.

„CUPA PRIETENIA 
LA POLO ÎN CAPITALĂ

Săptămîna viitoare, capitala țării 
noastre va găzdui un mare turneu 
de polo dotat cu „Cupa Prietenia", 
rezervat echipelor de juniori din 8 
țări. Și-au anunțat participarea se
lecționatele Uniunii Sovietice, Unga
riei, R.D. Germane, Cehoslovaciei, 
Cubei, Poloniei, Bulgariei, cărora se 
va adăuga reprezentativa României.

Spre deosebire de întrecerile cam
pionatului european, unde pot par
ticipa jucătorii născuți în 1951 (și mai 
tineri), în turneul din Capitală, e- 
chipele vor fi alcătuite din tineri 
poloiști născuți în 1952 (și mai ti-. 
neri). întrecerile vor avea loc la ba
zinul de la Ștrandul Tineretului în
tre 28 iulie și 1 august.

(Grupa B) LA TORINO,
ÎN 28 Șl 29 AUGUST

Universitatea. Bune arbitrajele 
_ ‘ ' ” ,' . C. Bucur

Dinieu. Clasament final : 1. Steaua 
2. „U“ Cluj 5 p, 3. Univ. Craiova 
4. Botev Vrața 3p.

DrAGANOIU — coresp.
PITEȘTI. Primul turneu internațional 

de volei găzduit de municipiul Pitești 
s-a încheiat cu o apreciere unanimă : 
organizare excelentă, partide de bun 
nivel tehnic, competiție utilă pentru 
asigurarea Continuității în pregătire a 
echipelor noastre divizionare. Jocurile, 
in general spectaculoase, dinamice, cu 
multiple și variate acțiuni, mai ales in 
atac, cu comportări r ’ 
finalul meciurilor, au 
propagandă voleiului, 
înregistrate în ultima 
Brașov — Politehnica 
(—14, 10, 8. 10), I.E.F.S. București — 
Dinamo Tirana 3—2 (—13, 10, 12. —11, 
8). Trofeul pus în joc de organizatori 
pentru această grupă a fost obținut, 
după o luptă foarte strînsă, de către 
echipa I.E.F.S., care a totalizat 6 p. 
Au urmat-o in clasament Dinamo Ti
rana 45 p), Tractorul (4 p) și Politeh
nica (3 p). Cupa pentru cel mai t>un 
ridicător a revenit lui Kico Lena (Di
namo Tirana), cea pentru cel mai bun 
trăgător lui Petrică Stancu (I.E.F.S.), 
iar cupa pentru cel mai complet jucă
tor i-a fost atribuită lui Mihai Coste 
(Politehnica). S-au mai remarcat Tudor 
Popescu, Anton Săsăran (I.E.F.S.), Gh. 
Seiceanu (Politehnica), Aii Bushati, 
Dashamir Fagu (Dinamo Tirana) și 
Doru Rednic (Tractorul). Arbitrii F. 
Pprifti (Albania), V Chioreanu. I. Co
vaci, M. Bucur, V. Dumitru. Gh. Toma, 
C. Papaiane, P. Gecui (România) au 
condus bine pe tot parcursul turneului.

AL. MOMETE — coresp.

N.

ascendente spre 
făcut o bună 

Iată rezultatele 
zi : Tractorul 
Timișoara 3—1

bucuria victorieiILEANA S1LAI

CAMPIONATELE REPUBLICANE

ECHIPA MASCULINA

A ROMÂNIEI, 

DIN NOU VICTORIOASĂ
VARȘOVIA, 18 (prin telefon). în ziua 

a cloua a turneului international mas
culin care se desfășoară în localitate, 
sala Torvar, cu '
proape 5 000 de 
plină. în prima 
echipele Bulgariei 
aproape 3 ore de 
nit voleibaliștilor bulgari cu 3—2 (—8, 
11, —12, 13, 8). A fost un meci de 
foarte bun nivel tehnic. Remarcați : 
Zlatanov. Metodiev, Trenev (Bulgaria), 
Bebel, Skorek' și Skiba (Polonia). In 
meci vedetă, echipa națională a Ro
mâniei a întîlnit formația S.U.A. pe 
care a întrecut-o cu 3—0 (11, 13. 12).

Paul BRAȘOVEANU

o capacitate de a- 
locuri, a fost arhi- 
partidă s-au întîlnit 
și Poloniei I. După 
joc, victoria a reve-

ULTIMUL EXAMEN PENTRU „EUROPENE14
La sfîrșitul săptămînii, pe stadio

nul Republicii, se vor desfășura în
trecerile finale ale campionatelor 
republicane de atletism ale seniori
lor. în afara importanței lor recu
noscute. de stabilire a ierarhiei ce
lor mai buni atleți români ai anu
lui 1971, campionatele do sîmbătă 
și duminică vor oferi specialiștilor 
Federației noastre posibilitatea ale
gerii celor mal merituoși pentru al
cătuirea lotului care urmează ”* 
participa între 10 și 15 august 
cea de a zecea ediție a campiona
telor europene de la Helsinki.

Pentru a putea concura la „euro
pene”. așa cum se știe, F.R.A. a
stabilit o serie de haremuri care tre
buiau realizate în acest sezon, ele 
constituind în același timp și prima 
normă olimpică. Reamintim aceste 
performante : BĂRBAȚI : 100 m
10,2 ; 200 m 20,8 ; 400 m 46.0 ; 800
m 1:47,0; 1500 m 3:40,5; 5000 m 

m 28:30,0, 3000 m ob- 
110 mg 13,7, 400 mg 

7,90 m, triplu 16,50 m, 
m, greutate 19,00 m, 
ciocan 68,00 m. suliță 

20 km mars 1.29:30,0 ; FE
MEI : 100 m 11,5. 200 m 23,5, 400 m 
53,4, 800 m 2:04.0. 1500 m 4:18,0. 100 
mg 13,3. lungime 6,40 m, înălțime
l. 80 m. greutate 17.00 m. disc 57,00
m. suliță 57,00 m, pentatlon 4900 p.

Unii dintre atleții noștri fruntași 
au la activul lor, în acest sezon,

performanțe egale sau mai bune de
bit standardurile fixate de — - - 
alții se allă în imediata lor 
piere și aspiră cu încredere 
realizeze. Și pentru unii 
ceilalți campionatele de 
nul Republicii constituie 
prilej de a confirma și, 
de a obține țelul propus 
cest an.

F.R A., 
apro- 
să le 

pentru 
stadio- 

bun
și

pe 
un 
respectiv, 

pentru a-

sa 
la

CAMPIONUL ȘTEFĂNESCU

ÎN SERIE...
, Z.vv 

m 1:47,0 
13:41,0 ; 10000 
stacola 8:33,0. 
50,3, lungime 
înălțime 2,16 
disc 61.50 m, 
83,00 m,

VOINȚA BUCUREȘTI

Că este o alergare excepțională 
sau nu ” ' ’sau nu, Derbyul care urmează să 
se desfășoare duminica viitoare a 
tost fără îndoială centrul magnetiG 
pentru spectatorii de ieri, care, trâ- 
gînd cu coada ochiului la ceea ce se 
petrecea pe pistă, erau totuși cu gîn- 
dul la rezolvarea problemei centrale 
de duminică 25 iulie. Ieri au fost 
curse spectaculoase. Mai intîi, pe 
plan valoric, se cuvine a fl mențio
nat dublul succes al lui Mircea 
Ștefănescu — care pe linia prezen
tării elevilor săi la nivel maxim — 
a mai recoltat două prețioase victo
rii, .în baza cărora, în clasamentul 
antrenorilor, l-a egalat pe Oană, aflat 
în frunte, iar ca driver, 
sat în imediata vecinătate 
rului Tănase I

Din rest, ne-au plăcut 
toriî Gorun și Mira. Ultima a fost 
impecabil condusă de Radu Costică. 
Ea poate fi socotită calul de linie — 
prin regularitatea performanțelor — 
din întreg lotul existent pe hipo
drom l...

In progres au concurat Madrigal 
și Topaz. In schimb, victoriile lui 
Delf'n și Florid ne-au demonstrat că 
se poate cîștiga și împotriva calcule
lor hirtier, dacă este asigurat con
cursul binevoitor al adversarilor ! 
Recordurile înregistrate nu ne con
ving, cum ne-a impresionat compor
tarea docilă a celor ce i-au lăsat să 
cîștige. Arbitrii alergărilor au însă o 
optică specială și de aceea 
scuze că poate îi deranjăm 
cea lor nepăsare" în care 
temeinic că răneîn 1...

REZULTATE TEHNICE :
bul (T. Dinu), Poet, Haltera 48,1, 2. 
Gorun (V. Gheorgh), Komișel, Histria 
39,4 3. Delfin (G. Avzam), Telega, 
Varius 34,6, 4. Semeț (M. Ștefănescu), 
Tamișa. Menta 32, * 
Ștefănescu), Tulnic, 
Florid <N. Simion) 
30,6, 7. Madrigal (!.’ 
rit, Gormula 36,5, 8.
că). Furiș, Hirodința 30,8, 9. Topaz 
(S. Onache), Halina, Filomela 43,

Niddy DUMITRESCU

s-a pla-
a lide-
tnvingă-

republicană la probele micicampioana
BACAU, 18 (prin 

de trei zile, pe lacul 
desfășurat întrecerile din cadrul 
campionatului republican feminin 
pe echipe, rezervat probelor mici. 
Concursul s-a bucurat de o fru- 
moa»să popularitate, de o bună or
ganizare. Au cîștigat titlul de cam
pioane republicane, pe anul 1971, 
canotoarele de la Voința București 
(Mitana Botez, Elena Trancioveanu, 
Viorica Lincaru, Gabriela Toader + 
Agneta Sieburg). Ele s-au clasat pe 
primele două locuri, în cursele de sim
plu Mitana Botez (4:31,2) și Gabriela 
Toader (4:31,7), iar în proba de 
schif 2+1) au ocupat poziția secun
dă, prin Elena Trancioveanu, Vio
rica Lincaru + Agneta Sieburg.

Rezultate : Schif simplu — 1000 
m (finala I-a) : 1. Mitana Botez 
(Voința București) 4:31,2, 2. Gabrie
la Toader (Voința București) 4:31,7. 
3. Doina Bardaș (Voința București) 
4:34,5, 4. Elisabeta Lazăr (U.T. A- 
rad) 4:34,9, 5. Ioana Tudoran (Di
namo) 4:35,8 ; finala a H-a 1. Geor- 
geta Ionescu (C.N.U.) 4:48,1, 2. Ma
ria Bălan (C.N.U.) 4:52,4, 3. Codruța 
Blidaru (C.N.U.) 4:55,1, 4. Elisabeta 
Urianu (Voința București) 5:05,6 ; 
schif 2+1 (finala I) : 1. Clubul nau
tic universitar București (Teodora 
Untaru, Marioara Sîngiorzan +

telefon). Timp 
Bacău II, s-au

Maria Iordache) 4:34,7, 2. Voința 
București (Elena
Viorica Lincaru + Agneta 
4:36,1, 3. Olimpia Buc.
Petcu, Maria Gavriliuc + 
Tonciu) 4 :38,0, 4. C.N.U. 
pertzer, G. Funarlu + E.
4:42,2, 5. C.N.U. (D. Bălașa, M. Ne- 
cula + M. Gheață) 4:42,8 ; finala a 
III-a : 1. C.N.U. (D. Caramihai, M. 
Șerban + D. Blidaru) 4:49,5, 2. 
Clubul spoitiv școlar (G. Alexe, 
E. Nicolae + G. Iusmen) 4:53,0, 3. 
Voința Buc. (A. Bacan. E. Szacal 
+ E. Ghitan) 5:02,0.

Clasament
București 7 p. 
publica nă, 2. 
sitar Buc. 16 ..
Voința Timișoara 25 p, 5. Școala 
sportivă Timișoara 36 p.

Xlie IANCU (coresp.)

Trancioveanu, 
Sieburg) 
(Teodora 
Mariana 
(N. To- 
Blidaru) ne cerem 

din „dul- 
dovedeso
1. Vesti-

general: 1. Voința 
campioană re- 

Clubul nautic univer- 
p, 3. C.N.U. 24 p, 4.

5 Senzația (M. 
Felina 37,4, 6. 
Herodian, Ibia 

Toderaș), Gaoa- 
Mira (R. Costi-

Liga europeană de natație a 
rit ca întrecerile „Cupei Europei1 
cea mai importantă competiție de 
înot a anului, să se desfășoare în 
zilele de 28 și 29 august. Grupele 
A vor avea loc la Uppsala (Suedia) 
— băieții și Bratislava — fetele. 
Concursul din cadrul grupei B (mas
culină), singurul în care țara noas
tră va fi reprezentată (la ultima 
ediție am ocupat locul III, fiind 
la un pas de calificare în grupa A) 
este progamat la Torino, în aceleași 

le.
Adversarele reprezentativei româ-

hotă-« ne vor fi Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Italia, Finlanda, Austria, precum și 
cele două formații retrogradate din 
prima grupă, Anglia și Olanda.

Federația română de specialitate 
a anunțat că echipa noastră va fi 
formată in funcție de rezultatele 
sportivilor în cadrul Balcaniadei 
(19—23 august). La ora actuală, din 
lot fac parte : Slavic, Aimer, Opri- 
țescu, Kokai, Adam, Naghi (craul), 
Costa, Șoptereanu, Hempel (bras), 
Miclăuș, Petelei, T. Nicolae (delfin), 
G. Lupu (spate) și D. Wetterneck 
(mixt).

ale înotătorilor ro•
mâni în concursul internațional de 
la Leipzig: G. I.upu 65.1 — locul 
9 la 100 m spate; O. Rosier 1:16.1

locul 14 la 100 m bras; Agneta

Rezultate

spre Țara

® O tabără

® Cunoașteți

Frumusețea de negrăit a munților noștri la care ■ se adaugă vestigiile 
trecutului.

REPORTAJ
DE

VACANȚĂ

' DRUMURI DE MUNTE■■■

j DRUMURI DE ISTORIEHI

@ Pe lingă castrul Cumidava

® Străjer de veacuri la răspinlia drumurilor

Românească

școlară printre vestigii de istorie

parola ?

® Cum să împărțim ziua intre atitea bucurii?

Pornind de la Brașov, calea 
Branului reconstituie momente de 
istorie ale străvechiului pămint ro
mânesc. Rîșnovul, pe care-l tra
versăm în goana mașinii, ne a- 
mintește de castrul roman Cumi
dava ale cărui urme s-au desco
perit în apropiere. Orășelul 
dominat, din înălțimea unui 
montoriu stîncos, de vechea 
te țărănească, care și astăzi 
ceea ce a fost, un neobosit 
jer al răspîntiei drumurilor 
munte, spre Țara Românească. Ne 
continuăm ruta și, lăsînd în urmă 
și Tohanul Nou, Branul ne pri
mește căduros, cu o splendidă îm
brățișare florală. Sclipitor de cu
rățenie și frumusețe drumul 
puiește printre grădini pînă în 
poarta Castelului Bran (construit 
în 1311), iar de acolo, 
chinga trecătorii dintre Bucegi și 
Măgura Branului, începe să 

burce pe lingă Piatra Craiului 
spre Cîmpulung Muscel.

Căutăm tabăra de pionieri și 
școlari și o găsim în vecinătatea 
fostelor clădiri ale vămii: peste 
drum de apa Simonului. încercăm

este 
pro- 

ceta- 
pare 
stră- 
peste

șer-

strîns in

a-

intrăm, dar un stol de pionieri 
întreabă dacă cunoaștem paro- 
N-o cunoaștem. Atunci, ce-i de

șă 
ne 
Za.
făcut? Parlamentăm, explicăm și 
iată-ne în mijlocul a 460 de copii 
și 50 de cadre didactice veniți din 
toate colturile țării să soarbă să
nătate și putere din trupul mun
telui. Este o tabără a C.N.O.P., ta
bără de instruire și odihnă, care 
reunește pentru bucurii de vacan
ță, sport și întreceri tematice, 48 
de patrule pionierești de circula
ție, cele mai bune din țară. Răs- 
pîndiți în peste 12 vile și pavi
lioane, pe lingă preocupările te
matice de care am amintit, copiii, 
sub îndrumarea didactică își îm
part timpul între drumeție, sport 
și activități artistice și social-ad
ministrative, de tabără. Cind i-am 
vizitat noi, o parte (14 patrule) își 
disputau îndemînarea profesională, 
dirijînd circulația în Brașov la 
intersecția cinematografului Pa
tria; erau în concurs. Alții urcau po
tecile Văii Porții și Simonului cău 
tind printre coline Sohodolul. Moe- 
ciul. Sirnea, Sinconul, perle turis
tice excepționale prin pitoresc, at-

mosferă și mărturii de artă popu
lară de e imensă valoare. Și în 
sjîrșit, a treia grupă a taberei în
cepuse întrecerile în campionatele 
interne, interpatrule și detașamen
te la fotbal, volei, handbal, te
nis de masă și șah. Am constatat 
— și la pionieri — că adesea 
spectatorii sint mai pasionați ca 
jucătorii. Era totuși o ordine de
plină. Aș putea spune că aceasta 
este caracteristica taberei.

După-amiezile, cu scurte momen
te de odihnă, sint foarte așteptate. 
Fiecare detașament pregătește 
pentru a doua zi „desenul zilei", 
pe care juriul — adunarea de di
mineață — îl va alege. Prin rota
ție detașamentele vizionează la că
minul cultural filme (în ziua vizi
tată. Haiducii lui Șaptecai). pro
grame artistice etc, sau își pregătesc 
propriile numere de program pen
tru serile cultural-artistice, pentru 
seara de .^surprize" organizată în 
cinstea laureaților concursului pe 
teme de circulație, pentru seara 
Carnavalului, pentru spectacolul 
artistic organizat pentru premie
rea victorioșilor sportivi.

Ai impresia că programul se 
scurge de la sine, funcțional, ar
ticulat. dar ochiul ager descoperă 
dincolo de relaxare, vigilența și 
precizia de ceasornic a patrulei de 
serviciu, supravegherea discretă și 
calificată a corpului didactic, gri
ja de gospodari și de părinte a 
comandamentului taberei compus 
din prof. Horia Plotogea, 
Mareș, Florîcă Horațiu și 
nistratorul Traian Ștefan.

E o plăcere să-ți petreci 
ța la Bran. Localitatea vă 
Chiar dacă nu cunoașteți parola!

/ 
r /
/ 
/
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PENTRU SEZONUL AUTOMOBILISTIC

„CICLOP**
A DESCHIS O NOUĂ STAȚIE SEZONIERĂ

AUTO-SERVICE
SPALAT, GRESAT,

SCHIMBURI DE ULEI
SERVIRE RAPIDĂ, SERVICIU IREPROȘABIL,

INSTALAȚII ULTRAMODERNE

str. între Girle nr. 5, intrarea Nestorel nr. 6
Elena 
admi-

vacan- 
invită.

Mihai BARA

ACCESUL PRIN SPLAIUL UNIRII (podul Mârășeșfi) STR. BUCUR

Programul de lucru zilnic ora 11 — 20
duminica ora 7-13
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CRED CA MISIUNEA NOASTRA

SAU RAPID!“ÎNȚELEPCIUNEA SORȚILOR

NU-I MAI UȘOARA
DECIT A LUI DINAMO

Poate ar fi fost mai simplu să ne aflăm astăzi, după Dusseldorf, pe 
locul Squadrei azzurra sau al Angliei. Cred, însă, câ e mai bine 
așa...

Cind sorții ne-au oferit, acum patru ani, doi capi de serie — Portu
galia și Elveția — au făcut, în înțelepciunea lor, un apel la circumspecție 
și modestie, plasîndu-ne, cu o frumoasă intuiție pedagogică, pe treapta 
a treia a scării favoriților. în același timp, sorții au știut să ne ofere 
trei adversari „mai altfel", cu stiluri de ioc mai puțin cunoscute, capabili 
să declanșeze fantezia și agerimea fotbalistului român, tocită oarecum 
de stereoiipul înfruntării frecvente a unor adversari mai puternici (poate), 
dar fără secrete.

Rezultatul se cunoaște. Echipa noastră națională a traversat Atlanti
cul. Sorții, însă, au avut grijă să pregătească și această traversare. Con
vinși parcă de faptul că „tricolorii" ou trecut examenul )n calificări, ei 
au strecurat în mîno micuței Canedo un bilețel pe Care au scris : 
„Trimite-i pe români în grupa de foc. Să vedeni dacă au curajul să o 
înfrunte".

Și românii au avut acest curaj. Mai ales spre sfîrșit, cînd Mario „Lobo" 
Zagalo declara, după meciul Brazilia—România : „jugaran de maravilîa 
y pense pudieron igualar" (au jucat minunat și cred că ar fi putut egala).

Peste puțină vreme., sorții au „gîndit" din nou ; „La Lausanne le-am 
admirat agerimea... La Guadalajara am văzut că știu să-i înfrunte, cu 
demnitate, pe cei mari... Acum, în campionatul Europei, vreau să știu dacă 
au forța necesară ofensivei".

Alegerea drept partener a unui mare învins la Guadalajara (în per-

soana lui Adamec) și-a atins, ia
răși, scopul. Golul lui Vesely, 
care a fost, în fond, tot un dar 
al sorților, stîrnește acum, în mod 
automat, „forța necesară a ofen
sivei*.

,. .Sîmbătă seara, la Dusseldorf, sorții ne-au demonstrai încă o 
dată că ne urmăresc pas cu pas. Anticipînd, poate, succesul ofensivei 
de toamnă, ei ne supun unui ultim și dificil examen. Dintre toți parte
nerii posibiii ai celei de a doua grupe valorice, sorții ne-au oferit masiva 
echipă a lui Ducke, adică singura care, în palmaresul ultimilor patru 
ani. are două victorii asupra „tricolorilor" la Berlin și la București.

De ce ni se oferă acum, ca partener principal, echipa de atleți ai 
[ui Ducke ? Deoarece „jocul sorților" invocă un test hotărîtor pentru 
înscrierea echipei noastre în norme de efort internațional, pe care 
talentul, oricît de strălucitor, nu o poate eluda, așa cum s-a văzut de 
altfel, în dubla întâlnire de acum trei ani, cu echipa lui Ducke, Urbanczyk 
și Hoge, lată de ce cred că „aciul de la Dusseldorf* este o nouă expre
sie a... tutelei sorților, care licitează tocmai la capitolul unde sîntem, 
evident, deficitari.

Pronostic ? Sâ încerc unul care derivă, de altfel, din acest gest al 
sorților. Acum trei ani, la București, am fost uimiți de formidabila ener
gie a micuțului Hoge, care i-a scos sufletul lui Dan, cu o insistență de 
posedat... Fără a minimaliza de loc rolul Finlandei și, mai ales, al Alba
niei, rezultatul derby-ului România — R. D. Germană depinde de măsura 
în care Dumitrache sau Iordănescu vor ști să răspundă acestei invitații, 
învățîrid din angajamentul total al lui Hoge, sau — ca să dau un model 
și mai sugestiv — din angajamentul total al unui anume Silviu Bindea, 
poreclit cîndva „Binduț"...

loan CHIRILĂ

UNIVERSITATEA CRAIOVA
A TRECUT...

A

PE LINGĂ PODIUM
Dacă campionatul s-ar fi încheiat 

cu o repriză mai devreme, astăzi 
Universitatea Craiova ar fi fost cea 
de a doua echipă românească par- . 
ticipantă la Cupa U.E.F.A. Dar cam
pionatul s-a încheiat •‘normal, și prin 
jocul rezultatelor din acea repriză, 
cînd a pierdut ultima partidă la 
Bacău, reprezentanta Băniei a o- 
cupat locul 6. Dar nu-i mai puțin 
adevărat că tot jocul rezultatelor a 
deschis, la un moment dat, craio
venilor nebănuite perspective. Așa 
îneît, e mai bine să studiem „bio
grafia" de-un campionat a studen
ților dincolo de jocul rezultatelor, 
în funcție de posib.nitățile, cerin
țele și realizările echipei.

Dacă am analiza APĂRAREA 
după numărul golurilor primite (32) 
atunci prima afirmație ar fi : de
fensivă slabă. Mai ales că Univer
sitatea a beneficiat de trei portari, 
toți buni, doi dintre ei (Oprea și 
Papuc) reușind să cîstige singuri 
partide grele, cum ar fi cele cu Ra
pid. la Slatina, și Dinamo, la Bucu
rești. Dar defensiva craioveană a 
relevat și virtuți, și ne referim la 
„lateralul" Niculescu (inclus în lo
tul național) și „centralul" Desel
nicu, ambii deciși și tenaci, sin
gurii, de altfel, care au jucat toate 
cele 30 de partide. Lingă aceștia, 
Coidum l-a introdus cu succes pe 
tînărui și talentatul Smarandache, 
însă accidentarea sa spre finalul 
campionatului n-a permis rodarea 
unui nou cuplu de fundași centrali 
de garanție. Și astfel, încercările 
(fortuite) cu Bîtlan sau Mincă. al 
doilea „central", cu Bîtlan sau Tița, 
fundaș lateral stînga în locul lui 
Velea în vizibilă scădere de formă, 
au minat omogenitatea și unitatea 
de acțiune a unei apărări recunos
cută cîndva prin decizie și mobi
litate.

MIJLOCAȘII de bază ai forma
ției, Strip'beanu și Ivan, au prac-

ficat jocul lor constant bun, însă 
n-au mai avut (mai ales spre final) 
„explozie" în gîndire și în pase, 
calitate cu care obișnuiseră și reu
șiseră altădată mai mult decît trei 
goluri, cîte au marcat ambii în a- 
cest campionat.- Iar „păcatul" aces
ta n-a trecut fără urmări, mijlo
cașul de rezervă — Boșoteanu — 
în ciuda unor calități de autentic 
tehnician — neputînd substitui cri
zele de formă ale consacraților.

ATACUL craiovean, recunoscut 
prin „furia" sa, a fost mai calm 
decît s-ar fi așteptat mulți. A mi-

comportării

lent, au fost și active, ofensiva dol- 
jeană a reușit faze (și puncte) de 
mare efect, dar, din nefericire, sin
cronizarea de ambiții și efort a fost 
mai curînd excepție și nu regulă.

Media notelor : 6,80.
Jucători folosiți : 23.
Portari : Pilcă (13 meciuri jucate —

Papuc (7—7,28).
Fundași : Niculescu (30—6,83). Mincă 

(17—6,52), Velea (16—6,50), Smarandache 
Ti(a (2—6).

Mijlocași : strîmbeanu (28—7,18), Ivan (22—6,90), Boșoteanu (14—6,46).
Atacanți : Nlță (24—6,31), Neagu (16—6,50), Oblemenco (25—6,84), Bălan 

(24—6,10), Martinovici (21—6,42), Dașcu (7—5,66), Țarălungă (17—6,41) Donose 
(15—6,80), Tacoi (a jucat numai 17 minute).

Golgeterii echipei : Oblemenco (12), Bălan (4). Nlță (3). Țarălungă (3), 
Ivan (2). strîmbeanu (i), Deselnicu (1), Bîtlan (1).

A cîștlgat 4 puncte la U.Ț.A. ' —
A făcut două meciuri egale
Antrenorii echipei : ȘTEFAN

media notelor 7,45), Oprea (12—7,35),

(12—7,25), Deselnicu (30—7,46). Bîtlan 
(11—6,43), Lepâdatu (6—6,66),

așteptatul egal, acasă, C.F.R. 
Cluj au limitat iluziile. Oricum, o- 
cupînd locul 6, Universitatea Cra
iova, cu o formație vizibil întine
rită. s-a clasat prima dintre for
mațiile studențești, cucerind, astfel, 
dreptul de a participa la turneul 
internațional studențesc din Franța.

Mircea M. 1ONESCU

ne declară antrenorul NICOLAE DUMITRESCU
înarmat cu un dosar voluminos, 

cu fotografii și tăieturi din ziarele 
străine, Nicolae Dumitrescu, antre
norul echipei U.T.A., ne-a vizitat 
la redacție, solicitîndu-ne colecția 
revistei „France-Football", în care 
a căutat — cu febrilitate — amă
nunte despre Austria Salzburg, 
viitorul adversar al arădenilor în 
„Cupa U.E.F.A".

Aplecat peste revistă, N. Dumi
trescu a copiat fragmente întregi, 
a comparat cu informațiile pe care 
le poseda, a comentat, s-a interesat 
în mod special de vest-germanul 
Libuda, „strategul" Austriei, iar la 
sfîrșit — să ne fi înșelat oare ? — 
n-a părut prea îneîntat de cele 
aflate...

...Și așa, aproape fără voia noas
tră, s-a născut acest dialog, de
clanșat de întrebările noastre, do
minat de luciditatea dintotdeauna 
a antrenorului din Arad :

— Țoală lumea crede că Dinamo 
și Rapid au cele mai grele partide 
în cupele continentale din toamnă 
— și poate chiar au.-. De cînd s-a 
tras la sorți, caut date despre Aus
tria Salzburg și aflu — spre sur
prinderea mea — că tehnicienii 
străini care au văzut-o pe gazon, 
antrenori francezi, italieni, ma
ghiari, au numai cuvinte de laudă 
•despre formația austriacă. De altfel, 
întreg fotbalul austriac pare în 
progres, iar recentul 1—1 cu na
ționala Baziliei pare să probeze 
această afirmație.

După un moment de răgaz :
— Cred că U.T.A. n-are o misiu

ne mai ușoară decît Dinamo sau 
Rapid ! Salzburg joacă excelent în 
deplasare. Și-a'/>i U.T.A. de astăzi 
nu-i nici Dinamo, nici Rapid...

— Asta vrea să însemne că 
e mai mult, că e mai puțin ?

N. Dumitrescu nu întîrzie nici o 
clipă cu răspunsul :

— Ce să vă spun... Am un lot de 
14 jucători, aceiași de 4 ani, la 
care s-ar adăuga Axente, care abia 
și-a scos gipsul. Intenționăm să le
gitimăm cîțiva tineri — Ziller de 
la Minerul Baia Mare, Harapu de 
la Flacăra Moreni, Troi de Ia Me
talul București —, <lar e foarte greu 
de crezut că ei vor face față într-o 
competiție de anvergură.

— Totuși U.T-A. rămîne echi
pa cu cele mai bune rezultate 
— două titluri și două locuri 
patru — în fotbalul românesc 
din ultimii ani...

Zîmbește :

• Să privim in viitor și nu
in trecut... • Ne-a părut
tare rău de Atodiresei... • în
jurul lui Florian Dumitrescu
s-a făcut, cred, prea multă

vilvă

și Dinamo, 
cu c.F.R. i
COIDUM

Cluj.
— GHEORGHE NUȚESCU.

NELINIȘTILE LUI DAN ANCA
zat, cum îi era obiceiul, totul 
„tunarul" Oblemenco. Tunarul și-a 
făcut datoria marcînd 12 goluri din 
modestul total de 29, dar el a fost 
și suspendat cîteva etape, a mai 
fost și accidentat.

în ciuda căutărilor lui Coidum, 
Craiova nu și-a găsit încă un al doi
lea om de gol în stare să dejoace 
toate acțiunile adverse concentrate 
spre Oblemenco. Bălan a fost des
tul de dezordonat în joc, Neagu — 
capricios, Dașctt — sub cerințe, iar 
Tacoi a jucat djar 17 minute. Cit 
despre tînărui Donose, e un mare 
talent, dar el e mai mult jucător 
de creație. Cînd cele aouă extreme 
— Niță și Țarălungă — de real ta-

pe Si 
să

astfel, tot Oblemenco a rămas 
ducă greul, acolo, în față...

Comparînd evoluția studenților în 
primele, 15 etape cu cea din ulti
mele 15, turul apare mai bogat în 
puncte (17 după ecuația : 7 victorii, 
3 egaluri, 5 înfrîngeri, golaveraj 
12—12 ; în retur 15 puncte din 5 
victorii, 5 meciuri nule, 5 înfrîngeri 
și un golaveraj 17—20). Dar, para
dox ! în tur, Universitatea a termi
nat pe locul 8, în timp ce în fina
lul stagiunii, ,ll“-le din Bănie a 
ocupat loja nr. 6. Victoria asupra 
liderului, la bucurești, a deschis 
craiovenilor nebănuite perspective 
în campionat, dar ultima repriză, 
cea de la Bacău, și în special ne-

■i t

...

pregătește să-l 
Iordănescu, sub 
lui Deselnicu, 

Strîmbeanu și

Smărandache, unul din 
cei mai talentați băieți din 
„noua și tînăra gardă ol
teană", se 
atace pe 
privirile 
Pan tea,
Velea. Secvență din me
ciul Steaua — Universita
tea Craiova.

Intîlnire intempestivă cu Dan 
Anca, 'ineri, după primul antre
nament al alb-negrilor.

— Așadar, ai rezistat 
invitațiilor și ai rămas 
nu are la „U“.

— Cei 7 ani petrecuți 
dam, Remus 
cîntărit mai 
Bucureștiului 
la Steaua.

— Cum vei rezolva, însă, teme
rea ta legată de părerea că selec
ționarea — sau 
„provincialilor" ! 
face mult mai 
a jucătorilor pe 
Angelo Niculescu 
sub ochi ?

— Cred, totuși, 
serios nu poți scăpa 
deral, chiar dacă ești la 500 km 
de cartierul general.

Revenind la echipă și la noua 
ediție abordată de două zile, des
coperim o altă neliniște a mijoca- 
șului Anca.

— Am pornit fără un antrenor 
principal (n.r. antrenorului Sevei i-a 
expirat contractul) si așteptăm de 

• la o ei la alta să vedem cine o să 
vină. Va fi al 11-lea antrenor sub 
care joc în cei 7 ani de cînd sînt 
la „V“. Vor interveni „acomoda
rea", perioada de sondaj reciproc 
antrenor-jucători, o eventuală re- 
distributie de posturi, faze prin 
care „U" a trecut prea des în ul
timii ani și. pe care le consider 
foarte puțin utile echipei.

Ajunși la productivitatea echipei, 
cer părerea interlocutorului asupra 
ediției trecute a campionatului.

— Locul nu ne mulțumește, dar 
exprimă fluctuațiile și inconstanța ce 
caracterizează pe „V“, echipă care 
debutează furtunos în campionate, 
face spectacol și adună puncte pe 
terenuri străine, dar capitulează a- 
casă. Capitulează pentru că fiecare 
jucător vrea să dea recital în fața 
propriilor suporteri, subminînd ast-

tuturor 
în conti-

lingă A-
Cîmpeanu și Pexa au 
greu decît mirajul 
și tentația de a juca

menținerea — 
în națională s-ar 
dificil decît cea 
care antrenorul 
îi are toată ziua

că dacă muncești 
„ochiului" fe-

I

w

cu 
de

ul-

fel randamentul echipei; capitu
lează pentru că finalurile de cam
pionate se suprapun, de regulă, 
cele mai aglomerate perioade 
examene

— Apropo, cum s-a terminat 
tima sesiune ?

— Mi-arn lăsat „înotul" pentru 
toamnă. Pentru că... nu știu să 
înot! Degeaba am trăit pe Arieș, 
degeaba s-au chinuit colegii să-mi 
alunge frica de apă. Acum, pînă la 
toamnă, trebuie să învăț. Și acest 
lucru, ca să fiu sincer, mi se pare 
chiar mai greu decît însăși califi
carea echipei noastre reprezenta
tive in faza finală a campionatului 
european...

Nușa DEMIAN

— Palmaresul e, din păcate, o 
chestie de tncut! în răstimpul a- 
cesta, băieții au îmbătrînit cu a- 
celași număr de ani, iar fundașii 
mei centrali au — împreună — a- 
proape șapte decenii!

Ne vorbește apoi — cu o căldură 
neobișnuită la un om atît de cum
pătat — despre „Loli" Lereter, a- 
cest „exemplu de devotament față 
de fotbal", adevărat fenomen, „unul 
dintre primii jucători ai lotului".

— Apropo de vîrstele fotba
liștilor : ce s-a întîmplat cu 
marea speranță a Aradului de 
acum doi-țrei ani, Atodiresei, 
fostul căp.tan al reprezentati
vei de juniori ?

— Statura — n-are decît un me
tru și șaizeci — l-a împiedicat să 
ajungă un mare jucător, deși cali
tățile tehnice și o cumințenie ieșită 
din comun l-au ajutat mult timp să 
răzbată intr-un fotbal în care an
gajamentul fizic devine pe zi ce 
trece un argument decisiv. Ne-a 
părut tare rău de Atodiresei, dar 
la U.T.A. n-ar fi putut rezista.

îi replicăm cîteva exemple 
cu același „gabarit": 
Aelenei.

— Da, Steaua e Ia ora 
cel puțin în campionatul nostru — 
o excepție : joacă foarte bine min
gea pe jos, pasează mult, ceea ce 
face ca jucătorii din mijlocul tere
nului — mă gindesc, să zicem, Ia 
Naom — să evite angajamentul fi
zic, acoperind o mare zonă liberă, 
în atac, însă, viața e mai grea, le
gile fotbalului mai aspre, jucătorii 
trebuie să fie mai bătăioși și mai 
reziUenți. Nu vreau să par profet, 
dar nici atacul Stelei — jucători 
tehnici, dar fragili — nu cred 
va face multe „victime" îi 
cupelor", deși i-o doresc cu priso
sință.

— Dacă tot vorbim de ata
canți : ce se aude cu Florian Du- 

t mitrescu ?
Pentru prima oară, interlocuto

rul nostru cade pe gînduri, zăbo
vește cu vorbele :

— N-aș vrea să mă înțeleagă ni
meni greșit ; în jurul lui Florian s-a 
făcut, cred, prea multă vîlvă și 
asta i-a cam dăunat. Poate are și 
puțin ghinion — zău așa, parcă e 
un făcut, cînd echipa joacă fără 
el... cîștigă ! —, dar sezonul trecut 
a terminat mai slab decît Kun II. 
Noi sîntem gata să-l ajutăm, dar 
trebuie să se ajute, în primul rînd, 
singur

Ne relatează — fără patimă — 
că Florian Dumitrescu e mereu ne-

N. DUMITRESCU 
văzut de Al. Clenciu 

mulțumit, că Broșovschi e în mare 
progres, că timișoreanul Bodrojan 
ar dori să joace din toamnă la 
U.T.A....

Schimbăm vorba :
— Cum pregătiți confrunta

rea cu Austria ?
— între 15 și 25 iulie rămînem 

la Moneasa, apoi s-ar putea să 
plecăm în Mexic pentru un turneu 
de patru jocuri, două la Guadala
jara, două la Ciudad de Mexico. în 
jur de 10 august revenim in țară. 
Ia 18 august jucăm, Ia Arad, cu 
Steaua roșie Belgrad. Apoi — cam
pionatul !

îl lăsăm pe antrenorul Dumi
trescu cu temerile și speranțele 
sale — „Nu uitați, Ia Arad avem 
puțini jucători, dar ei se înțeleg 
atît de bine îneît /Aradul are o 
adevărată echipă" —, aplecat peste 
„France Football"...

Ceea ce-1 preocupă acum cel mai 
mult este Kodat — „a auzit cineva 
de el ? !“ — golgeterul Austriei Salz
burg.

Ovidiu IOANIȚOAIA
Naom,

asta

că 
în „Cupa

ȘTEFAN COIDUM - ANTRENOR

PRINCIPAL LA CRIȘUL

Intrucit informațiaIntrucit informația primită joi 
după-amiază din partea conduce
rii clubului Crișul privind persoa
na antrenorului principal s-a do
vedit inexactă, sîmbătă, vicepre
ședintele clubului, Alexandru Tor- 
joc, ne-a rugat să dezmințim ști
rea, fapt pentru care facem cuve
nita rectificare. Noul antrenor 
principal a' sosit la Oradea, dar 
nu din fosta cetate a Tomisului ci 
din cetatea Băniei. Este vorba de 
ȘTEFAN COIDUM. fostul antre
nor al Universității Craiova.

I. GH1ȘA coresp.

Așa o variantă cu 13 rezultate
exacte la concursul Pronosport nr. 29, 
etapa din 18 iulie 1971.

I. Minobrad V ______  _____„
II. Victoria Roman—Cimentul Bicaz

III. ------- ------
IV.

V.
vi.

VII.
VIII.

„U“ CLUJ - TATABANYA 
(Ungaria) 3-2 (1-1)

Un joc frumos, cu multe faze de 
gol, într-o partidă în care clujenii 
au rulat un număr foarte mare de 
jucători de la echipa de tineret-re- 
zerve. Scorul l-a deschis Uifăleanu 
(min. 28), oaspeții au egalat (Toth. 
în min. 32 din lovitură liberă de 
la 20 ni), au luat conducerea prin 

Komuves (min. 60), însă studenții 
au revenit puternic în final, reu
șind chiar victoria prin golurile lui 
Crețu (min. 69) și Munteanu I 
(min. 72).

M. VICTOR — coresp.

MECIURI AMICALE
Echipa F. C. Galați a jucat ieri 

la Brașov cu divizionara C, Trac
torul. Partida a fost urmărită de 
peste 3 000 de spectatori și s-a în
cheiat cu 
scorul de 
Trăznea 
(min. 70).

victoria echipei gazdă la 
2—0 (0—0). Au înscris i 
(min, 54) și Cheresteș

C. CHIRIAC — coresp.

VIITORUL Tg. Mureș — PETOFI 
Derecske (Ungaria) 6—3 (1—1).
Noua promovată îp divizia C a în
trecut. la capătul unui joc plăcut, 
o echipă maghiară care activează 
în campionatul județean.

A. SZABO — coresp.

RECORD DE ELIMINĂRI 
LA FOCȘANII

FOCȘANI, 18 (prin telefon). Me
ciul Automobilul Focșani — Olimpia 
Rm. Sărat (din cadrul Cupei de va
ră), programat duminică, s-a între
rupt în minutul 51. Atunci cînd ju
cătorul V. Bodan (Olimpia) n-a vrut 
să părăsească terenul, fiind eliminat 
de arbitru pentru lovirea adversaru
lui. De reținut că pînă în acel mi
nut, cînd scorul era 1—0 pentru gaz
de, arbitrul M. Fan>ciu din Focșani 
eliminase alți 4 (!) jucători pentru 
lovirj și insulte reciproce: Iuță și 
Costea (Automobilul), Jantea și Dra- 
gomir (Olimpia). Dacă mai continua 
partida ?...

Alexandru SÎRBU — coresp.

PRONOSPORT

D.—RarȘul C-lung X
1
2

X
X
X
X

Sărat 
ANULAT

X
2
1
l

Cîmp. t
C.F.R. Pașcani—Ceahlăul P. N. 
Textila Buhuși—Minerul Comăn. 
Progresul Br.—Unirea Tr. Br.
F.C. Galați—Dacia Galați 
Șoimii Buzău—Met. Buzău
Autom. Foc.—Olimpia Rm.

IX. Cimentul Medg.—Electrica C-ța 
X. Portul—I.M.U. Medlgidia

XI. Dunărea—T. M. București 
XII. Metalul Buc.—Ș. N. Oltenița 

XIII. Cara.imanul Bușt.—Poiana
Fond de premii lei 163.527.
Plata premiilor pentru acest 

se va face astfel :
In capitală începînd 

la 2 septembrie 1971.
In țară de la 27 iulie 

1971 inclusiv.

de Ia.

concurs

23 iulie

la 2 septembrie

CAMPINGURILE Șl OSPITA LITATEA
(Urmare din pag. 1) 

metalică, cu umbrelă, sînt multe 
coșuri de hîrtii, prize pe stîlpi etc. 
Ambele au, însă, defectul că sînt 
amplasate în locuri deschise 
(Dîrste), sau puțin umbrite (Para
lela 45).

S-AU TREZIT CAM TÎRZIU...
O observație : multe din cam

pingurile înființate aparțin coope
rației de consum, ceea ce arată re
ceptivitatea acesteia la nevoile tu
rismului în general și ale automo- 
biliștilor în special. Am sugera însă 
mai multă atenție la un „amănunt" 
esențial : un asemenea popas turis
tic trebuie să aibă neapărat un loc 
pe care să se poată monta corturi, 
să aibă instalată lumină electrică 
și prize, să existe grupuri sanitare 
corespunzătoare. La ijumătote din 
cele văzute — Săf'ica, Cernica, 
Azuga, Brnsturet, Vlări», de pildă 
— lipsesc parte din ceie amintite.

Și cîteva „curiozități" — care au 
determinat subtitlul de mai sus — 
la Băneasa se repara lumina, vor- 
bindu-se de un punct termic care 
va asigura în viitor apa caldă (în 
a doua jumătate a lunii iulie, abia 
pregătiri ?), la Izvorul Rece — foar
te solicitat dar cu locuri puține — 
se montau 10 căsuțe aduse de la 
Cuibul Dorului unde nu erau ren
tabile (nu se puteau aduce din vre
me ?). Și încă ceva: la Dîrste — 
52 locuri în prezent — un grup sa
nitar foarte mic, cu două chiuvete. 
Cum de nu s-a sesizat nimeni de 
această lipsă esențială, e de neîn
țeles’ Mai ales că zilele trecute 
s-au mai adus corturi și se vor a- 
duce căsuțe.

UN SECRET?

Poate că nu este chiar așa, însă 
altfel nu vedem explicația. Dacă 
ne gîndim la campingurile existen
te pe traseu] parcurs, putem con
chide că numărul acestora este mic

față de cerințe. Dovadă că spre 
seară, foarte solicitate, nu mai dis
pun de locuri.

Firește, te întrebi atunci: „de ce 
sînt atît de puține ?“ Și-ți răspunzi: 
„probabil nu sînt rentabile". Dar 
adevărul este cu totul altul. Toate 
sînt rentabile. Cel de la Săftica, cu 
14 căsuțe, a realizat în 1970 circa 
56 000 lei; la Paralela 45 numai în 
lunile iulie și august planul de în-
casari a

realizat 40 000 lei. Și exemplele pot 
continua.

Apare de neexplicat atunci de ce 
avem campinguri atît de puține. Nu 
s-a aflat cît sînt de necesare și de 
rentabile ?

UNUL... FĂRĂ PERECHE

N-avem ce face, trebuie să-i a- 
cordăm un capitol special întrucît 
merită. „Popasul Cernica", în dru
mul spre Sinaia, este cel mai ne
reușit dintre toate cele întîlnite. 
Totul aici este altfel de cum ar 
trebui să fie : cele 6 căsuțe sînt 
prea aproape de drum, deci în plin

o pădurice ; sînt așezate pe pămînt 
prăfuit, în plin soare, la margi
nea pădurii ! ; alături de ele o cir
ciumă care, din păcate, a descope
rit metoda de a face reclamă prin- 
tr-un megafon care transmite în
truna melodii ; n-are grup sanitar, 
ci doar două cabine de lemn, mur
dare și șubrede, care amenință să 
cadă peste cei ce intră în ele ; 
„spălătorul" este un butoi cocoțat 
undeva sus, lăsat în paragină, mur
dar, ruginit.

Cei ce vor să amenajeze un po
pas, un camping, trebuie să vadă 
neapărat „Popasul Cernica". Să știe

CAMPIONATUL MOTOCICLIST DE VITEZĂ
(Urmare din pag. 1)

și s-au zgomotul șoselei, deși alături este cum nu trebuie făcut !

MICI POPASURI
• Mare lucru reclama și totuși unii o ignorează. 

Campingul Românești este anunțat din vreme cu pa
nouri vizibile în șosea, cel de la Săftica și multe 
altele, nu. Curios...

• Bilanț : pe traseul străbătut — de mare circu
lație turistică — sînt 11 campinguri cu 55 bungalo- 
wuri, 26 corturi, 165 căsuțe și 500 locuri. Cam puțin.-.

0 La „Paralela 45“ majoritatea ușilor de la grupul

sanitar au închizătorile defecte ; un sistem bun : în 
geamul fiecărei cabine — un cartonaș pe care scrie 
„liber", sau „ocupat".

• Dușurile n-au robinete Ia campingul Românești.
• Chiuvete foarte murdare Ia grupurile sanitare 

ale campingurilor Mătăsaru și Vlăsia.
• La popasul Azuga, nu găsești : mese în fața că

suțelor, umbiele, coșuri de hirtie sau grup sanitar.

lalți favoriți a cam depășit limitele 
sportivității. Astfel, la clasa 250 
cmc, duelul dintre Florian Ștefan 
(Locomotiva Ploiești) și Vasile 
Szabo (Metalul București), angre
nați într-o palpitantă dispută pen
tru întîietate, a avut un deznodă- 
mînt neașteptat, deoarece primul 
și-a dezechilibrat adversarul într-o 
fază „umăr la umăr", ceea ce i-a 
adus feroviarului descalificarea. De 
asemenea, cursa de la clasa pînă 
la 500 cmc s-a soldat în final, după 
o întrecere dirză, mult gustată de 
miile de spectatori, cu un învingă
tor merituos și o... busculadă (pro
dusă în goana pentru celelalte 
locuri fruntașe) în urma căreia au 
fost accidentați un concurent și doi 
spectatori. Mai multă prudență din 
partea sportivilor și mai mari mă
suri de securitate din partea orga
nizatorilor ar fi eliminat carențele 
finale ale acestui concurs, deosebit 
de atractiv pînă atunci.

REZULTATEI ,E TEHNICE: 70

cmc: 1. Tr. Macarie 8 p. 2. M. 
Mezincescu (Loc. PI.) 6 p. 3. V. Mi- 
lea (Muscelul Cîmpulung) 4 p: 125 
cmc: 1. Al. Cristea-îonescu (Oțelul 
Galați) 8 p, 2. M, Wesler (C.S M. 
Reșița) 6 p, 3. T. Popa (Met. Buc.) 
4 p; 175 cmc: 1. Tr. Macarie 8 p,
2. M. Kovacs (U.R.A. Tg. Mureș),
3. D. Vasilescu (Met. Buc.) 4 p; 
250 cmc: 1. Al. Cristea-îonescu 8 p, 
2 .W. Hirschvogel (C.S.M. Reșița) 
6 p, 3. T. Popa 4 p; ataș: 1 St. 
Csorbasi + I. Csorbasi (U R A. 
Tg. M.) 8 p, 2. W. Deak + N. Cio- 
boată (Voința Sibiu) 6 p, 3. T. Mac- 
șai + A. Witinger (Motorul Baia 
Mare) 4 p: pînă la 500 cmc: 1. FI. 
Ștefan 8 p. 2. Gh. loan (Oțelul 
Galați) 6 p, 3. V. Szabo 4 p.

în clasamentele generale conduc 
după 5 etape următorii sportivi : 
70 cmc —Tr. Macarie 26 p, 125 cmc 
— Al. Cristea-îonescu și T. Popa 
32 p, 175 cmc — Tr. Macarie 32 p. 
250 cmc — W. Hirschvogel 25 p. 
ataș — T. Macșai + A. Witinger 
32 p. pînă la 500 cmc — FI. Ște
fan 36



AL SPARTACHIADE1 POPOARELOR DIN U.R.S.S
MOSCOVA, ÎS (Agerpres). In con

cursul de atletism, din cadrul fi
nalelor celei de-a 5-a ediții a Spar- 
tachiadei de vară a popoarelor din 
L'.R.S.S. au fost înregistrate cîteva 
rezultate excelente. Astfel, în proba 
de triplusalt cunoscutul recordman 
Viktor Saneev a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a sezo-

nului cu 17,16 m. Pe Locul secund 
s-a clasat Ghenadi Besonov 
16,47 m. în proba feminină 
aruncarea greutății, victoria a 
venit Antoninei Ivanova cu un 
zultat bun : 19,39 m, urmată

ECHIPA BULGARIEI

11

A CUCERIT

CUPA DUNĂRII u

cu 
de 
re- 
re- 
de 

Galina Nekrasova 18,49 m. Sprin
terul Valeri Borzov a terminat în
vingător în cursă de 100 m plat 
eu timpul de 10.1, secondat de 
Aleksandr Korneliuk 10,2. Proba 
feminină de 100 m plat a fost cîș
tigată de principala favorită, Na- 
dejda Besfamilnaia, cronometrată în 
11,5. Foarte .disputată a fost cursa 
masculină de 1 500 m în care pri
mul a trecut linia de sosire Mihail 
Jelobovski cu 3:40,6.' Pe locul doi, 
în același ‘ timp cu învingătorul, 
s-a clasat Vladimir Pantelei.

întrecerile concursului de pen-
................'I H.llll ..HII.TI. I

tatlon s-au încheiat cu victoria Va
lentinei Tihomirova cu un total de 
5.120 puncte, urmată de Nina Tka- 
cenko 4 930 puncte și Vera Tka- 
cenko 4 778 puncte. Alte rezultate : 
masculin: 110 m g: Anatoli Moș- 
iașvili 13,9; 3 000 m obstacole: Pa
vel Sisoev 8 : 30,6 ; aruncarea discu
lui: Vladimir Liahov 62,14 m; fe
minin : aruncarea suliței : Nina Ma- 
rakina 55,34 m.

Primul record european înre
gistrat în întrecerile atletice a fost 
realizat de cunoscutul sprinter 
Valeri Borzov. Luînd startul 
cursa de 200 
unii Sovietice a demonstrat că se 
află în formă excelentă, încheind- 
alergarea în 20,2. Vechiul record 
european (20,3) aparținea elveția
nului Clerc.

BALCANIADATURNEELE DE ȘAH
DE CICLISM

DE LA AMSTERDAM

Luînd startul în 
m, campionul Uni-

LA HALTERE - JUNIORI

pentru 
pentru

sportivii bulgari, iar două de 
vest-germani. Iată primii cla
pe categorii. Cocoș : Estimov 

305 kg, Pană : Todorov (B) 
Kolev (B) 365

Semimijlocie : Lipovanski
395 kg, Mijlocie : Milser 

Ni- 
Grea : Mang

Clasamentul pe 
2.
4.

La Viena s-au desfășurat, timp 
de două zile, întrecerile 
Cupa Dunării la haltere 
juniori. La competiție a partici
pat și echipa României, care însă 
nu a ocupat nici un loc întîi- Din 
cele 7 titluri, 5 au fost cîștigate 
de 
cei 
sati 
(B)
337,5 kg, Ușoară 
kg, 
(B) 
(R.F.G.) 432,5 kg, Semigrea :
kolov (B) 420 kg, 
(R.F.G.) 555 kg. 
națiuni : 1. BULGARIA 49 p, 
Ungaria 33 p, 3. R.F.G. 31 p,
România 28 p, 5. Cehoslovacia 
24 p, 6. Austria 1 P. După 4 edi
ții, în clasamentul general con
duce Bulgaria cu 154 p, urmată 
de Ungaria cu 145 p, R.F.G. cu 
128 p, România 117 p. Cehoslova
cia 116 p și Austria 77 p.

La 22 iulie

ROMANIA SUEDIA

IN rrCUPA GALEA"
Una din grupele competiției de tenis 

(tineret) „Cupa Galea“ se va desfășura 
la Marianske Lazne (Cehoslovacia) în
tre 22 și ?5 iulie. In această grupă 
vor evolua Echipele României. Cehoslo
vaciei, Suediei și echipa învingătoare 
din grupa preliminară programată în 
aceste zile în Iugoslavia cu echipele 
Turciei. R. D. Germane și Iugoslaviei.

La Marianske Lazne, echipa Româ
niei va întîlni la 22 iulie, selecționata 
Suediei formată din B. Svensson, L. 
Johansson și Kjell Johansson. Forul 
cehoslovac a comunicat formația uripă- 
toare : J. Pisecky, I. Jankovsky, J. 
Simbera și J. Bedan.

TURNEUL DE LUPTE
„WERNER SEELEBINDER"

LEIPZIG, 18 (prin telefon). între
cerile turneului internațional de lup
te greco-romane și libere „Werner 
Seelebinder" au luat sfîrșit dumini
că seara, în sala sporturilor din loca
litate. La ediția din acest an au par
ticipat luptători din Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, România, Norve
gia, Uniunea Sovietică, Suedia, Un
garia și R.D. Germană (cite 2—3 
concurenți la fiecare categorie). Com
petiția a reunit mulți luptători repu- 
tați în arena internațională, campioni 
olimpici sau mondiali, printre care 
Hristo Traikov șl l-’etar Kirov (Bul-

garia), Janos Varga și Ferenc Kiss 
(Ungaria), Klaus Pohl și Lothar Metz 
(R.D. Germană). De altfel. Bulgaria, 
Ungaria, Suedia și Norvegia au pre
zentat la confruntările de greco-ro
mane loturile pe care le vor alinia la 
apropiatele

Din țara 
neri — 4 
libere. Un 
tat cei de 
călab, care a ocupat locul II la cate
goria 74 kg, iar Emil Butu (cat. 52 
kg) și Emilian Cristian (cat. 68 kg) 
locul III.

campionate mondiale, 
noastră au concurat 9 ti- 
la greco-romane și 5 la 
frumos succes au repur- 

la libere prin Marin Pîr-

S.U.A.

(Ager
ă-a a 
de șah 

la Am-

AMSTERDAM 18 
preș). — în runda a 
turneului internațional 
(grupa maeștrilor) de 
sterdam, Malich l-a învins pe
Medina, Smejkal pe Zuide- 
ma, Kort pe Van der Weid-î 
și Hecht pe Van Geet. Maes
trul român. Theodor Ghițes- 
cu (cu piesele albe) a remi
zat cu Bojan Kurajița, rezul
tat consemnat și in partida 
Enklaar — Minici. în clasa
ment conduc Malich (R. D. 
Germană) și Enklaar (Olan
da) cu cit? 4 puncte, urmați 
de Ghițescu (România) 3'/2 P> 
Hecht (R. F. a Germaniei), 
Minici (Iugoslavia) 3 p, Smej
kal (Cehoslovacia) 2'A P etc. 

în grupa rezervată marilor 
maeștri. Keres a cîștigat la 
Timman și Gligorici la Por- 
tisch. S-au încheiat remiză 
partidele : Adorj an — Har- 
toch, Langaweeg — Evans, 
Donner — Browne, Smîslov 
— School și Ree — Ivkov. 
Clasament : 1. ' Smîslov
(U.R.S.S.) 4 p; 2—7. Gligorici, 
Ivkov (ambii Iugoslavia). E- 
vans (S.U.A.), Keres (U.R.S.S.), 
Browne (Australia) și 
(Olanda), toți cu cite 3 p.

PE PISTELE DE ATLETISM
AFRICĂ 111-78 LA DURHAM

Desfășurat timp de două 
Durham (Carolina .de Nord) 
atletic dintre selecționatele 
line ale S.U.A. și Africii 
cheiat cu scorul de 111—78 
în favoarea gazdelor.
. Proba 

înălțime 
mondial 
2,23 m,

zile la 
meciul 
mascu- 
s-a în- 
puncte

masculină de săritură în 
a revenit recordmanului 
Pat Matzdorf (S.U.A.) cu 
iar cea de 1 500 m lui 

Kipchoge Keyno (Kenya) cronome
trat în . 3:37,5. Sportivul ugandez 
Akii-Btiwa a terminat învingător 
în proba de 400 mg cu timpul de 
49.0, întrecîndu-1 pe americanul 
Melvin BasSett 50,7. Alte rezultate :

3 000 m obstacole: Jitcho (Kenya) 
8:45,2; 200 m: John Smith (S.U.A.) 
20,7; triplusalt: Craft (S.U.A.) 16,50 
m; 10 000 m: Ister (Etiopia) 28:53,1. 

întîlnirea feminină dintre echipa 
S.U.A. și o' selecționată interna
țională a fost cîștigată de atletele 
americance, cu scorul de 79—53 p. 
Rezultate tehnice din ziua a doua: 
200 m: Raylene Boyle (Australia) 

greutate: Barbara Paulsen 
Zeelandă) — 15,45 m; 1 500 m: 
Brown (S.U.A.) 4:22,8; 100 mg: 
Johnson (S.U.A.) 13,4; 4x440 y:

23,1;
(Noua 
Doris 
Patty
S.U.A. 3:38,7 (cea mai bună perfor 
manță mondială).

CUBANEZII DOMINĂ CONCURSUL DE LA KINGSTON
în ziua a treia a Jocurilor spor

tive ale Americii Centrale și Ca
raibilor (întrecerile Se desfășoară la 
Kingston (Jamaica), sprintera cuba
neză F. Romay a cîștigat proba de 
200 m cu timpul de 23,6. Compa
triotul său Morales a terminat în
vingător în proba de 110 mg cu 
rezultatul de 13,8. Tn cursa mascu
lină de 400 m, primul a trecut linia 
de sosire jamaicanul With crono
metrat în 46.6. Alte rezultate: tri
plusalt: Perez (Cuba) 15,94 m; lun
gime

se desfășoară la Londra, Joyce 
Smith (în vîrstă de 33 de ani) 
a stabilit cea mai bună performan
ță mondială în proba de 3 000 m 
cu timpul de 9:23,2. Rezultatul ob
ținut de Joyce Smith îmbunătățește 
cu 14,8 performanța precedentă ca
re aparținea atletei italience Paola 
Pigni.

NIKOLICI 2:00,8 — SILAI 2:02,8 
PE 800 M LA GRAZ

Două victorii românești în ultima reuniune pe velodrom

Ivan Nikolov (Bulgaria) a 
în proba

SOFIA, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Duminică dimineața, pe traseul 
situat în suburbiia Simeonovo—• 
Dragalevți, pe un traseu de 8 km, 
cuiprinzînd un urcuș de peste 2 km 
și o coborire în . serpentine de a- 
proape 4 km, 38 de rutieri din 
Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, 
și România și-au disputat 
natul balcanic individual 
cuit. în afara celor peste 
de urcuș (concurenții

Turcia 
campio- 
pe cir-
30 km 
acope-

Cu 
nine

femei: Samuels (Cuba) 5,93 m.
JOYCE SMITH 9:23,2

PE 3000 M
prilejul campionatelor femi- 
de atletism ale Angliei, care

DOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTI LA REGATA DUISBURG
în cadrul regatei in- 

caia- 
rea- 
Ast- 
ieșit

(Polonia) 1:51,2 și Blass
1:52,9. Alte rezultate: 

- 1. Polonia (Tomys- 
1:41,4, 2.

C2

obținut medalia de aur 
pe circuit

Duminică, 
ternaționale de la Duisburg, 
ciștii și canoiștii români au 
lizat două frumoase victorii, 
fel, cuplul Maxim-Sidorov a
învingător în proba de C2—1000 
m, înregistrînd timpul de 4:02,8. 
Pe locurile următoare: Zeidlitz- 
Lindelo (Danemarca) 4:03,7, Bau- 
er-Prenkschat (R.F.G) 4:04,5. Cel
de-al doilea succes românesc ob
ținut în această mare regată a 
fost realizat de Eugen Botez, în
vingător în cursa de K1—500 m 
(1:50,8). El a fost urmat de Led-

ziewki 
(R.F.G.) 
K2—500 m
lak—Piszcz) 1:41,4, 2. România
(Roșea—Botez) 1:42,1; C2—500 m:
1. Danemarca (Zeidlitz — Lindelo) 
1:55,9, 2. R. F. a Germaniei (Bau
er—Prenkschat) 1:57,0, 3. Româ
nia (Maxim-Sidorov) 1:57,4; K2— 
1 000 m: 1. Suedia (Andersson— 
Patersen) 3:34,2, 2. Polonia 3.35, 6, 
3. România (Sidorenco—Patrichi) 
3:38,5; K1—500 m — femei; 1. 
Janpies (Olanda)2:07,2,.. 5 .Man-
gea (România) 2 :13,3.

în concursul atletic de la Graz, 
cea mai interesantă probă a con
stituit-o alergarea de 800 m. în 
formă excelentă, iugoslava Vera 
Nikolici a dominat întrecerea, so
sind prima în 2:00,8 — cea de 
a doua performanță mondială a 
anului. Pe locurile următoare s-au 
clasat • Ileana Silai (România) 
2:02,8, Maria Sykora (Austria) 2:04,2 
și Colette Besson (Franța)

Proba de săritură în 
a revenit recordmanei 
Ilona Gusenbauer cu un 
de 1,86 m. Au urmat-o
Hrepevnik (Iugoslavia) cu 1,83 m 
și Cornelia Popescu (România)
l, 80 m. Un rezultat excelent l-a 
realizat și aruncătoarea de suliță 
iugoslavă Natașa Urbancici : 58,59
m. în 
(S.U.A) 
tații cu 
'discului

2:05,2, 
înălțime 
Austriei, 
rezultat 
Snejana

sfîrșit, Jay Sylvester
a cîștigat aruncarea greu- 

19,09 m și aruncarea
cu 62,58 m.

Atleții finlandezi, aflațî în for
mă foarte bună, au realizat cîteva 
performanțe de valoare. La Hel
sinki, Siitonen a aruncat sulița la 
88,10 m, iar Pentti Rummakko a 
stabilit două noi recorduri na
ționale : 19 km și 454 m într-o 
oră, și 1 h 17:24 pe 25 km. în 
proba de 400 m, Marika Eklund 
a realizat 52,9 
Turku : Simola 
tate. în sfîrșit, Ia Lahti, 
a realizat 6,44 
iar Eklund 23,5

ATLETII FINLANDEZI 
ÎN FORMĂ

— nou record. La 
19,22 m la greu- 

Teela 
m la lungime (f), 
pe 200 m (f).

ECHIPA ITALIEI (F) A ÎNVINS
SUEDIA CU 69—65

La Formia, într-un meci al re
prezentativelor feminine, Italia 
a întrecut Suedia cu 69—65. Re
zultate tehnice : Molinari 
— 100 m ; Lundgren (S) 
200 m ; Malmstroem (S) 
400 m ; Govoni (I) 2:06,5 
m; Knutsson (S) 4:26,0 — 
Olsson (S) 13,8 — 100 m 
gato (I) 
son (S) 
lini (1) 
Grottini 
Amici (I) 50,12 
Italia 45,9 — 4X100.

(I) 11,7
24,1 — 
55,0 —
— 800 
1500 m; 
g ; Pi- 

1,73 m — înălțime ; Lars- 
6,00 — lungime ; Forcel- 

14,70 m — greutate ;
(I) 49,08 m — disc;

m — suliță ;

TEODOR VASILE — ciclistul nr. 1 
al echipei noastre.

de 15 ori „bucla", însumînd 
km) alergătorii au avut de 

înfruntat in corpore un adversar 
deosebit de dificil: canicula. La ora 
10 cînd s-a dat startul, termometrul 
arăta deja 33 de grade, iar trei 

jumătate mai tîrziu, cînd 
cei 38 plecați reușeau să 
cursa, mercurul mai făcuse 
de 6 grade.

rit
120

ore și
24 din 
încheie 
un salt

Deși spectatorii au aruncat tone 
de apă peste cicliști, majoritatea 
dintre ei s-au resimțit, totuși, din 
cauza eforturilor susținute pe o 
căldură sufocantă. Cursa a avut, 
în ciuda acestor dificultăți, o des-

EDDY MERCKX cîștigă pentru 
a treia oară „TURUL FRANȚEI

AI 58-lea Tur al Franței a luat 
sfîrșit ieri la Paris cu succesul 
scontat al rutierului belgian Eddy 
Merckx. în ultima etapă, care a 
legat Versailles de capitala Fran
ței (54 km), disputată contracro- 
nometru, Merckx a cîștigat cate
goric în lh. 10:32,2 (medie orară 
54,765 km), fiind urmat de: Ago- 
stinho (Portugalia) lh.13:08,4, 
Wagtmans (Belgia)' lh.13:24,9, 
Bracke (Belgia) lh. 13:36,5, Swetrs 
Swerts (Belgia) lh. 13:47,5, Van 
Springel (Belgia) lh. 13:58.

Merckx cîștigă astfel pentru a 
3-a oară consecutiv marea între
cere ciclistă, tetalizînd în clasa
mentul general 96 h.45:14. în con
tinuare: Zoetemelk (Olanda) la

9:51, Van
Thevenet
tinho (Portugalia) la 21:00 și Mor
tensen (Danemarca) la 21:38.

Impe (Belgia) la 11:06, 
(Franța) la 15:18, Agos-

FINAL STRĂLUCIT ÎN MECIUL DE „CUPA DAVIS"
(Urmare din pag. 1) și-a meritat atît de deplin Ilie

----------------------------------------------- Năstase aplauzele ce i le-au adre- 
tenisman român. Parcă niciodată nu sat entuziaștii săi admiratori. 
PETRE MĂRMUREANU — WILHELM BUNGERT 6—1, 7—5, 6—1

In absența lui Ion Ținac, sufe
rind de otită, locul său în echipă 
a fost luat de Petre Mărmureanu. 
La primul său joc în reprezenta
tivă, în actuala ediție a „Gupei 
Davis", proaspătul laureat al între
cerilor balcanice de tenis s-a achi
tat cu brio de misiunea încredin
ța tă.

Jocul începe sub semnul lovituri
lor extrem de puternice trimise de 
Mărmureanu în terenul advers, la 

'care Bungert vrea să răspundă cu 
aceeași armă. Din acest duel purtat 
cu vehemență, fostul finalist de la 
Wimbledon iese în net deficit. Ju- 
cătot ui. român își creează un avans 
substanțial, conducînd cu 3—0 și 
4—1. Aci, Mărmureanu mai fringe 
o dată serviciul lui Bungert (5—1) 
și apoi cîștigă și ultimul ghem.

tn setul secund, tenismanul vest- 
german scurtează puțin loviturile

trimise peste fileu și încearcă să 
evite confruntarea în forță, unde 
se arătase inferior. Ca rezultat, 
disputa devine mai echilibrată și 
Mărmureanu este egalat la 2—2, 
4—4 și 5—5. Prelungirile nu durea
ză însă mult. Jucătorul român cîști
gă la zero ghemul contra serviciu
lui (6—5) și apoi, cu o suită de 
„bombe" irezistibile, îl obligă pe 
adversar să cedeze.

La acest dezavantaj de scor, po
tențialul lui Bungert scade defini
tiv. El cîștigă un singur ghem, cînd 
însă Mărmureanu trecuse de acum 
patru la activul său. încheierea 
este tot atît de netă în favoarea 
sportivului nostru.

O frumoasă victorie a lui Petre 
Mărmureanu, în finalul acestei în- 
tîlniri care adaugă o nouă verigă 
la succesele tenisului românesc.

ECHIPA CEHOSLOVACIEI S-A CALIFICAT IN „EXTREMIS**

tn palmaresul lui Petre Mărmureanu figurează acum o foarte prețioasă 
victorie: 3—0 contra lui Bungert.

La Praga, finala grupei A euro-
> pene, din cadrul „Cupei Davis", 

s-a încheiat cu un succes aproape 
neașteptat pentru echipa Cehoslo
vaciei, care a înscris „in extre
mis" punctele victoriei, în fața 
Spaniei.

Conduși cu 2—1, după primele 
două zile, tenismanii cehoslovaci 
au egalat scorul întîlnirii prin 
ing. Frantisek Pala care a jucat 
extraordinar partida sa împotriva 
spaniolului Juan Gisbert. Echipie
rul nr. 2 al Cehoslovaciei, în 
mare formă, cîștigă cu 6—0, 6—1, 
6—1 1

A urmat partida decisivă, opu- 
nînd pe cehoslovacul Jan Kodes 
și spaniolul Manuel Orantes. Me- 
cițil a fost foarte dîrz disputat, pe 
distanța a aproape 3 ore. A cîș

tigat Kodes, la scorul de 7—5,
4—6, 7—5, 6—3.

Scor general : Cehoslovacia — 
Spania 3—2.

FINALA ZONEI 
AMERICANE

CIUDAD DE MEXICO, 18 (Ager
pres). — în capitala mexicană a 
început meciul de tenis dintre echi
pele Mexicului și Braziliei, contînd 
pentru finala zonei americane a 
„Cupei Davis".

După prima zi de întreceri, sco
rul este egal : 1—1. Jucătorul bra
zilian Thomas Koch l-a învins cu 
6—4, 6—2, 6—1 pe mexicanul Mar
celino Lara, iar Joaquin Loyo Mayo 
a dispus cu 6—4, 3—6, 4—6, 7—5, 
6—1 de Edson Mandarino.

fășurare palpitantă. După tren ture 
(24 km) de tatonări repetate, în 
care -micile grupuri detașate au 
fost repede înghițite de pluton, la 
sfîrșitul turului IV s-a profilat 
evadarea iugoslavilor Valencici și 
Zakotnik. Deși Zakotnik n-a reu
șit să se mențină detașat de plu
ton, Valencici a continuat singur 
acțiunea — sub privirile oarecum 
îngăduitoare ale plutonului —- cu
cerind un avans de 25 sec 
rul VI și mărindu-1 la 1:30 în tu
rul VII și la 1:35 în turul VIII.

Cînd fruntașii plutonului și-au 
dat seama ’ că nu este vorba de o 
glumă, ritmul de alergare s-a mă
rit evident. Teodor Vasile s-a in
stalat în fruntea grupului de ur
măritori și a impus o cadență ra
pidă care nu i-a lăsat nici o șan
să lui Valencici. -Alergătorul nos
tru a comis, însă, în această ac
țiune de anihilare a evadării gre
șeala de a face un prea mare e- 
fort solitar. El a plătit anoi tribut: 
în momentul în care Valencici a 
fost ajuns, bulgarul Ivan Nikolov 
a lansat un atac sec căruia Teodor 
Vasile nu i-a- mai putut face față. 
Beneficiind în turul XI și XII — 
pe urcușuri — de sprijinul unor 
spectatori nediiscipliriați, Nikolov 
obține în 16 km un avans hotărî- 
tor de peste trei minute!. Inutile 
eforturile făcute în continuare de 
către Teodor Vasile, Lazio Pavlik 
și Rifat Cealiscan, 
de pluton, au 
XIII și XIV 
2:20, dar s-au 
tur redîndu-i 
vingătorului.

Clasament: 1. Ivan Nikolov (Bul
garia) campion balcanic 3h 22:58,2.

în tu-

care,, detașați 
redus — în turul 
— handicapul la 
suspectat în ultimul 
astfel avantajul în-

Lazio Pavlik (Iugoslavia) 3h 26:11, 
3. Teodor Vasile (România), 4. Ri
fat Cealiscan (Turcia) același timp, 
5. Teodor Puterity (România) 3h 
27:46, 6. Eroi, Kiicioukbakirci (Tur
cia) 3h 27:47, 7. Ștefan Suciu (Ro
mânia) 3h29:32, 8. Nicolae Gavrilă 
(România) 3h 29:45,... 10 Ion Cosma 
(România) 3h 29:54... 12. Vasile Se- 
lejan (România) 3h29:54... 17. Con
stantin Grigore (România) 3h 33:37 .. 
21. Alexandru ‘ '
3h 35:28.

Remarcabilă 
Teodor Vasile, 
rii care au făcut eforturi conside
rabile în această competiție pre
cum și comportarea echipei Româ
niei — în general — singura care 
a terminat în formație completă.

★

Sofronie (România)

performanța lui 
unul dintre rutie-

în ultima reuniune a întrecerilor 
balcanice experimentale de pistă dis
putate duminică seară pe velodromul 
din Sofia, sportivii români au obținut 
două prestigioase victorii. In finala 
probei de viteză campionul Româ
niei, Florian Negoescu a dispus clar 
și spectaculos de Gheorghi Tvetkov 
(Bulgaria) învingîndu-1 în arrbele 
manșe cu 12,3 secunde și 11,3 secun
de (acesta din urmă este cel mai 
bun timp realizat în proba de viteză). 
Clasamentul final se prezintă astfel : 
Florian Negoescu (România), Gheor
ghi Tvetkov (Bulgaria), Bogumir Pa» 
rusev (Bulgaria), Boris 
(Bulgaria). Gheorghe 
(România), Paul Soare
Proba cu adițiune de puncte (100 tu
re, sprint la 3 ture, 17 concurenți) a 
oferit miilor de spectatori o dispută 
palpitantă în care vioara întîi au fost 
sportivii români. Colaborînd fructuos 
ei au reușit să domine proba și să-și 
plaseze doi oameni pe podiumul de 
premiere. Clasament final : 1. Paul 
Soare (România) — cu un tur avans 
și 44 puncte, 2. Plamen Dimcev (Bul
garia) — un tur avans și 34 puncte, 
3. C. Gonțea (România) 42 p, în pro
ba de urmărire pe echipe formația 
Bulgariei (Anghelov. Dimcev, Aliev, 
Stepanov) a realizat 4:41,1, în timp 
Ce formația României (Ioniță, Goft- 
țea, Dolofan, Ferfelea) a realizat 
4:43.9. Finalele probei de urmărire 
individuală nu s-au mai disputat.

Mtadenov
Negoescu 

(România).

Hristache NAUM

La capătul celor peste 3 500 km ai Turului Franței. Eddy Merckx 
s-a aflai in fericita postură a învingătorului, solicitat să dea declarații și 
autografe. Telefoto : A. P. — Agerpres

ECHIPA ROMÂNIEI INTR-0 COMPANIE FAVORABILĂ
(Urmare din pag. 1)

U.R.S.S., Franța, Irlanda (gr. 9) 
sînt cîmpuri de mare tensiune, în 
comparație cu cea de a opta grupă: 
Cehoslovacia, Danemarca, Scoția.

ECHIPA NOASTRĂ se află într-o 
companie favorabilă și dificilă în 
același timp, care ne conferă to
tuși șanse apreciabile pentru cali
ficare. în preliminariile olimpice 
desfășurate în acest an, am reușit

să eliminăm Albania, cu ajutorul 
selecționatei secunde, dar asta nu 
înseamnă că putem uita cît de gieu 
a reușit să se califice la trecutul 
turneu final, echipa R. F. a Ger
maniei, în fața aceluiași redutabil 
adversar. Cu și mai multă circum
specție trebuie privite și partidele 
cu echipa R. D. Germane. E drept 
că ultima oară ea ne-a învins la 
București (preliminariile olimpice —

1967), dar de atunci formația tri
colorilor s-a întărit mult și a ob
ținut rezultate care depășesc net 
palmaresul viitorilor adversari. Su
perioritatea tehnico-tactică a fotba
liștilor noștri nu va fi însă sufi
cientă, ea trebuind articulată cu o 
mare capacitate de luptă. Aceste 
două atribute ne pot conduce și 
consolida în fruntea celei de a 
patra grupe a preliminariilor.

GRUPELE EUROPENE- 
DIN PRELIMINARII

DATELE DE DESFĂȘURARE A MECIURILOR
- STADIOANELE TURNEULUI FINAL

La Dusseldorf a avut loc tragerea la sorți a celor 
nouă grupe europene ale preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal — ediția 1974. Tragerea la sorți a 
fost efectuată de Stanley Rous, președintele federa
ției internaționale de fotbal. După cum am anunțat 
echipa ROMÂNIEI face parte din grupa a 4-a și își 
va disputa calificarea în turneul final al competiției 
alături de selecționatele R. D. Germane. Albaniei și 
Finlandei.

Iată componența celorlalte grupe preliminare :
Grupa 1 : Suedia, Ungaria, Austria, Malta ;
Grupa a 2-a : Italia, Elveția, Turcia, Luxemburg ; 
Grupa a 3-a : Belgia, Olanda, Norvegia, Islanda ; 
Grupa a 5-a : Anglia, Polonia, Țara Galilor ;
Grupa a 6-a : Bulgaria, Portugalia, Irlanda de Nord, 

Cipru ;
Grupa a 7-a : Iugoslavia, Spania, Grecia ;
Grupa a 8-a : Cehoslovacia, Danemarca, Scoția ;
Grupa a 9-a : U.R.S.S., Franța Irlanda. Cîștigătoa-

rea acestei grupe se va întîlni în meci baraj cu învin-

gâtoarea grupei a IlI-a Sud-arnericane (Chile. Peru, 
Venezuela).

Meciurile preliminare se vor disputa între 1 octom
brie 1971 și 31 decembrie 1973. Tragerea la sorți a 
turneului final al campionatului mondial de fotbal 
va avea loc în luna ianuarie 1974.

La actuala ediție a competiției participă echipe re
prezentative din 98 de țări.

Organizatorii campionatelor au comunicat câ 9 din 
cele 10 stadioane unde se vor disputa meciurile viito
rului turneu final al campionatului mondial de fotbal, 
vor fi și teatrul de desfășurare a întrecerilor olimpice 
din anul 1972, astfel ca amenajarea și echiparea lor 
cu toate cele necesare vor fi făcute iltn timp.

Principalele orașe în care se vor desfășura meciu 
rile campionatului mondial de fotbal sînt : Miinchen 
(„Stadionul Olimpic** — 82 300 locuri), Stuttgart (Nec- 
karstadion** — 71111 locuri), Dusseldorf (70 000 locuri), 
Gelsenkirchen (70 000 locuri), Frankfurt (66 520 locuri), 
Hamburg (66 000 locuri) și Koln (60 290 locuri).

TELEX o TELEX © TELEX @ TELEX o TELEX
La Budapesta au continuat întrecerile 
campionatelor internaționale de tenis 
ale Ungariei. în sferturile de finală ale 
probei de dublu mixt, cuplul român 
ludit Dibar — Viorel Marcu a elimi
nat cd 6—4, 6—4 perechea maghiară
Szabo — Machan. In semifinală, Dibar 
și Marcu au întâlnit pe Neumanova 
(Cehoslovacia) și Nowicki (Polonia) în 
fața cărora au pierdut cu 2—6, 0—6.
■

După disputarea a 7 partide, în me
ciul semifinală pentru Campionatul 
mondial de șah dintre marii maeștri 
sovietici Tigran Petrosian și Viktor 
Korcinoj scorul continuă să se men
țină egal : 3'/,—3‘/2. Partida a 7-a, în 
care Petrosian a jucat cu piesele albe, 
s-a încheiat remiză la mutarea a 13-a.
R

La Skoplje, în cadrul grupei B a 
competiției de tenis „Cupa Galea**, se
lecționata R. D. Germane a întrecut 
cu 3—1 formația Iugoslaviei.
a

In Anala turneului de tenis de la 
Washington se vor întîlni americanul 
Marty Rlessen șl australianul Ken Ro- 
sewall. In semifinale, Riessen a obținut 
o surprinzătoare victorie cu 4—5, 6—3, 
7—6 în fața campionului australian

John Newcombe, iar Rosewall l-a eli
minat cu 6—3. 6—2 pe americanul Stan 
Smith.

Pe circuitul- de Ia Silverstone din apro
piere de Northampton s-a disputat 
„Marele premiu automobilistic al An- 
gliei" contînd pentru campionatul mon
dial. Victoria a revenit scoțianului Jac
kie Stewart, care a parcurs 320 km în 
lh 31:31,5 realizînd o medie orară de 
130,48 km. El a fost urmat în clasa
ment de R. Petersson (Suedia) lh 32:07,6 
și E. Fittipaldi (Brazilia) lh 32:27. Ste
wart, care conduce în clasamentul cam
pionatului mondial cu 42 p a pilo
tat o mașină Tyrellford.
■
Selecționata de rugby a Republicii Sud- 
Afrlcane și-a început turneul în Aus
tralia jucînd la Sydney în compania 
echipei țării gazdă. Oaspeții au obți
nut victoria cu scorul de 19—11 (11—8).

ta Buenos Aires s-au întîlnit Intr-un 
meci Internațional amical de baschet 
reprezentativele masculine ale Iugosla
viei, deținătoarea titlului mondial, și Bra
ziliei. Baschetballștil Iugoslavi au obți
nut victoria cu scorul de 86—76 (41—40).

Turneul internațional feminin de volei 
de la Katowice s-a încheiat cu victo
ria selecționatei orașului Moscova, care 
a totalizat în final 4 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele Ceho
slovaciei 3 p, R. D. Germane 2 p. Po
loniei (I) î p și Poloniei (II) 0 p.
a

La Cervinia, schiorul italian Alessandro 
Casse a stabilit un nou record mondial 
în proba de kilometru lansat, realizina 
o medie orară de 184,243 km. Vechiul 
record mondial era de 183,392 km șl 
aparținea japonezului Moroshita.
■
Concursul internațional de călărie de la 
Hickstead (Sussex) a debutat cu o 
probă de obstacole în care victoria a 
revenit sportivului vest-german Gert 
Wlltfang. învingătorul, care a concurat 
pe calul „Askan", a parcurs traseul în 
38,8 șl o p penalizare,
■

Cu prilejul unui concurs internațional 
de tir cu arcul, care a avut loc la 
Lyngby (în apropiere de Copenhaga), 
sportivul danez Arne Jacobsen a sta
bilit un pou record mondial de la dis
tanța de 50 m cu 324 p. Performanța 
lui Jacobsen este superioară cu 3 p ve
chiului record mondial al probei.
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