
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM

iNCEP ASTĂZI, LA ORA 17,30, PE REPUBLICII

IN PRIM A ZI, TITANICA DISPUTA 
A DISCOBOLELOR

MANOLIU—MENIS—CATARAMA
• Carol Corbu ii pregătește un răspuns 

lui Saneev

Șerban loan-C. Dosa, ,,duelul înălțimilor
• Avalanșă de prefendenfi la 110 m g

• Curse de mare spectacol in nocturnă
Amatorii celui mal frumos sport 

— hai să fim, măcar o dată, drepți, 
chiar dacă ne place la nebunie jo
cul cu balonul rotund ! — vor 
lua astăzi și mîine loc în tribunele 
stadionului din Dealul Spirii pen
tru a fi martorii disputării între
cerilor campionatelor naționale de 
atletism. Se recunoaște, în unanimi
tate, că actuala competiție — a 
53-a, la băieți și a 43-a, la fete — 
întrunește toate condițiile pentru a 
depăși, prin valoarea performanțe-

ROMANIA
ÎNVINGĂTOARE

LA SCOR: 80-64
CU BULGARIA

SATU MARE, 23 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Localnicii s-au 
pregătit cu deosebită grijă în vede
rea evenimentului sportiv pe care 11 
va găzdui orașul de pe Someș: a 
Vl-a ediție a campionatului balca
nic de baschet pentru junioare. Com
petiția a fost deschisă într-o atmo
sferă entuziastă, sala de întreceri 
— bine amenajată — dovedindu-se 
Insuficient de încăpătoare pentru nu
mărul mare de Iubitori ai acestui 
sport care au vrut să urmărească 
întrecerea tinerelor baschetbaliste din 
țările balcanice. Cu două ore înain
tea meciului inaugural, sala de sport 
a Școlii forestiere era arhiplină.

După defilarea echipelor și cuvîn- 
tul de deschidere rostit de secretarul 
permanent al campionatului balcanic, 
dl. Dimitrios Aristovoulou (Grecia), 
a urmat un moment folclorio din 
Țara Oașului, foarte apreciat șl a- 
plaudat de public.

Au intrat apoi pe teren formațiile 
Iugoslaviei și Greciei. Partida a în
ceput în nota de superioritate a 
sportivelor iugoslave care au condus 
în min. 5 cu 11—2. Revenirea selec
ționatei Greciei a dus la echilibrarea 
jocului, astfel că în min. 16 diferența 
era de numai patru puncte în favoa
rea Iugoslaviei : 21—17. în acest mo
ment s-a produs, însă, accidentarea 
pivotului Mariana Soitu, care a fost 
înlocuită. Indisponibilitatea sa a pro
dus dereglarea acțiunilor formației 
elene, fapt de care au profitat bas
chetbalistele Iugoslaviei. Acestea au 
înscris coș după coș și au învins eu 
categoricul scor de 77—43 (35—21). 
Cele mai bune : Mitici, Vulicevici, 
Batori, Busljeta (Iugoslavia), respec
tiv Soitu și Skrivanou. Au condus 
excelent: P. Lazarov (Bulgaria) și E. 
Hottya (România).

La închiderea ediției: România — 
Bulgaria 80—64 (40—37).

Simbătă au loc partidele România 
—Grecia și Bulgaria—Iugoslavia.

lor și ardoarea luptei, tot ce istoria 
a consemnat pînă acum.

Ziua de debut este marcată de 
lupta aruncătoarelor de disc pentru 
supremația națională. Trei sportive 
— de excelentă valoare — și o tî- 
nără în puternică ascensiune vor 
face tot ce omenesc este posibil 
pentru a-și adjudeca cel mai rîvnit 
titlu, și, din această sîrguiriță colec
tivă, se poate naște o nouă mare 
performanță. Campioana olimpică și 
națională, Lia Manoliu, aruncă în 
dispută nu numai7 atu-uriie unei 
cărți de vizită impresionante și ale 
unei experiențe de două decenii, ci 
și o recentă performanță (60,68 m) 
Proaspăta recordmenă a țării — Ar
gentina Menis — se prezintă la 
start cu cei 61,08 m care-i dau drep
tul să gîndească la mai mult, poa
te chiar la acel 63,96 m al Lieslei 
Westermann... în sfîrșit, trio-ui ce
lebrităților este completat de Olim
pia Cataramă care, și ea, a depășit 
In acest sezon granița celor 60 m, 
realizlnd 60,50 m. în titani
ca confruntare a acestor mag
nifice se va amesteca, poate, și 
tînăra Carmen Ionescu al cărei 
57,18 m ar fi putut-o catapulta la 
startul europenelor de la Helsinki 
dacă regulamentul (parcă mai nemi
los ca oricînd) n-ar preciza că din 
aceeași 
cît trei

Vom 
Corbu, 
tismului nostru, în timpul dificilei 
încercări de a-i răspunde lui Sane
ev (sportivul sovietic a sărit 17,16 
m, întrecîndu-1 cu 4 cm în ierarhia 
internațională pe recordmanul nos-
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Șerban loan — unul dintre favoriții probei de săritură în înălțime, aspirant la un nou record național, la 
ultimul antrenament. Foto i N. DRAGOȘ

Paul IOVAN

CICLIȘTI ROMÂNI

LA SOFIA
Astăzi și mîine, un grup de 

tarzi români In frunte, cu 
fan Laibner și Florian Negoescu, 
participă la „CUPA SERDIKA" 

ce se va desfășura pe velodromul 
din Sofia.

pis- 
Ște-

Interlocutorul nostru de as
tăzi este profesorul NICOLAE CClTTD TTz-ici- crwvnfi rlo tyat*L

țară nu pot fi prezente de- 
concurente...
fi, desigur, alături de Carol 
„cangurul” minune al atle-

tru). Vom ține pumnii strînși de fie
care dată cînd Șerban loan și Csa- 
ba Dosa vor încerca înălțimile re
cord și ne vom strădui să sesizăm 
insensibilele diferențe care-i vor

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. a 2-a)

Dublul succes ui gimnastelor noastre 
in meciul cu echipa Statelor Unite

CONSTANȚA, 23 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Ca ți întâl
nirea băieților, concursul dintre e- 
chipele feminine de gimnastică 
ale României și S.U.A. a umplut 
pînă la refuz Palatul sporturilor 
din localitate. Timp de aproape 
trei ore, iubitorii de sport din 
Constanța, împreună ou numeroși 
turiști români și străini, au urmă
rit un spectacol agreabil, de înaltă 
valoare tehnică, la care și-au adus 
contribuția gimnastele ambelor e- 
chipe. într-o componență mai omo
genă, formația țării noastre a ter
minat învingătoare detașat, grație 
mai cu seamă excelentei compor
tări a campioanei absolute Elena 
Ceampelea (învingătoare și la in
dividual compus), cît și remarca
bilei evoluții a Alinei Goreac.

Atît la sărituri cit șl la paralele, 
gimnastele românce au realizat 
cîte un punot avans în fața adver
sarelor lor, iar la bîrnă s-au impus 
prin precizie și siguranță Elena 
Ceampelea, Alina Goreac ți Mar
cela Păunescu. Acest aparat a de
cis, In ultimă instanță, soarta În
trecerii, confirmînd succesul net al 
reprezentativei noastre. Demonstra
ția de măiestrie, grație ți eleganță 
a impus-o din nou publicului pe 
Elena Ceampelea drept cea mai 
bună concurentă a întrecerii. Ast
fel, gimnastele noastre au înregis
trat un dublu succes, care se în
scrie ca o realizare remarcabilă în 
palmaresul lor.

ELENA CEAMPELEA

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CAIAC-CANOE (JUNIORI, TINERET)

AST AZI, FINALE 
ÎN 24 DE PROBE

dezvoltarea «ocietății noastre ?
— Voi fi foarte sincer. Mulți 

tehnicieni, antrenori și profesori 
— au privit educația ca pe ceva 
abstract, 
lizeze și, 
tributarii 
formale, 
mare — 
altfel, n-a fost propriu 
rimetrului sportiv N. I

SOTIR. Fost sportiv de per
formanță, făcînd parte din 
nul voleibaliștilor fruntași 
vreme cînd se fundamenta 
românească a jocului peste 
N. Sotir s-a realizat ca un 
cian de înaltă calificare, fiind dis
tins cu titlul de antrenor emerit. 
Prin mîinile lui au trecut pînă 

I acum două generații de jucători 
iar acum, aflat la conducerea lo
turilor reprezentative, el o mode- 

I Jează și o perfecționează pe a 
treia.

în contextul preocupărilor actu
ale ale mișcării noastre de educa
ție fizică și sport, acelea de a 
transpune grabnic în viață Docu
mentele de partid, indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 

I privire la întărirea activității po- 
litico-ideologice în rîndul mase- 

' lor, discuția a avut drept temă 
I principală problema delicată și 

spinoasă a muncii de educație cu 
' sportivii-
I — Aș vrea să încep, a spus N. 

Sotir, prin a-mi exprima totala 
' adeziune la strălucitul program 
| elaborat de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. M-am întors abia de 
două zile din Polonia, unde am 

I fost cu lotul de băieți, și — cu 
toată agenda mea încărcată — 
mi-ani făcut timp pentru a studia 

I Documentele, în care găsesc expre
sia profundei principialități mar- 

—xist-leniniste, care caracterizează 
I politica partidului nostru, a secre- 
I tarului său general.

— Cum apreciați, în lumina 
lor, importanța care trebuie 
acordată activității de educație 

cu sportivii și cum vedeți prac
tic rezolvarea acestei probleme 
de maximă însemnătate pentru

I
I
I
I 
I 
I

au fost tentați s-o idea- 
în consecință, s-au trezit, 
unor metode de muncă 

șablonarde și — ca nr- 
ineficace. (Fenomenul, de 

’ i numai pe- 
N. N.). In rea

litate, este vorba de un element 
foarte CONCRET, ESENȚIAL, si 
Documentele de partid îl sublini- , 
ază cu pregnanță.

— Scuzați-ne că vă întreru- 
pem I în vasta experiență pe
dagogică pe care o aveți, cum 
s-au manifestat aceste FORME 
CONCRETE de educație?

— Voi începe printr-o paranteză. 
In cadrul lotului masculin de vo
lei cu care lucrez de foarte multi 
am, am avut privilegiul de a con
duce pregătirea unor tineri — în 
general — cu calități sufletești și 
de caracter remarcabile, care nu 
mi-au creat greutăți și probleme 
prea mari. Cei mai mulți dintre 
foștii mei elevi s-au realizat de
plin ca oameni, sportivi și cetă
țeni. Vă voi da doar cîteva exem
ple : i
die, Aurel Drăgan, Horațiu Nico- 
lau, Gheorghe Corbeanu, profesori, 
Caius Miculescu, Constantin Gan- 
ciu — ingineri ș.a. Dar să revin 
Ia întrebare. Fără a utiliza o lo
zincă vă voi spune că, în ceea 
ce-i privește pe sportivi, educația 
face parte integrantă din procesul 
de instruire.

I
I
I 

care a cîștigat seria la K1 — 500 m, ■ 
adică, junioara (mică) Stela Moldo- I 
veanu de la Clubul sportiv școlar ’ 
București (fruntașă și la învățătură) ■ 
antrenată de prof. Petrica Popa.

Astăzi, la ora 9 — start în cele 
24 de finale ale campionatului re
publican adresat celor mai tineri 
caiaciști și canoiști din țară.

mari,de sosire, un finiș de zile 
cu trecerea ultimelor balize la „fo
tografie". Diferența de timp dintre 
primii clasați — sportivii de la 
C. S. Brăila — și restul grupului 
fruntaș — 5 zecimi de secundă 1
Pentru „prim planul" semifinalelor, 
pentru „portretul” zilei — caiacista

in sfîrșit, soarele a ieșit, ieri, bi
ruitor pe Snagov, risipind frontul 
de nori, temerile organizatorilor de 
a da start pe o vreme de toamnă. 
Așadar, întrecerile din cadrul celei 
de-a doua zile a campionatului re
publican de caiac-canoe rezervat 
juniorilor mici, mari și tineretului, 
s-au desfășurat pe un timp favora
bil sportului cu padela și pagaea. 
A fost ziua semifinalelor, a dispu
telor pentru ocuparea unui loc în 
cursele finale ale celor 24 de pro
be programate, astăzi, pe noua pis
tă a lacului Snagov.

Cei prezenți la acest adevărat fes
tival nautic au reținut, desigur, fru
moasa comportare în întrecerile se
mifinalelor a tinerilor caiacîști și 
canoiști de la Delta și Pescarul Tul- 
cea (antrenori frații Igor și Timofei 
Lipalit), 
finaliști, 
evoluție 
sportivii 
Dinamo, , ,
cerit numeroase locuri fruntașe în 
aceste dispute preliminarii, figurînd 
astăzi printre cei peste 200 de caia- 
ciști și canoiști care își vor disputa 
întîietatea pentru cucerirea titlurilor 
de campioni republicani. Rezultate 
meritorii au înregistrat — în pasi
onantele curse de vineri —echipa
jele secțiilor nautice de la Răsăritul 
Sulina și Școala sportivă Piatra 
Neamț. Mai puțin laudativ se poa
te vorbi de reprezentanții Școlii 
sportive din Timișoara, o parte din 
ei figuranți în aceste întreceri, to
tuși finale.

Și acum, cea mai aprigă dispută 
— după părerea noastră — a zilei : 
semifinala de Ia K 4 băieți. Un plu
ton compact, aproape pînă la linia

Gabriel Cherebețiu — me-

(Continuare în pag. a 3-a)Vasile TOFAN

învingători în multe curse, 
deci, ai campionatului. O 
foarte bună au avut și 
bucureșteni de la Steaua. 
Voin(a și C.N.U. Ei au cu

TARE BĂIEJI CU GÎNDUL

Valeriu CHIOSE

PRINTR-0 INSTRUIRE SUPERIOARA antrenorul Nicușor

//

LA ADAMECIintense cumai

Indemlnărll, al stăptnl- IN TABĂRA CAMPIONILOR

« s.Rezultate t echipe : ROMANIA
187,35 p, S.U.A. 184,05 p ; pe apara
te : sărituri s România 46,95 p, S.U.A. 
46,00 p: paralele: România 46,20 p, 
S.U.A. 45,20 p i bîrnă : România 47,00 
p, S.U.A. 45,80 pi sol : Rorrânia 47,20 
p, S.U.A. 47,05 p ț individual compus: 
1. ELENA CEAMPELEA 38,50 p. 2. 
Alina Goreac 38,20 p, 3. Marcela 
Păunescu 37,25 p, 4. Joan Moore 37,20 
p, 5. Anca Grigoraș 37,00 p, 6. Janet 
Cantwell 36,90 p.

C. MACOVEI

TRĂGĂTORII NOȘTRI POT TINTI MAI MULȚI „DECARI

Prin rezultatele bune de 
acum, trăgătorul Dan Iuga 
anunță ca unul dintru principalii 
candidați la un loc fruntaș In ca
drul întrecerilor de pistol viteză 
ale viitoarelor J.O.

TIX irul este din nou în actualitate. Peste puțina 
vreme, la Suhl (R.D. Germana) vor avea loc 
campionatele europene, deci cu un an înain

tea J.O. de la Miinchen. Iată prin urmare justifi
cate atenția și speranțele cu care sînt urmărite 
pregătirile și evoluțiile tintașilor noștri. Ce au de
monstrat ele și care sînt principalele observații ?

® Trăgătorii de la pistol viteză continuă să con
cureze în elita mondială prin D. Iuga. I. Tripșa și 
M. Roșea. în regres, fostul campion al lumii V. 
Atanasiu.

• La probele de armă liberă calibru redus și 
calibru mare 3 X 40 f, Petre Șandor rămîne prin
cipalul nostru candidat la un loc fruntaș. Aici, și 
mai ales la 60 de focuri culcat, trebuia să se În
treprindă pași mai hotârîfi pentru intensificarea 
pregătirii și promovării unor trăgători mai tineri, 
cu perspectivă (E. Satala, M. Marin, C. Codreanu, 
sau juniori ca I. Codreanu, S. Lupașcu). Tn acest 
fel se va ieși din impasul adus de plafonarea unor 
tintași mai vechi, va fi combătut „senatorismul de 
drept" în loturile naționale și, eventual, va fi so
luționată problema reprezentării noastre la J.O. 
din 1976.

Moment de relaxare — cu balonul — oferit, pedagogic, de

• Cel mai important test înaintea J.O.: campio
natele europene din august • Pistolarii de la 
viteză continuă cursa pentru supremație • Probe 
încă deficitare • Antrenamente 

țintașii tineri

• Pentru eliminarea mediocrității la pistol liber 
este necesară formarea unui nucleu de tineri cu 
care să se lucreze în perspectivă și sub îndruma
rea aceluiași antrenor, ca și dotarea sportivilor cu 
materiale mai noi.

e O reconsiderare a concepției de instruire la 
talere și skeet (creșterea numărului de antrena
mente, diversificarea mijloacelor), precum și conti
nuarea diligențelor pentru îmbunătățirea fabricării 
cartușului „Vînătorul" și a talerelor.

• îndrumarea și controlul activității secțiilor cu 
ponderea cea mai mare pe procesul instructiv-edu- 
cativ al sportivilor să fie efectuate permanent și cu 
toată exigența atît de asociații și cluburi ca și de 
forul de specialitate (unul dintre cele mai bune 
colective de la noi). Federația de tir dispune de 
un aparat competent, cu o mare autoritate și în 
organismele internaționale respective, cu o bogată 
experiență și o documentație metodologică ținută 
la zi. Există, așadar, toate premisele pentru ca 
tirul românesc, beneficiind de condiții optime de 
lucru, să țintească spre noi succese internaționale 
de prestigiu.

plnă
se

ORIZONT
OLIMPIC

Sportul , _
rli de sine și al preciziei, tirul, 
este disciplina care a adus țării 
noastre prima medalie olimpică de 
aur (1952, Helsinki), precum și nu
meroase altele din același metal 
prețios sau de argint și de bronz. 
Valoarea ridicată a tirului româ
nesc, unanim recunoscută, este re
flectată și printr-o suită onorantă 
de titluri și recorduri mondiale și 
europene. Este, deci, firesc ca, păs- 
trînd această frumoasă tradiție, 
trăgătorii români să aspire și în 
continuare la noi lauri în concer
nul internațional. De aceea, un tur 
de orizont al probelor olimpice, în
treceri principale și la apropiatele 
campionate continentale de la Suhl 
(R.D.G.). programate între 22 și 29 
august, este plin de interes.

Pornind de la aceste consideren
te, federația de specialitate, para
lel cu desfășurarea procesului de 
instruire a asigurat în 1971 și un 
bogat calendar competițional in
tern și internațional, poate mai 
consistent ca niciodată. Astfel, 
sportivii noștri, de diverse catego
rii (seniori, senioare, juniori și ju
nioare) au avut multiple prilejuri

O COMARNISCHI

(Continuare to pag. a 2-a)

PREDEAL, 23 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Mai tot Predealul știe unde se 
află campionii. La .Robinson". 
Acolo unde a fost Dinamo și astă- 
iarnă, și astă-vară. Acolo îi caut. 
Și îi găsesc prin împrejurimi. 
Undeva în jurul vilei, pe o șosea 
ce coboară și urcă între brazii 
dinspre Cioplea. Se aude glasul 
antrenorului Nicușor. Comenzi 
scurte, înlănțuite. Semn că are loc 
primul antrenament al campioni
lor.

Plouă 
cui îi 
faltul 
forță, 
celor 
mare, 
tineret (Petre Victor, 
Gașpar). Toată lumea pune suflet 
în ceea ce face. Se vede bine, în 
fiecare mișcare. Și nu sînt miș
cări tocmai ușoare, nici tocmai 
plăcute. Cununa de campioni obli
gă. înainte de antrenament se dis
cutase planul de atac al noului 
sezon. Și In planul acela, întoc
mit cu pricepere de Nicușor, nu e 
vorba numai de Dinamo. Lotul 
național, lotul olimpic, latul de ti
neret, Cupa campionilor europeni...

mărunt și nemilos, dar 
mai pasă de ploaie ? Pe as- 
șoselei, veritabil dans de 

rezistență și ambiție. Dansul 
20 de jucători, adică lotul 
plus cei trei .aleși" de la 

Batacliu și

Intr-un cuvlnt, sezon plin 1 Și 
toată lumea știe acest lucru. In
tre cîteva mișcări de gimnastică, 
trec In revistă lotul. Lipsesc Hai- 
du, Nuțu (au primit dezlegare), 
Moldovan și Petre Nicolae (împru
mutați la Crișul). In rest, toți. Și 
Both, și Doru Popescu, despre care 
se zvonea că vor pleca. Dinu și 
Dumitrache par mai tineri așa 
cum s-au tuns, scurt. Singura nou
tate — Sătmăteanu II. Și el am
bițios ca toți ceilalți. Lipsește că
pitanul echipei, Nelu Nunweiller, 
dar peste cîteva ore, sau cel tîr- 
ziu a doua zi, va sosi și el de Ia

București. „Nelu va fi în primul 
rind jucător, același om de nădej
de din apărare’ — îmi va spune 
Nicușor. Dar tot Nicușor, aflu, îl 
va solicita pe parcursul perioadei 
de pregătire 
nor.

Urmăresc, 
acela pentru 
nilor. Nicușor știe prea bine că 
fotbaliștii nu se dau în vînt după

și-n munca de antre-

In continuare, dansul 
rezistentă al campio-

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ROMANIA (TINERET) - FRANȚA (TINERET),

LA HANDBAL MASCULIN
Echipa masculini de handbal (tineret) 

a României va tntllnl astăzi șl luni, pe 
stadionul Voința (capătul tramvaiului 8) 
cu Începere de la ora 18,30, formația 
similară a Franței.

totul echipei noastre este 
remaniat, cuprlnzlnd doar 8 ____
care au participat la .Cupa țărilor la
tine" (cljtlgată de România) ---------

eomplet 
Jucători
Smerea,

Capră, Kefl și, tn rest, o serie de tinerii 
talentați promovați de la reprezentativa 
de Juniori, cum ar ti: Oros, C. Szabo, 
Belciug, N. Volnea.

In deschiderea partide! de astăzi, de 
la ora 17,18. are loc meciul feminin din
tre o selecționată de tineret |1 echipa 
bucureșteană Universitatea.



Faza finală a campionatului motoretelor românești

0 ETAPĂ CU CARACTERISTICI DE VITEZĂ
telefon,

TITANICA DISPUTA A DISCOBOLILORIV PRIMA

de la
jurul 

vineri, 
mo-

ZI,

Argentina Menis și antrenorul său Ion Benga, înaintea antrenamentului 
efectuat joi pe stadionul Dinamo

TÎRGOVIȘTE, 23 (prin 
trimisul nostru). Pe șoselele din 
orașului Tîrgovlște s-a reluat, 
campionatul republican rezervat 
toarelor de fabricație românească, ajuns 
în faza finală. La start s-au aliniat 25 
de alergători rămași în cursă, dintre 
care doar 14 cu zero puncte penalizare.

Organizate în scopul de a verifica ca
litățile sportive ale motoretelor „Mobra" 
și „Carpațl", întrecerile campionatului ii 
supun pe concurenți la un serios exa
men, ei trebuind să aibă un bagaj 
minim de cunoștințe mecanice pentru 
remedierea defecțiunilor apărute, astfel 
Incit media orară să fie respectată.

Prima etapă a fazei finale desfășurată 
vineri pe ruta : Tîrgoviște — Gâești — 
Pitești — Cîmpulung Muscel — Tîrgo
viște (137 km) cu 3 puncte de control 
la Găești. Pitești și Cîmpulung Muscel, 
a avut caracteristici de viteză, alergăto
rii parcurgind doar o porțiune de 12 km

drum neasfaltat. Cu toate acestea 7 con- 
curențl, n-au reușit sa îndeplinească 
toate condițiile cerute de concurs, fiind 
penalizați. Ceilalți 18 alergători au ter
minat cursa cu zero puncte penalizare, 
în clasamentul general individual au 
rămas 13 alergători cu zero puncte pena
lizare printre care se află și campionul 
de anul trecut Dumitru Moțlșan (Vic
toria Morenl), Dumitru Vasilescu (Me
talul București), Traian Moașa (Steagul 
roșu Brașov), Pavel Mircea (Torpedo 
Zămești), Mihai Mezincescu (Locomotiva 
Ploiești), Gh. Penciu (Ciclop București) 
ș.a. In clasamentul general pe echipe 
Metalul București și Torpedo Zărnești 
sînt singurele cu zero puncte penalizare.

Sîmbătă are Ioc o etapă grea : Tirgo- 
viște — Sinaia — Rișnov — Stoenești — 
Tîrgoviște (218 km) cu drumuri oare 
variază între categoria I și IV.

Tr. IOANIȚESCU

(Urmare din pag. 1)

separa la sosire pe hurdlerlt Su- 
ciu, Sebcstien, Perța și Hidioșanu 
(ordinea n-are nici o importanță), 
bucurîndu-ne poate de un nou 
cord al României.

Dar nu numai probele vedetă 
atrag. Prin lipsa — regretată 
.Vioricăi Viscopoleanu. proba
lungime declanșează bătălia outsi- 
derilor, cursele pe „sută" pot fi 
curse-record, iar cele de la demi-

re-

ne 
a 

de

CAMPIONI PiNĂ LA ORA
NOULUI START

FEMEI
IM m 1 Valeria Bufanu (Rapid) 

11,e ; IM m : Sanda Anghelescu 
(C.A.U.) 24,3; 4M m : Mariana Fllip 
(C. A. Roman) 53,7; 800 m : Ileana 
Silal (C.S.M. Cluj) 2:04,6; 15M m : 
■Natalia Andrei (Rovine Craiova) 
4:27,1; IM m.g. : Valeria Bufanu (Ra
pid) 13,9; înălțime : Cornelia popeseu 
dlapid) 1,78 m ; lungime : Viorica 
Viscopoleanu (Steaua) 6,88 m ; greu
tate : Ana Sălâgean (Tractorul Bra
șov) 15,88 m: «lise : Lia Manoliu 
(Metalul București) 39,48 m: suliță : 
Elisabcta Prodan (C.A.U.) 50,26 m; 
ștafeta 4x100 m : Clubul Atletic Uni
versitar 47,2; 4x400 m: C.S.M. Cluj 
3:56,6.

bărbați
TOO m : Adalbert Darvaș 

Cluj) 10,6; 200 m : Gheorghe 
rescu (Steaua) 21,2; 400 m : 
Puiu (Rapid) 47,0; 800 m : Ion Da- 
maschin (Steaua) 1:50,7.: 1 300 m : 
Petre Lupan (Steaua) 3:43,8; 3 000 ni: 
Nioolae Mustață (Dinamo) 14:07.8 : 
iii ooo m : Nicolae Mustață (Dinamo) 
29:46,6; 110 m.g. : Nicolae Pcrța
(Steaua) 14,1; 400 m.g. : Ion Rătoi 
(Rapid) 51,2; 3 000 m obstacole:
Gheorghe Cefan (Steagul roșu Bra
șov) 8:30,0; Înălțime : Șerban loan 
(C.A.U.) 2,14 m; prăjină: Dinu
Plștalu (Dinamo) 5,07 m; lungime : 
Valentin Jurcă (U Cluj) 7,65 m; tri- 
plusalt : carol Corbu (Steaua) 16.88 
m; greutate : Adrian Gagea (Dina
mo) 16,23 m; disc : Iosit Nanlil 
(Steaua) 65,16 m; suliță :, Marcel Pe
tra (Steaua) 70,18 m; ciocan : Gheor
ghe Costache (Dinamo) 61,70 m: șta
feta 4x100 m : Rapid 41.1; 4x400 m : 
Dinamo 3:11,4.

(C.S.M. 
Zamfi- 
Tudor

fond și fond ne pot oferi dramatice 
spectacole. Totul, absolut totul con
stituie o invitație la „Republicii", 
o invitație la un spectacol sportiv 
ce se anunță deosebit de pasionant.

Așadar, astăzi și mîine după a- 
miază — rendez-vous în tribunele 
stadionului din Dealul Spirii adevă- 
raților iubitori ai sportului !

Ora

CUPA DIANA" in organizarea C.M.E.F.S. București
și a ziarului SPORTUL

SONDAJ DE OPINII
ÎN SECTORUL III
• Peste 1000 de salariate de la Electroaparataj, Mătasea 
populară, fabrica de încălțăminte Progresul și-au exprimat dorința 
de a ieși pe stadion ® Comitetele U.T.C. și ale sindicatelor 
sprijină acțiunea © Conducerea F.R.B. - de partea sportivelor

PROGRAMUL PRIMEI ZILE 
și primele trei performanțe românești ale sezonului, 

recordurile naționale, europene și mondiale

17,30 — 400 m F (serii)
54.5 Bădescu
55.5 Suman
55.9 Monoranu

53,6 ; R. E. 51,7 ; R. M.
18,00 —110 m g (serii)

13.9 Suciu
14,0 Sebestien
14,1 Hidioșanu

13,8 ; R. E. 13,2 ; R. M.
* înălțime B
2,14 Șerban loan
2.14 Csaba Dosa 
2,08 Chira

R N. 2,1#; R. E. 2,28 ; R. M. 2,29
* lungime F
6.32 Viscopoleanu
6.30 Popeseu
6,25 Vintilă

R N. 6,82; R. E. 6,8*; R. M. 6,84
* suliță B
73,34 Petra
73.32 Silaghi
69.14 Naghi

R. N. 81,21 ; R. E. 92,70 ; R. M. 92,70 
Ora

R. N.
Ora

R. N.

R. N.
Ora

R. N.
Ora

18,20 — 100 m F (serii)
11,5 Bufanu
11.7 Anghelescu
11,9 Go,th
R. E. 11,0 ; R. M.
— 100 m B (serii) 

Munteanu 
Szabo 
Zamfirescu 
E. 10,0 ; R. M.

11,5 :
18,35

10.2
10,2
10,3
R10,2 ;

18,50 — 400 m B (serii)
47,1 Puiu
47,6 Dulgheru 
48,0 Stan

46,5; R. E. 44,9; R. M.
19,10 — 110

51,0

13,2

11,0

PRIMII CAMPIONI Al ȘCOLILOR SPORTIVE

16,63 Iordan
15,34 Cretu

R. N. 17,61 ; R. E. 21,00 ; R. M. 21,78
• disc F
61,08
60,68
60,.50

R N. 61,08 ; R. E.
Ora
Ora

In sectorul III al Capitalei, 
und? sint amplasate multe între
prinderi în care lucrează un nu
măr mare de femei, acțiunea 
sportivă de masă „Cupa Diana" 
a fost primită cu deosebit interes. 
La întilnirea organizată de Con
siliul de educație fizică și aport 
al sectorului cu președinții asocia
țiilor, aceștia au confirmat în
scrierea la întreceri a peste 1000 
de femei.

— La întreprinderile unde pon
derea salariatilor o constituie fe
meile : Mătasea populară, Electro- 
aparataj. Fabrica de lină pieptă
nată. Fabrica de încălțăminte 
Progresul și altele, au început în
scrierile pentru cele 4 discipline 
— ne spunea tov. George Zdrinea, 
președintele Consiliului pentru 
educație fizică și sport al sectoru
lui III. La 1 august, data startu
lui primelor întreceri, vom avea 
organizate 10 centre de tenis de 
masă. 2 de tir cu arcul și cel pu
țin 4 echipe de fotbal.

Am făcut un scurt popas și la 
Filatura românească de bumbac, 
una dintre cele mai mari între
prinderi bucureștene unde lucrea
ză 3 200 de femei. Primul interlo
cutor ne-a fost 
Gaie, președinta 
di catului.

— Considerăm 
organizării unei 
de masă 
F.R.B.-U1 va fi prezentă 
riate 
te in 
Vom 
lingă 
tică . 
și sint componente ale echipelor 
de handbal, volei, fotbal și bas-

chel, să atragem de partea sportu
lui și alte femei.

Președinta asociației sportive, 
Elena Toma, căreia i-am solicitat 
părerea în legătură cu acțiunile 
întreprinse pînă acum pentru ca 
întrecerea să aibă un start bun. 
ne-a spus :

— Am pregătit, în primul rînd, 
baza sportivă pe care o vom pune 
la dispoziția... Dianelor. după un 
program bine stabilit și care, lu
cru foarte important, va fi respec
tat cu rigurozitate. Pe terenul 
fotbal vom amenaja centrul 
inițiere la tir cu arcul. Aici 
vor antrena și reprezentantele 
tor asociații sportive ale sectoru
lui. Simbătă urmează a ti expuse 
afișe conținînd programele de an
trenament si disciplinele la care 
vor avea loc întrecerile. La sec
țiile finisaj chimic, răsucit, bobi
nat, înscrierile s-au și făcut.

în secția răsucit-finisaj am dis
cutat cu muncitoarea 
bu. care s-a declarat 
(urnită de 
făcută ei și 
a participa 
interesantă.

— Am mai făcut sport, dar 
destul de multe întreruperi. Acum 
m-am hotărît să intru în echipa 
de fotbal. Am și început antrena
mentele. Cred că vom cîștiga 
„Cupa Diana" pe sectorul III.

Colega el. Zamfira Vasile, este 
de aceeași părere. Face și ea par
te din echipa de fotbal și ne măr
turisește că în 
derii competiția 
mai toate fetele 
primat dorința 
întreceri

de 
de 
se 

al-
REȘIȚA, 23 

corespondentul 
de înotători din 11 școli sportive din 
țară sînt prezenți la tradiționalul 
concurs republican. Vremea bună a 
favorizat desfășurarea primelor fina
le, dar. cu toate acestea, rezultatele 
sint destul dc modeste. Iată primii 
medaliati :

Copii categ. B (11—12 ani) : 100 m 
liber (b) : AL. NG..PTEȘ (Șc. sp. 2) 
70,6, H. Lucaciu (Sibiu) 71.0. H. Ha- 
betler (Timiș.) 74,5 ; 100 m liber (O '■ 
ANA GEORGIU (Reș.) 1:15,5, 
Puell (Reș.) 1:16,0. Daniela 
(Timiș.) 1:17,5 ;

Copii categ A (13—14 ani) : 
liber (b) : A. HORVAT (Șc.

(prin telefon, de Ia 
nostru). — Peste 300

62,6, D. Roth (Sibiu) 64,2, I Iendl 
(Reș.) 65,4 ; 100 m lrber (f) : LAVI- 
NIA DONIA (Reș.) 68,0. Juli'eta Mi- 
roșu (Reș.) 68,6. Liselotte Seidl (Ti
mișoara) 70,6 : 100 m bras (b) : V. 
CEIA (Reș.) 1:23,8, F. Spirescu ’(Ga
lati) 1:25,7. E. Tschiltsche (Șc. sp. 1) 
1:25,7 ; 100 m bras (f) : J. MIROȘU 
1:29,9, Anca Hutzu (Șc. sp. 1) 1:33,7, 
Erszebet Nagy (Cluj) 1:34,4.

Juniori : 100 m liber (b) : C. RO- 
LIC (Timiș.) 59,4, P. Ghindaru (Șc.

— Wetterneck (Reș.) 
61.5 : 100 m liber (f) : CARMEN CE- 
HANZUC (Șc. sp. 2) 68,0, Siîgrid Sle- 
cian (Reș.) 69,6. Cornelia Petratu (Șc. 
sp. 1) 70,9 ; 130 m bras (b) : V. DINU 
(Șc. sp. 2) 1:17,6, D. Wetterneck 1:18,8. 
E. Manolescu (Șc. sp. 2) 1:19,3 ; 100 
m bras (z) : RODICA PETRUICA 
(Reș.) 1:22,7, Camelia Vîjeu (Șc. sp. 1) 
1:26,6, Gabriela Constantin (Șc. sp. 2) 
1:28,4; 4x100 m liber (b) : ȘC. SP. 2 
4:11.3; 4x100 m liber (f) 
REȘIȚA 4:50,5, Șc. sp.
4:54,5.

Magda Știr- 
foarte mul
te i-a fost 
de secție

invitația 
colegelor 
la o întrecere atît

de 
de

Menis
Manoliu
O. Cataramă
63,90 ; R. M. 63,9G

19,40 — 400 m F (Finală)
19,45 — 1 500 m F (serii c.t.) 

4:23,6 ' ’ -
4:27,2
4:30,4

N. 4:23,0 ;
R. M.

2) 60,8, D.sp.Edit 
Roșea

cu
Lincă
Baciu
Silai
R. E. 4:10,7 ; 
4:10,7

20,00 — 1 500 m B (serii c.t.) 
3:44,3 ‘ 
3:45,8 
3:49,1

K. N. 3:40,5;
R. M.

R.

Ora

Ora
Ora

R.

Lupan 
Neamțu 
loan
R. E. 3:34,0 ; 
3:33,1

20,15 — 409 m B (Finală) 
20,20 — 10 000 m

29:44,8 Mustață
29:51,4 Scheible
29:53,4 Andreica

N. 20:00,8 ; R. E. 27:47,0 ; 
R. M. 27:39,4

21,00 — ștafeta 4x100 mOra
(serii c.t.)

Ora 21,10 — ștafeta 4x100 m
(serii c.t.)

B

F

ȘTIRI..

tovarășa Ioana 
%mitetului sin-

100
sp.

m
1) excelentă 

întreceri 
destinate

REZULTATE
campionatelor na- 

copii, grupele A și
• întrecerile 

ționale pentru 
B, se vor desfășura în Capitală în 
zilele de 29, ?0, 31 iulie și 1 au
gust.
• Federația de specialise a a- 

nunțat că. selecția lotului ce ne va 
reprezenta la campionatele europe
ne de juniori (Rotterdam, 13-15 au
gust) se va face după desfășurarea 
„naționalelor" de seniori (5-9 au
gust).

R. N.
Ora
(Finala 1 și 2)
Ora 19,20 — 100
(Finala 1 și 2)
Ora 19,30 — 100
(Finala 1 și 2)

• triplusalt
...___ 17,12 Ccwbu

16.12 Ciochină
16,03 Dumitrescu

R. N. 17,12 ; R. E. 17,39 : R, M. 17,39

m g

m F

Dorn

43,8

• greutate B
17,44 Gagea

DUMINICĂ: DERBYUL DE TRAP
în afară de Houston, în aceste 

zile o numărătoare inversă se 
efectuează și la Ploiești! Bineîn
țeles, asța se-ntîmplă în lumea 
cîmpțffiui de curse,,în vederea Der- 
byului de duminîra.

Antrenori, driveri sau băieți de 
grajd, toți sînt preocupați să in
tuiască dacă Raport îl va învinge 
pe Gind. Din noianul lor de ar
gumente se desprinde concluzia 
că Raport, deși cu un record in
ferior celui realizat de Gind, îl 
va învinge pe acesta datorită ap
titudinilor sale pentru un parcurs 
de mare fond. Ei își mai înteme
iază preferințele și pe faptul că 
Raport, la ora actuală, are o va
loare superioară recordului cu care 
este creditat.

Desigur, nu lipsesc nici cei care 
afirmă că Gind reprezintă clasa

»i că, pînă la urmă, în 
cazuri clasa își spune 

Care, vor fi outsiderii ?
mul rînd, Olănița, care

asemenea 
cu vin tul! 
In pri- 

s-a plasat 
destul de aproape de cei doi favo- 
riți în Premiul de încercare. Este 
de scontat din partea ei un nou 
salt de valoare, dar faptul că dis
tanța este acum 2 800 de metri 
o dezavantajează. Nicușor a evo
luat mulțumitor, în ultimele Iui 
alergări, dar nici el nu e fondist. 
Valența, cu ceea ce a arătat pînă 
acum, nu poate fi recomandată. Ar 
mai rămîne doar Habar, care ul
tima oară nu și-a făcut cursa, su ■ 
ferind un accident de potcoavă.

In concluzie, barometrul 
ferințelor atinge punctul cel 
înalt în dreptul lui Raport, 
pistă, bineînțeles, însă, că se mai 
pot întîmpla multe...

Niddy DUMITRESCU

pre- 
mai
Pe

(Urmare din pag. 1)

de verificare a potențialului lor, 
iar tehnicienilor li s-au oferit im
plicit, numeroase criterii de selec
ționare și puncte de reper privind 
pregătirile efectuate, ca și pe cele 

: viitOkVe. Care este bilanțul aces
tei activități îndelungate si atît de 
complexe ?

Ca și în alte rîndurl, pistolul vi
teză (normă olimpică : 595 p) este 
proba unde sportivii noștri men
țin un standard ridicat (ne refe
rim doar la cifrele din 1971): 
D. luga 596 p, I. Tripș* 595 p, M. 
Roșea 593 p. Cel trei țintași pot 
obține locuri pe podiumul de la 
Miinchen, dar nu trebuie neglijat 
făptui că numărul trăgătorilor de 
valoare a crescut față de J.O. de 
la Mexic (italianul Liverzani a 
■ciștigat titlul suprem la Phoenix, 
1970. cu 598 p !).

Fostul campion și recordman 
lumii, V. Atanasiu marchează 
linie de involuție : de la 594 p 
aprilie, el a coborît la 589
583 — 576 ! — motiv pentru care

nici nu maî intră în vederile se
lecției pentru C.E., unde fiecare 
țară are dreptul să înscrie doar 
trei sportivi de fiecare probă la 
armele cu glonț și cite șase la cele 
cu armele de vînătoare (talere și 
skeet).

La armă liberă calibru redus 
3 X 40 t (normă olimpică : 1150 p), 
doar doi sportivi se detașează, pu- 
tîndu-se aspira la un loc în pri
mii șase pentru viitoarele J.O.

„CUPA PRIETENIEI44 (JUNIORI) A DEBUTAT CU SUCCES

HUNEDOARA, 23 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Azi, o dată 
cu debutul competiției internațio
nale — „Cupa prieteniei" — s-a in
trat în a doua jumătate a săptă- 
mînii hunedorerie ’ a tenisului de 
masă, dedicat juniorilor. La a- 
eeastă întrecere, unde participă cîte 
.10 echipe de băieți și fete din 
șase țări socialiste : Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, Polo
nia, Ungaria și România (cu cîte 
5 garnituri de fete și 5 de băieți) 
au fost alcătuite două serii de 
băieți și două de fete. FETE — 
seria I : Ungaria, Bulgaria, Ro
mânia IV, România II, Cehoslo
vacia ; seria a Il-a: Polonia, Ro
mânia V, România III, România I, 
R.D. Germană, BĂIEȚI — seria I i 
R.D. Germană, România V, 
mânia IV, România I, 
seria a II-a : Polonia, 
România III, România II, 
slovacia.

Din prima zi, destinată 
tregime întrecerilor pe 
n-au lipsit surprxzele de propor
ții — la loc de frunte înscriindu-se 
rezultatele obținute de echipa Ro
mânia IV — băieți (Al. Buzescu, 
St. Moraru) care a mers din vic
torie în victorie, întrecînd pe rînd 
echipa primă 
Ungariei (3—1) 
echipa R.D. 
nunțîndu-se 
candidată la 
rii. Dintre 
te la echipele feminine 
victoria . tin. ‘relor 
cia asupra echipei 
(3—2) — în seria I, 
registrată de echipa 
(3—2), formată din

mațiile cu pretenții la apropiatele 
campionate europene de juniori, 
din care nu lipsesc jucătoarea 
Petra Stephan din prima garni
tură de senioare a R.D.G.

„Cupa prietini’", începută sub 
bune auspicii, ’ va continua sîmbă
tă înainte de amiază eu celelalte 
întîlniri pe echipe, urmlnd ca, în 
cursul după-amie:.ii să înceapă 
probele individuale.

: ȘC. SP. 
Timișoara

GLAVAN

Ro- 
Ungaria; 
Bulgaria, 

Ceho-

în în- 
echipe,

a României (3—2), 
și favorita seriei, 

Germane (3—1) și a- 
astfel ca 
locul I al 

rezultatele

principală 
acestei se- 
înregistra- 
remarcăm 

Cehoslovadin
România IV 

și victoria în- 
România III 

Elena Condi- 
caru, Nicoleta Spiridon, asupra e- 
chipei R.D. Germane, una din for-

dus 60 f culcat, ne obligă la con
semnări mai puțin plăcute. Rezul
tatele românilor din acest an nu 
îndreptățesc speranțe la vreo me
dalie. Singur M. Ferecatu a reali
zat 595 p, eu două puncte 
norma olimpică. Dar ce șanse 
exista, dacă ne gîndim la cei 
corecordmani ai lumii (nu mai 
țin de cinci sînt din Europa), 
cu cite 598 p ? Scăderea substan
țială de valoare din ultimul timp

sub 
pot 
opt 
pu- 
toți

•1
o 

ta

RECORDURILE ÎN

Pistol viteză
60 focuri

A.L.c.r. 3X40 t
A.L.c.m. 3X40 1 
A.L.c.r.

60 de focuri culcat 
Pistol liber

60 de focuri 
Talere 
Skeet

ideea 
sportive 

femeilor, 
cu sala- 
prevăzu-la toate disciplinele . 

regulamentul „Cupei Diana", 
folosi prilejul pentru Ca pe 
cele 300 de tinere care prac- 
permanent exercițiile fizice

căminul intreprin- 
este cunoscută de 

fiecare și-a ex- 
a participa la

si 
de

Ion GAVRILESCU

REZULTATE BUNE ALE JUCĂTOARELOR NOASTRE
ÎN TURNEUL INTERNATIONAL DE LA BRAȘOV

Turneele internaționale feminine, or
ganizate de către Federația română de 
șah, au ciștigat mereu in valoare, in 
cadrul nu prea numeroaselor competiții 
ale calendarului șahlst Internațional re
zervat jucătoarelor. Cea de-a V-a ediție 
a acestei competiții, disputată între 
8—22 Iulie la Brașov, a reunit ca de 
obicei un mănunchi de șahiste fruntașe 
din opt țări, cărora 11 s-au adăugat șase 
reprezentante ale țării noastre. Prezența 
în rindul participantelor a unor nume 
cunoscute in arena șahistă mondială, 
cum sint Maia Ranniku. clasată pe locu
rile 1—2 in ultimui campionat al U.R.S.S., 
maestra emerită Alexandra Nicolau și 
maestro internațională maghiară Suzana 
.......... a făcut ea interesul față de in

să fie deosebit și a creat o ex- 
emulație pentru celelalte coneu-

Veroci, 
trecere 
cslentă 
rente.

După
tru primele ■ locuri s*a dat între aceste 
3 jucătoare. A învins Maia Ranniku. da
torită unei mai mari constante. Jucătoa- 
rea din Tallin a arătat reale calități de

cum.--.era de așteptat, lupta pen-

șlluptătoare, o excelentă condiție fizică . 
cunoștințe teoretice la înălțime, confir- 
mînd astfel succesul din campionatul 
U.R.S.S., ca șl din meciul cu vloe-cam- 
pio-ana mondială Alia Kușnlr, pe care 
era cit pe-aci să-l ciștlge.

Alexandra Nlcolau a jucat, ca de obi
cei, foarte bine și a făcut o meritorie 
încercare de a obține locul I, forțînd 
jocul în partida decisivă cu Ranniku, 
deși ar fi putut remiza ușor. încercarea 
nu a reușit, dar sîntem de părere că ea 
merita să fie făcută. Numai încercînd 
totul pentru victorie, pot fi obținute re
zultate de mare valoare, — chiar 
riscul unor insuccese trecătoare.

Locul III, ocupat de foarte tînăra clu
jeanca Margareta Juncu, înaintea expe
rimentatei Suzana Verdel, constituie un 
mare succes pentru șahul nostru femi
nin șl o remarcabilă afirmare personală. 
Încă o dată se confirmă că voința de 
luptă, ambiția și perseverența constituie 
elemente care pot avea o mare pon
dere. dacă sint folosite din plin. Desi
gur. pe baza unui singur rezultat nu

cu

Paul SLAVESCU

GALA LA BISTRIȚA
A.S. Dacia - Bistri- 

o reuniune de box
Zilele trecute.

(a a organizat 
cu pugiliștii juniori (lotul national) 
afla ti în tab.Vfi de pregătire și cîți- 
va boxeri din localitate. Iubitorii 
sportului cu mănuși din Bistrița au 
urmărit un spectacol sportiv intere
sant, cei mai buni juniori ai tării 
demonstrînd că își merită locul in 
tabăra națională. Printre cei ce au 
urcat în ringul instalat în incinta 
stadionului Progresul se numără cam
pionii naționali la juniori mici Mir
cea Simion (Dinamo), Marcel Nicolae 
(Oțelul Galati). Mihai Naghi (CSM 
Cluj). Geza Varga (Cimpia Turzii), 
precum și Mircea Armeanu și Adrian 
Zagrean (ambii de la Dacia-Bistrița).

I. TOMA
corespondent

tat care îl poate aduce în primii 
șase la J.O. 1972. Surprinde rezer
va manifestată de unele secții față 
de această probă. Motiv pentru 
care cei mai mulți dintre trăgătorii 
de ■ la pușcă fac arareori antrena
mente și atunci sumare, la cali
bru mare, iar participarea la con
cursuri este redusă. Pe cînd o 
schimbare de optică ?

în sfîrșit, ultima probă olimpică 
Ia armă cu glonț, pistolul liber

TRĂGĂTORII NOȘTRI POT TINTI MAI MULTI DECARI
Este vorba în primul rînd de 
P. Șandor (1152 p), devenit unul 
dintre cei mai buni specialiști ai 
genului de la noi și I. Olărcscu 
(1152 p), revenit, după o perioadă 
de stagnare, în plutonul fruntaș.

Una dintre cele mai cunoscute 
și instabile probe (prin prisma re
zultatelor), arma liberă calibru re-

PROBELE OLIMPICE
Europene Mondiale Olimpice
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provine din cauze multiple : spe
cialistul probei. Gh. Vasilescu, 
abia și-a reluat antrenamentele 
după fractura suferită la antebraț 
în luna mai ; Șt. Caban, care cînd- 
va ne dădea unele speranțe, pare 
ieșit din formă (a tras maximum 
591 p), iar Gh. Sicorschi are mari 
fluctuații (de la 584 p la 594 p). 
In general, s-a observat o lipsă de 
interes la secții față de pregătiri, 
fapt ilustrat în special printr-un 
volum redus de lucru. Este de aș
teptat ca, odată cu trecerea la an
trenamentele centralizate, și cu a- 
sigurarea concomitentă a muniției 
de calitate, aceste neajunsuri să 
dispară.

Dificila dar cu atît mai intere
santa probă de armă liberă cali
bru mare (distanța 300 m) 
3 X 40 f (norma olimpică : 1135 p) 
oferă aspecte contradictorii. Intr-o 
acută lipsă de materiale aferente, 
fără o pregătire continuă și cu pu
ține concursuri la activ, P. Șandor 
înregistrează totuși 1137 p, rezul-

(întrucît întrecerile la ținte miș
cătoare vor fi inaugurate abia la 
Miinchen), prezintă aceeași rămî- 
nere în urmă față de plafonul in
ternațional. Și nici nu se întreve
de vreo licărire încurajatoare. ~ 
remul olimpic fixat la 555 p 
destul de redus, dacă ținem 
că un loc în primii șase la 
se poate ocupa numai cu cifre de 
peste 560 p. Dintre „specialiștii" 
noștri, L. Giușcă a tras doar 549— 
548. el fiind corigent și în privința 
normei pentru europenele de la 
Suhl (550 p), iar I. Pieptea, după 
557 p realizate la Balcaniada de 
la Sofia, a suferit pierderi simți
toare : 527 — 535 — 538, Aici la 
pistol liber apare ca o necesitate 
stringentă întocmirea unui plan de 
redresare. Altfel, această stare 
cară tinde 
mulți ani.

Nici la 
sate din 
situația nu are darul să liniștească. 
In prima, norma olimpică a fost

să se prelungească

Ba- 
este 
cont 
J.O.

pre- 
încă

(lan-probele de talere 
șanț și din turn-skeet)

PARTICIPANTELE TARA i 2 3 4 5 5 7 s 3 ir H 12 13 14 TOTAL
1 WIIKU MAIA U.R.5.S. 1 1 •/i 1 7 1 r 1 T 1 T li
2 NICOLAU ALEXANDRA ROMANIA a H 1 1 7 7z 1 1 */z i 1 î
3 JUNCU MARGARETA ROIMâNlA 0 0 % 7 1 1 Jd t 1 î L i 9
4 ’VEROCI SUZANA UNGARIA % % 5? Vi 7 0 1 1 t 1 i 3/i
5 MAKAI SUZANA ROMANIA % 0 % 7z 1 1 7z % % 1 7z
6 SZOTA JOLANTA POLONIA 0 % '/i 7z 1 '4 7z i 1 7z 7^
7 TtODORESCJ MAR6A. ROMÂNIA %ft 0 1 0 h 0 î 7z X 1 4
8 UUST GABRIELE R.D.GERMtNA 0 0 0 0 1 1 i 7z J
8 GOGĂLEA ELEfJKORfl ROMÂNIA 0 0 % 0 7t 0 1 7 7z 4 7z 7zT
Ifl WOKRftLOVA STEFAKKfl «H03LOVAGIA 0 % a 0 % % 0 0 t 1 1 7/2
11 BOGDAN LiA ROMÂNIA^ 0 % 0 D 7z 4 0 ți
12 TEOOOROVKA MUNKfl Bulgaria j 0 0 0 7t 0 0 7z 0 i '4 1
!3 COMN MĂ KXG 0 0 0 0 0 ol 0 % 7z 0 1. 3
JL TIMMER HYE CLAnCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

vom trage Imediat concluzia (și nici 
Margareta Juncu nu trebuie sâ facâ lu
crul acesta) că ea joaca in momentul 
de față mai bine declt Verdci. Faptul 

a întrecut-o, însă, arată existența a- 
cestei posibilități, a unei premise reale 
și solide pentru afirmare in viitor.

Pentru Verdci. care a concurat tot 
timpul la unul dintre primele locuri, re
zultatul este nesatisfăcător. încrederea 
prea mare în jocul solid și tehnic a dus 
la prea multe remize, iar înfringerea ne
așteptată din ultima rundă, în fața Mar
garetei Teodorescu, a scos în evidență 
deficiențele acestei tactici.

Dintre jucătoarele noastre, tn prima 
jumătate a tabelei s-au clasat șl Suzana 
Makal — obosită după examene, dar 
Inventivă și luptătoare — care a împăr
țit locurile 5—6 cu poloneza Jolanta 
Szota (In plin progres față de anii tre- 
cuți) șl Margareta Teodorescu, care ală
turi de partide excelente a avut și mo
mente de vădită scădere.

Celelalte două jucătoare românce, 
Eleonora Gogâlea ;1 Lia B >gdan. au 
obținut sub 50% din puncte. Prima, prea 
nervoasă, a stricat multe partide din 
această cauză. Cea de-a doua, cam
pioana de juniori, a jucat pentru prima 
oară intr-un turneu de asemenea forță. 
Inițiativa federației de a promova jucă
toare foarte tinere in competițiile Inter
naționale — începînd cu turneul nostru 
— s-a dovedit însă foarte bună. Deși 
handicapată oa experiență și cunoștințe, 
Lia Bogdan a obținut citeva remize la 
jucătoare puternice și, ceea ce este mai 
important, a primit botezul focului, ceea 
ce. sperăm, va Influența favorabil evo
luția el.

Tn ansamblu, evoluția jucătoarelor 
noastre In concursul de la Brașov s-a 
situat pe linia ascendentă a șahului fe
minin romănesc. Consacratele și-au con
firmat valoarea, iar succesul tinerel 
Margareta Juncu constituie un semn 
bun, de înnoire a forțelor reprezentati
vei naționale. Meciurile din septembrie, 
cu Ungaria și Polonia, vor reprezenta 
noi verificări pe această linie.

Turneul a fost, ca de obicei, excelent 
organizat și s-a desfășurat impecabil 
sub conducerea 
Teodor Nlcoară 
tan (Brașov).

competentă a arbitrilor 
(București) și Ion Sel-

FARUL ÎNVINGĂTOARE Șl ÎN AL DOILEA JOC CU POLONIA POZNAN
POZNAN, 23 (prin telefon, dc la 

trimisul nostru special). Rugbyștii 
de la Farul Constanta au susținut,

îndeplinită numai de Gh. Florcscu 
(195 t), în timp ce I. Dumitrescu 
(192 t) și Șt. Popovici (190 t) se 
află prin apropiere. La skeet, ba
remul (195 t) n-a fost atins încă 
de nici un trăgător, dar pe Scn- 
covici și Pintilie îi mai despart un 
singur punct. Ultimul s-a arătat 
într-o formă sportivă mai bună 
anul trecut (de două ori cîte 195 t 
și 193 t) decît în 1971 (de două 
191 t și o dată 194 t).

Aici, la cele două probe ale 
melor de vînătoare, elementele 
nere sînt puține și ele nu au 
liefat calități deosebite. E drept, 
în calea performanțelor au stat și 
unele greutăți obiective (lipsa car
tușelor de calitate pentru antrena
mente, talere necorespunzătoare), 
dar este tot atît de adevărat că se 
impune și o muncă de pregătire 
mai susținută.

Iată, așadar, cîteva scurte no
tații privind perspectiva Jocurilor 
Olimpice, acum în preajma unui 
eveniment deosebit de însemnat: 
campionatele europene de la Suhl. 
Desigur, ameliorări pot fi aduse 
și în aceste pregătiri care au in
trat în linie dreaptă pentru marea 
competiție a tirului continental, 
testul cel mai important înainte 
de Miinchen. Cu atît mai de dorit 
este însă o abordare mai fermă, 
cu toate forțele și capacitățile pen
tru îmbunătățirea instruirii în ve
derea Olimpiadei — lucru pe de
plin posibil pe parcursul unui an 
întreg, 
pentru 
nostru 
tradiții
tre premianții J.O. De data aceasta 
la ediția 1972.

ori

ar- 
tl- 
re-

Este singura modalitate 
ca reprezentanții tirului 

să-i respecte frumoasele 
și să se afle din nou prin-

S. SAMARIAN

Mergem

pe frumosul stadion din localitate, 
a doua partidă din cadrul turneu
lui, întîlnind, din nou, pe campi
oana țării gazdă, Polonia Poznan. 
Ca și în partida anterioară, victo
ria a revenit tot rugbyștilor ro
mâni, de data aceasta cu 19—14 
(13—8). Meciul — desfășurat în 
fața a peste 4 000 de spectatori — 
a plăcut datorită jocului deschis, la 
mînă, practicat de ambele formații. 
Constănțenii s-au detașat în pri
ma repriză prin punctele realizate 
de Stroie (2 încerc.) și Zamfirescu 
(2 transf., l.p.). După pauză ei ma
jorează scorul prin Tomescu (drop) 
și Zamfirescu (l.p.). S-au remarcat 
de la Farul: Zamfirescu — care a 
primit și cupa pentru cel mai teh
nic și eficace jucător, Marin Pom- 
piliu, Olteanu, Stroie și Stanciu.

Cornel POPA

Sîmbătă
ATLETISM. Stadionul Re

publicii de la ora 17,30, fina
lele campionatelor naționale.

CAIAC-CANOE. Lacul Sna- 
gov, de la ora 9: finalele cam
pionatului republican rezervat 
juniorilor mici, mări și tinere
tului.

HANDBAL. Terenul Voința 
(capătul tramvaiului 5): ora 
17,15: selecționata feminină de 
tineret — Universitatea Bucu
reștii ora 18,30: România (tine
ret) — Franța (tineret) — mas
culin.

NATAȚIE. Bazinul „23 Au
gust", de la ora 9 și de la ora 
17 finalele campionatelor națio
nale de sărituri In apă pen
tru juniori.

Duminică
ATLETISM. Stadionul Re

publicii de la ora 17,00, finalei» 
campionatelor naționale.

NATAȚIE. Bazinul „23 Au
gust" de la ora 9 și de la ora 
17 finalele campionatelor națio
nale de sărituri In apă, pentru 
juniori.

POSESORII DE AUTOTURISME
care au solicitat abonamente în PARCAJUL SUBTERAN din 
PIAȚA NICOLAE BALCESCU — HOTEL INTERCONTINEN
TAL sînt invitați sâ se prezinte de urgentă la conducerea 
parcajului, pentru perfectarea abonamentelor.

I.I.L. CICLOP

AUT 0 MOB ILI ST I!
9

Tn zona centrală a orașului, CICLOP va oferă condiții 
moderne de parcare pentru automobilul dv. în PARCAJUL 
SUBTERAN DIN PIAȚA NICOLAE BALCESCU — HOTEL 
INTERCONTINENTAL.

O modernă stație „service" vă stă la dispoziție, pentru 
lucrări de întreținere — spălat, gresat, schimburi uleiuri, 
reglaje.
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UN OLTEAN SE ÎNTOARCE ACASĂ...
Dialog cu antrenorul Constantin Cernăianu

Azi, FARUL

(locul XI) 

0 ECHIPĂ 
NAUFRAGIATĂ 

LA MAL...
K rAni de zile mulțumită cu anti
camera performanței, ani de zile 
permlțîndu-șl extravaganța orgo
lioasă de a învinge sau a ține în 
șah „marile bucureștene", chiar șl 
în Capitală — Farul a fost în tre
cutul campionat la... 4 pași de un 
bilanț demn de stima tuturor.

Cu 4 pași — citiți 4 etape — 
înaintea finalului, echipa litoralu
lui părea tuturor (cu o singură și 
decisivă excepție...) una dintre vir
tualele reprezentante ale României 
în Cupa U.E.F.A. înaintea etapei a 
27-a, deci. în care Farul urma să 
joace la Cluj, cu Universitatea, e- 
chipa litoralului părea hărăzită, în 
sfîrșit. unor onoruri care au oco
lit-o pînă atunci în virtutea unui 
așa-zis „destin" nedrept. Trebuie 
recunoscut că după consumarea a 
90 la sută din campionat, marea 
masă a iubitorilor fotbalului nos-

versitatea, beneficiară, se zice, a 
unui arbitraj favorabil. Și acest 
prim eșec n-ar fi contat, totuși, 
în ierarhia clasamentului, dacă în 
partida următoare, de la Constan
ța, Farul ar fi învins în virtutea 
avantajului terenului și al „calcu
lelor hîrtiei", care o indicau favo
rită netă în meciul cu U.T.A, Cu 
un moral zdruncinat la Cluj, echi
pajul valorosului tandem de teh
nicieni Cosmoc — Hașoti a ce
dat, însă, în fața unei echipe re
cunoscută prin seriozitatea ei, o e- 
chipă în stare să cîștige un loc 
privilegiat sau chiar un campionat

Media notelor : 8,72 
Juoătorl folo»lțl i 11 
Portari : ȘtefăneBcu (14 meaturi

Constantin (3—6,66).
Fundași: Antonescu (39—7,43),------ , ---- --------------- - --

(1—6,00), Mustafa (4—6,75), Stoica (20—6,81), N. Constantlnescu (19—5,85), 
Ghlrca (14—6,00). , „„ ,

Mijlocași : Tănase (29—7,10), Badea (27—7,35), I. Constantlnescu (19—6,51), 
KalAtacanțl /’oprea (24—6,70), Tufan (27—8,85), Caraman (27—6,48), Kallo 
(26—6,57), Ologu (25—6,78), TurcU (8—6,00). „

Golgeterli echipei : Tufan (8), Caraman (7), Ologu (7), Oprea (6), Badea 
(4), Kallo (3), Tănase (2), I. Constantlnescu (1), Stoica (1).

A pierdut 4 puncte la U.T.A. _______
Antrenorii echipei : R. COSMOC — EM. HAȘOTI.

— media notelor l,M)l Popa (17—7,18),
Măreț (16—6,86), Pleșa (19—8,58), Grame 

(2.6—C.Bl), N. Constantlnescu C*

tru ajunsese Ia convingerea că e- 
voluția generală a Farului — ca
racterizată, de regulă, prin forță, 
siguranță și constanță — merita 
locul III care se profila în zare...

Au urmat, însă, două șocuri pu
ternice care au schimbat complet 
situația. Conducând — în 10 oa
meni — cu 2—1 la Cluj, Farul este, 
în cele din urmă, întrecută de Uni-

într-o partidă-cheie (cum a fost 
anul trecut, la Ploiești, cu Rapidul).

Dintr-o prezumtivă (și acceptată 
d’e toți) laureată, echipa constăn- 
țeană victimă a două „jab"-uri 
necruțătoare la bărbie — s-a vă
zut, neașteptat, demoralizată, pier
dută...

Au mai urmat două înfrîngeri — 
la Petroșani, și la Constanța, în

fața unui Rapid dezlănțuit — care 
au „parafat" nefericit o evoluție 
în campionat... 90 la sută pozitivă.

Consecința nemijlocită a ultime
lor 4 partide, însemnînd tot atîtea 
înfrîngeri. a fost bilanțul de retur 
foarte sărac (doar 13 puncte, față 
de 17 puncte obținute în prima 
jumătate a campionatului) și pla
sarea echipei pe un loc modest 
(11), care nu reflectă evoluția ge
neral bună a echipei, valoarea ri
dicată a lotului și a antrenorilor...

Cum, însă, în fotbal se cîștigă, 
nu o dată, un campionat sau se 
retrogradează pentru împlinirea 
sau neîmplinirea fazei dintr-un 
singur minut, este ușor înțeleasă 
pierderea a 8 locuri cauzată de 4 
înfrîngeri consecutive.

Analizînd evoluția pe comparti
mente a echipei, apreciem că...

...nici unul dintre cei trei PORTARI 
folosiți — Ștefănescu, Popa și 
Constantin — n-a avut o compor
tare constantă, alternînd zile faste 
cu zile negre. Se pare că Popa a 
fost, totuși, mai aproape de pre
tențiile echipei.

...linia de FUNDAȘI a avut în 
Antonescu (adaptat perfect pentru 
acest post) organizatorul apărării 
și omul nr. 1. Buni sau foarte buni, 
din cînd în cînd. Stoica și tînărul 
Ghirca — ambii tributari, însă, 
prea des, jocului dur.

...pînă la „căderea" din etapa a 
27-a, LINIA MEDIANA Tănase — 
Badea a făcut tot jocul echipei. 
Talentatul I. Constantinescn, folo
sit și el în 19 meciuri, a reprezen-

Am aflat din «ele mal diverse surse 
că despărțirea lui Constantin Cer
năianu de Petrolul — echipă de care 
îl leagă 10 ani de Colaborare, cîș- 
tigarea unui campionat, dobîndirea 
unei Cupe și o „punte sufletească" 
unică — s-a consumat într-o reuniune 
emoționarftă. din care n-au lipsit cu
vintele calde, regretele, florile...

— Ce te-a determinat să pleci 
la Craiova, profesore Cernăianu ? 
Lași în urmă o echipă de care se 
leagă întreaga dumitale ascensiune 
de antrenor. Din cîte știm, n-ai 
antrenat decît Flacăra Tîrgu Jiu 
și Petrolul...

— N-aș vrea să repet regretele 
cu care ni-am despărțit de Petrolul, 
de oamenii de acolo, de toată lu
mea care ar fi putut peste ani să-mi 
reproșeze orice, numai lipsă de fi
delitate — nu 1 El bine, plecind la 
Craiova, mă întorc... acasă!

Zîmbește văzînd mirarea noastră:
— Da, da, sînt oltean. Am făcut 

școala primară la Craiova. Am ju
cat fotbal Ia Craiova.

— Asta vrea să însemne că așa, 
deodată, cînd s-a întors Ilie ~ 
la Ploiești, dumneata ți-ai 
aminte că ești oltean ? 1

— Nicidecum. Universitatea 
iova mi-a oferit ceea ce ce-mi do
ream de mult : un post la catedră, 
în învățămintul superior, unde să-mi 
pot valorifica mai bine cunoștințele 
din facultate, unde să-mi pot ex
perimenta ideile pe care le-am ex
pus de-a lungul anilor în cîteva 
lucrări științifice. Și ar mai fi ceva...

— Ce-ar mai fi ?
— Vezi, dumneata, n-aș vrea să 

trezesc vreo suspiciune, dar pe mă
sură ce trec anii, incertitudinile

Dană 
adus

Cra-

muncll de antrenor încep să mă ne
liniștească. Nu vorbesc despre ne
siguranța de salariat, dar de vreo 
doi-trel ani a început să ml se facă 
frică — știu eu, poate e pretențios 
spus — gîndindu-mă că toată munca 
de antrenor depinde prea mult de 
șansă.

— De șansă ?
— De o ratare. De plonjonul ins

pirat al portarului advers. De bocan
cul lui Gică Grozea, care cînd joacă, 
cînd nu joacă. In învățămint, ai o 
senzație de siguranță în plus, ile 
împlinire, dacă vreți.

Ne vorbește apoi despre Petro
lul, despre amintirile de acolo, des
pre ’ 
„parcă-I 
adus de 
ostenitul 
val" al

seriozitatea lui Mocanu — 
văd și acum, cînd l-am 
la Făgăraș..." —, despre ne- 
Mișu Ionescu, despre „noul 

_ Ploieștiulul. despre Mlrcea 
Dridea, „cu toate că..."

— Cu toate că...
Coboară fruntea :
— Cred c-ar fi trebuit 

tragă încă de acum un 
vrut publicul prea mult, . 
Pe gazonul din Ploiești Mircea Dri
dea rămîne un simbol : iluzia for
ței de altădată, jocul lui Marinescu, 
al Iu’ Fronea și Tabarcea, al frați
lor Muntean».

Trecem la altceva. Ce-a fost, a 
fost, dar ce va fi...

— Am fost la Craiova, nm întîl- 
nît echipa. îmi place atmosfera, oa
menii iubesc fotbalul cu sinceritate, 
vor să facă ceva pentru el... La ora 
asta, 
unde 
legii 
neu 
nosc

să se re- 
an... L-a 
pentru că

băieții sînt plecați în • Franța, 
evoluează — împreună cu co- 

francezi — în cadrul unui tur- 
internpțional. Trebuie să recu- 
că plecarea asta, cu jocuri

după numai o săptămină de pregă
tiri, nu m-a ineintat de loc.

— De ce nu v-a îneîntat ?
— rentru că Petrolul a jucat slab 

în retur datorită turneelor din Gre
cia și Algeria 1 Cred că noi încă 
greșim cînd nu le acordăm fotba
liștilor dreptul Ia mai multă odihnă.

Continuăm discuția. Ne mărturi
sește că l-a surprins faptul că la 
Craiova TOȚI jucătorii sînt studenți 
sau elevi, și efi asta îl bucură eu 
atît mal mult cu cît, în raport cu 
propriul antrenor, „băieții vor tre
bui să se pregătească de două ori. 
O dată — pentru etape, a doua 
— pentru examene !“

Ne explică de ce n-a putut 4. m X - - 1  ' A — ■ —
susținut curînd — Ja 
anuală a antrenorilor 
practică despre „Efortul de intensi
tate maximă în condiții anaerobe".

;i-ne, nu vă sperie o 
lențcnscă ? Se zice, așa

oară

Ne explică de ce n-a putut să 
însoțească echipa în Franța Are de 

consfătuirea 
— o lecție

— Spuneți
echipă stude . . . ___
afirmă confrații dumneavoastră, că 
echipele studențești sînt cele mai 
capricioase, mai pline de surprize. 

Tnterlocuto-ul nostru ne privește 
senin :

„TARE BĂIEȚI. CU GÎNDUL LA ADAMEC!
(Urmare din pag. 1)

• La Ploiești, mi s-ar fi putut re-

atmosfera de la Craiova. Oamenii

Dridea râmîne un simbol : iluzia

iubesc fotbalul cu sinceritate, vor 

să facă ceva pentru el...

forței__ de altădată" O Tmi place

— nu ! • Munca de antrenor depin- 

de prea mult de șansă... • „Mircea

proșg orice, numai lipsa de fidelitate

— Știu despre Universitatea Cra
iova că este o echipă cuminte și sper 
să nu-mi schimb, pe propria-mi 
piele, părerile. După toate probabi
litățile, voi avea la început mici 
neajunsuri cu supoi terii, mai păti
mași ca la Ploiești, dar ia fel de 
buni cunoscători ai fotbalului. Vreau 
să cred că ne vom ințelege bine. 
Doar n-o să pună ei bețe în roate 
tocmai unui oltean..."

Ovidiu IOANIȚOAIA

MECIURI DE VERIFICARE
ALE LOTULUI NAȚIONAL

DE JUNIORI
BRAȘOV. 22 (prin telefon). Aflat 

în pregătire la Brașov, lotul național 
de juniori a susținut joi după-amia- 

de verificare. în 
Steagul 
primul 

Steagul 
a doua 
Tracto-

ză două meciuri 
compania fotbaliștilor de la 
roșu (tineret) și Tractorul. In 
meci, Lotul național B — 
roșu (tineret) 1—2 (0—1). în 
întîlnire. Lotul național A — 
rul (div. C) 1—3 (1-0).

C. GRUIA 
corespondent

Tănase, unul dintre cei mai valoroși jucători constănțeni, respinge un atac la poarta echipei sale. Secvență din 
partida cu Progresul

PROCESUL DE EDUCAȚIE
A SPORTIVILOR

(Urmare din pag. 1)

— După cum, am îndrăzni 
să intervenim, procesul de pre
gătire contribuie esențial la 
realizarea procesului de edu
cație.

— Absolut exact. Cine a despăr 
țit aceste clemente a greșit N-am 
fost niciodată partizanul sistemu
lui „facem două ore de pregătire 
și apoi ascultăm o expunere de 
zece minute..." Vedeți, prin simili
tudine, se întîmplă același fenomen 
ca și în procesul de producție. 
Munca este una din formele cele 
mai eficiente ale educației, ale 
formării personalității. ale mode
lării conștiinței în spiritul socia
lismului.

— Să revenim la caracterul 
ei concret...

— De acord. EI se manifestă 
prin dovedirea aceluiași spirit de 
exigență față do lucrurile mici, în 
aparență neînsemnate, ca. și față 
de lucrurile socotite mari, deseori 
în mod real lipsite de importanță. 
Eu am prețuit foarte mult, și voi 
prețui, punctualitatea, ținuta ves
timentară decentă a sportivului, 
vocabularul lui. politețea și am 
căutat să le cultiv în mod stator
nic.

Rămîn credincios ideii că tineri 
sau copii cu deprinderi proaste de 
acasă pot fi corijați prin sport, 
folosindu-se în acest sens trei mij
loace :

• Exemplul celor din jur
• Discuția personală și sfatul
• Sancțiunea și recompensa
Niciodată n-am refuzat să lu

crez cu sportivi socotiți de alții 
„răi". De pildă, acum, am luat cu 
lotul, în Polonia, un tînăr repudiat 
de mai mulți antrenori, cunoscut 
ca nedisciplinat, cu tendințe indi
vidualiste. Am fost foarth atent 
cu el și îmi face impresia că se 
află în progres. Poate vreodată, 
mai tîrziu, am să-i divulg numele. 
Dacă se va îndrepta definitiv...

!

I

I

— Și dacă nu ?
— Atunci îmi voi trece la pasiv 1 

un experiment pedagogic nereușit. | 
Dar, să continuu. Printre formele 
concrete de educație este una pe I 
care o socotesc esențială și pe care | 
Documentele de partid o scot în 
evidență. Mă refer la legătura I 
permanentă care trebuie să existe J 
între sportiv și realitatea muncii 
din societatea noastră- Este, fără ■ 
îndoială, vina noastră că unii au | 
pierdut-o, plasîndu-se într-o lume 
fictivă și nocivă. Sportivii trebuie I 
să cunoască permanent efortul | 
eroic al oamenilor muncii produ
cătorii bunurilor materiale, să în- I 
teleagă că, sudoarea frunții aces- j 
tora le dă lor, sportivilor, posibi
litatea de a-și desfășura activitatea I 
de performanță. Nu de mult, cînd | 
eram cu Iotul în pregătire Ia Go
vora. am făcut o excursie la' șan- I 
tierul Hidrocentralei de pe Lotru. | 
Am coborit în subteran, acolo unde 
se montează turbinele și nc-am I 
aflat într-o superbă împărăție a | 
muncii. La întoarcere, mi-a ajuns 
la ureche o frîntură de dialog. | 
Spunea un voleibalist: „Și cînd te | 
gîndești că nouă ni se par prea 
dure unele antrenamente !..“ Con- I 
eludent, nu ?

— Ce vă propuneți în acti
vitatea de viitor ?

— Cînd spunem viitor — subli- I 
niază antrenorul emerit N. Sotir — . 
ne gîndirn, așa cum recomandă I 
secretarul general al partidului, la I 
cel foarte apropiat. Avem multe 
de făcut. Educația a lăsat serios i 
de dorit în lotul nostru feminin, I 
ceea ce a dus la gravele manifes- 
țări cunoscute. Va trebui desfășu- I 
rată, pe toate planurile și cu toate I 
mijloacele, o muncă exemplar ■ 
susținută. Nu va fi ușor dar sin- I 
tem hotărîți să ne consâcrăm în- • 
treaga energie acestui scop nobil, ■ 
al educației tineretului sportiv, I 
pentru a da patriei cetățeni de nă- J 
dejde. apți să facă față cerințelor ■ 
majore reclamate de societatea 1 
noastră, y 1

tat adeseori un atu în jocul Fa
rului.

...inegali, capricioși, ATACANȚII 
au alternat jocuri foarte bune cu 
simple prezențe formale. Oprea a 
intrat destul de greu în joc, 
Caraman a coborît mereu ștacheta 
valorică a comportării sale, Tufan, 
inimos ca nimeni altul, n-a fost, 
totuși, în acest campionat irezisti
bilul Tufan pe care-1 cunoaștem. 
Peste așteptări s-a comportat 
Ologu, care a cîștigat aproape sin
gur unele partide. De la Kallo, 
toată Constanța a așteptat mult și 
multe, dar el a dat puțin.

încheiem această succintă ana
liză cu gîndul că trista experiență, 
din final, a Farului va adăuga un 
plus de maturitate unei eahipe pu
ternice, în stare să obțină perfor
manța mult dorită.

Marius POPESCU

MECIURI
La mijlocul acestei săptămîni a 

continuat seria partidelor de veri
ficare. Despre trei dintre ele ne-au 
relatat corespondenții noștri A. Pia- 
loga, N, Dalban, C. Vîrjoghic :

ODORHEI. Echipa maghiară 
Egyetertcs Budapesta, proaspăt 
promovată în prima divizie, și-a în
ceput turneul în țara noastră întîl- 
nind formația de „C“ Lemnarul O- 
dorheiul Secuiesc. La capătul unui 
joc în care au fost superiori, oas
peții au terminat învingători cu 
3—2 (1—1). Ei vor mai juca, pînă 
la 1 august, cu A.S.A. Tg. Mureș

ANTRENORUL GAIN - DIN NOU

LA C.F.R. TIMIȘOARA
Feroviarii timișoreni și-au reluat 

pregătirile sub conducerea antre
norului Vasile Gain, readus la cîr- 
ma echipei. De la antrenamente ab
sentează Bodrojan (plecat la U.T.A.) 
și Mehedințu care a acceptat ca
rantina pentru Farul. în schimb, 
Pîrvu, Gaboraș, Bojin au rămas la 
C.F.R.

P. ARCAN, coresp.

exercițiile acestea fără minge, că 
alergările simple sînt un fel de 
chin și tocmai de aceea, caută să 
mențină cît mal multă bună dis
poziție. Cineva zice răsuflînd din 
greu 1 „Tare băieți, tare, cu gîndul 
la Adamec!“.

După circa 50 de minute de exer
ciții intense și sprinturi scurte, a- 
dică la sfîrșitul Secției, Nicușor dă 
plecarea într-un cros pe traseu ac
cidentat, sub burnița rece. Sâlcea- 
nu pornește ca din pușcă, Andrei 
intervine „stai măi, ce te duci așa, 
de nebun ? La jumătatea cursei o 
să te luăm pe brațe"... Și ceilalți 
nu puteau rămîne mai prejos. 
Aproape de sosire — stabilită în 
fața vilei — trece pe lîngă noi 
numai Dinu. Plutonul poate că și 
ajunsese. Dinu își suplimentase, 
însă, de la sine, cursa cu încă 
3—400 de metri. Semne bune...

...In drum spre vilă încep cu Ni
cușor un dialog lung de aproape 
o oră. Nicușor vorbește calculat, 
cu glas domol, cu pasiune și com
petență. Dinamo va sta la Predeal 
pînă la 31 iulie, perioada de pre
gătire va pune accent pe latura 
fizică, pe mărirea capacității de 
efort (,dar voi folosi și mingea, și 
miuțele, pe terenul din Predeal 
sau din Brașov"). îmi spune că are 
cîte 2—3 oameni pe unele posturi 
(„ceea ce-i foarte bine"), că vrea 
să asigure o participare cît mai 
bogată a fiecărui jucător („nu nu
mai Dinu să facă travaliul înainte- 
înapoi"), și tot discutînd așa, a- 
jungem la „Robinson" Reîncepem 
discuția peste alte cîteva minute, 
în camera lui Nicușor.

— Și, totuși, parcă această pe
rioadă de pregătire este mică...

— Așa-i! Vom căuta insă, pe 
cît posibil, să lungim această pe
rioadă de pregătire fizică în ca
drul campionatului. In fiecare săp- 
tămînă, între etape, vom avea cel 
puțin o ședință numai de pregă
tire fizică. O cer fotbalul mo
dern și ambițiile echipei noastre. 
Anul trecut, în cupele europene, 
adversarii noștri ne-au depășit toc
mai ftzic. Liverpool a terminat 
jocul cu noi așa cum l-a început. 
Vom căuta să realizăm și la Di
namo ceva asemănător. Și sper că 
vom reuși Băieții mei fac totul 
cu mai multă seriozitate, parcă 
gindesc mai profund.

In toată această perioadă — îmi 
spune într-un tîrziu — adică din 
august pînă în decembrie, există 
o singură săptămină (10—17 octom
brie) cînd vom avea toți oamenii 
la club pentru pregătiri de cam
pionat. In rest — lotul A, olim
picii, Cupa campionilor europeni, 
tineretul...

★
...într-una din camerele etaju

lui I. Acolo unde stau Stoenescu, 
Lucescu și Dumitrache. Băieții ci
tesc în timp ce masorul își plim
bă... științific mîinile pe mușchii 
celui care n-a fort totuși golgeter. 
Discuția se leagă greu. întreb cîte 
ceva despre pregătiri și Lucescu 
spune că, de fapt, vacanța n-a 
fost prea lungă i „Pentru cei cinci 
dinamoviști care au mers la ju
bileul Oglin, repaosul a durat o 
săptămină, dar, și așa, tot am ju-

AMICALE
și cu Steagul Roșu (la Sighișoara 
și apoi la Brașov).

GURA HUMORULUI. Studenții 
clujeni, aflați în tabăra de la Cîm- 
pulung Moldovenesc, s-au deplasat 
la Gura Humorului, unde au dis
putat un meci amical în compania 
divizionarei C din localitate, Mine
rul. Jocul a fost disputat, cu multe 
faze frumoase, cum au fost acelea 
din care au marcat Șudi și Mun- 
teanu (pentru Universitatea). Pen
tru gazde, Nae a transformat o lo
vitură de la 11 m.*Scor final: 2—1. 
Antrenorul Onisie a folosit urmă
torul „11“ : Moldovan — Crețu, So
lomon, Cimpeanu, Mihăilă, Stînecl, 
Anca, Șudi, Uifăleanu, Adam, Lică 
(Mocanu).

ClMI’INA. Poiana din localitate 
și Gaz metan Mediaș au oferit ce
lor prezenți o partidă plăcută, cîș- 
tigată de prima formație cu scorul 
de 3—0. Au înscris Răchită, Gheor- 
cău și Aelenei.

COSTE A - la U.T.A.
Intr-o scurtă vizită la redacție, 

fostul jucător al Rapidului Savu 
Costea ne-a informat că a primit 
dezlegare pentru U.T.A.

Plutonul, alcătuit din Andrei, Lucescu, Radu Nunweiller, Doru Popescu, 
Mustețea, Dumitrache și Stoenescu, a plecat în urmărirea lui Sălceanu, 
„evadat" spre Cioplea Foto i Dragoș NEAGU

DUNAV RUSSE-lN TURNEU 
ÎN TARA NOASTRĂ

Echipa bulgară Dunav Russe va 
întreprinde un turneu de patru 
jocuri în țara noastră, după urmă
torul program : 27 iulie — cu Fa
rul, 29 iulie — cu I.M.U. Medgidia, 
30 iulie — cu o echipă nedesem
nată încă și 1 august — cu Spor
tul studențesc.

CHIMIA SUCEAVA ÎNCEARCĂ 
DIN NOU PROMBVAREA ÎN B

Ratarea promovării tn divizia B t-a 
îndîrjlt șl mal mult pe jucătorii de la 
Chimia Suceava. După cum ne mărtu
risea noul lor antrenor. Ion Cotrut. lu
citorii săi au început pregătirile hotă
rîți să cîștige din nou seria î.n divizia 
C șl să-șl mal încerce odată șansele dc 
promovare. Condiții pentru reușită au : 
un stadion excelent, sprijinul asociației 
Chimia șt suportul moral al miilor <5e 
spectatori.

Lotul de observatori 
arbitri lIl.r.A.

A fost desemnat lotul român de 
observatori-arbilri U.E.F.A. Din el 
fac parte Andrei Rădulescu. Geor
ge N. Gherghe și Vladimir Grosu.

cat fotbal în fiecarez zi, pe plajă, 
la Eforie Nord".

— Ce gînduri aveți pentru viitor 
— încerc un final de reportaj.

Lucescu vorbește ceva despre ki
logramele pe care fiecare trebuie 
să le dea jos în pregătire, și des
pre sezonul internațional, despre 
vizita medicală ce se va face după 
Predeal („ceea ce-i foarte bine"), 
Stoenescu afirmă, într-un tîrziu, 
că Dinamo va cîștiga și noul cam
pionat, chiar dacă Steaua are e- 
chipă bună, iar Rapidul s-a întă
rit. Numai Dumitrache preferă să 
rămînă cu ochii în carte.

— N-am nici un gînd! — răs
punde într-un tîrziu.

— Cineva a spus — caut totuși 
să leg un dialog care, sînt sigur, 
interesează pe mulți — că în se
zonul de toamnă vor străluci cei 
care n-au convins în returul ulti
mului campionat.

Dumitrache tace în continuare. 
TI salvează, colegial, Lucescu. „De 
fapt, el a realizat întotdeauna lu
cruri mari în sezonul de toamnă. 
La mine e invers" Ce bine ar fi, 
mi-am zis, ca Lucescu să aibă 
dreptate în ceea ce-1 privește pe 
Dumitrache. cel — din păcate — 
fără gînduri...

Peste o oră. cînd părăseam vila, 
îl reîntîlnesc pe cumpătatul Stoe
nescu. Afară plouă în continuare, 
întreb dacă pe o asemenea vreme 
se mai pot face antrenamente. 
„Nu vom cunoaște odihna nici pe 
ploaie, nici pe aișiță La echipa 
campioană toată lumea se uită cu 
pretenții. Și toți așteaptă de la ea 
lucruri frumoase!“ Nu-mi trebuia 
alt final de reportaj...

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL

Nr. 30 din 25 iulie

1 A.S.A. Sibiu — C.S.M. Sibiu 2
2. Gaz. m. Mediaș — Metalurg. Cugir 1.x
3. Min. Moldova N. — C.S.M. Reșița x,2
4. C.F.R. Caransebeș — Mln. Anina 1
5. Min. Teliuc — Corvinul Huned. x 2
6. Gloria B. M. — Minerul B. M. 2
7. Victoria Cărei — Olimpia S. M. x
8. Arieșul Turda — Met. Aiud 1
9. Industria s. — Soda O. Mureș 1

10. Electrica C-ta — Met. Tîrgoviște 1.x.2
11. Petrolul Tîrg. — Prahova PI. l.x
12. Prog. Năsăud — Gloria Bistrița 2
13. C.I.L. Gherla — Dermata Cluj 1

PROGRAMUL
turului campionatului diviziei C, ediția 197V72

SERIA a V-a
ETAPA I (22 AUGUST)

Chimia Buzău — Olimpia Rm. Sărat
Prahova Ploiești — Azotul Slobozia 
I.R.A. Cîmplna — Petrolistul Boldești 
Viitorul Slănlc — Gloria Buzău 
Caralman Bușteni — Victoria Floreștl 
Aurora Urzlcenl — Petrolul Berea 
Șoimii Buzău — Carpațl Sinaia

ETAPA A n-A (23 AUGUST)
Victoria Floreștl — Viitorul Slănlc 
Petrolul Berea — Caralman Bușteni 
Carpati Sinaia — Aurora Urzlcenl 
Olimpia Rm Sfl-at — Șoimii Buzău 
Petrolistul Boldești — Prahova Ploiești 
Gloria Buzău — I.R.A. Cîmplna 
Azotul Slobozia — Chimia Buzău

ETAPA A III-A (12 SEPTEMBRIE)
Carpat! Sinaia — Gloria Buzău 
Chimia Buzău — Petrolistul Boldești 
Caralman Bușteni — Azotul Slobozia 
Prahova Ploiești — Victoria Floreștl 
Șoimii Buzău — Petrolul Berea 
Aurora Uralceni — Viitorul Slăntc 
I.R.A. Cîmplna — Olimpia Rm. Sărat

ETAPA a IV-A (19 SEPTEMBRIE)
Petrolul Berea — I.R.A. Cîmplna 
Viitorul Slănle — Prahova Ploiești 
Chimia Buzău — Gloria Buzău 
Petrolistul Boldești — Caratman Bușteni 
Olimpia Rm. Sărat — Carpațl Sinaia 
Victoria Floreștl — Șoimii Buzău
Azotul Slobozia — Aurora Urzlcenl

ETAPA A V-A (26 SEPTEMBRIE)
Aurora Urzlcenl — Caralman Bușteni
Victoria Floreștl — Carpati Sinaia
Șoimii Buzău — Azotul Slobozia 
Prahova Ploiești — Petrolul Berea 
T.R.A. Cîmplna — Chimia Buzău 
Viitorul Slănlc — Petrolistul Boldești 
Gloria Buzău — Olimpia Rm. Sărat

ETAPA A VI-A (3 OCTOMBRIE)
I.R.A. Cîmplna _ Prahova Ploiești 
Petrolul Berea — Gloria Buzău 
Caralman Bușteni — Olimpia Rm. Sărat 
Aurora Urzlcenl — Șoimii Buzău 
Carpati Sinaia — Petrolistul Boldești 
Azotul Slobozia — Victoria Floreștl 
Chimia Buzău — Viitorul Slănlc

ETAPA A VII-A (10 OCTOMBRIE)
Petrolistul Boldești— Azotul Slobozia 
Șoimii Buzău — Chimia Buzău 
Petrolul Berea — Victoria Floreștl

Caralman Bușteni — I.R.A. Cîmplna 
Gloria Buzău — Aurora Urzlcenl 
Olimpia Rm. Sărat — viitorul Slănlc 
Prahova Ploiești — Carpațl Sinaia

ETAPA a VIII-A (17 OCTOMBRIE)

Șoimii Buzău — Caralman Bușteni 
Carpațl sinaia — T.R.A. Cîmplna 

, Azotul Slobozia — Olimpia Rm. Sărat
Prahova Ploiești — Chimia Buzău 
Viitorul Slănlc — Petrolul Berea 
Aurora Urzlcenl — Petrolistul Boldești 
Victoria Floreștl — Gloria Buzău

ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE)
Petrolistul Boldești — Petrolul Berea 
Olimpia Rm. Sărat — Aurora Urzlcenl 
Gloria Buzău — prahova Ploiești 
T.R.A. Cîmplna — Azotul Slobozia 
Carpațl Sinaia — Caralman Bușteni 
Chimia Buzău — Victoria Floreștl 
Viitorul Slănlc — Șoimii Buzău

ETAPA A X-A (31 OCTOMBRIE)
Azotul Slobozia — Viitorul slănlc 
Caralman Bușteni — Chimia Bu’ău 
Petrolul Berea — Carnali Sinaia 
Gloria Buzău — Șoimii Buzău
Victoria Floreștl — Petrolistul Boldești 
I.R.A. Cîmplna — Aurora Urzlcenl 
Prahova Ploiești — Olimpia Rm. Sărat

ETAPA a XI-A (7 NOIEMBRIE)
Olimpia Rm. Sărat — Victoria Floreștl 
Aurora Urzlcenl — Prahova Ploiești 
Șoimi! Buzău — I.R.A. Cîmplna 
Viitorul Slănlc — Caralman Bușteni 
Chimia Buzău — Petrolul Berea 
Azotul Slobozia — Carpati Sinaia 
Petrolistul Boldești — Gloria Buzău

ETAPA A XII-A (14 NOIEMBRIE)
Gloria Buzău — Caralman Bușteni 
Petrolul Berea — Azotul Slobozia 
Aurora Urzlcenl _ Chimia Buzău 
Petrolistul Boldești — Olimpia Rm. Sărat 
Carpațl Sinaia — Viitorul Slănlc 
Prahova Ploiești — Șoimii Buzău 
I.R.A. Cîmplna — Victoria Floreștl

ETAPA A XIII-A (21 NOIEMBRIE)
Victoria Floreștl — Aurora Urzlcenl 
Șoimii Buzău — Petrolistul Boldești 
Viitorul Slănlc — I.R.A. Cîmplna 
Chimia Buzău — Carpati Sinaia 
Olimpia Rm. Sărat — Petrolul Berea 
Azotul Slobozia — Gloria Buzău 
Caraiman Bușteni — Prahova Ploiești

ULTIMA ZI PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT DE DUMINICĂ
Începînd de mîine, duminică 25 

iulie 1971, intră în întrecere ulti
mele 8 grupe (IX—XVI) din com
petiția „Cupa de vară" organizată 
de Federația română de fotbal în 
colaborare cu A.S. Loto-Pronosport 
și Comisiile județene de fotbal, în 
perioada dintre campionate.

Meciurile acestor grupe se vor 
disputa la datele de 25 iulie, 1 și 
8 august.

Dar iată programul concursului 
Pronosport nr. 30 de mîine 25 iu
lie 1971!

Ii A.S.A. Sibiu—CSM Sibiu; Iii 
Gaz metan Mediaș — Metalurgis

tul Cugir; III: Minerul Moldova 
Nouă — CSM Reșița; IV: CFR Ca
ransebeș — Minerul Anina; Vi Mi
nerul Teliuc — Corvinul Hunedoa
ra; VI: Gloria Baia Mare — Mi
nerul Baia Mare; VII: Victoria Că
rei — Olimpia Satu Mare; Vilii 
Arieșul Turda — Metalul Aiud; 1X1 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzli — 
Soda Ocna Mureș; Xi Electronica 
București — Metalul Tîrgoviște; XIi 
Petrolul Tîrgoviște — Prahova 
Ploiești; XIIi Progresul Năsăud — 
Gloria Bistrița; XIIIi G.I.b. Gherla 
— Dermata Gluj,

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 23 IULIE 1971

FOND GENERAL DE PREMII: 
1.102.158 lei.

EXTRAGEREA !l 56 67 85 34 75 
44 18 35 12.

Fond de premii: 533.721 lei.
EXTRAGEREA a H-a : 73 45 58 55 82 71 88.
Fond de premii: 568 437 Iei.
Plata premiilor va Începe în Capi- 

tală de la 31 iulie pînă la 6 septem- 
brie ț în țară de la 4 august ptnă Ia 
6 septembrie 1971 inclusiv.

RUBRICA redactata 
DE LOTO-PRQNOSPORT



IMPRESII DE LA SPARTACHIADA POPOARELOR U.R.S.S.

0 SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ DE DIMENSIUNI OLIMPICE
De la aeroportul Șeremetievo pînă 

tn centrul Moscovei, autostrada 
lungă de aproape 30 km parcurge 
prea puțin peisaj campestru. Clă
dirile încep repede să-și arate si
luetele, iar printre ele, în aceste 
zile de iulie. Sparchiada „apare" 
după orice coif. Afișe multicolore, 
pancarte care traversează aerian 
șoseaua, arată de la bun început 
călătorului dimensiunea acestei mari 
întreceri sportive sovietice, organi
zată la fiecare patru ani : 5 — 30 
IULIE, FINALELE CELEI DE zl 
V-A SPARTACHIADE A POPOA
RELOR U.R.S.S.

Cu cit te apropii de centrul Mos
covei, de Piața Roșie, cu atit sem
nele Spartachiadei se înmulțesc. 
Viitoarea tineretului, mii de fete și 
băieți în costume de sport multi
colore, participanți la demonstrație 
și întrecere în plimbare prin 
oraș sau simpli spectatori ve- 
niți din depărtările continentale 
ale Uniunii Sovietice, Incintă privi
rile moscoviților sau ale străini
lor, mulți dintre ei sosiți special in 
vederea acestui mare eveniment 
sportiv.

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE 
A SPARTACHIADEI — O MARE 

ATRACȚIE
Deși scopul principal al Sparta

chiadei este acela de a descoperi noi 
talente 
durile celor 25 000 000 de tineri so
vietici participanți la probele preli
minare ale acestei gigantice întreceri 
sportive, punctul de atracție îl con
stituie deschiderea festivă a Sparta
chiadei de pe stadionul „V. I. Le
nin". Cine o vizionează, în premieră, 
așteaptă cu deosebit interes să o com
pare cu alte manifestări mondiale de 
amploare. Delegația Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică șl Sport 
din țara noastră a sosit la Moscova 
cu trei zile înainte de parada spor
tivă a Spartachiadei. Toate cele 
104 000 bilete de intrare erau epui
zate. Firește, oaspeții aveau locurile 
rezervate și acesta a fost un privile
giu pentru noi. Cînd am aflat că este 
programat și un meci de fotbal In 
încheierea festivității (T.S.K.A. Mos

de valoare mondială din rîn-

ale demonstrației de gimnastică din 
Lenin din Moscova

cadrul festivității de deschidere a
Foto ; TASS

Una din spectaculoasele reprize 
Spartachiadei pe stadionul V. I.

BOXERII
ROMANI

LA NEW YORK,
CHICAGO,
DENVER

și (probabil)

„Cupa internațională a F. R. V.u

PARTIDE ATRACTIVE
ÎN SERIA DE LA TÎRGOVIȘTE

cova—Dinamo Kiev) am crezut că 
pasiunea arhicunoscută a moscoviți
lor pentru fotbal a jucat un rol de
cisiv In epuizarea biletelor. Dar 
fost așa, pentru că stadionul a 
plin cu mult înaintea deschiderii 
razii sportive, iar după ultima 
priză a gimnaștilor și încheierea . 
razii, mulți spectatqri au renunțat la

IMAGINE VIE A SUPERIORITĂȚII SISTEMULUI 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ SOCIALIST

pii dinamoviști, școli profesionale, 
studenți și sportivi ai forțelor ar
mate. sovietice, au îneîntat privirile 
tuturor timp de două ore. A fost o 
revărsare de imagine de culori și de

n-a 
fost 
pa- 
re- 
pa-

fotbal, preferind să le rămlnă ne
alterate imaginile splendide oferite 
timp de două ore de cel aproximativ 
10 000 de demonstranți de pe stadio
nul pe care flacăra adusă de la 
Mormtntul Eroului Necunoscut și a- 
prinsă pe stadion, dădea prima di
mensiune olimpică acestei Spartachl- 
ade sovietice.

Natalia Kucinskaia — Burda, cam
pioană olimpică Ia gimnastică pur- 

tînd torta pe stadion

Vineri 16 iulie, Ia ora 18,30 orolo
giul Kremlinului își transmitea so
lemn bătăile1 pe stadion, prin zeci de 
difuzoare. Peste 100 000 de spectatori, 
și in primul rînd invitații de onoare 
și oaspeții de peste hotare, așteptau 
cu nerăbdare începerea parăzii. Trei 
fanfare reunite au dat semnalul și 
apoi în sunetul alămurilor și tobelor 
au apărut steagurile multicolore, 
după care au pășit prin fața noastră 
veteranii sportului sovietic, foști 
campioni olimpici și mondiali. Pen
tru cîteva minute am revăzut pe toți 
aceia, în frunte cu Nina Dumbadze 
și Igor Novikov, ale căror nume ani 
de-a rindul ne-au fost atît de famili
are. Aplauzele nu mai conteneau în 
timp ce își făceau apariția coloanele 
distincte ale sportivilor celor 15 re
publici ale Uniunii Sovietice, echi
pați felurit, dar armonios, în frunte 
cu cîte doi sportivi în portul națio
nal al republicii pe care o reprezen
tau. înșiruirea lor, așezarea în mij
locul stadionului, enorma paletă 
multicoloră, vibrațiile fanfarei, albas
trul cerului, porumbeii și baloanele, 
ansamblul emoționant al festivității 
confereau a doua dimensiune olim
pică a acestei neobișnuite desfășurări 
de forță tinerească, sportivă, de să
nătate șl de robustețe.

La apariția dintr-un tunel a gim
nastei Natalia Kucinskaia o sculptură 
vie, cu flacăra în mînă, alergînd sa
cadat, mîndru, exprimînd frumusețea 
pe care sportul o insuflă vieții și ti
nereții, întregul stadion și-a oprit 
răsuflarea și a izbucnit în urale, în
dată ce vîlvătăile de foc au țîșnlt în 
uriașa cupă din incinta stadionului.

Apoi, cinci reprize de gimnastică, 
felurite, originale, executate de co-

fantezie, în exercițiile multiple rea
lizate cu o mare perfecțiune, răsplă
tită cu aplauze la scenă deschisă. Re
prize de 500 pînă la 3 000 de execu- 
tanți pe gazonul stadionului, dar in
diferent de număr, noutatea și pre
cizia stîrneau admirație. Ca de obi
cei, copiii pînă la 12 ani au fostdeli- 
cioși, dar și virtuozi, arătînd că miș
carea sportivă • -
un fundament 
treaga paradă 
superioritatea 
fizică socialist, cu adevărat pus în 
slujba milioanelor de copii, a tinere
tului și a vîrstnicilor, a întregului 
popor.

sovietică este fixată pe 
excelent. De altfel, în- 
sportivă a demonstrat 

sistemului de educație

MONTREAL
Meciul internațional oficial 

box România — S.U.A., 
tind revanșa întîlnirii de la Bucu
rești, din 1970, cîștigată de pugi- 
liștii tricolori cu 9—2, va avea loc 
la New York în ziua de 29 august.

Profitînd de prezența pugiliști- 
lor români în Statele Unite, Ama
teur Athletic Union (A.A.U.) — 
rul american care dirijează și 
tivitatea națională a boxului 
S.U.A. — a propus Federației 
mâne de box completarea turneu
lui cu încă două-trei întîlniri ami
cale, în cursul cărora selecționata 
română să primească replica unor 
boxeri amatori de prima mînă din 
diverse centre. Se propune, astfel, 
un al doilea meci româno-ameri- 
can în ziua de 4 septembrie la 
Chicago.

Intenția organizatorilor — ca și 
în cazul turneului boxerilor sovie
tici din cursul iernii — este aceea 
de a divide ulterior lotul boxerilor 
români, pentru a le da posibilita
tea să evolueze concomitent în alte 
două orașe americane (dintre care 
unul este Denver — locul de des
fășurare a Jocurilor Olimpice de 
iarnă din 1976, iar celălalt urmea
ză a fi desemnat) împotriva unor 
boxeri localnici.

Se așteaptă încă — din partea 
forurilor canadiene — confirmarea 
proiectatei întîlniri de la Montreal: 
România — Canada. în cazul per
fectării acestui meci, canadienii au 
anunțat că boxerii lor vor urca în 
ring cu căști de protecție, potrivit 
uzanțelor locale.

de
reprezen-

fo- 
ac- 

în 
ro-

CONVORBIRI Șl VIZITA IN R.S.S. ARMEANA
română la această mare 
sportivă, condusă de 
C.N.E.F.S. Anghei Ale-

Delegația 
manifestație 
președintele 
xe, și alcătuită din prof. Maria Lo
gin, inspectoare generală In Ministe
rul Invățămîntului, Alex. Mogoș, șeful 
sectorului propagandă al C.N.E.F.S., 
Ion Bogdan, președintele C.J.E.F.S. 
Mureș și-subsemnatul, s-a bucurat de 
o atenție deosebită din partea gaz
delor și a avut posibilitatea să se în
trețină cu personalități marcante ale 
sportului mondial. Delegația noastră 
a avut o convorbire oficială cu pre
ședintele Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., Sergliei Pa- 
vlovici Pavlov și întîlniri cu delegații 
din țările socialiste și președinți și 
reprezentanți 1 de seamă al forurilor 
sportive internaționale.

De asemenea, oaspeții români au

fost invitații forurilor sportive din 
R.S.S. Armeană. La Erevan am sosit 
împreună cu președintele C.I.O., 
Avery Brundage, și alți delegați de 
peste hotare. Am avut plăcuta sur
priză să fim oaspeții fostului cam
pion mondial de pentatlon modern 
Igor Novikov, vicepreședinte al Co
mitetului R.S.S. Armene de cultură 
fizică și sport, care ne-a făcut tutu
ror o caldă primire. Cu acest pri
lej am cunoscut multiplele realizări 
ale acestei republici, am vizitat cen
trul sportiv olimpic, am admirat fru
musețile capitalei Armeniei sovieti
ce și împrejurimile ei.

Delegația noastră s-a înapoiat de 
la Spartachiada popoarelor U.R.S.S. 
cu impresii deosebite și experiențe

Aurel NEAGU

★ ★ ★

UN NOU RECORD MONDIAL HALTERE

I
Sport și gospodărie

ÎN CADRUL SPARTACHIADEI DE
it r <5C<5OnCUr^.H<”’ .h,lter® c,d™l Spartachiadei de vară a popoarelor din

atuCU. . Întrecerii din limitele categoriei semigrea.Victoria a revenit lui Vasili Kolotov (tn vlrstă de 27 de ani) care a tota- 
ntvIrJ3 StllUrt 537,500 clasat Pe locul doi cu un total de 535 kg, David
rnfnîî 5 «c11? ““„““J1 r,ecor<? mondial la stilul „smuls" unde a realizat performanța de 165 kg. Pe locul trei s-a clasat Serghel Poltorațki care a totalizat 520 kg.

,Uel aes,ășurat șl primele probe din cadrul con-
aJISIJSJh? a^i™.t1PrOba ■^<> t.Ve.re arunc*‘e Ol” »»nț, primul loc a fost ocupat de 
Aleksandr Androșkln cu rezultatul de 191 puncte, urmat de Iuril Nlkandrov cu 
190 p și de Plotr Vehm cars a realizat 189 p.

Proba ds talere aruncate din turn a fost dominată de trăgătorul Vladimir 
Andreev cu un rezultat de 197 puncte. S-au clasat pe locurile următoare : 2. Tar- 
kel Jgentl cu 195 p șl 3. Valeri Serov cu 195 p.

LA MOSCOVA

Ieri după-amiază, în două orașe 
din țară, Tîrgoviște și Piatra 
Neamț, au început disputele din 
cadrul primei ediții a „Cupei in
ternaționale a Federației române 
de volei" destinată echipelor femi
nine. Prin neprezentarea la Piatra 
Neamț a formației Lokomotiv Li
berec, programul a fost redus la 
un singur joc, în schimb la Tîrgo
viște cele 4 formații prezente în 
competiție, au oferit numeroșilor 
spectatori prezenți partide atracti
ve presărate cu numeroase faze 
spectaculoase.

In deschiderea 
terenul de la sta- 

;-au întîlnit forma-

TÎRGOVIȘTE.
programului, pe 
dionul Metalul s- 
țiile I.E.F.S. și C.S.M. Sibiu. For
mația bucureșteană, datorită unui 
joc mai bun la primirea serviciu-

Turneul Prietenia

VOLEIBALISTELE NOASTRE
Învinse de echipa u.r.s.s
In ziua a cincea a turneului de volei 

(junioare), dotat cu „Cupa Prietenia", 
care se desfășoară la Bllina, echipa Ro
mâniei a lntilnlt Selecționata U.R.S.S., 
fiind întrecută cu 3—0 (7, 10, 3).

Intr-un alt joc, reprezentativa Cubei a 
Învins cu 3—0 
Coreene.

In clasament 
cu 10 p (din 
Cehoslovacia — 8 p (4 partide), Româ
nia — 8 p (3 partide), R.D.G., Bulgaria 
— 7 p. etc.

(5, 4, 13) formația R.P.D.

conduce echipa U.R.S.S. 
3 partide), urmată de

Săptămîna preolimpică a voleiului
Echipa masculină a României va

In luna august va avea loc la Miln- 
chen „Săptămîna preolimpică a voleiu
lui". De fapt, este vorba de două mari 
turnee, unul rezervat echipelor femini
ne și programat între 13 și 17 august, iar 
celălalt, pentru echipe masculine, ur- 
mind să se desfășoare între 21 șl 26 au
gust. Ambele întreceri vor reuni cîteva 
dintre cele mai 
din lume.

In competiția 
fi prezentă șl 
care va intîlni 
neulul redutabila echipă a Uniunii So-

puternice reprezentative 
echipelor masculine va 

reprezentativa României 
în primul meci al tur-

juca într-o companie valoroasă
vietice. Iată, de altfel, programul defi
nitiv, comunicat de organizatori. In 
cursul zilei de ieri :

21 august s Italia—Japonia ; R. F. a 
Germaniei—Polonia ; U.R.S.S.—România ; 
22 august: R. F. a Germaniei—U.R.S.S. ; 
Japonia—România ; Italia—Polonia ; 24 
august : U.R.S.S.—Italia ; Japonia—Polo
nia ; R. F. a Germaniei—România ; 25 
august : Italia—România ; U.R.S.S.—Po
lonia ; Japonia—R. F, a Germaniei ; 26 
august : Polonia—România ; R. F. a 
Germaniei—Italia ; Japonia—U.R.S.S.

TIRIAC IN SEMIFINALE LA KITZBUHEL

Medalii de aur la sărituri șl bîrnă, 
medalia de argint la individual compus, 
lată victoriile pe care le-a repurtat 
excelenta gimnastă Erika Zucliold la 
ultima ediție a C.M. de la Ljubljana. 
Gimnasta din R. D. Germană — dis
tinsă cu titlul de cea mai bună spor
tivă a țării în 1970 — a acordat, de 
cu rînd, un interviu ziarului „DEUT
SCHES SPORTECHO".

Mai întîi, Erika a explicat modul în 
care poate „împăca" evoluția sa în sala 
de sport cu activitatea gospodărească: 
„Soțul meu a fost un bun sportiv și 
mă poate înțelege; treburile casnice le 
rezolvăm totdeauna împreună. In timpul 
liber mergem cu plăcere la teatru, as
cultăm muzică bună...**.

— Cum ați reușit să depășiți șocul 
unei accidentări destul de serioase ?

—- Nu trebuie niciodată să disperi. O- 
mul poate să depășească toate momen
tele critice, iar eu sint de părere că 
nimic nu este imposibil. Trebuie numai 
să ai voință, răbdare șl să știi să-ți 
stăpînești nervii. Și încă ceva : al
prieteni buni !

— Principalele concurente ale dv. pe 
arena mondială sînt, fără îndoială, gim
nastele sovietice. Ce vă impresionează 
mai mult în exercițiile lor ?

— Grația, simplitatea, expresivitatea, 
Este o adevărată încintare să urmă
rești exercițiile lor.

— Ce părere aveți despre gimnastica 
modernă ?

— E un sport foarte elegant, produ- 
clndu-ml, ca spectatoare, o adevărată 
emoție estetică.

— Ce ne puteți spune despre arbitri ?
— Am un mare respect pentru mun

ca acestor oameni șl mă străduiesc să 
nu protestez la nici o decizie a lor. Să 
nu uităm că majoritatea arbitrilor sînt 
foști gimnaști.

ITHĂCĂTOARHE NOASTRE IA CONCORSUE DE IA THIIA (Elveția)
I

DfUTSCHf! _

— Ce sportiv vă impresionează 
mai mult 7

— Roland Matthes. Sint de-a dreptul 
uimită de ușurința cu care Roland clș- 
tigă In fața unor adversari de valoare.

— In încheiere. întrebarea alaslcă : ce 
planuri aveți 7

— 1971 este un an de experimente. Voi 
exersa noi șl dificile elemente la să
rituri șl btrnă. unde doresc să-mi păs
trez pozițiile fruntașe. In 1972 vreau 
să iau parte la Olimpiadă, să obțin 
rezultate cit mal valoroase șl să-mi În
chei, astfel, activitatea sportivă. Mă de
dic trup șl suflet acestui țel, deoarece 
o victorie la J.O. este tot ce-șl poate 
dori mal mult un sportiv.

In localitatea elvețiană Thun s-a 
desfășurat un concurs internațional 
de tir cu participarea trăgătoarelor 
din R. D. Germană, Ungaria, Iugo
slavia, R. F. a Germaniei, Marea 
Britanie, Elveția și România. Re
zultate : armă standard 60 f culcat: 
1. S. Bergmann (R.D.G.) 591 p, 2. 
M. Kaschel (R.D.G.) 590 p, 3. M. 
Nabel (R.D.G.) ““
Goreti 589 p... 
cu 581 p... 21.
p, echipe: 1. R.D.G. 1771 p... 6. Ro
mânia 1743 p, armă standard 3x20

590
14. 

V.
p, 4. A.
M. Petres-

Stroe 573

f: 1. M. Masic (Iugoslavia) 573 p, 
2. M. Kun (Ungaria) 572 p, 3. M. 
Kaschel (R.D.G.) 566 p... 5. M. Pe
trescu 557 p... 11. V. Stroe 552 p..
14. A. Goreti 549 p, echipe : 1. Iu
goslavia 1675 p... 4. România 1658 
p, armă cu aer comprimat 40 f : 1.
M. Riesterer (R.F.G.) 375 p, 2. 
Masic (Iugoslavia) 372 p, 3.
Kisgyfirgy (Ungaria) 364 p, 4. V.
Stroe 361 p... 13. M. Petrescu
p... 17. A. Goreti 346 p, echipe :
R. F. a Germaniei 1086 p... 4. Ro-

M. 
M.

353
1.

Fatalitate sau

Corrîar<Zd«HoSporT
Tragicul sfirșit al pilotului de curse 

mexican Pedro Rodriguez pe circuitul 
de la Norisring, (R.F.G.), care urcă la 
cinci numărul dispăruților în ultimii doi 
ani din rindul celor mai iluștri ași ai 
volanului, a readus în discuția ziariști
lor de specialitate problema respectării 
tuturor normelor de securitate în com
petițiile automobilistice. Iată ce scrie în 
această privință, F Dominici în ziarul 
italian „CORR1ERE DELLO SPORT" :

Moartea lui Pedro Rodriguez a rea
prins polemiclie în jurul curselor de 
automobile, punindu-se sub semnul în
trebării moralitatea, justificarea lor. 
Prea des au survenit, în ultimul timp, 
accidente mortale pe “ 
spună că orice cursă 
aproape echivalentă 
sinucidere.,.

Sperăm mereu să 
atltea accidente mortale. .
veștile tragice ne parvin din ce tn ce 
mai des $i totdeauna dnd are loc o 
tragedie este invocată fatalitatea, deși 
este vorba de diferite cauze tehnice.

La Norisring, unde a murit P«dro 
Rodriguez organizatorii fanatici, dorind 
să faci din cursa lor — car» deocamdată

pistă ca să nu se 
de
cu

automobile este 
o tentativă de

nu mat auzim de 
Dimpotrivă,

imprudență ?
nu se află printre cele mari — o com
petiție de prestigiu, l-au constrtns să 
concureze pe un pilot care se opunea 
la aceasta. La Buenos Aires, unde a 
murit lgnazio Giunti, un alt concurent 
(n.r. Beltolse) se „plimba" pe pistă, 
încâlcind — după cum s-a dovedit — 
toate prevederile regulamentare și sfi- 
dlnd propria sa securitate, ca și a altora. 
A fost crudă moartea lui Giunti, clar 
tot atit de crudă a fost șl declarația lut 
Beltolse, care a arătat că se temea de 
represaliile conducătorilor firmei sale, 
dacă nu ar fi ajuns la linia de sosire.

Marele Jim Clark s-a dus și el dintre 
noi pentru că a făcut o greșeală care 
avea să-l fie fatală : a concurat pe o 
mașină care nu era a lui.

Sint prea multe cauzele suspecte ca 
să nu ne întrebăm dacă nu s-a ajuns 
la ignorarea oricărei discipline, a orică
rui calcul ; dacă in numele curajului 
nu acceptăm, nu justificăm și nu exal
tăm chiar gestul nebunesc, dacă nu 
tolerăm presiuni morale ca acelea care 
au provocat teama lui Beltolse și hotă- 
rtrea lut Rodriguez de' a alerga pe o 
mașină neoficială, de împrumut pe care 
nu o cunoștea și, probabil, aflată tn 
condiții imperfecte.

Lumea care iubește cursele automobi
listice, care acceptă să creadă tn exi
gența continuă a progresului, nu se 
răzvrătește tn fața acestor tragedii, nu 
tșl reneagă dragostea pentru acest sport. 
Dar tncepe, totuși, să se întrebe dacă 
acesta accidente mortale sint Intr-ade
văr — toate — inevitabile t

I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I

lui și a unei siguranțe mai mari 
în apărarea în linia a doua și la 
blocaj, a reușit să se impună în 
fața voleibalistelor sibience. In ge
neral, rezistența fizică a tuturor 
jucătoarelor a lăsat de dorit, rit
mul de joc fiind, în ansamblu, 
mai lent datorită și faptului că e- 
chipele au evoluat 
Așadar, I.E.F.S. — 
3—1 (11, —3, 7, 7). 
Victoria Caranda și 
de la învingătoare,
Pavel și Cristina Popa. Au arbitrat 
bine N. Beciu și V. Tudose.

în cel de al doilea joc, echipa 
Rapid București a primit replica 
formației bulgare Akademik Sofia. 
A fost un meci mai bun decît pri
mul, mai dinamic. Voleibalistele 
bulgare au jucat sigur în apărare, 
au avut un atac mai bine orientai 
tactic. Rapidistele au greșit în jo
cul de apărare, fiind deficitare și 
la primirea serviciului, 
tele oaspete au cîștigat 
(—16, —12, 10, 6, 6).

în aer
C.S.M.
S-au remarcat 
Marcela Pripiș 
respectiv Lidia

liber. 
■Sibiu

Voleibalis-
cu 3—2

Sala spor- 
jocul din-

PIATRA NEAMȚ. La 
turilor s-a disputat doar 
tre Ceahlăul din localitate și Me
dicina București. Voleibalistele din 
Piatra Neamț s-au dovedit superi
oare obținînd victoria cu 3—1 
(4, —11, 12, 6).

DAUTHUILLE

în cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Austriei, care 
se desfășoară la Kitzbiihel, s-au 
disputat primele întîlniri ale pro
bei de dublu masculin. Ion Țiriac 
face pereche cu Clark Grabner 
în foto). Ei s-au calificat pen
tru turul al doilea, eliminînd pere
chea franco-australiană Mulligan- 
Barclay cu 6—4, 6—4.

Simplu bărbați (sferturi de fi
nală) l Țiriac—Masters 6—4, 6—0, 
6—4 ; Orantes—Mulligan 1—6, 7—5,

6—2, 6—4 : Graebner—Gisbert 7—6,
1—6, 7—6, 3—6, 6—2; Dibley— 
Kuhnke 6—2, 6—4, 6—4.

iNTRECERI PENTRU

„CUPA GALEA“

TELEX o TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
Cunoscuta «chip* brazilian» da fotbal 
F.C. Santoa. tn frunte cu Peâe, va tn- 
ttlnl la 1 august la New York Intr-un 
med demonstrativ formația columbian» 
„Deportâvo de Caii". Modul constituie 
revanșa jocului disputat anul acesta tn 
februarie, dnd fotbaliștii columblenl au 
obținut o surprinzătoare victorie cu sco
rul de 3—2. La 4 august echlpa Santoe 
va evolua la Chicago.

▼inșilor au fost realizate de Puskag și 
John Charte».

a Jocurilor 
ca meciurile 
să se desfă

Comitetul de organizare 
Olimpice de vară a stabilit 
turneului olimpic de fotbal ._ 
șoare în 5 orașe. întâlnirile vor fi găz
duite de stadioanele principale din 
Nilrnberg, Passau, Augsburg, Ingolstadt 
și Miinchen (finala).
■

Continuindu-și turneul in Canada, echipa 
poloneză de fotbal Wisla Cracovia a în
tâlnit la Toronto formația locală 
tros" pe care a învins-6 cu

Cea ds-a l-a manșă a campionatului 
mondial do motoaros (clasa 500 cmc), 
desfășurată la Bielsteln (R.F.G.), a fost 
câștigată de Adolf Weil (R.F.G.), pe o 
motocicletă „Maico". El a totalizat 3 p., 
fiind urmat de suedezul Jonsson pe 
„Maico" — 4 p., belgianul De Coster pe 
„Suzuki" — 5 p., etc.

In clasament conduce Roger De Cos
ter, urmat de Ake Jonsson.

După 3 partide în cadrul meciului semi
finală pentru titlul mondial la șah, din
tre Tigran Petrosian și Viktor korclnoi, 
scorul este favorabil cu 5—4 lui Petro
sian. In partida a 9-a, Petrosian 
piesele albe) a obținut victoria la 
tarea a 42-a.

tau 
mu-

,Me-
2—0 (0—0).

selecționata 
cu scorul

In „Cupa Africii" la fotbal,
Congo Brazzaville a învins_  __ ..
de 2—0 echipa Coastei de Fildeș. învin
gători șl în primul tur (3—2) fotbaliștii 
din Brazzaville s-au calificat pentru 
turneul final, care se va desfășura în 
februarie 1972 tn Camerun.

In memoria regretatului fotbalist italian 
Armando Plechl, la Genova i-a dispu
tat un med do fotbal Intre o echipă 
alcătuită din fostele glorii ale Italiei fi 
o selecționată mondială. Fotbaliștii Ita
lieni au obținut victoria ou 6—a prin 
punctele marcate de Firman! (3), Baa- 
setto fi Ockwlrk (autogol), punctele în

alRaliu] automobilistic internațional 
Poloniei a fost câștigat la această ediție 
de cunoscutul pilot Sobleslaw Zasada 
(Polonia), care a condus un „B.M.w" 
Locul doi a fost ocupat de cehoslovacul 
Hubacek, iar pe locul trei s-a clasat 
Jonsson (Suedia).

La cursă au participat 103 echipaje, 
care i-au întrecut pe un traseu în lun
gime de i 210 km.

IntUnlre» triunghiului de Miettun des
figurați la Ancona intre eelecțlanatele 
feminine ale Bulgariei, iugoslaviei șl 
Italiei s-a Încheiat eu următoarele sco
ruri : Bulgaria — Italia SS—81 puncte; 
Bulgaria — Iugoslavia 10—66 p; Iugosla
via — Italia 83—33 p.

latl cîteva rezultate : 130 m: Panlova 
(Bulgaria) — 13,3; 300 m: Tineva (Bul-

Caria) — 1:11,7; înălțime : Massenz — 
1,77 m (nou record al Italiei); 1 590 m t 
Iovanovid (Iugoslavia) — 4:41,0; disc t 
Peneva (Bulgaria) — 43,98 m; 400 m: 
Basic! (Iugoslavia) — 37,2.

■
Concursul de călărie de la Londra a pro
gramat o nouă probă de obstacole în 
care victoria a revenit, după două curse 
de baraj, iul Gert Wiltfang (R.F.G.) pe 
calul „A<skan“ î~ t", ‘
americanii Conrad Homfeld pe 
Crown" — 45,7 și Bill Steinkraus 
„Fleet Appele" — 36,4 șl 4 p. p.

in 40,9, fiind urmat de 
„Triple 

pe

Turneul de tenis de la Louisville 
tucky) a continuat cu partidele __
turul trei. Performerul zilei ă fost tînâ
rul jucător australian John Alexander 
care l-a eliminat cu 7—5, 7—5 pe com
patriotul său Ken Rosewall. Iugoslavul 
Nikola Pllici l-a învins cu 6—1, 7—5 pe 
Bob Carmichael. Favoritul nr. 1, John 
Newcombe l-a întrecut cu 6—2, 6—2 pe 
Fred Stolle.

Alte rezultate : Ruffelș — Bowrey 7—5, 
2—6, 6—3; El Shafel — Lutz 6—4, _ ~

(Ken- 
din

7—5.

bărbați 
de la 
Nord),

In turul trei al probei de simplu 
din cadrul turneului de tenis 
Winston — Salem (Carolina de _____
tînârul Jim Connors (S.U.A.) l-a învins 
tn trei seturi : 6—1. 4—6, 6—1 pe Frank 
Froehllng. tn celelalte partide disputate 
favorițil au terminat învingători : Iugo
slavul. Franulovlcd l-a eliminat cu 7—3, 
6—2 pe compatriotul său Iovanovid, a- 
mericanul Richey a dispus cu 6—3, 7—8 
de Rahlm (Pakistan), iar franoezul 
Barthes l-a învins cu 6—3, 6—7, 6—4 pe 
neo-zeelandezul Parun.

In mal multe orașe europene au 
continuat întrecerile preliminarii ale 
competiției internaționale de tenis 
pentru tineret dotată cu „Cupa Ga
lea". La Marianske Eazne (Cehoslo
vacia), echipele României și Suediei 
se află la egalitate: 1—1. în proba 
de dublu, perechea K. Johansson — 
H. Johansson conduce cu 6—8, 6—2, 
6—3 in fața cuplului Marcu—Hără- 
dău, jocul lntreruplndu-se din cauza 
Întunericului. In aceeași grupă, echi
pa Cehoslovaciei, șl-a asigurat cali
ficarea pentru finală deoarece con
duce cu 3—0 In meciul cu R. D. Ger
mană.

Iată alte rezultate i Budapesta : Ita 
lia—Austria 3—0; Ungaria—Italia 1—1| 
Torun (Polonia): Franța—Olanda 
5—0; Nleuporț (Belgia); Spania—R. F. 
a Germaniei 2—1; Belgia—Elveția 
3—0.

Un k.o durează zece secunde 
știe oricine. Pe Laurent Daut- 
huille, pumnul năpraznic al 
lui Jack La Motta l-a scos din 
luptă pentru mai bine de 20 
de ani, pînă la sfirșitul vieții 
sale.

Drama lui Laurent a început 
în acea nefericită zi de 13 sep
tembrie 1950, pe ringul din De
troit. Boxerul francez se afla 
atunci în plin apogeu al talen
tului său. li mai trebuia doar 
confirmarea oficială de campion 
al lumii la mijlocie, în fața lui 
La Motta, pe care-l mai învin
sese o dată la puncte.

Ultima repriză. Mai rămăse
seră 13 secunde din meci și 
Dauthuille domina copios. Vic
toria la puncte îi era ca și asi
gurată, dar el voia — așa cum 
avea să mărturisească mai tîr- 
ziu — o victorie „în splen
doare". A pornit orbește la a- 
tac, cu garda deschisă, voind 
să-l zdrobească pe La Motta 
Americanul mai avea însă re
surse de forță și luciditate pen
tru a nu rata prilejul care i 
se oferea. Cu o contră feroce, 
el îl oprește pe Dauthuille care 
cade fulgerat, încearcă zadar
nic să se ridice, dar rămine 
zdrobit la podea Mai erau 
doar 3 secunde pînă la gon
gul final, care, parcă n-a vrut 
dinadins să-l salveze.

Cum am spus, Laurent Daut
huille nu s-a mai refăcut nici
odată după înfrîngerea de la 
Detroit. A mai boxat intr-un 
singur meci, fără speranță, în- 
casînd din nou un k.o. Ca apoi 
să se retragă definitiv din lup
tă. Cînd economiile adunate în- 
tr-o carieră profesionistă destul 
de scurtă (6 ani) s-au epuizat, 
a încercat să facă spectacole de 
„catch", veșnicul miraj al ra- 
taților pe ring. Culmea, a ac
ceptat, pentru un contract mo
dest să mimeze într-o arenă 
de circ k.o.-ul de la Detroit 
Tristă obligație pentru un spor
tiv, care făcea să-și sîngereze 
rana în fața ochilor mulțimii, 
în fiecare seară, pentru un 
punct de program senzațional.

Apoi, după toate eșecurile a- 
dunate, s-a retras în casa na
tală din Buzenval, lingă Paris 
Soția îl părăsise, luînd cu ea 
și pe cei trei copii ai lor. Ulti
mii ani ai celui pe care presa 
îl alintase cu porecla de „Tar
zan din Buzenval" au fost în
tunecați de mizerie și disperare 
A trăit din mila cîtorva prie
teni, rămași credincioși. Aceiași 
care au venit să-l vadă pentru 
ultima oară, pe patul spitalu
lui din Rueil, unde și-a dat ul
tima suflare, într-o dimineață 
mohorîtă a acestui iulie, neo
bișnuit de rece. Era bolnav, e- 
puizat fizicește. In ultima vre
me, avusese parte rareori de 
un prinz consistent. împlinise 
47 de ani.

Deprimant sfirșit al unui mare 
boxer, care fusese pregătit în 
viață doar pentru lupta cu 
pumnii.

Radu VOIA

O nouă formulă pentru desfășu
rarea campionatului european de 
baschet masculin a fost propusă,

REGATA DUISBURG
Un lot de canotori dinamoviști va 

participa, astăzi și mline, la Între
cerile din cadrul regatei internațio
nale de la Duisburg. La acest im
portant concurs, schifiștii români 
vor lua startul !n două probei 
24-1 (Ștefan Tudor, Petre Ceapura 
4» Ladislau Lavrenschi) șl 4f.c. 
(Emeric Tușa, Dumitru Ivanov, Du
mitre Grumezesce, Ilie Oanță).

în ultimul număr al publicației 
„Basket-ball International News".

Este vorba de un sistem de dis
putare a competiției în două divi
zii, prima urmind să cuprindă 12 
formații, printre care echipa deți
nătoare a titlului, echipa țării or
ganizatoare și primele 10 clasate 
la ultima ediție. In cea de a doua 
divizie, ar urma să fie cuprinse 
celelalte formații de pe continent 
înscrise în competiție. Sistemul — 
In cazul că va primi avizul favo
rabil din partea forului de spe
cialitate — ar urma să fie aplicat 
Ir.cepînd din anul 1973.
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