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MUNCĂ PATRIOTICĂ!
CAMPIONATELE NAȚIONALE 

DE ATLETISM ARGENTINA MENIS A ÎNTRECUT-O
Se depun eforturi susținute, de 

cîțiva ani, în județul Bacău, pentru 
angrenarea cît mai multor oameni 
ai muncii în practicarea organizată 
a educației fizice și a sportului. Se 
înmulțesc competițiile de masă me
nite să-i deprindă pe oameni cu miș
carea, cu activitățile recreative. Zi
lele acestea, de pildă, reprezentanți 
din 15 județe s-au întîlnit la „Festiva
lul Slănicului”, manifestare artlstico- 
sportivă ajunsă la cea de a 4-a edi
ție. Timp de o săptămînă, ansam
bluri artistice și echipe sportive își 
demonstrează măiestria, urmărite cu 
mare interes de mii de oameni, 
care cu mașinile sau pe jos, pe po
tecile munților, se scurg întMin to
rent viu spre Slănicul Moldovei. O 
mare sărbătoare sportivă a avut loo 
de curînd și în „Parcul Gherăești11 
din Bacău, unde asociația Viitorul a 
organizat „Ziua Constructorului”, ma
nifestație care a prilejuit 
animate de volei, handbal, 
box, tenis, precum și jocuri 
tive.

Asemenea competiții de 
tind să capete o și mai mare amploa
re. Privind în perspectivă, tehnicie
nii sportivi din județul Bacău s-au 
îngrijit din timp să-și pună Ia punct 
baza materială, și se poate aprecia 
că Bacăul se află printre județele 
fruntașe din acest punct de vedere. 
Dar acțiunea va continua, avîndu-se 
în vedere afluxul tot mal mare de 
tineri spre terenurile de sport. Ne-am 
dat seama de aceasta participînd, re
cent, la o ședință a Biroului Comite
tului județean Bacău al P.C.R., cu 
care prilej a fost prezentat un „Plan 
de măsuri privind dezvoltarea bazei 
materiale a activității de educație fi
zică și sport și folosirea ei în scopul 
îmbunătățirii activității sportive de 
masă șl de performanță". S-a subli
niat cu satisfacție că baza materială 
s-a dezvoltat continuu prin construi
rea unor complexe și terenuri sim
ple, îndeosebi în orașele Bacău,

întâlniri 
fotbal, 

distrac-
masă

Gheorghe Gheorghiu-Dej, iBuhuși și 
Comănești, dar cji — față de cerințe
le actuale ale mișcării sportive — ea 
trebuie și mai mult îmbunătățită. 
S-au dat, în acest sens, unele exem
ple, arătîndu-se că mal există între
prinderi, școli și eomune unde ba
zele sportive sînt necorespunzătoare, 
unde sportivii fruntași sînt nevoiți 
să se pregătească, în special în se
zonul de iarnă, în condiții improprii.

Desigur, nu e cazul să înșiruim 
obiectivele propuse în planul de mă
suri. Ni se pare însă de maximă im
portanță faptul că asemenea proble
me sînt dezbătute cu exigență, res
ponsabilitate și competență de mem
brii Comitetului județean de partid. 
De altfel, toate discuțiile au purtat 
amprenta grijii deosebite a organelor 
locale de partid și de stat pentru vii
torul tinerei generații, pentru educa
rea ei.

în cuvîntul său, tovarășul Gheorghe 
Roșu, prim secretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R., s-a referit 
printre altele, la. faptul că „în județ 
există terenuri care nu sînt bune 
pentru agricultură, dar ele n-au fost 
amenajate ca baze sportive. De 
aceea, a subliniat d-sa, va trebui să 
dăm sarcină consiliilor populare co
munale și cooperativelor agricole de 
producție să amenajeze terenuri de 
fotbal (chiar și mai mici), platforme 
pe care se poate juca volei, handbal 
și baschet, iar pentru realizarea aces
tora să antrenăm tineretul în acțiuni 
de muncă patriotică, pentru ca tine
rii să simtă mai bine că aceste baze 
sînt ale lor. Va trebui, de aseme
nea, să construim un ștrand (cu con
tribuție și muncă voluntară) la Ba
cău, obiectiv dătător de sănătate, ab
solut necesar, să îmbunătățim baza

R. CĂLARAȘANU
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PE CAMPIOANA OLIMPICA LIA MANOLIU1
• Valeria Bufanu două titluri • Surpriză

Vara, deloc fierbinte, capricioasă ca o fată frumoasă, prea mult 
prea asiduu curtată, a zîmbit, totuși, cald atletismului. La sindrofiași 1 ....

din Dealul Spirii a venit îmbrăcată de bal, cu paiete aurii și miresme 
de păduri. Doar vîntul nu l-a ținut hotărît în mină. Din cînd în cînd, 
el s-a năpustit spre pistă, tocmai atunci cînd sprinterii și sprinterele 
încercau să sfarme haremurile, să treacă în statistici recorduri. Dar, 
oricum, a fost frumos ieri la atletism. Spectatori mai mulți decît în 
visele frumoase, performanțe 
ting atletic — cu peste 400 
naționalelor. Noi toți, cei ce 
Republicii, și poate și alții, 
a urmări cu aceeași plăcută 
campionatelor.

PRIMA PERFORMANȚĂ 
A CAMPIONATELOR

Paradoxal, dar nu concurenții 
înscris prima performanță a aces
tor campionate naționale de atletism. 
Ea aparține spectatorilor care, atrași 
de perspectiva unor dispute palpi
tante, au venit la stadionul Repu
blicii în număr nesperat de mare i 
peste 8 000 I De ani mulți, atît de 
mulți îneît e greu de stabilit numă
rul lor, *’ ’ ’ ‘ ~ '
cunoscut 
blic.
ELENA VINTILĂ ȘI-A REPETAT

bune, surprize, curse palpitante. Un mi- 
de participanfi — demn de însemnătatea 
am fost sîmbătă seara în tribunele de la 
vom reveni astăzi după amiază pentru 
emoție a doua parte — și ultima — a

au

finalele pe țară n-au mai 
un astfel de succes de pu-

PERFORMANȚA
In lipsa campioanei olimpice Vio

rica Viscopoleanu, accidentată tn 
concursul de la Budapesta, proba de 
săritură în lungime a rămas deschi
să out-sider-elor. 
concurente care a 
manțele la nivelul 
Elena Vintilă, ea 
bună performanță ; 
nul actual : 6,25 m. ___ ____  .
pe principalele urmăritoare — Cor-

Singura dintre 
menținut perfor- 
exlgențelor a fost 
repetîna cea mal 
proprie din sezo- 

. Depășlndu-Ie net

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CAIAC-CANOE (JUNIORI Șl TINERET)

FRUMOASELE DISPUTE DINTRE BALIZE

campionatului republican de
Fotoi V. BAGEAC

Start în cursa de K 4 — junioare II —•' una din cele 24 finale ale 
caiac-canoe • rezervat- juniorilor și tineretului.

Ieri, pe Snagov, s-au disputat 
cele 24 de finale ale campionatului 
republican de caiac-canoe rezervat 
juniorilor mici, mari șj tineretului. 
La startul acestei întreceri s-au a- 
liniat zeci de echipaje, așii de mîi- 
ne ai padelei ți pagaei noastre. 
Disputa a fost aprigă, sportivă și 
tinerească, precum competitorii. 
S-a debutat cu proba de K1—500 m 
juniori II, cursă în care elevul 
Radu Șofran (Clubul sportiv șco
lar București) își depășește, în fi
nal, principalul adversar — Mata- 
che (Dunărea Brăila), cîștigînd pri
mul titlu de campion republican 
Pe anul 1971. A urmat cursa de 
K 2—500 m (juniori II), întrecere 
de o rară frumusețe, cu o diferen
ță de timp de numai o zecime de 
secundă între primii clasați Ivan— 
Petcu (Dinamo) și echipajul secund 
Roșea—Moisă (U.T. Arad).

Provincia a început să-și com
pleteze panoplia titlurilor de cam
pioni, cu locul I obținut într-o in
teresantă finală la K 4—500 m 
(juniori II). Este vorba de talen
tatul echipaj al Dunării Galați 
(Popa, Machedon, Boboc, Ignaten- 
co) victorios, detașat, în această 
cursă. Lăudam, ieri, o tînără spe
ranță a caiacului nostru feminin, 
propunînd pentru „prim planul” 
semifinalelor, pentru „portretul11 
zilei pe eleva Stela Moldoveanu 
de la C.S.Ș. (obținuse locul I în 
semifinalele probei de K 1—500 m 
junioare II). Ei, bine, acum este 
campioană a țării la această probă ! 
(2:16,0).

Un campion „surpriză1* a fost 
declarat tînărul care. în toamnă, 
s-a prezentat direct antrenorului 
Nicolae Navasart, susținînd că a 
mai mers ocazional pe barcă și,

deci, ar vrea să facă caiac-canoe. 
„Canoe1* a întărit antrenorul, după 
o privire de ansamblu asupra per
soanei în cauză și... Campion na-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 3-a)

iNOTĂTOR» RESITENI DOMINĂ CATEGORIC
1 7

CONCURSUL ȘCOLILOR SPORTIVE
REȘIȚA, 24 (prin telefon, de Ia cores

pondentul nostru). în bazinul de 50 m 
din localitate au continuat Întrecerile 
concursului național al Școlilor sportive. 
Ca și în reuniunea precedentă, înotăto
rii Școlii sportive din Reșița au domi
nat majoritatea probelor, cîștigînd 7 din 
cele 12 finale disputate. Cel mal bun 
rezultat al zilei l-a obținut bucureșteanca 
Camelia Vîjeu — 1:11,2 pe 100 m delfin. 
Un rezultat meritoriu a înregistrat și 
reșițeanul Dietmar Wetterneck (1:08,5 pe 
100 m spate), care pare foarte bine pre
gătit pentru probele de mixt. Rezultate 
tehnice :

COPII CATEG. B! 50 m delfin (f) : 
EDIT PUEL (Reș.) 37,0, Ines Hellebrandt 
(Reș.) 39,0, Carmen Bunaclu (Sibiu) 
39,8; 50 m delfin (b): H. LUCACIU
(Sibiu) 33,1, G. Bender (Reș.) 37,1, U. 
Camili (Șc. Sp. 2) 37,4 ;

COPII CATEG. A : 400 m liber (f) t 
JULIET A MIROȘU (Reș.) 5:25,8, Liese- 
lotte Seidl (Timiș.) 5:43,7 ț 400 m liber 
(b): A. HORVAT (Șc. Sp. 1) 5:02,4, D.

Roth (Sibiu) 5:04,7, S. Angelescu (Șc. 
Sp. 2) 5:06,2; 100 m spate (f): LAVINIA 
DONIA (Reș.) 1:16,7, Ioana Sporea (Reș.) 
1:18,8. Mariana Giurcă (Reș.) 1:19,7; 100 
m spate (b): A. HORVAT (Șc. Sp. 1) 
1:10,3, M. Bîcleșan (Reș.) 1:13,2, E. 
Tschlltsche (Șc. Sp. 1) 1:14,7; 100 m del
fin (f): I. SPOREA 1:18,6, L. Seidl 
1:21,8, A. Ștem (Timiș.) 1:23,6; 4x100 m 
mixt (b) : ȘC. SP. REȘIȚA 5:01,4 ;

JUNIORI : 400 m liber (b): D. WET
TERNECK (Reș.) 4:42,9, C. Rolik (Timiș.) 
4:46,1, S. Crăciun (Șc. Sp. 1) 4:56,8; 100 
m spate (f): MADĂLINA MAZGAREA- 
NU (Șc. Sp. 2) 1:17,8, Olga Dobre (Se. 
sP. 1) ------- - - - ■ - -------
1:19,6; 
NECK 
Sp. 2) 
1:13,3; __  ... _____ _
JEU (Șc. Sp. 2) 1:11,2, Siegrid Sledan 
(Reș.) 1:15,7, ------------ ------ - ----- -
1:16,9.

1:18,1, Rodica Petruică (Reș.)
100 m spate (b): D. WETTER- 

(Reș.) 1:08,5, E. Manolescu (Șc. 
1:09,1, L. Șoptereanu (Șc. Sp. 1) 
100 m delfin (f): _CAMELIA VI-

Dagmar Hluzin (Reș.)

Doru GLĂVAN

La turneul international de la Craiova

SUCCESE ALE TINERILOR 
LUPTĂTORI ROMÂNI

CRAIOVA, 24 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Vineri după-a- 
mlază, in sala sporturilor din localitate, 
au început întrecerile turneului interna
țional de lupte greco-romane, rezervat 
tineretului. La startul competiției s-au 
prezentat luptători din Bulgaria, Iugo
slavia șl România (cite 3—4 concurenți 
la fiecare categorie).

Partidele au fost de bun nivel tehnic 
șl spectacular, apreciate de toți specta
torii prezențl în sală. In mod deosebit 
au ieșit în evidență meciurile din cadrul 
categoriilor 52 kg.. Gh. Stroie (R) — Gh. 
Petkov (B) și 68 kg, A. Popa (R) — B. 
Cvejan (I), meciuri răsplătite cu aplauze 
la scenă deschisă, în final victoriile la 
puncte fiind atribuite luptătorilor noștri.

Sîmbătă dimineața au fost reluate con
fruntările tururilor eliminatorii. Iată 
cî*eva rezultate : cat. 48 kg. — I. Glbu 
(R) b.p. B. Madjar (I), cat. 52 kg. — 
Fl. Răduț (R) b.p. G. Petkov (B), cat. 
57 kg. — I. Păun (R) b.p. A. Pantelimon 
(R), cat. 62 kg. — M. Clutan (R) b.t. T. 
Jugănaru (R), I. Popov (B) b.t. Fr. 
Szabo (R). cat. 68 kg. — B. Ciufudov 
(B) b.p. C. Bora (I), cat. 74 kg. — V. 
Tabacki (I) b.p. V. Prențu (R), cat. 82 
kg. — D. Ivanov (B) b.t. A Radoinski 
(I), cat. 90 kg. — D. Cialcov (B) b.p. 
N. Manea (R), cat. 100 kg. — I. Jelev (B) 
b.t. S. Halgasiev (I), cat. + 100 kg. — 
V. Dolipschi (R) b.p. E. Stamenov (I).

în reuniunea de sîmbătă seara au fost 
desemnați învingătorii : cat. 48 kg — 
Ion Gibu (R), cat. 52 kg — Florian Ră
duț (R), cat. 57 kg — Ion Păun (R), 
cat. 62 kg — Cornel VIrtosu (R), cat. 
68 kg — Adrian Popa (R), cat. 74 kg 
— Vasilov Tabacki (I), cat. 82 kg — 
Dimlter Ivanov (B), cat. 90 kg — Delo 
Cialcov (B), cat. 100 kg — Ivan Jelev 
(B), cat. + 100 kg Victor Dolipschi (R).

N. DRĂGANOIU
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LA HANDBAL MASCULIN

Aflate la ora reconstrucției", e- 
chipele masculine de handbal tine
ret ale României și Franței s-au în
tâlnit ieri pe terenul Voința într-o 
primă partidă amicală (revanșa are 
loc luni, pe același stadion, de la 
ora 18,30). Frumusețea meciului a 
constat înainte de toate, în pasiu
nea cu care s-a jucat

Echipa României a înoeput aproa
pe Identio în ambele reprize, adică 
„tare", forțînd poarta excelentului 
Varlnot, după «ars 0 pierdut pasul. 
Astfel, în min. 8, scorul a fost 3—1, 
tențjv ca ap.pl IqcuJ rt n echilibre-

ze, pierztnd din spectaculozitate, 
francezii reușind egalarea — 5—5 — 
în min. 28. Aceasta ca urmare a 
multor contraatacuri fără orizont și 
fără... rezultat ale echipei noastre — 
mingi în bară sau peste poartă, dar 
mai ales intervenții salutare ale por
tarului oaspeților.

In min. 45 scorul era 11—6 pentru 
România (rezultat consemnat in in- 
tlinirea dintre cele două reprezenta
tive în „Cupa țărilor latine” de anul 
acesta) : o apărare excelentă a bă
ieților noștri, atacuri în viteză și... 
eficacitate. §1. din nou, aceeași si
tuația ca în prima repriză c team-ul

francez revine și reduce din han
dicap. Scor final: 12—10 pentru e- 
chipa noastră. Realizatori : Udrea
(2), Zamfirescu (2). Smerea (2). O- 
ros (2). Belșug (din 7 m), Drăgol, 
Eftene și Teacoiu — pentru 
nia și, respectiv. Donnet (2), 
(2 din 7 m). Chiavus (2). 
Challemel. Delautre (7 m), 
rette. Au condus autoritar V. 
ghean șl I. Ionescu.

în deschidere : Universitatea Bucu
rești — Sel. de tineret a României 
(feminin) 14—9 (8—3).

Româ- 
Loyer 
Alba, 
Mau- 

Pelen-

G. RAEȚCHI

nelia Popescu 5,98 m și Maria Sa- 
lamon 5.96 m — Vintilă a cucerit 
primul titlu de campioană a aces
tor finale.

la suliță băieți
ban- a irosit toate cele trei încercări, 
ia 2,12, fără a putea lăsa ștacheta 
în suporți. Csaba — rămas singur 
— a cerut 2,17 — tentativă de re
cord. A trebuit însă să se mulțu
mească doar cu titlul național — 
ceea ce nu este de loo puțin — pen
tru că nici una dintre săriturile 
pentru record nu î-a reușit. Așadar, 
Csaba Dosa 2,12j Șerban Ioan 2.08; 
Cîrstea 2,04.

MAREA SURPRIZA 
A CAMPIONATELOR

Ca să fie interesantă, să pasione
ze, o competiție trebuie să se bucu
re de o suită de performanțe bune. 
Dar „sarea și piperul” întrecerilor 
sint surprizele. Și aceste campiona-

multilaterala atletă — a ciștigat 
Fotografii de DRAGOȘ NEAGU

Valeria Bufanu — excelenta ji 
ieri net proba de 100 m.

HELSINKI NU APARE TNCA 
LA ORIZONT...

performanță a sezonului. Campioa
na Ia 100 m femei. Valeria Bufanu 
a realizat — tot în finală — 11.5, 
egalîndu-și recordul național și per
formanța de vîrf a anului. Cu acest 
timp ea ocupă locul 12 în Europa.

O SINGURA ÎNCERCARE 
A FOST SUFICIENTA !

Evident, Carol Corbu nu s-a aflat 
în plenitudinea mijloacelor fizice, 
încă suferind de pe urma acciden
tării la gleznă el a făcut eforturi 
supraomenești pentru a cuceri me
dalia și titlul de campion al țării. 
După încercări mediocre și depășiri, 
Corbu a reușit — în sfîrșit — mai 
mult din talent și experiență să 
fructifice șansa unei sărituri mai 
bune și să-1 întreacă (16,56 m) pe 
Ciochină care aștepta — cu 16,08 — 
deznodămîntui.

ARGENTINA MENIS 
A CIȘTIGAT PROBA... 

EMOȚIILOR
într-atît de aprigă a fost lupta la 

disc femei, într-atît de mari emo
țiile îneît Lia Manoliu l-a refuzat

Vremea a ținut cu noi, iubitorii 
credincioși ai atletismului, care 
am fl făcut sacrificiul de a veni 
la stadion chiar dacă furtuni s-ar 
fl contrapus. Vremea splendidă 
de după-amlază a netezit calea 
spre arenă, mal ales novicilor, 
celor abia prinși tn mrejele spec
tacolului atletic. Soarele a stră
lucit blind, cit să nu topească 
asfaltul.

Tribuna 
ea — era 
spectatori 
merită, cu ____  _____
de pasionați ai mișcării fizice, de 
cunoscători amatori, cărora le e 
suficient să te anunți trei cifre 
_  să zicem 10,4 sau 11,5 sau 6,35 
— pentru ca freamătul sa-i cu
prindă. Sint cel ce vor să fie cit 
mal aproape de eroii lor, de cam
pionii pe care-l recunosc chiar 
clhd sint departe, după silueta 
zveltă, după mersul legănat, după 
tndoitura piciorului in alergare, 
ba chiar după stil, șt mai sint, 
tn tribuna împestrițată de cămăși 
fără mined, cei ce înseninează 
vremea șt mal mult: grupurile ae 
atleți tn miniatură, partlclpanți la 
marele tetratlon internațional al 
copiilor, treningurile roșit ale 
pionierilor bulgari, caschetele cu 
inscripția i.Pajtăs" ale celor din 
Ungaria, ochii codați al mongo
lilor, smocurile blonde de pir 
ale finlandezilor.

Șt a mal fost arena, acolo jos, 
cazanul clocotind de emoții izvo- 
rlte din bătălia pentru rtvnltcle 
și prețioasele titluri de campioni 
naționali. Mîndria aceasta naște 
ambiții. Așa am văzut-o pe ma
rea atletă care este Valeria Bu
fanu implortnd dreptul de a con
cura nu numai tn cursele cu qar- 
durl, nu numai tn alergările pe 
teren plat, ci și la săritura in 
lungime, promlțtnd o performan
ță pe care, oricum, Intr-o zi, cu 
nemăsuratul ei talent, ne va do
vedi că este tn stare s-o realizeze. 
Așa l-am văzut pe instalatorul 
din Suceava, Constantin Grigoraș, 
produetnd prima surpriză de pro
porții, la aruncarea suliței, acolo 
unde nimeni nu se mal aștepta 
ca ceva să se miște din loc.

Apoi o dată cu coborirea a- 
murgului, s-au aprins reflectoa
rele pe stadion șl a început lupta 
discobolelor moderne, luptă pe 
care cronicarul nu a numit-o de
geaba titanică.

tnttt — și nu numat 
populată cu masa de 
pe care atletismul o 
masa aceea compacta

Hristache NAUM Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎNAINTEA ACTULUI FINAL AL CAMPIONATULUI DE MOTORETE

TITLU

Pentru săritorii la înălțime cam
pionatele de la Helsinki sînt încă de
parte. Standardul fixat de F.R.A. — 
2,16 m — n-a fost realizat nici cu 
prilejul acestor finale. Duelul pen
tru titlu l-au susținut, așa cum era 
de așteptat, cei doi protagoniști o- 
bișnuiți ai probei : Csaba Dosa și 
Șerban loan. După ce s-au despăr
țit de ultimul intrus (Constantin Cîr- 
stea — 2,04 m), cei doi au atacat 
în continuare marile înălțimi. La 
2,08 au trecut cu bine. Apoi, Șer-

AMPLE

MANIFESTĂRI

SPORTIVE

DE MASA

IN ȚARA
Dintre competițiile care vor 

continua astăzi, se desprind cîte- 
va ce vor reține, cu siguranță, a- 
tenția iubitorilor sportului.

Marea întrecere „Cupa tineretului 
de la sate1* și-a programat pentru 
25 iulie etapele de zonă la vo
lei. în opt comune de pe cuprinsul 
țării (Nușfalău, jud. Sălaj, Cium- 
brud-Alba, Miercurea-Sibiu, Bozo- 
vici-Caraș Severin, Izbiceni-Olt, Bră- 
nești-Ilfov, Pechea-Galați și Bîrno- 
va-Iași), 28 de echipe (băieți și fete) 
își vor disputa întîietatea pentru 
a-și cîștiga dreptul de participare 
la turneul final care va avea loc 
între 6—8 august în comuna Liva
da, județul Satu Mare.

Duminicile cultural-sportive au 
început să intre în obișnuința lo
cuitorilor tot mai multor localități 
din țară. După o primă manifes
tare deosebit de reușită (relatată de 
ziarul nostru), astăzi va avea loc 
la Arad „Serbarea apelor11. Ambar
cațiuni de tot felul (schituri, ca- 
iacuri, bărci pescărești, bărci cu mo
tor) se vor întrece într-o originală 
cursă pe Mureș pe o distanță 
12 km.

O duminică cultural-sportivă 
avea loc și la Salonta, județul 
hor.

de

va
Bi-

te au avut. Cea mai mare dintre ele 
a fost — fără îndoială — victoria 
la suliță a tinărului sucevean Con
stantin Grigoraș (în vîrstă de 23 de 
ani). Deși in ierarhia performanțe
lor acestui sezon era cotat abia al 
4-lea (68,56 m), proaspătul elev al 
recordmanului țării la această pro
bă — Alexandru Bizim — a făcut 
un salt, impresionant de peste 4 m 
și... 3 locuri. El i-a întrecut (per
formanța, 72,68 m. este modestă) pe 
Ștefan Nagy et comp, și a adus Su
cevei o victorie nevisată, dar meri
tată.

0 în finala probei de 400 m fe
mei. Mariana Filip-Suman a înre
gistrat timpul de 53,9, cea mai bună

TIRGOVIȘTE, 24 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Respectarea strictă a 
orarului (plecările, sosirile și trecerile 
prin diferite localități), pornirea moto
rului Intr-un singur minut, funcționa
rea perfectă a sistemelor de semnali
zare, a frînelor, a claxonului etc. la 
revizia efectuată în punctele de control
— iată numai cîteva din obligațiile im
puse alergătorilor partlclpanți la cam
pionatul republican de regularitate și 
rezistență, rezervat motoretelor româ
nești. Ultima etapă a competiției, cea 
mai lungă și in același timp cea mai 
dură, desfășurată simbătă pe itinerarul 
Tirgoviște — Rlșnov — Bran — Rucăr
— Stoenești — Tirgoviște (218 km) i-a 
triat sever pe cei 25 piloți rămași in 
cursă. Drumul accidentat dintre Pucioasa
— Sinaia șl Dragoslavele — Stoenești, 
însumînd peste 60 de km pe șosea ne
asfaltată. cu numeroase viraje, urcușuri 
șl coborîșuri, a dat serios de lucru 
alergătorilor, șase dintre ei nereușind 
să remedieze defecțiunile mecanice, a- 
bandontnd. Campionul Dumitru Mo-

țișan (Victoria Moreni),' Dumi
tru Vasilescu (Metalul București), 
Gheorghe Pendu (Ciclop București), 
Mlhai Mezlncescu (Locomotiva Ploiești). 
Petru Lucaci (St. r. Brașov) șl alțl 
10 alergători au terminat, grație temei
nicei lor pregătiri fizice și tehnice, 
această dificilă cursă cu 0 puncte pe
nalizare. i

In clasamentul general individual au 
mai rămas, înaintea actului final, doar 
8 alergători c_ Z ~zzz.cZz ------ 
printre care se află D. Moțișan, D. 
silescu, Tr. Moașa (St. r. Brașov), 
tru Lucaci.' In clasamentul general 
echipe conduce Metalul București 
o p. p.

Duminică are Ioc ultima _etapă, 
ruta Tirgoviște 
Tirgoviște (117 
cuit de viteză 
un traseu ales 
goviște, pentru

cu 0 puncte penalizare,
- ---- - va-

Fe- 
pe 
cu

pe
— Găești — Bîldana — 
km), urmată de un cir- 
(20 min. 2 ture) pe 
In centrul orașului Tîr- 

,____  departajarea concurenți-
lor în clasamentul final.

Tr. IOANIȚESCU

MOZAIC
FOTBALISTIC

CAMPIONII DE SĂRITURI
PENTRU JUNIORI 

AU ÎNVINS DETAȘAT
380,25 p, 3. V. Nedelcu (Școlarul Bucu
rești) 355,29 p ; platformă : 1. A. Gă
vozdea 348,20 p, 2. Al. Bagiu (Crișul) 
319,10 p, 3. O. Lăzău 315.65 pț JUNI
OARE CAT. I, trambulină 1 m : 1. Eca- 
terina Dumitrlu
2. Irinel Popescu
3. Mariana Voinea (Școlarul) 
trambulină 3 m : 1. Ecaterlna 
377,20 p, 2. Mariana Voinea 
3. Irinel Popescu 327,65 p; _ _ 
CAT. A II-A, trambulină 1 m : 
Fabich (Șc. sp. Sibiu) 385,70 p, z. u. 
Nedelcu (Școlarul) 355,40 p, 3. Fr. Kiss 
(Crișul) 325,40 p ; platformă s 1. D. Ne
delcu 253,60 p, 2. A. Crăcănuș (Progre
sul București) 196,40 p, 3. Gh. Robu 
(Progresul) 195,95 p ; JUNIOARE CAT. 
A II-A, trambulină 1 m : 1. Sorana 
Prelipceanu (Crișul) 376,90 p, 2. Angela 
Popescu (Sc. sp. Sibiu) 325,25 p, 3. Bea
trice Rols (Crișul) 308.45 p ; trambulină 
3 m : 1. Sorana Prelipceanu 391,90 p<
2. Mlhaela Atanasiu (Școlarul) 295.90 p,
3. Florentina Socol (Școlarul) 293,10 p.

Azi, de Ia ora 9 și de la ora 16, să
riturile de la platformă (fete) și tram- 
bulna de 3 m (băieți).

Cei mal buni săritori de la tram
bulină din categoria juniorilor și-au 
dat întîlnire la elegantul bazin aco
perit „23 August11 din Capitală, pen
tru a-și disputa titlurile de cam
pioni naționali. Spre deosebire de 
alți ani, acestea au revenit cu ușu
rință favoriților care au învins cu 
diferențe apreciabile de punctaj. 
Faptul nu a exclus, însă, salturi 
spectaculoase, cu coeficienți de di
ficultate ridicați, mai cu seamă din 
partea cîștigătorilor. Nu au lipsit 
nici surprizele, cea mai mare fiind 
oferită de Alexandru Bagiu (14 ani) 
de Ia Crișul Oradea care, pe lingă 
faptul că s-a prezentat ca o mare 
speranță, a obținut și un meritoriu 
loc secund Ia platformă, deși a con
curat la juniori mari.

Rezultate. JUNIORI CAT. I, trambu
lină 1 m : 1. A. Găvozdea (Șc. sp. Sibiu) 
398,85 p, 2. O. Lăzău (Crișul Oradea)

Sorana Prelipceanu, dublă campi
oană, candidată (azi) la alte două 
titluri (platformă și combinată).

(Școlarul)
(Școlarul)

367.20 p, 
319,65 p.

304,50 p ; 
Dumitrlu 
336,90 p,
JUNIORI

1. G.
2. D.

D. STANCULESCU

PREGĂTIRILE SÎNT ÎN TOI
• Unde sînt și ce fac divizionarele A? • Predealul - luat cu asalt de către 
fotbaliști • C. Cernăianu - Gh. Nuțescu, cuplul de antrenori de la Univ. Craiova 
® F.C. Argeș termină miine concediul • Trei zile, antrenorii și medicii vor 

deveni elevi

lată-i pe fotbaliștii brașoveni, pornind la o nouă ședință de pregătire. Steagul roșu șl noul său antrenor 
principal — Nicolae Proca — au poposit în Brașov cu glndul să confirme in viitorul campionat frumoasa 

comportare din sezonul trecut.

S-a încheiat o săptămînă de pre
gătiri. Ziua deschiderii sezonului ofi
cial de fotbal e tot «mai aproape. Se 
simte din febra antrenamentelor. Am 
avut de-a face cu o săptămînă în 
care fotbaliștii, «u puține excepții, au 
traversat țara, au lăsat în urmă în
tinsa plajă a litoralului și au poposit 
pe pantele abrupte, în munte, tn 
căutarea rezervelor de oxigen nece
sare viitorului campionat, ba munte 
a plouat cîinește. Ne-au spus-o cole
gii care au fost acolo în reportaj. 
Dar nimeni nu se sperie. Jucătorii 
iau în piept ploaia și pantele bune 
pentru... motOGros. Se spune că se 
lucrează tare și cu forță. In toamna 
aceasta vom da ochii de două ori eu 
Adameo, apoi eu finlandezii, eu ita
lienii, în meciurile din campionatul 
european și din supele continentale. 
Program greu. Pentru trecerea cu 
succes a severelor examene, acum se 
pun... bloc-starturile.

★
La 22 august vor începe întrecerea 

divizionarele A și C. Cu o săptămînă 
înainte, debut tn divizia B. Zilele 
fug și parcă mîine se va da star
tul. Ce fao echipele pentru aeest eve
niment 7

ba Predeal e îmbulzeală. De cîte
va ori, Federația a spus echipelor t 
„Nu vă maj înghesuiți toate acolo. 
Lăsați Valea Prahovei pentru turiști. 
Duceți-vă în locuri mai liniștite”. Dar 
Federația a spus și tot ea a auzit. 
Și de data aceasta la Predeal s-au 
înghesuit mal multe echipe: Rapid, 
Sport Club Bacău, Grișul, Dinamo și 
mai încolo, la dol-trei pași, Petrolul.

în jurul cabanei Trei Brazi sau al 
Vilej Carmen din Predeal, fotbalul 
e la el acasă. Jucătorii Rapidului, 
ca și eei de la Crlșul, Dinamo și 
Sport Club pot fi văzuți, de două ori 
Pe ZL dimineața și după-amlaza, pe 
potecile ce se pierd printre pădurile 
de brazi, ba ordinea zilei — pregă-

Constantin ALEXE

(Continuare la pag, a 3-a)
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BARDUL DE LA '1IIH I.Ș El
IN îndrăgostit at mișcării
.. .Cînd acel neasemuit stringător, 

șlefuitor și creator de basme, Petre 
Ispirescu. s-a gîndit să adune într-o 
cărticică descrierea „jucăriilor și jocu
rilor” copiilor, cel care l-a îndemnat 
să o facă neîntirziat. a fost Vasile 
Alecsandri. Faptul nu trebuie să sur
prindă. de vreme 00 însuși marele 
poet de mai tirziu «ă îndeletnicise 
în anii copilăriei cu asemenea 
rii Și jocuri”, expresie a unei 
vărate educațiuni corporale 
larc”.

Cu nespusă dragoste avea 
Amintească peste ani de năstrușni
cele. .. performante sportive realizate 
— mai ales — cu bunul său prieten 
de joacă, Vasile Porojan, copil de robi 
țigani. N-avea să uite niciodată „ce 
talent avea el pentru confecționarea 
arcelor de nuiele cu săgeți de șin
drilă ! Cum știa de bine să Înalțe 
tmeii de hîrție poleită” !...

Prin 1827. Vasile Alecsandri, deve
nit elev al călugărului Ghîrman Vida, 
rămăsese același mare amator de 
jocuri. Printre colegii săi se număra 
și Mihail Kogălniceanu „care venea 
in toate zilele îmbrăcat în antereu 
de cutnie șl purtînd un tșlîc rotund 
(n.n. : căciulă) de piele de mici 
sură <..) Vai de nenorocitul ișlîc ! 
El devenise o minge in miinile noas
tre”, își amint-a mal tirziu poetul. 
Și tot el ■svoca cu nostalgie vara 
Anului 1834 cînd — împreună cu cei
lalți elevi ai pensionului domnului 
Cuenln — se afla într-un sat de pe 
malul Prutului „pentru petrecerea 
vacanțiilor". Cîte jocuri nu l-au avut 
atunci ca sprințar participant ! Dar 
dintre toate, cel mai mult l-a plăcut 
„scalda", pentru care a păstrat o 
permanentă pasiune. Aflîndu-s* ctțiva 
ani mai tirziu la Blaritz, povestea 
că tn fiecare zl :

„Cind răsărea soarele fl Întindea 
un văl de aur pe fata oceanului, mă 
coboram degrabă Pe malul năslpos ți 
mă aruncam în valuri. Răcoarea lor 
mă pătrundea ți tml cauza o mulțu
mire nespusă".

într-una din zile Insă „mă depăr
tai de mal mal mult dealt obicinuit, 
inotînd pe spinare fără a videa în
cotro mă îndreptai Deodată ca-

„jucă- 
„ade- 
popu-

să-și

pul meu se eiocni de un alt cap 
ce venea spre mal. și carambolul fu 
atit de tare, incit mă cufundai ame
țit, pină ce atinsei fundul. Fiind 
insă că nu aveam gust nicidecum 
de a răminea acolo, mă izbii puter- 
nio in sus, și intr-o clipală părui in 
fata apei, boldind ochii de giur tm- 
pregiur cu oarecare spaimă. Atunci 
văzul chiar lingă mine, ieșind din 
mare capul eu care mă ciocnisem șl 
oare era dreapta proprietate a unul 
tlnăr englez", Sherry Angel, care 
avea «&-1 Întovărășească apoi pe dru
murile Spaniei și cele din nordul 
Africii.

Trebuie spus, de altfel, că poetul 
a fost un neobosit călător, pasiunea a- 
ceasta fiindu-1 trezită Încă din copi
lărie, „dnd intr-o noapte, doi șco
lari, frații Cuciue, ne povestirii ne
norocirile iul Robinson Crusoe". 
Nu-i plăceau Insă „călătoriile cu cei 
mulțl, adică t de a se face robul unui 
plan și in urmare de a alerga țintă 
pe linia dreaptă pină la țelul propus, 
fără a se abate din cale șl fără a 
îndrăzni de a ieși din rolul de mași
nă drumeață". Veșnic îndrăgostit de

natură și frumos, mărturisea că-i 
plac „acele lungi rătăciri fără țintă 
în care aflu atita îneîntare”.,.

Cei care l-au cunoscut în anii ti
nereții, și-1 aminteau pe Vasile Alec- 
sandri și ca un bun călăreț. Nu de 
puține ori a fost văzut călărind 
alături de Elena Negri pe drumea
gurile de la Blînzi și Minjina. De 
ziua fraților Negri (Elena și Costa- 
che), „veneau multi tineri de la Iași 
și de la București ca să ia parte la 
sărbătoarea de familie de la Mînji- 
na”, cu care prilej erau „întocmite” 
și vînători cu participarea unui „mare 
număr de călăreți, inșirati pe cîm- 
piiie nemărginite ale țării de jos". 
Printre cei care participau la aceas
tă sărbătoare „care în curînd luă un 
caracter national", se numărau și 
Nicolae Bălcescu. Alecu Russo, Ale
xandru Cuza, C. Filipescu etc.

... Să încheiem aici aceste puține 
rinduri închinate bardului de la Mir- 
cești, celui care, cu multe decenii în 
urmă, îl sfătuia pe neîntrecutul, po
vestitor Petre Ispirescu să culeagă 
între coperțile unei cărțulii, „jucă
riile și jocurile copiilor", pentru a 
rămîne mărturie peste veac, da felul 
în care practicau sportul cei mici. în 
secolul trecut.

Dorin ȘTEFLEA

PERSEVERENȚA
Telexul țăcftne. Vin știri din toate 

părțile lumii, care a doua zl apar 
In ziare. Una dintre acestea ml-a 
reținut atenția. In urmă cu dteva 
zile. Venea de la Vden, cu ocazia 
tntllnlrll atletice dintre reprezentatl-

I DE LA TEORIE
Ciclist și ziarist! Iată două ac

tivități care pot fi cu greutate îm
binate. Și, totuși, această veritabilă

performanță este realizată de Alis 
Keloglu, originar din insula Rhodos. 
Im. Balcaniada de la Sofia, Keloglu 
a fost căpitanul echipei Greciei în 
proba de 100 km contratimp și cel 
mai bun reprezentant al acestei 
țări in proba individuală pe circuit 
(locul 18). După fiecare cursă, Alis 
Keloglu — înainte chiar de a-și 
schimba tricoul — se prezenta lîngă 
noi la cabina telefonică cerînd le
gătura cu Atena. In scurtul răgaz 
pină la stabilirea legăturii, Keloglu 
își redacta cronica pe care, apoi, o 
transmitea ziarului sportiv AthletfM 
Iho...

Recordman în probele de șosea și 
velodrom, ciclistul și ziaristul Alis 
Keloglu este un veritabil susținător 
al sportului cu pedale în țara olim
piadelor. „Balcaniadele — ne spunea 
el — sînt competiții minunate. Ele 
reprezintă pentru ciclismul din țara 
mea un puternic stimulent, un mij
loc excelent de progres. Pină la 
anul, cînd vom veni în România, 
vom crește valoric și voi fi fericit 
să constatați aceasta."

Pentru a 5-a Balcaniadă de ci
clism, pe Alis Keloglu l-am acre
ditat ca ziarist... Rămîne să ve
dem dacă performanțele sale îi vor 
conferi din nou și tricoul naționalei 
Greciei.

LA PRACTICA

vele feminine de atletism ale Româ
niei și Olandei.

O știre laconică, rece: locul I ta 
aruncarea greutății, Ana Silăjean 

16,53 m. Nou record național. Gîn- 
desc : încă o ■ lată. Ani s-a Întrecut 
pe sine, așa cum a mai făcut-o de 
zeci de ori în bogata ei carieră.

Cifra nu „spune” prea mult, in a- 
ceastă epocă, în care recordul lumii 
se apropie de limita a 20 m. Dar,

FILE DIN ISTORIA DERBYULUI DE TRAP
Duminică 25 Iulie, hipodromul din 

Ploiești programează ediția din acest 
an a Derbyului de trap, alergare in
trată tn tradiția curselor noastre de 
cai, la fel cu evenimentul similar din 
numeroase alte țări ale lumii. Oficial, 
ea este socotită cea de a 4S-a ediție. 
Totuși, unii dintre specialiști slnt ten
tați să conteste autenticitatea cifrei, 
avind fn vedere cd In perioada 1905— 
1916 s-au disputat la Brăila cîteva Der- 
byurl.

Fără să ne propunem elucidarea con
troversei, invităm cititorii la o incursiune 
în istoria acestei probe care, de-a lun
gul anilor, a prezentat unele amănunte 
ieșite din comun.

DERBY CÎSTIGAT PRIN 
WALK-OVER !

fost că s-au născut elemente foarte în
zestrate pentru... cursele de obstacole. 
Astfel, etalonul trăpaș Trinqueur a fost 
tatăl iepei Hermonie III, care a cîștlgat 
două premii de steeple-chase pe 5 C00 
de metri, iar alt etalon trăpaș. Impe- 
rator IV, a fost tatăl lui Sumbi, care a 
cucerit marele premiu de steeple-chase 
de la Complăgne, pe 4 500 de metri.

La noi, o asemenea încrucișare s-a 
efectuat numai in anul 1932, cînd trăpa
șul Jelzâ — importat din Ungaria — a 
fost împerechlat cu iapa pur singe de 
galop, Janette. Rezultatul a stirnlt ui
mire la vremea lui, deoarece produsul 
— armăsarul Vlziru — n-a manifestat 
de loc aptitudini pentru parcursurile cu 
garduri, cl a fost un trăpaș de prim 
rang, clștlgînd ediția din 1936 a Derbyu
lui.

A*
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* A

# A A % NU-ȚI LIPSEȘTE

DIN GHIOZDAN, 
TINERE ?

RECORDURI PE
...DAR CU CÎTĂ GREUTATE LE-AU

în august 1921, pe stadionul din 
Cluj, atletismul românesc trăia un 
mare eveniment. Cei mai buni 
atleți din țară erau prezenți ia pri
mele campionate de atletism ale 
României.

Naționalele de atletism au con
sacrat în acei ani ai începuturilor, 
sprinteri ca Peter, Herjeu, Iorda- 
che, Covaci, aruncători ca Fritz și

ÎN PERSOANĂ!

CARE ASTĂZI LE BAT Șl

OBTINUT PRIMII CAMPIONI DE ATLETISM Al
VITREGE DE ACUM 50 DE ANI

TĂRII,

FETELE!
ÎN CONDIȚIILE

In 1908, trăpașa Prahova (și domina 
cu atita autoritate adversarii din gene
rația sa, incit crescătorii acestora, ca 
si evite umilința unor evoluții inferi
oare, au preferat să renunțe la valoa
rea 'locurilor secundare și s-au abținut 
să-și mai trimită caii la start. In felul 
acesta, Prahova a efectuat un simplu 
tur de onoare prin fața tribunei, ciști- 
gind prin walk-over, recte neprezenia- 
rea adversarilor.

Asemenea cazuri slnt rarisime,
in istoria hlplsmului mondial, iar la 
nu s-a mai repetat niciodată.

O SOSIRE SENTIMENTALA

chiar 
noi

SE POATE SI ASA, 
DAR Șl ALTMINTERI !.

deLăsînd la o parte originea calului 
trap atribuită lui Messenger, pur singe 
englez de... galop, născut la Newmarket 
tn 1780, oricine își dă seama că un tră
paș se naște din părinți de aceeași 
rasă. Totuși, în diferite țări, s-au expe
rimentat încrucișări intre un reprodu
cător trăpaș și o iapă pur singe de 
galop. In cazurile notabile rezultatul a

In 1939, generația de 4. ani a trăpași
lor era dominată de către Petruș, pe 
care publicul il instalase mare favorit 
al Derbyului,

După o plecare impecabilă, Petruș se 
instalase în fruntea plutonului, punînd 
între el și adversari o distanță de 40 de 
metri. Totul părea o simplă formalitate! 
Dar cînd mai rămăseseră de parcurs 150 
de metri pînă la linia de sosire și pu
blicul își încuraja cu frenezie favoritul, 
o răbufnire a vîntului a smuls o parte 
din programul unul spectator și l-a 
purtat de-a latul pistei, fluturîndu-l 
tocmai pe sub botul liderului. Deși purta 
blinkes — un capișon prevăzut cu apă
rători la ochi, care nu permite calului 
să vadă în lături, ci numai înainte — 
Petruș zărit, totuși, hlrtla, s-a spe 
riat și s-a pornit pe un galop static 
nebun...

Incinta hipodromului a fost cuprinsă 
de o tăcere mormîhtală !

Serghie Coral, care conducea pe Adda 
Worthy, aflată în poziția a doua, s-a 
smuls din uluiala primului moment, a

schlmbat linia de acțiune șl și-a lansat 
calul în atac. Dar Adda nu excela pe 
parcursurile de Ionel. Ea a refăcut cum 
a putut distanța ce o separa de Petruș, 
l-a ajuns, l-a depășit șl s-a îndreptat 
epuizată spre potou, luind la rlndul ei 
vreo două lungimi avans.

Cînd totul părea lămurit, Petruș s-a 
oprit brusc din galop și a pornit înainte 
ca un trăznet... Linia de sosire se găsea 
însă prea aproape. Totuși, dezvoltind o 
viteză de accelerat, la potou ajunsese 
la înălțimea adversei, fi mai lipsea 
pare-se „o mustață". Arbitrii sosirii s-au 
lăsat cuprinși de sentimentalism și au 
decretat deat-heat, ------
sosiți cap la cap.

Firește, publicul a 
lung mal ales că 90 _____ .
rlori jucaseră pe Petruș 1 Pină la urmă 
chiar și susținătorii lui Adda Worthy 
n-au făcut excepție de la bucuria gene
rală. Fără inclndetul cu hlrtla, nici 
gind si fl cîștlgat. Așa că dintre toate 
relele, l-au ales pe cel mai mic !...

Acesta a fost epilogul unicului caz de 
deat-heat din istoria de pină acum a 
Derbyului de trap.

ceea ce «tlmește admirația, ieste eu 
totul altceva. Este exemplara dărui
re a Anei Sălăjean, de-a lungul ani
lor, pentru atletism.

Deschid o filmoteca imaginara fi 
derulez un film prăfuit O re
văd pe Ani Sălă cu aproape 20 
de ani in urmă, cind a Început atletis
mul. A rămas aceeași. Aceșași neobo
sită dlrzenie o caracterizează azi, ca 
fl acum 20 dș ani. A cucerit pină acum 
de 18 ori titlul de campioană a țării, 
a fost de 8 ori pe prima treaptă a 
podiumului la J.B.

Alături de Lia Manollu. Ani con
stituie un exemplu rarisim de lon
gevitate sportivă și de prezență acti
vă în primul eșalon al 
Ca și Lia, continuă să 
astăzi recorduri, la fel 
aproape două decenii. «

Fie ca exemplul lor să însufle
țească pe mofturoșii care obsesc la 
25 de ani, și cărora unii dintre con
frați (din păcate), le caută tot felul 
de explicații, de Ioc educative.

Ani a știut întotdeauna să lupte 
cu o exemplară voință. A avut, in
evitabil, și momente de criză care au 
fost, de fapt, momentele atletismului 
nostru, cînd probele de aruncări și 
sprint formau obiectul unor ascuțite 
și justificate critici, datorită îndelun
gatei lor stagnări. Dar nu Ani era 
de vină, ci specialiștii din aceste pro
be. care nu găseau metodica de an
trenament cea mai adecvată pentru 
atingerea performanțelor mondiale.

Ani a continuat să se antreneze 
cu aceeași asiduitate juvenilă, dat ți 
cu seriozitatea matură pe care i-aim 
cunoscut-o cu ani și ani in urmă. 
Spre cinstea el, continuă să conducă 
cu aceeași autoritate plutonul arun
cătoarelor. Tinerele reprezentante ale 
actualei generații pot privi cu toată 
admirația pilduitoarea ei perseve
rență și tăria de

Este drept că 
noplie lipsește o 
strălucitoare. Pe 
toată viața ca pb un vis frumos. 
Aceea de 
sau de la 
la număr, 
diferente.
gret sportiv... A dorit această meda
lie din tot sufletul și. deși a bătut 
la porțile Olimpului aproape de ho
tarul visului de o viață, nu a reușit. 
Ba. Ia J.O. din 1960. nefiind inclusă 
în lotul țării pentru neîndeplinirea 
baremului stabilit, nu s-a lăsat. Și-a 
încercat șansa. deplasindu-se la 
Roma, ca turistă... A ocupat un loc 
modest. Dar aceasta n-a descurajat-o. 
Și-a adunat puterile și a luat-o de 
la început. Ce exemplară voință ! 
Poate va reuși la anul...

Iată valențele morale, care dau 
strălucire unui sportiv și unei per
formante chiar și atunci cînd aceasta 
nu este senzațională așa cum le do
resc de obicei cronicile nostre setoase 
de spectaculosul cifrei.

Și aceasta este mult ! Chiar foarte 
mult...

atletismului, 
doboare și 

ca și acum

el 
caracter, 
din bogata ei pa- 
medalie ceva mal 
care și-a dorit-o

la un campionat european 
Jocurile Olimpice care, trei 
au trecut pe lingă ea in- 

Este poate singurul ei re-

Ion BALAȘ

adică ambii cai

ovaționat înde- 
la sută dintre pa-

Niddy DUMITRESCU

TURTURELE,
La întîi august se deschide, în fiecare 

an, sezonul de vînătoare la turturele 
și porumbel sălbatici. Luna august este, 
de fapt, toamna verii, după cum sep
tembrie este. primăvara toamnei. Lu
crul nu e nou și, de cîte ori știm că 
avem voie să ieșim dimineața ori pe 
înserat, cu pușca, la turturele sau la 
porumbei sălbatici, ne amintim că vara 
este pe sfîrșite și că mal vine o toamnă.

CÎND A AVUT LOC PRIMA

Havaleț, fondiști ca Dinu Cristea 
și Manea, alergători peste garduri 
ca Herold și Ludu, săritori ca Io- 
nescu-Crum și atîția alții... Și 
aceasta, în ciuda condițiilor în care 
se desfășura activitatea atletică la 
noi în țară, pe acele vremuri : fără 
antrenori, fără materiale, fără nici 
un sprijin, de nicăieri. Cu mare 
greutate, cluburile reușeau să asi
gure chiar deplasarea atleților, nu 
de puține ori aceștia fiind nevoiți 
să suporte singuri cheltuielile de 
călătorie și de întreținere.

Astăzi, atlețil au la Indemînă, ca 
ți ceilalți sportivi, cele mai 
derne mijloace de pregătire, 
find în felul acesta să ridice 
reu cota recordurilor și să se 
pună în întrecerile balcanice, 
ropene ți olimpice, ureînd de
numărate ori pe podiumul de o- 
noare.

La sărbătoarea Cciei de a 50-a 
ediții a campionatelor naționale de 
atletism, găsim interesant să facem 
cunoscut numele primilor campioni 
ai României și performanțele lor

omagiu adus pi-

mo- 
reu- 
me- 
im- 
eu- 
ne-

de atunci. Este un 
onierilor atletismului, dar și o oca
zie de a ne da seama de pro
gresele realizate în această jumă
tate de secol, de mișcarea atletică 
românească.

100 m Peter 11,4; 200 nt Peter 
23,6; 400 m Steinfeld 54,2 ; 800 m 
Schwellengraeber 2:11; 1500 m
Schwellengraeber 4:33; f 000 m 
Folker 18:11,4; 110 mg Imre 17,6; 
400 mg Nemeș 60,0 ; înălțime Ștefan 
1,70 m; lungime Pop Zorilă 5,82 
m; prăjină Vajna 2,98 m; triplu- 
salt Peter 12,18 m ; greutate Teofil 
Moraru 12,55 m; disc Uitz 40,86 
m ; suliță Uitz 48,10 ; ciocan Lazăr 
Bodea 34,18 ; ștafeta 4 x 100 Clu
bul atletic Timișoara 47,8 sec.

Dintre rezultatele primei ediții a 
naționalelor, o performanță reține 
în mod deosebit atenția. Este vorba 
de cei peste 40 de metri la disc al 
iul Uitz, care acum 50 de ani în
semnau, chiar pe plan Internațio
nal, o performanță de valoare.

prof. Cornii MORȚUN

UN PREMIU Șl UN JUBILEU

AL LUI N. CLAUDIU

tualâ, prin umorul său subtil, da 
bun gust. Pentru a-i completa por
tretul, să adăugăm că are 43 de 
tini, a practicat sportul, fiind jucă-

a fost prestigioasă și 
lucrări și 124 de autori,

(după francezul Roger 
distins Cu „Turnul de

Desenul satirio românesc repurtea
ză un remarcabil succes peste hota
re : ia cea de-a 6-a bienală a umoru
lui in artă, „Premiul internațional 
Marcorelli pentru caricatura contem
porană". organizat în . Italia, N. Clan, 
diu, colaboratorul ziarului nostru, ob
ține locul II 
Tetsu), fiind 
argint".

Competiția 
grea : 271 de _____ ___ __ ____ ,
din 4 continente; comisia extrem de 
exigentă. Performanța este, deci, cu 
atît mai valoroasă.

Acesta este al 6-lea premiu inter
național care intră în palmaresul lui 
N. Claudiu : el a obținut pînă acum 
distincții în U.R.S.S., R. D. Germa
nă, Japonia și două în Italia.

N. Claudiu este cunoscut cititori
lor prin linia sa curajoasă și spirl-

palmaresul lui

27 000 OFERTE DE SERVICIU

PENTRU J.O. DIN 1972
12 000 atleți, antrenori si oficiali, 

6 500 reprezentanți ai presei, ra- 
dio-ului și televiziunii, precum și 
cîteva milioane de spectatori sînt 
așteptați la Olimpiada din 1972.

Comitetul organizatoric trebuie 
să angajeze pentru perioada 15 au-

gust — 11 septembrie 
de 27 000 de persoane 
servi Satul Olimpic, 
centrul de presă, precum și re
țeaua de competiții. Printre aceștia 
se numără și 1 000 comisionari, a- 
vînd ca sarcină distribuția rezul
tatelor către ziariști și 500 de con
trolori ai biletelor de intrare.

un număr 
pentru a 

Cetatea și

I

tor de rugby și făcînd parte din lo
tul național de juniori.

Astăzi, Claudiu sărbătorește un ju
bileu ; ia tubrica „Răspunde 
Poștașu", apare cea de-a 
netă a sa.

Ci-că, Neagu Radulescu 
mat mucalit: Ajunge !...

Ion
750-a vig-
ar fi excla-

V. Ch.

TURTURELE!

TRANSMISIE SPORTIVĂ LA RADIO?
„Atacantul nostru e în careu... s-a 

demarcat... șut năpraznlc... bară !... încă 
un șut... gool ! 1 ... E gol, dragi ascul
tători, echipa locală conduce !...“ Șl 
astfel, de peste mii de kilometri, vocea 
agitată a crainicului aduce bucurie iu
bitorului de sport, care își consumă 
neliniștile în decorul familiar al ca
merei sale.

Transmisiile sportive radio, cu teh
nica lor atit de diversă, sînt azi la fel 
de obișnuite ca șl aparatul respectiv. 
Totul nl se pare ceva de la sine în
țeles, la fel de firesc ca șl întoarcerea 
butoanelor aparatului de radio.

...Drumul pînă la aspectul descris 
mai sus a fost destul de lung, șl el 
merită a fl relevat, acum cînd s-au 
împlinit 50 de ani de la prima trans
misie sportivă pe calea undelor elec
tromagnetice. Ea a avut loc la 2 iulie 
1921, cu ocazia meciului de box pentru 
campionatul lumii, desfășurat Ia New- 
Jersey (S.U.A.) între americanul Jack 
Dempsey șl francezul Georges Car
pentier. Meciul sttrnise un interes ex
traordinar, fiind vîndute toate cele a- 
proape 100 000 de bjlete. Radiofonia, 
aflată pe atunci la început de drum, 
dispunea de posibilități tehnice destul 
de primitive. Șl, totuși, doi tineri teh
nicieni radiofoniști. David Sarnov și 
John Andrew White, au început a face 
planuri pentru o transmisie directă 
* meciului. Ei s-au lovit însă de un 
zid de scepticism și ostilitate din par-

tea organizatorilor. în schimb, firmele 
producătoare de aparate de radio au 
sesizat Imediat posibilitățile ce se des
chideau pentru popularizarea produse
lor lor, șt astfel enormei publicități 
în jurul meciului 1 s-a mai adăugat 
încă un slogan ! „Se transmite 7... nu 
se transmite 1 ...Reușește 7 ...nu reu
șește 1...“

în cele din urmă, ldeea celor doi 
tineri a triumfat. Ceea ce azi ar apă
rea o treabă simplă, ridica la vremea 
aceea dificile, aproape insuportabile 
probleme tehnice. La acestea s-au mai 
adăugat greutăți provocate de compa
nia locală de telefoane, care își insta
lase circuitele în preajma ringului, 
spre a satisface nevoile presei. Entu
ziaștii radioului nu au dezarmat și 
au montat o enormă antenă de emisie, 
chiar lingă 
terferențelor 
un podium 
White, care 
xer amator, 
cului. Timp 
repetiții, șl 
bal nu poate urmări fluxul loviturilor 
a doi pugiliștl dezlănțulți, a recurs la 
grupaje și descrierea avîntată a luptei, 
uneori neglijînd, alteori cultivind amă
nuntul. Stilul transmisiilor 
astfel luminos șl convingător, 
la apariția acestora.

„Meciul secolului" 
inegală intra torță

ring. Pentru evitarea in- 
transmisia s-a făcut de pe 
îngust, suspendat în aer. 
fusese șl un redutabil bo
și-a asumat rolul craini- 
de două zile, el a făcut 
observînd că debitul ver-

se năștea 
, chiar de

și-a doborit adversarul, pe 
stilist Carpentier. prin k. 
priza a patra. La marea 
acestei vești, s-a adăugat 
impresie a transmisiei lui 
White, neînchipuit de sugestivă, plină 
de culoarea și de sunetele vieții. Totul 
apărea ca apropiat de magie. Trans
punerea la distanță a zgomotului sec 
al loviturilor, rumoarea publicului, vi
forul aclamațiilor, tăcerea adîncă 
punctată de numărătoarea arbitrului... 
„One".........Two“... șl așa mai departe,
pină la fatidicul zece, marcind sfirși- 
tul gloriei lui Carpentier.

In țara noastră, primele transmisii de 
sport au avut loc în anul 1934 cu un 
singur crainic. Astăzi redacția sportivă 
radio dispune de un efectiv numeros 
de crainici, pentru variatele sale emi
siuni combinate. Cităm pe Ion Gh.țu- 
lescu, un adevărat senior al microfo
nului, pe N. Soare, I. Mureșanu, Gh. 
Minoiu, Dan Voicilă, Grig. Ilisei, Sebas
tian Domozină, Nic. Secoșanu, Victor 
Tudor Popa și Dan Ștefănescu. Ne a- 
mintim cu plăcere de Mircea Radu 
lacoban și Aristide Buhoiu. Un ultim 
cuvînt de apreciere pentru corpul teh
nic, care asigură în flux continuu un 
înalt grad de perfecțiune transmisiilor 
sportive ale radiodifuziunii române, ur
mărită cu... sufletiu la gură.

inegalabilul 
o. în re- 
senzație a 
uluitoarea 
Sarnov și

Care urmează altei toamne, 
nu ne lamentăm. Cînd al purtat timp 
de patruzeci de ani și mai bine, pe 
toate coclaurile, o pușcă de vînătoare 
(de fapt ai schimbat vreo patru puști, 
că ele obosesc mai repede), nu mal 
numeri toamnele.

Poftim. Lanul de floarea soarelui e 
colea. Pălăriile < v semințe abia au în
ceput să se coacă. Turturelele au prirs 
de veste ca simburil sînt in lapte. 
Dar și tu, vinătorule, al prins de veste 
că turturelele au aflat. Și mai știai, 
de ani și ani, că turturelele zboară 
des de la floarea soarelui la izvorul 
de sârătură și înapoi. Și iarăși te a- 
șezi ia loc potrivit, undeva între tufe, 
șl iarăși aștepți. Aștepți răcoarea se
rii, zborul de seară al turturelelor sau 
al porumbeilor. (Mal ales, clnd zboa
ră cei mari, popești, îți rid ochii și 
mustața !). Ridici pușca încet (dar din 
vreme — porumbeii sălbatici ca și tur
turelele iși schimbă fulgerător direcția 
de zbor la cea mai mică mișcare a 
vînătorului) și slobozi focul cu două 
bune palme înaintea pasării din față. 
Cind reușești, in următoarea fracțiune 
de secundă să dobori șl perechea ești 

,Clt mai poți să 
s — pereche din

fericit. Știi deviza : „( 
împuști două turturele ,______ ___
două focuri („dubleu") fă-o ! Dacă nu 
lasă-le in pace. Altfel se întîmplă ca 
în poezia Văcărescului..."

—Vinătorule 1 Cum de al rămas 
tinăr, că ai, cred, vreo șaizeci de toam
ne — multe înainte 1

— Uite-așa : cu umbletul. Vin și se 
duc turturelele, vin șl se duc prepeli
țele. Eu — după ele 1 Vin șl se d',c 
rațele — eu după ele ! Ba unele rațe ră- 
mln la noi și peste iarnă — eu după ele... 
Apoi vine vremea iepurilor, a fazanilor, 
pe urmă iarna, mal tirziu, ba la mis
treți, ba la pindă la lupi, ba cu sania 
pe cîmpie după vulpi, cind nuntesc 
ele... Și uite-așa, pușca nu-mi rugi
nește. Șl nu ruginesc nici eu...

— Mulțl ani, sănătos ! Să ne mai ln- 
tîlnim cînd oi împlini o sută I — i-am 
urat.

— Da, da I Numai să trăiești și dum
neata pînă atund I... a răspuns moșul, 
la modul foarte serios.

Ml-a fost Imposibil să-l răspund. El 
vînător-vinător, eu vînător-orășean, dar 
mai ales orășean... Am tăcut într-un 
mod pe care-1 consider cinstit...

a
Și

fost 
artă.

o luptă 
Dempsey z Stern I. CIRCIU

se

dor-

echipei în 
acordat!

COMUNA 
fotbal din 
ocazionale, 
la 11 me- 
vrut însă 

un

Consiliul 
fizică și 

C.J.E.F.S. 
lămuririle 

cel mai

formeze
După 

18 fete 
exame- 

să

i cu un vechi și pasionat 

ne-a surprins... sqrprin- 
_ , recordul

ciocanului, 
arunoarea lui

tivă, ați văzut-o sau ați... visat-o 7 
Oricum, arbitrul pare să fl fost șt 

---- - j.-.j competiția, 
trebuia averti- 

nesportivă,

mal... ocazional decît 
Jucătorul respectiv 
zat pentru atitudine „„„pmuvH, 
penaltyul urmind să fie executat de 
unui dintre jucătorii 
favoarea căreia fusese 
lovitura de la 11 metri.

d. p.. r“ --- 
cartea poștală 
numelui dv. 
seama însă

MARIA GH. FAGARAȘ. „Sînt o 
mare simpatizantă a echipei Stea
gul roșu. Deși locuiesc la 80 de ki
lometri de echipa preferată, n-am 
lipsit de Ia nici un meci susținut 
de ea pe teren propriu, începind 
cu anul 1965. Am făcut și une,e 
deplasări, la Cluj, Constanța, Bucu
rești, Pașcani (in diviza B), Ti
mișoara (baraj) etc." Păcat că nu 
există titlul de „spectatoare eme
rită". L-ați merita cu prisosință. 
Dar poate că se înființează într-o 
zl ! Visul dv. actual este să devenițl 
arbitru de fotbal, mai ales că 
există perspectiva ca în toate ora
șele din provincie să 
echipe feminine de fotbal, 
cum văd. exemplul celor 

București, 
de arbitru.

care au dat 
nu vă lasă

BRAȘOV. Deși ați semnat 
“—' 1 doar cu inițialele 

după scris ne-am dat 
că ne-am reîntîlnit pe

Interesindu-vă la 
orășenesc pentru educație 
sport din Făgăraș sau la 
Brașov, veți putea obține 
necesare în legătură cu 
apropiat curs de arbitri.

PETRU UJLACKY, 
BELIU. „La un meci de I 
cadrul unei competiții 
s-a acordat o lovitură de 
tri. Nici un jucător n-a 
să execute lovitura. Enervat, tin 
jucător al echipei sancționate a pă
truns în careu, la fluierul arbitrului, 
și a șutat el. Imparabil. Arbilmi a 
acordat gol. E just 7“ Faza respec-

această cale c_: r. 
susținător al atletismului, 
niai mult r- r 
derea dv în legătură cu 
mondial la aruncarea 
Este adevărat că _________
Beyer de 74,90 m (nou record mon
dial) este mal mică decît aceea a 
lui Bondarciuk, din 1969, de 75,48 m. 
dar are o calitate esențială : a fost 
omologată, în timp ce performanța 
lui Bondarciuk n-a fost validată, 
acestuia filndu-1 recunoscută doar 
aruncarea de 74,60 m, car» a con
stituit recordul mondial, pînă la 
aruncarea lui Beyer. E clar 7

NELU MANEA, COMUNA SEACA. 
1. lată, în ordine, fotbaliștii eu 
cele mal multe selecționări în echi
pa națională : 1. Bodola — 48 -. 2. 
Albu — 42 ; 3. Constantin _ 40 de 
prezențe. 2. „Injr-un meci de box. 
unul din combatanți conduce cate
goric la puncte. Dar, cu 4—5 se-

Auzim din cînd In cînd 
despre cîte un tinerel, că
ruia i-au dat tuleiele de-a 
binelea, că se inițiază in 
vreun sport abia cunoscut 
din vedere. Auzim șt ne 
minunăm, căci tinerelul a 
trecut prin școală, a ab
solvit clase, a primit note 
la lecțiile de educație fi
zică, se cheamă că a par
curs o etapă importantă 
și ar fi trebuit, după toa 
te preceptele, să fie multi
lateral pregătit pentru 
viață. Să fie oare așa. 
cînd tinerelul nostru se po
ticnește de cel mai neîn
semnat obstacol, 
rezistă celei mai 
solicitări ?

Dar aci nu e _ 
pregătirea fizică generală 
a tinerei generații, ci de 
un element simbolic al 
acesteia și anume de unul 
fundamental, capabil să 
dea exact măsura vioiciu
nii, vigorii, rezistenței, tn- 
demtnării unui adolescent. 
Cunoașterea unui sport ta 
practica sa directă este 
elementul de care vor
bim. Cel ce stăpinește șt 
aplică legile intime ale u- 
nei ramuri sportive — de 
la alergare pină la mișca
rea specifică — acela n-a 
trecut degeaba prin școa
lă, acela a primit și duce 
cu sine, tn ghiozdan sau 
servietă, sămînța cea bună 
a dragostei de sport, să
mînța ce. poate încolți cu 
fiecare nouă primăvară.

Cu toată aparența ei 
platonică, ba chiar ro
mantică, pledoaria noas
tră conține (măcar în in
tenție) un sîmbure practic. 
Concluziile unor importau 
te lucrări teoretice subit 
niază necesitatea ca elevul 
să încheie cursurile școla
re avînd la activ cunoștin 
țele minimale (bine. însuși
te) ale (cel puțin) unui 
sport, pe care să-l prac
tice cu îneîntare și a cărui 
amintire vie să-i rămînă — 
utilă și plăcută — asemeni 
oricărui alt obiect de învă- 
țămînt (dacă nu chiar mai 
mult, fiind vorba. în pri
mul rînd, de un posibil di 
vertisment deconectant).

O dată stabilit acest a- 
devăr, sîntem datori să 
subliniem obligațiile pro
fesorilor de educație fi
zică în această direcție. 
Dascălii de sport, după 
cum se știe, nu sînt che
mați doar să dea note In 
catalog, ci mai ales să in
culce elevilor lor pasiu- 

pentru mișcare în 
liber, pentru exerci- 
fizic, pentru sport, 

se poate realiza. 
ușor, acest deziderat

cînd «tu 
mărunte

vorba de

Cum 
mai 
decît învățînd pe elevi un 
sport (măcar unul și a- 
proape că nici nu contea
ză care dintre ele) ? Sin
gura condiție — și aceas
ta depinde de abilitatea 
și experiența profesorului 
— este să-i molipsească 
în așa fel pe elevi înclt 
ei să rămînă cu obișnu
ința practicării acelui 
sport cît mai multă vre
me, peste ani și vîrste.

Beneficiul cel mai im 
portant, dintr-o asemenea 
acțiune concertată, îl va 
culege mișcarea sportivă 
românească, îmbogățită 
cu elemente proaspete, de 
o neasemuită forță propa
gandistică.

(vib.)

ADEVĂRURI
Toată munca noastră stă in odihna 

noastră.
Goetne

Omul se cunoaște pe sine În confrun
tarea ou obstacolul.

Antoine de Salnt-Exupery
Toate se dobtndeso prin deprindere, 

chiar și virtutea.

Să dăm sporturilor și educației fizice 
un caracter național. Vom spori 
onoarea ce se leagă
— de cea mal generoasă și mal frumoa
să dintre pasiuni : a iubi șl a servi pa
tria.

Diogene

astfel 
orice s-ar

E. H. Concourt
(Culese de Tiberlu Comeșanu)

cunfle înainte de final recepționează 
o lovitură puternică șl cade la 
podea. etnd sună gongul final, 
boxerul este tncă la podea. Care va 
fi decizia?", prin epuizarea timpu
lui de luptă. înainte să se fi putut 
consemna probabilul K.O., el a ră
mas învingător la puncte.

DAN GOGONEL, BRAȘOV. 1. 
Cristian Țopescu este fiul iul Felix 
Țopescu. Fără a atinge performan
țele tatălui său — a și abandonat 
repede activitatea competlțională — 
a fost șl el un bun călăreț. 2. 
„Cine se ascunde sub numele do 
Belphegor" 7 M-am jurat că voi răs
punde la toate întrebările, afară de 
asta ! Dar, văd că mai aveți o 
rugăminte, „Noi am dori să-i ve
dem fotografia in „Sportul" și, mai 
ales, am dori să-1 vedem la tele
vizor". Aveți șl mal puține șanse. 
Nu știu cine t-a băgat in cap că 
nu e fotogenic 1

NELU GROZAVU. OCNA MUREȘ. 
Noul antrenor principal al echipei 
Steagul roșu, Nicolae Proca, a ju
cat în urmă cu 8—10 ani tn «gji* 
trul liniei de atac a formației bra
șovene.

OTTO 
REȘTI. 
scurt.

ALBERT LEVAI, BUCU- 
Ne-ați cerut un răspuns 

Iată-1 --------------- ' -
mum : nu 1

WALTER
PINCOTA.
în vîrstă de 
eași părere 1 
ca și scriitorul englez Brian Glaln- 
ville. Ne-am uitat la plic și am 
înțeles de ce : Pîncota, județul...

concentrat la maxi-

I
I
I
I
I
I
I
I

HETTMAN.
Ne spuneți 
13 ani și că 
bună despre

COMUNA 
că sînteț! 
aveți ace- 

Domide,

I
I
I

Arad I Lăsînd gluma la o parte, vă 
spun că șt mie lm! place Domide. 
Sîntem, deci, cel puțin trei 1

Ilustrat» : N. CLAUDIU
I
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ttrea fizică generală. Toată lumea a- 
leargă șl transpiră cu gîndul la 
minge.

★
Farul rf Pohtahnlca sînt consecven

te. Ca și anul tracut, mal bine al», 
elevii hil Coamoo șl Mărdirescu au
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PRIMUL CONGRES MONDIAL
AL MEDICILOR OLIMPICI

★
Mai vrednică, proaspăta promovată 

tn A, de fapt revenită în prima di
vizie, A.S.A. Tg. Mureș a luat-o 
înainte cu pregătirile, și joi, pe tere
nul propriu, a întîlnit divizionara A 
din Ungaria, Tatabanya, pe care a 
tnvlns-o cu 4—1. Pe lista golgeteri- 
lor, nume cunoscute : Fazekaș, Mu- 
reșan, Hajnal. Apropo de Hajnal, 
el s-a hotărît să rămînă fidel echipei 
care l-a consacrat, și a declarat că 
nu mai intenționează să plece nică
ieri. Nici cu forța, chiar...

Apropo de transferări. Na 2S iulie 
(adică azi), la prînz, se încheie pe
rioada de depunere a cererilor. Ea 
F.R.F. mal sînt așteptate plicurile ce 
vor purta ștampila cu această dată, 
după care încep „omologările" : cine 
cu drept de joo Imediat, cine cu ca
rantină. Pînă acum, nimic senzațional. 
Avem impresia că In acest an trans
ferările s-«u situat la o cotă mal 
mică. Să fie vorba de o stabilitate 
tn materia de plecări șl veniri T A» 
fl bine.

rămas pe meleagurile lor, vrînd să ne 
arate că și ,,acasă“ se poate face 
pregătire, că pante de cros se găses.o 
și pe la Bucium...

★
Studenții Clujului, cam restan- 

țieri în campionatul trecut, s-au re
fugiat în liniștea de la Cimpulung 
Moldoveneso. Acolo pregătesc... se
siunea fotbalistică viitoare. Am au
zit că sînt puși pe fapte mari.

★
Universitatea Craiova a plecat în 

Franța, deplasare ce răsplătește echi
pa studențească cea mal bine clasată 
în campionatul recent încheiat. Șl 
în timp ce jucătorii, conduși de an
trenorul Deliu, poposesc la Nisa, a- 
oasă se pun la punct ultimele treburi 
organizatorice. Noul antrenor, C. Cer- 
năianu, a fost încadrat lector la U- 
nlversitatea din Bănie, șl de acum 
înainte tși va împărți timpul între 
antrenamentele primei echipe și ore
le de la catedră. Va putea oare să le 
facă pe toate ? Conducerea tehnică 
a echipei II va avea în eomponența 
sa și pe Gh. Nuțescu, secund.

Dașcu, Htrșoveanu șl Dinu au tre
cut 1* Elactroputere.

★
Steagul roșu ia află la Poiana Bra

șov. Jiul e daooamdată la Petroșani 
ți, probabil, >e va muta In Paring, 
Iar U.T.A. va merge în locurile cu
noscute de ea, la Moneasa.

O singură echipă nu are, deocam-

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1971/72

SERIA A Vl-a

dată, griji : F. C. Argeș. CInd apar 
aceste rînduri, piteștenii se mai află 
în vacanță. Datorită turneului de la 
Teheran, au Intrat mai tîrziu în con
cediu. Mîine, Insă, toți jucătorii se 
vor prezenta la controlul medical. In 
ziua de 29 iulie vor avea ședința de 
analiză pe marginea comportării din 
campionatul trecut. după care vor 
pleca la cabana Valea cu Pește, de 
pe malul lacului de acumulare de 
pe Argeș.

★
Și tn timp ce echipele dau zor 

pregătirea, antrenorii lor vor veni 
București. După cum se știe, Federa
ția organizează, în zilele de 26, 27 
Și 28 iulie, un curs de perfecționare 
cu antrenorii și medicii echipelor di
vizionare A. Pentru mîine au mal 
fost convocați și cîțiva antrenori ti
neri de la echipele de divizie B și C. 
Cu acest prilej, invitații vor asculta 
raportul colegiului central al antre
norilor privind campionatul 1970-71 
Și vor fl informați asupra principa
lelor probleme dezbătute la coloc
viul antrenorilor, pe oare U.E.FA 
l-a organizat, nu de mult, în Elve
ția. Dar despre acest curs, vom re
veni, pe larg, tn zilele următoare.

LOTUL NAȚIONAL DE JUNIORI 
INDEPENDENȚA SIBIU 1-1 (1-0)

ORAȘUL VICTORIA, 14, (prin telefon). 
Lotul național de juniori la fotbal a »ua- 
țlnut tn localitate un med de verificare 
in compania divizionarei C. Independent 
ța Sibiu. După un joo plăcut, cu faze 
dinamice la ambeile porți, partida »-a în
cheiat la egalitate. Au înscria Ion Ion 
(mln. 17) pentru lotul de juniori, res
pectiv Serfozo (mln. 69). A arbitrat V. 
Mandu — Orașul Victoria.

Gh. MATEI, coresp.

o l

s

Vechea gardă a Rapidului : Năsturescu, Dan, Dinu, Lupescu, Codreanu. 
Cu excepția lui Dan, plecat la Anvers, ceilalți pregătesc cu strguință, 
tn aceste tile, la Predeal, un nou campionat sub culorile echipei din 
Giulești. Foto i Vasile BAGEAG

ETAPA I m AUGUST)

Metalul Mija — Flacăra Moroni 
Camp. jud. Olt — Petrolul Videle
Petrolul Tîrgovlște — Chimia Tr. Mg. 
Sporting Roșiori — Lotrul Brezolu 
Muscelul Cimpulung — Unirea Drgg. 
Dada Pitești — Gloria Slatina
Unirea Bujorenl — Comerțul Alexandria

ETAPA A U-A (29 AUGUST)

Petrolul Videle — Sporting Roșiori 
Gloria Slatina — Metalul Mija
Lotrul Brezolu — Camp. jud. Olt 
Flacăra Moreinl — Petrolul Tîrgovlște 
Comerțul Alexandria — Dada Pitești 
Unirea Drăgășanl — Unirea Bujorenl 
Chimia Tr. Măg. — Muscelul Cimpulung

ETAPA A IU-A (II SEPTEMBRIE)
(

Dada Pitești — Lotrul Brezolu 
Mușcelul câmpulung — Flacăra Morenl 
Metalul Mija — Unirea Drăgășanl 
Camp. jud. Olt — Gloria Slatina 
Chimia Tr. Măg. — Unirea Bujorenl 
Sporting Roșiori — Com. Alexandria 
Petrolul Tîrgovlște — Petrolul videle

ETAPA A TV-A (19 SEPTEMBRIE)

Flacăra Morenl — Comerțul Alexandria 
Camp. jud. Olt — Dada Pitești 
Petrolul Tîrgovlște — Mș. Cimpulung 
Unirea Bujorenl — Metalul Mija 
Unirea Drăgășanl — Sporting Roșiori 
Petrolul Videle — Gloria Slatina 
Lotrul Brezolu — Chimia Tr. Măg.

ETAPA A V-A (2« SEPTEMBRIE)

Petrolul Videle — Flacăra Morenl 
Petrolul Tîrgovlște — Lotrul Brezolu 
Dada Pitești — Unirea Drăgășanl 
Sporting Roșiori — Mușcelul Cimpulung

ETAPA A Vtn-A (17 OCTOMBRIE)

Petrolul Videle — Metalul Mija 
Mușcelul Cîmpulung — Gloria Slatina 
Flacăra Morenl — Unirea Drăgășanl 
Petrolul Tîrgovlște — Dada Pitești 
Chimia Tr. Măg. — Corn. Alexandrie 
Camp. Jud. Olt — Sporting Roșiori 
Lotrul Brezolu — Unirea Bujorenl

» 
ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE)

A 
Unirea Drăgășanl — Chimia Tr. Măg. 
Dada Pitești — Sporting Roșiori 
Mușcelul Cimpulung — Petrolul Videle 
Flacăra Morenl — Unirea BujoTeni 
Metalul Mija — Lotrul Brezolu 
Gloria Slatina — Petrolul Tîrgovlște 
Comerțul Alexandria — Camp. jud. Cit

ETAPA A X-A (31 OCTOMBRIE)

Camp. jud. Olt — Mușcelul Cimpulung 
Unirea Bujorenl — Petrolul Tîrgovlște 
Sporting Roșiori — Gloria Slatine 
Comerțul Alexandrie — Metalul Mija 
Unirea Drăgășanl — Petrolul Videle 
Lotrul Brezolu — Flacăra Morenl 
Dada Pitești — Chimia Tr. Măgurele

FRUMOASELE DISPUTE DINTRE BALIZE
(Urmare din pag. 1)

Sporting Roșiori — Petrolul Tîrgovlște 
Mușcelul Cimpulung — Unirea Bujorenl 
Gloria Slatina — Lotrul Brezoiu 
Dacia Pitești — Petrolul Videle 
Metalul Mija — Camp, jud. Olt 
Chimia Tr. Măg. — Flacăra Morenl 
Comerțul Alexandria — Unirea Drăgășanl

ETAPA A VI-A (S OCTOMBRIE)

ETAPA A XI-A (7 NOIEMBRIE)

Gloria Slatina — Unirea Bujorenl 
Flacăra Morenl — Camp. jud. Olt 
Mușcelul Cfmpuiung — Lotrul Brezolu 
Chimia Tr. Măgurele — Sporting Roșiori 
Metalul Mija — Dacia Pitești
Petrolul Tîrgovlște — Unirea Drăgășanl 
Petrolul Videle — Comerțul Alexandria

ETAPA A Xn-A (14 NOIEMBRIE)

Camp. jud. Olt — Chimia Tr. Măg.
Lotrul Brezoiu — Petrolul Videle 
Metalul Mija — Mușcelul Cimpulung 
Comerțul Alexandria — Petr. Tîrgovlște 
Unirea Drăgășanl — Gloria Slatina 
Unirea Bujorenl — Sporting Roșiori 
Flacăra Morenl — Dada Pitești

ETAPA A VII-A (10 OCTOMBRIE)
I

Gloria Slatina — Comerțul Alexandria
Chimia Tr. Măgurele — Metalul Mija 
Unirea Bujorenl — Camp. jud. Olt

Flacăra Morenl — Sporting Roșiori 
Chimia Tr. Măgurele — Gloria Slatina 
Unirea Bujorenl — Petrolul Videle 
Mușcelul Cimpulung — Dacia Pitești 
Camp. jud. Olt — Unirea Drăgășanl 
Lotrul Brezolu — Comerțul Alexandria 
Metalul Mija — Petrolul Tîrgovlște

ETAPA A XIH-A (21 NOIEMBRIE)

Petrolul Videle — Chimia Tr. Măgurele 
Petrolul Tîrgovlște — Camp. jud. Olt 
Sporting Roșiori — Metalul Mija 
Unirea Drăgășanl — Lotrul Brezoiu 
Comerțul Alexandria — Muș. Cimpulung 
Dacia Pitești — Unirea Bujoreni 
Gloria Slatina — Flacăra Morenl

„CUPA FEMINA"

țional la proba de C 1—500 m ju- 
niori II — Ștefan Parmac (Steaua). 
Adică, canoistul de care vorbeam, 
în cursele juniorilor mari s-au e- 
vidențiat Vasile Dîba (Delta Tul
cea), cîștigătorul probei de K 1— 
500 m, echipajul Lisov — Ni- 
chiforov (Pescarul Tulcea) — lo
cul I la C 2—500 m, cvartetul 
(Ivan — Piron, — Brăduleț — Ma-! 
rin) de la Dinamo București, în
vingător în cursa 
în sfîrșit, Maria 
noua campioană 
(500 m).

Finalele acestor 
nate republicane s-au încheiat cu 
întrecerile de K 1—1000 m tineret 
(fete). învingătoare — Paulina 
Humă (Dinamo), urmată de P. 
Maftei (Steaua) și A. Tarasov (Pes
carul Tulcea).

Rezultate: juniori II: K 1— 
500 m I. R. Șofran (C.S.Ș.) 1:59,8, 
2. S. Matache (Dunărea Brăila) 
2:01,9 3. I. Sold (Voința Arad) 
2:03,6 ; K 2—500 m 1. Dinamo (A. 
Ivan — C. Petcu) 1:54,1, 2. U.T.A. 
(Roșea — Moisă) 1:54,2, 3. C.S.Ș. 
(Ioța — Ilnițchi) 1:56,7 ; K 4—500 m
1. Delta Tulcea (Popa — Mache- 
don — Boboc — Ignatenco) 1:44,2,
2. Școala sportivă nr. 2 1:45,6,
3. Pescarul Tulcea 1:45,8 ; C 1—- 
500 m 1. S. Parmac (Steaua) 2:18,4, 
2. S. Mureșan (Dinamo) 2:21,6, 3. I. 
Văduva (C.S.Ș.) 2:22,4 ; C 2 — 500 m 
1. Dinamo (Dincă — Ungureanu) 
2:03,5, 2. Pescarul Tulcea (Cova- 
liov — Popov) 2:10,9, 3. Pescarul 
Tulcea (Pocora — Roman) 2:12,2 ; 
junioare II K 1 — 500 m 1. S. Mol- 
doveanu (C.S.Ș.) 2:16,0, 2. 
(Voința Buc.) 2:32,3, 3. D. 
(Olimpia Satu Mare) 
K 2—500 m 1. Pescarul

de K 4—500 m,
Ivanov
la K

(Steaua)
1 fete

reușite campio-

(Tiganov — Buhaev) 2:04,0, 2. C.S.Ș. 
(Andrei — Georgescu) 2:11,0, 
3. Ancora Galați 2:17,8 ; K 4—500 m 
1. Steaua 1:54,5, 2. Delta Tulcea 
1:55,1, 3. Pescarul Tulcea 2:02.4; 
juniori I : K 1—500 m 1. V. Dîba 
.(Delta Tulcea) 1:54,1, 2. B. Bor- 
bandi (U.T.A.) 2:01,6; K 2—500 m 
1. Delta (Susoi — Vistireanu) 
1:47,2, 2. Pescarul Tulcea (Luca— 
Malihln) 1:47,8 ; K 4—500 m 1. Di
namo (Ivan — Piron — Brăduleț— 
Marin) 1:35,4, 2. Olimpia Buc.
1:38,2 ; O l — 500 m 1. P. Marcov , 
(Dunărea Galați) 2:05,0, 2. A. Bu- 
cioc (C.S. Brăila) 2:08,9 ; C 2—500 m
1. Pescarul Tulcea (Lisov — Nichi- 
forov) 1:56,4, 2. Dinamo (Popescii— 
Pătrașcu) 1:58,9; junioare I î 
K 1—500 m 1. Maria Ivanov 
(Steaua) 2:12,0. 2. P. Marioara (Di
namo) 2:14,9, 3. D. Vasile (Olimpia 
Buc.) 2:16,4; K2 —500 m. 1. Delta 
Tulcea (Cosma—Simionov) 1:59,3,
2. Pescarul Tulcea (Avimov—Nichl- 
forov) 2:04,8: K 4 — 500 m 1. Steaua 
(Timofte — Nicolae — Petre—Sadov- 
nic) 1:45,8, 2. Delta Tulcea 
juniori I: K1 —1000 m 1. 
mion (Delta Tulcea) 4:06,8, 
Potîrniche (Ancora Galați) 
K2 — 1000 m 1. Dunărea
(Ivanov—Macamoi) 3:47,0, 2. Dina
mo 3:58,2 ; K4 — 1000 ml. Steaua 
(Uzurii—Cârpo—Cicîrma — Roman) 
3:25,6, 2. Șc. sp. Timișoara 3:27,0 ; 
CI —1000 m 1. V. Serghei (Dina
mo) 4:22,3, 2. G. Denisov (Steaua) 
4:25,1; C2 —1000 m 1. Dunărea 
Galați (Petrenco—Cîșleganu) 46:48.0, 
2. Pescarul Tulcea 4:14,5; K1 — 
tineret (băieți) 1000 m 1. F. Foldi 
(U.T.A.) 3:57,1, 2. D. Păunescu (Șc. 
sp. 2) 4:02,7, 3. L. Serghei (Steaua) 
4:03.8; CI —1000 m, tineret 1. 
G. Munteanu (Dinamo) 4:25,8. 2. 
I. Ilievici (Steaua) 4:26,1; K1 — 
1000 m fete (tineret) 1. P. Humă

r

0 INTERESANTĂ INIȚIATIVĂ IEȘEANĂ
Pentru atragerea în practicarea 

exercițiilor fizice și a sportului a 
unui număr cît mai mare de fe
mei, Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Iași, în cola
borare cu Consiliul municipal al 
sindicatelor, Comitetul municipal 
U.T.C. și Consiliul municipal al 
femeilor, organizează „CUPA FE
MINA".

Conform regulamentului întocmit, 
prima ediție a competiției este a- 
dresată salariatelor din unitățile 
industriei chimice și textile, ra
muri cu cea mai mare pondere fe
minină din municipiu. Vor avea

loc întreceri la 5 ramuri de sporti 
volei, tir, cros, orientare turistică și 
ștafetă.

„Cupa Femina“ va avea etape pe 
unități șl asociații sportive, precum 
și o etapă pe municipiu. Pentru 
stabilirea 
de sport 
la etapa 
etapa pe

Primelor trei echipe clasate 
fiecare ramură de sport li se vor 
acorda cupe și numeroase alte pre
mii, oferite de organizatori, pre
cum și de alte instituții și între
prinderi ieșene.

clasamentului pe ramură 
se vor aduna punctele 
pe unitate cu cele de 
municipiu.

de 
la

pe

ECHIPELE UNGARIEI (fete) și CEHOSLOVACIEI (băieți)
PRIMELE CÎȘTIGĂTOARE ALE „CUPEI PRIETENIEI
/

U

LA TENIS DE MASĂ
24 (prin 
nostru), 

prieteniei"

telefon.
Prima 
a ță-

HUNEDOARA, 
de la trimisul, 
ediție a „Cupei 
rilor socialiste la tenis de masă, 
dedicată juniorilor, a programat 
astăzi la Hunedoara, în cocheta 
sală Constructorul, primele sale 
întîlniri finale la probele pe echi
pe. în urma întrecerii din cadrul 
grupelor au fost desemnate urmă
toarele clasamente : FETE, seria I1 
Ungaria, România II, Cehoslovacia, 
România IV, Bulgaria; seria a 
II-a : R.D. Germană, 
România III, România V, 
BĂIEȚI, seria I : România 
mânia I, R D. Germană, 
nia V, Ungaria; seria 
Cehoslovacia, România II, 
ria, România III, Polonia.

urma acestor rezultate,

1:53,9;
C. Si-
2. M. 

4:18,2 ; 
Galați

România I, 
Polonia- 
IV, Ro- 

Româ- 
a II-a 1 

Bulga-

eiyem
ATLETISM. Stadionul Re

publicii de la ora 17,00, finalele 
campionatelor naționale.

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

în 
finala pe echipe — masculin 
întîlnit
Smid)
România IV, alcătuită din „puștii1 
Al. Buzescu și Șt. Moraru. De astă 
dată, însă, talentul și entuziasmul 
copiilor noștri n-au mai fost su
ficiente în fața evidentei expe
riențe de concurs a jucătorilor 
cehoslovaci. Oaspeții au intrat în 
posesia trofeului, în urma victoriei 
cu 3—0 (Smid — Moraru 2—0, Ov
caric — Buzescu 2—0, Ovcaric, 
Smid —■ Buzescu, Moraru 2—0). în 
cadrul aceleiași probe, pentru locu
rile 3—4 j România I — România II
3— 2 și pentru locurile 5—6, Bul
garia — R.D. Germană 3—1.

Finala probei feminine, pe echi
pe, a reunit în jurul mesei de 
concurs echipele Ungariei și R.D. 
Germane. După un meci dramatic, 
victoria a revenit echipei Unga
riei cu scorul de 3—2 (Kuchar — 
Mobes 2—1, Csik — Stephan 1—2, 
Csik, Kuchar — Mobes, Stephan 
2—1, Kuchar — Stephan 0—2, 
Csik — Mobes 2—1).

Pentru locurile 3—4 s-au întîlnit 
primele două formații românești, 
victoria revenind echipei Româ
nia I cu 3—2, iar pentru locurile
4— 5 Cehoslovacia a dispus cu 3—1 
de România III.

Azi se vor disputa întrecerile 
finale ale probelor individuale.

în 
s-au 

Cehoslovacia (Ovcaric, 
și revelația competiției,

Paul SLĂVESCU

(Dinamo) 2:11,8, 2. T. Maftei (Stea
ua) 2:13,5.

Clasament general: 1. Steaua
128 p, 2. Pescarul Tulcea 125 p, 3. 
C.S-Ș. 108 p, 4. Dinamo 107 p, 5. 
Delta Tulcea 94 p.

Organizat sub egida G.I.O., de 
către Federația elenă de medicină 
sportivă, în colaborare cu Academia 
Olimpică Internațională, primul con
gres mondial al medicilor olimpici a 
reunit la Atena delegații a 50 de 
țări, reprezentind toate continentele 
lumii.

Sintetizind problematica abordată 
(rapoarte, comunicări, dezbateri des
chise) se pot enunța cîteva concluzii 
extrem de utile în special pentru 
pregătirile în vederea J.O. de la 
Miinchen, scop, de altfel, major al 
acestei manifestări științifice.

Astfel, prof. J. Keul din Frieburg, 
a expus condițiile meteoclimatice în ca
re vor avea probabil loc Jocurile Olimpi
ce de Ia Miinchen din 1972. relevînd 
(pe baza unei statistici pe ultimii 50 
de ani) caracteristicile de climă, tem
peratură. umiditate relativă, vînturi 
(problema Fohn-ului nu este de loc 
de neglijat), precipitații atmosferice, 
zile însorite și zile înnourate etc., 
condiții ce vor face obiectul unei 
dezbateri amănunțite în fata medi
cilor și antrenorilor loturilor noastre 
olimpice.

Dr. M. Donicke a expus planul 
de control antidoping ce va fi efec
tuat la J.O. de la Miinchen, lista de 
substanțe, metodele de lucru, precum 
și protocolul de recoltare și exami
nare. Astfel, comisia medicală C.I.O. 
a definit o listă minimală de sub
stanțe care vor fl controlate obliga
toriu, la această listă federațiile spor
tive internaționale avlnd dreptul să 
adauge și alte substanțe (s-au citat : 
hormonii, anabolizantele — la atle
tism ; alcoolul și tranchilizantele — 
Ia tir și pentatlon modem etc.). Men
ționăm că această listă de substanțe 
n-are nimic comun cu listele stabi
lite de fiecare organism național (cum 
ar fi tn tara noastră comisia cen
trală de control antidoping a Minis
terului Sănătății), liste valabile In 
competițiile interne ale fiecărei țări. 
Lista pentru J.O. din 1972 cuprinde 
următoarele 4 grupe de substanțe :

I. stimulante psiho-motoril : am
phetamine. metamphetamlne, etylam- 
phetamine, benzphetamine ;

II. simpaticomlmetice : ephedrină, 
metilephedrină. metoxlphenamine ;

III. diverse substanțe cu acțiune 
pe S.N. : leptazol (cardiozol). stricni- 
nă, bemegride, sărurile acidului ni
cotinic, coramină :

IV. narcotice : morfină, cocaină, 
heroină, metadon. petidin.

în afară de controlul antidoping, 
ca și la J.O. de la Mexico, se va În
treprinde controlul sexului la toate 
sportivele care nu prezintă încă un 
certificat internațional. Neprezenta- 
rea la aceste controale atrage exclu
derea din competiție.

O problemă extrem de interesantă 
a fost aceea prezentată de dr. H. Ho- 
wald. din Magglingen (Elveția), pri
vind efectele antrenamentului la al
titudine medie asupra performantei 
desfășurate la ses. S-a accentuat 
Încă o dată utilitatea antrenamentu
lui hipoxic pentru creșterea perfor
manței de la ses, în special în efor
turile ce depășesc 5 minute, dar si 
în unele eforturi gen forță-rezistenfă. 
O controversă s-a iscat în ceea ce 
privește concluzia autorului citat, 
privind utilitatea concurării Ia ses 
3—4 zile după coborîrea de Ia altitu
dine. afirmație pe care delegația 
noastră a combătut-o. arătind că 
după un antrenament la altitudine 
de 3—4 săptămini, la coborîre au loc 
procese de reacomodare. cu scăderea 
performantei, manifestate net în zilele 
3—10. fapt ce impune să se concu
reze fie în primele 48 de ore după 
coborîrea de la altitudine, fie după 
10 zile de reacomodare. Intervenția 
noastră, bazată pe studii îndelungate, 
a fost însușită de maioritatea dele- 
gaților. Rezultă deci, că pentru lotu
rile noastre apare indicat ca în 1972 
să efectuăm două stagii de altitudine, 
unul iarna și al doilea în lunile iu
lie — august 1972.

Interesante au apărut șl comuni
cările prof. H. Reindell, din Frie- 
burg. privind investigația cardiologies 
a sportivului de performantă, inves
tigație căreia f se supun rutinier, la 
4 luni, toți componențfi loturilor o- 
limpice la Centrul de 
tlvă din București.

Au mai participat 
Invitați oficialii prof. 
Ulmeanu. membru In 
cutiv F. I. M. S., ți 
lescu, medicul Iotului 
delegata tării noastre 
medico-sportiv balcanic, organism In 
curs de constituire.

Delegația noastră a desfășurat o 
activitate concretă, intervenind tn 
discuții (pe problemele altitudinii, 
refacerii organismului, atribuțiilor 
medicului de lot olimpic), cit ți tn 
schimburile de păreri pe probleme 
organizatorice medico-sportive. Incer- 
etnd satisfacția că medicina sportivă 
românească este bine cunoscută șl 
apreciată pe Plan international, st 
solicitată drept partener pentru nu
meroase acțiuni de cercetare.

Acest prim congres mondial al me
dicilor olimpici (s-a hotărît ca el să 
aibă loc din 2 în 2 ani. înaintea JO. 
și imediat după .T.O.) a. reprezentat 
un succes științific, oferindu-se po
sibilitatea ca la îndemîna sportivilor 
să fie puse miiloace tot mai eficiente 
de pregătire biologică.

dr. I. DRAGAN 
dr. B. FOTIADE

medicină spor-
la Congres ca 
dr. doc. Florin 
comitetul exe- 
dr. Ada Decu- 
de canotaj st 
in organismul

La Poiana Brașov, cu handbaliștii lotului reprezentativ

REPETIȚII»

Lotul republican de handbal, cu 
nucleul său de campioni mondiali, 
se află la Poiana Brașov. îi pri
vesc și îi aștept să-și termine una 
din cele două ședințe de antrena
ment afle zilei, după care îl abor
dez pe antrenorul Nicolae Nedef.

— Ce faceți în Poiană ?

PENTRU OLIMPIADA
tru a fi unul din cel mal buni 
handbaliști din lume, de reșițea- 
nul Stockel Werner, titularizat — 
la 19 ani — in echipa Steaua și 
foarte apreciat de noi In recentul 
turneu din Iugoslavia, de Dan Ma
rin (Dinamo) care devine pe zi ce 
trece mai util echipei.

După Poiana, un turneu de două 
Jocuri tn Bulgaria — la Burgas — 
în care_vom prezenta o echipă ti- 
nără, închegată mai mult din „noul 
vai" : Orban — Munteanu (por
tari), Cosma, Stef, Dan Marin, 
Schobel, Voinea, Bota, Birtolom,

La umbra brazilor, antrenamentul se ridică, totuși, Ia cea mai inaltă temperatură.

S. Cerga
Mihalca 

2:33,7 ; 
Tulcea

(Urmare din pag. 1)

materială a școlilor, să amplasăm tn 
cvartalele de locuințe, pentru copii, 
mese de tenis din beton".

„Noi vrem Ca planul de măsuri, 
preciza tovarășul Victor Enășoaie, se
cretar al Comitetului județean al 
P.C.R., «-ă devină obligatoriu pentru 
toți factorii care pot contribui Ia dez
voltarea bazei materiale a sportului : 
U.J.C.A.P.. U.J.C.C., consiliile popu
lare, C.J.E.F.S. E necesar să se or
ganizeze mai multe acțiuni de muncă 
voluntară CALIFICATA, deoarece 
pînă acum noi înțelegeam prin mun
că voluntară căratul cu roaba sau 
săpatul. De aCutn va trebui să mobi
lizăm la acțiuni patriotice și tineri 
care posedă o meserie și. ceea ce e 
mai important, să-t folosim la lucrări 
în domeniu] pregătirii lor profesio
nale".

„Dacă C.J.E.F.S. și U.J.C.C. vor 
contribui mai eficient Ia dezvoltarea 
bazei materiale, spunea tovarășul A. 
Calimandrie, vicepreședintele Consi
liului popular județean, în decurs de 
2—3 ani vom putea avea în cele 80 
de comune ale județului terenuri bi-

tuminizate, necesare nu numai la ora
șe. Va trebui să construim și la Ba
cău un bazin acoperit, la realizarea 
acestui obiectiv adueîndu-și contri
buția și Consiliul popular județean.
De asemenea, se simte nevoia, Ia Ba
cău, a unui parc distractiv, nu nu
mai pentru copii, ci și pentru adulți".

„Noi punem azi cu toată tăria pro
blema de a scoate tineretul de sub 
influențe nocive, remarca tovarășul 
Marin Birjega. vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., de a-1 îndepărta de medii 
care nu-j pot educa dragostea de 
muncă și de patrie. Ce să-i dăm în 
schimb acestui tineret? Mai multe 
baze sportive, amenajate corespunză
tor, care «ă-I atragă, să practice cu 
plăcere sportul preferat, să-i întă
rească sănătatea".

★
Dorința factorilor celor mai res

ponsabili din județul Bacău, de a-și 
amplifica eforturile pentru noi do
tări sportive, este semnificativă. Ea 
reflectă grija organelor locale pen
tru sănătatea oamenilor muncii, pen
tru educarea prin sport a tineretu
lui, și nu încape îndoială că inten
țiile vor deveni fapte.

în septembrie, 
programată și 
Experimentăm 
devreme, noua 
soluții la pro-

un an mai 
și căutăm 
viitoarei echipe.
pildă ?
tabăra actuală am înmă-

— Ce faceți în mod concret la 
Poiana și care sînt etapele urmă
toare ?

— Lucrăm individualizat și în 
formație. Foiosindu-ne de ambian
ța plăcută și cadrul natural al Po
ienii, am încercat să ieșim din 
„țarcul" strimt al terenului de 
handbal, folosind și mijloace nespe
cifice : alergări prin pădure, ex
cursii, fotbal în 5—6 oameni pe un 
teren mare etc. Bineînțeles, jocuri 
de handbal. scheme tactice, for
mule de atac și de apărare și al
te,Ie.

Chicid, eventual, Guneș și Licu.’ 
Deci, după cum vedeți.., rodaj.

— Ce perspective aveți pentru 
viitor, pentru J.O. ?

— Dorința noastră este să reu
șim să încununăm deceniul de aur 
al handbalului românesc printr-o 
victorie olimpică. Știm că e greu, 
dar simt la jucători dorința de a 
realiza o mare performanță la Miin- 
chen. Și promitem să facem tot 
ce ne stă în putință ca s-o obți
nem.

TURNEUL INTERNATIONAL UNIVERSITAR
„CUPA INSTITUTULUI DE
începînd de luni și pînă sîmbătă 

31 iulie, arena Progresul va găz
dui o competiție de tenis de am
ploare : turneul internațional uni
versitar, dotat cu „Cupa Institutu-

NOI ÎNTRECERI PENTRU

„CUPA CARPAȚI“
BRAȘOV, 24 (prin telefon). — Dună o 

de cîțiva ani, tradiționala 
" ~ dotată

i din 
----- -------     pe 
terenurile clubului Olimpia, se dispută 
o nouă ediție a întrecerii, pe răbojul 
căreia stă înscris, printre învingători, 
numele brașoveanului GUnther Bosch, 
cîștlgător în 1961.

Participă jucători și jucătoare de la 
cluburile bucureștene Steaua șl Con
strucții. Politehnica Cluj, Sănătatea ora
dea. Electrica Timișoara și Steagul roșu 
Brașov. Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate în primele tururi : Kerekes 
— Dancea 6—2. 6—4: Komorczl — Nagy 

6—2: Valeria Balaj — Doina 
6—2; Aurelia Cîrnaru — Vera 

6—3; Hermina Zurălău

întrerupere
competiție republicană de tenis i 
cu „Cupa Carpați" a fost reluată 
inițiativa C.J.E.F.S. Brașov. Astfel.

i

6—1, 4—6. 
Sîrbu 6—1, 6—2; 
Rado 6—0, 7—9,
— Adriana Călina 6—3, 6—1; Agneta Kun
— Hermina Zurălău 6—3. 6—3.

C. GRUIA-coresp.

CONSTRUCȚII" LA TENIS
lui de Construcții'. în afara celor 
mai buni tenismeni ai cluburilor 
bucureștene — Steaua, Dinamo, 
Progresul, — precum și ai Steagu
lui roșu Brașov, Politehnicii Cluj, 
la întreceri și-au confirmat parti
ciparea sportivi din Cehoslovacia, 
Cuba, Bulgaria, Iugoslavia, S.U.A., 
Turcia, Ungaria și R.A.U. Se aș
teaptă, de asemenea, sosirea unor 
jucători din Franța, Belgia, Polonia 
și Italia.

— Ne aflăm într-o tabără de 
pregătire (pînă la 1 august), prin 
care încercăm să restructurăm pe
rioada de pregătire în vederea unui 
sezon competițional și el re
structurat, în așa fel ca forma de 
vîrf să o dobîndim 
lună in care va fi 
Olimpiada, în 1972.
deci, cu 
formulă 
blemele

— De 
— în

nunchiat tot ceea ce are handba
lul românesc mai valoros — jucă
tori mai vechi și alții noi. Lucrăm 
pentru integrarea ultimilor în an
samblul și concepția echipei. De 
fapt, nu sînt jucători noi. sînt cu- 
noscuți, au — unii — chiar 30—40 
meciuri internaționale la juniori și 
tineret, dar treptele de titularizare 
în echipa campioană mondială sînt 
mai multe și mai grele. Alta este 
răspunderea în prima echipă. în 
orice echipă este nevoie — pe lin
gă jucători experimentați, de alții 
tineri, ambițioși, dinamici, care 
caută și trebuie să-și găsească lo
cul în formație. în cazul nostru 
este vorba de portarul N. Muntea
nu, crescut la Brașov și afirmat la 
Steaua, de Radu Voinea de la Uni
versitatea București, de consacra
rea și titularizarea ca pivot a lui 
Liviu Bota, de maturizarea lui 
Birtolom — deosebit de dotat pen-

Mihai BÎRA

0 REUȘITĂ DUMINICĂ CULTURAL-SPORTIVĂ 
LA IZVOARE

în prezența tovarășului Gheorghe 
Blaj, prim-secretar al Comitetului 
județean Maramureș al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, și a altor membri ai biro
ului comitetului județean de par
tid, a avut loc în comuna Izvoare 
cea de a treia ediție a Festivalu
lui tineretului și al oamenilor mun
cii, ediția 1971. în afara manifestă
rilor culturale care s-au bucurat 
de un deosebit succes (pe scena 
amfiteatrului natural au fost pre- 
zenți binecunoscuți cîntăreți de 
muzică populară ai plaiurilor ma
ramureșene), cei peste 10 000 de 
spectatori au aplaudat și evoluția

sportivilor. Au avut loc întreceri 
pe biciclete (sportivi de la Viitorul, 
Oțelul, Gloria, Chimistul etc.), me
ciuri de volei, fotbal, întreceri de 
carturi, tras la frînghie, mers pe 
picioroange.

Cîștigătoare a turneului de fotbal 
a fost Topitorul Baia Mare (Groa
pă, Suciu, Șerban, Czetela, Deji, 
Ghersan, Kuniad, Pop, Acoș, Neisli, 
Platka) care a totalizat 5 puncte. 
La volei turneul a fost cîștigat de 
echipa Sănătatea Baia Mate.

Cîștigătorilor, la toate disciplinele, 
le-au fost oferite cupe și alte 
premii.

Ludovic CHIRA, coresp.

POSESORII DE AUTOTURISME AUTO MOBIL IS TI!
T

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

I.I.L. CICLOF

Tn zona centrală a orașului, CICLOP vă 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.



CUPA INTERNAȚIONALĂ A F.R.V.

AZI, PARTIDELE DECISIVE
Programată a se desfășura In două 

serii, ,,Cupa internațională a F.R.V.“, 
a fost redusă, practic, doar la una, prin 
.neprezentarea la Piatra Neamț a echioe- 
lor planificate să joace alei (excepție 
făcînd Medicina București, care a sus
ținut două meciuri, cel de-al doilea a- 
mical, cu Ceahlăul P. Neamț), La Tîr- 
goviște, locul de desfășurare a celeilalte 
grupe, disputele continuă sub semnul e- 
chilibrului. Iată amănuntele transmise 
de la jocurile de ieri:

TIRGOVIȘTE. în localitate a continuat 
turneul feminin de volei dotat cu ,,Cupa 
Internațională a F.R.V." Deși nivelul 
tehnic al partidelor programate în ziua 
a doua nu a fost prea ridicat, din cauza 
pregătirii insuficiente a formațiilor par
ticipante, am asistat totuși la îniîlniri 
echilibrate și, totodată, disputate care au 
plăcut numerosului public prezent pe 
baza sportivă din incinta stadionului 
Metalul.

în prima partidă, studentele de la 
I.E.F.S. au întrecut, după o oră și ju
mătate de joc, pe Rapid cu 3—1 (13, 8, 
—5, 15). Bucureștencele s-au impus de 
la început printr-un joc mai eficace, 
dar în setul al treilea, după ce au avut 
inițial conducerea, au comis o serie de 
greșeli în organizarea jocului în atac, 
permițînd adversarelor să refacă han
dicapul și să cîștige detașat. Tn cel de-al 
patrulea set, după un început nesigur 
(I.E.F.S. conducînd la diferență), Rapid 
fi avut o serie de reușite în atac șl în 
linia a doua, izbutind să egaleze și apoi 
să ia conducerea în finalul setului: 15-14. 
însă, I.E.F.S. întărită cu cîteva jucătoare 
din echipa națională de tineret, a tre
cut peste momentul dificil șj a încheiat 
victorioasă întîlnirea. S-au remarcat: 
Pripiș. Caranda, Ghergheli — I.E.F.S., Ma
tes. Bălășoiu — Rapid. Au arbitrat bine: 
N. Găleșanu și E. Tudose.

în cel de-al doilea joc, care a 
mai plăcut ca spectacol, fără a 
păși însă nivelul celuilalt, s-au

joritatea atacurilor siblencelor. Acestea 
din urmă, deși au beneficiat de un blo- 
oaj mai bun, nu au arătat suficientă 
concentrare în jocul de apărate, lăsînd 
largi spații neacoperite, in timp ce în 
atac nu au speculat situațiile de dispu
nere a adversarelor, care își acopereau 
foarte bine zona de. fund a terenului, 
țintă constantă a atacurilor siblene. S-au 
remarcai: Milaneva, Savova, Radeva — 
de la învingătoare, Scliunn, Pavel, Cris
tina Popa de la învinse. A condus bine 
cuplul L. Păltinișân — N. Beciu.

Astăzi au loc ultimele meciuri: C.S.M. 
Sibiu — Rapid, I.E.F.S. — Akademik.

Aurelian BREBEANU

lipsa formației
Liberec, ieri

PIATRA NEAMȚ. în 
cehoslovace Lokomotiv 
după amiază în sala sporturilor din lo
calitate s-a disputat al doilea joc din
tre Ceahlăul p. Neamț și Medicina Bucu
rești, de data aceasta el avind un carac
ter amical. Victoria a revenit studente
lor bucureștene cu 3—1 (—5, 5, 1, 6). De 
remarcat că Ceahlăul a utilizat în se
turile. 2, 3 și 4 jucătoarele de rezervă. 
A condus N. Ionescu din București.

DUNAREA GALAJI - 
SELECȚIONATA DE TINERET

A CEHOSLOVACIEI
fost 

se de- 
_ . _ ______  ____ întilnit
formațiile C.S.M. Sibiu și Akademik So
fia. La capătul a aproape două ore de 
joc. voleibalistele sofiote au obținut 
victoria cu 3—2 (—10, 9, —10, 10, 9). Punc
tul forte al echipei învingătoare a fost, 
după părerea noastră, apărarea din linia 
a doua, unde Akademik a recuperat ma

25-3, LA BOX
la

întîlnirea
GALAȚI, 24 

corespondentul 
internațională de box dintre echipa 
locală 
tineret 
minată 
gazdă,

(prin telefon, de 
nostru).

Voleibalistele românce
au debutat cu succes
in turneul de la Varna

Dunărea și selecționata de 
a Cehoslovaciei a fost do- 
net de sportivii formației 

care au obținut victoria cu 
categoricul scor de 25—3. Ei s-au 
impus printr-un box mai tehnic si 
printr-o mai mare : 
lor. Este drept că 
zamăgit, evoluînd i 
teptărilor.

Am remarcat în 
lor pe AL Barbu 
I. Ciocoi (cocoș), 
Gh, Chihaia (ambii

forță a lovituri- 
oaspeții au de- 
sub nivelul aș-

BALCANIADA DE BASCHET A JUNIOARELOR

0 nouă victorie a echipei ROMÂNIEI: 79-59 cu GRECIA

SPARTACHIADA DE VARA
A POPOARELOR U.R.S.S
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

® Alekseev 4 recorduri mondiale la haltere ® V. Stankovici campion la

scrimă si M. Voronin la gimnastică • Cursa cidistă cu antrenament mecanic
a revenit lui M. Markov

VARNA, 24 (prin telefon). în fru
moasa localitate de pe litoralul Bulga
riei au început întrecerile din cadrul 
tradiționalului turneu rezervat echipe
lor feminine de volei. La actuala ediția 
participă reprezentativele : Ungariei,
R.D.G., Franței, R.P.D. Coreene, Ro
mâniei. Italiei șl Bulgariei. Cele șapte 
participante au fost împărțite în două 
serii. Din prima grupă fac parte : Un
garia, R.D.G., Bulgaria șl Franța, iar 
din cea de a doua : R.P.D. Coreeană, 
România șl Italia.

Voleibalistele noastre au susținut pri
mul meci în compania echipei Italiei 
abia sîmbătă dimineață, deoarece par
tida programată vineri a trebuit să fie 
«minată din cauza întlrzierii cu care 
a sosit lotul italian. Meciul sportivelor 
iromânce a fost fără istoric, jucătoa- 
irele noastre impunîndu-se categoric. 
Ele au învins, în mai puțin de 40 de 
minute, cu 3—0 (2, 4, 3). De mențio
nat că în ultimul set antrenorii romAnl 
au utilizat numai rezervele.

Alte rezultate : Bulgaria — Ungaria 
3—2, R.D.G. — Franța 3—0.

Duminică după amiază, începînd de 
la orele 18, formația noastră va susține 
cel mai important meci al seriei, întîl- 
nind reprezentativa R.P.D. Coreene.

cursul meciuri-
(cat. muscă), 

I. Dimache și 
la semiușoară).
T. SIROPOL

SATU MARE, 24 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Primul joc 
al echipei României la a Vl-a edi
ție a campionatului balcanic de 
baschet pentru junioare a coincis 
cu o victorie prețioasă, obținută în 
fața reprezentativei Bulgariei, cîș- 
tigătoarea competiției în anii pre
cedent. Succesul este cu atît mai 
valoros, cu cît meciul era consi
derat derbyul Balcaniadei, învin- 
gătoarea din această confruntare 
deschizîndu-și larg porțile spre 
titlu.

Debutul partidei nu a fost prea 
convingător. Jucătoarele noastre, 
evident dominate de trac, au co
mis multe greșeli de tehnică, apă
rarea nu a funcționat bine, iar 
aruncările la coș au fost impre
cise. Pe acest început timid al ro
mâncelor, sportivele oaspete nu 
s-au lăsat mult invitate la atac și 
au început să înscrie. Tuzova, o 
jucătoare de mare clasă, nu a pu
tut fi ținută de sportivele noastre 
și îngrijorarea a început să cu
prindă asistența, mai ales că ne 
aflam în min. 10 și scorul conti
nua să fie favorabil adversarelor ; 
22—16. Cinci minute mai tîrziu, ta
bela indica 28—22. A urmat, însă, 
o perioadă de două minute, în care 
Liliana Radulescu a fructificat trei 
acțiuni individuale, iar Maria Ro- 
șianu a completat-o cu alte două 
coșuri, determinînd schimbarea ra
portului de forțe : 30—28 
România (min. 
ment, aspectul 
bat radical, 
și-au recăpătat 
za le-a găsit în avantaj. La reluare, 
Tatiana Rădulescu nu a vrut să

pentrțj
17). Din acest mo- 
partidei s-a schim- 
Sportivele noastre 
încrederea și pau-

sa, 
de
a- 

ro-
că
nu

rămînă mai prejos decît sora 
Liliana, și a marcat o suită 
patru coșuri, care au adus un 
vans substanțial selecționatei 
mâne : 54—37. De subliniat
timp de cinci minute, oaspetele
au înscris nici un punct! In con
tinuare, româncele zburdă spre 
victorie, le reușesc toate acțiunile 
întreprinse. Scor final 80—64.

Ne este foarte greu să remarcăm 
pe vreuna din cele 12 baschetba
liste utilizate, dar vom sublinia, 
totuși, evoluția Tatianei șl Lilian#! 
Rădulescu, Măriei Roșianu șl Vlo- 
ricăi Balai.

Cele 144 de puncte ale tnttlnlrll 
au fost înscrise de Tatiana Râdu- 
lescu 17, Roșianu 24,_ Liliana _Ră- 
dulescu 
zaru 2 
Tuzova 
Fitkova 
rolova, 
Arbitrajul prestat de I, Uyguci 
(Turcia) și G. Tsolakidis "(Grecia) 
a fost excelent.

In ziua a doua a competiției. Ro
mânia a întilnit Grecia, de care a 
dispus cu 79—59 (27—22). în prima, 
repriză, antrenorii Gh. Benone și' 
Gabriela Both au folosit-o numai 
pe Balai din prima formație. Rezer
vele utilizate au dat satisfacție, iar 
Balai a fost răsplătită cu aplauze 
la scenă deschisă pentru spectacu
lozitatea 
sale. După pauză, au intrat ne te* 
ren toate jucătoarele de bază, care 
au evoluat bine și au determinat un 
succes net al echipei române. In ciu
da eforturilor vădite ale adversare
lor.

Cele mal bune : Balai, Roșianu, 
Prăzaru, Buga din selecționata noas-

tră, respectiv Skrivanou și Pourna- 
ro. Au arbitrat bine V. Lazarov 
(Bulgaria) și P. Kavcici (Iugoslavia).

în a doua partidă : Bulgaria — 
Iugoslavia 59—52 (35—23).

Duminică, în ultima zi, au loc me
ciurile România — Iugoslavia și 
Bulgaria — Grecia.

MOSCOVA, 24 (Agerpres). — 
Urmărite cu viu interes, la Mos
cova continuă întrecerile finale ale 
Spartachiadei de vară a popoare
lor U.R.S.S.

Concursul de haltere oferă ama
torilor acestui sport dispute pasio-

16, Balai 11. Buga 10, Pră- 
pentru România, respectiv, 
34, Pankova 8, Daskova 4,’ 
6, Stoeva 4, Zelikova, Ko- 
Marinova, Mileva cite 2. 

prestat de I._ Uyguci

și eficacitatea acțiunilor
f

PE TERENURILE DE TENIS
® Năstase a debutat victorios in „Turneul campionilor" • Echipa noastră 
eliminată din „Cupa Galea" • Turnee la Louisville și Winston 9 Unde se

dispută semifinala inter-zone Brazilia — Cehoslovacia ?
La Baastad (Suedia) a început com

petiția internațională de tenis „Tur
neul campionilor", la care participă 
și jucătorul român Ilie Năstase. In 
primul meci. Ilie Năstase l-a întilnit 
pe Ove Bengtsson (tenismanul nr. 1 
al Suediei) pe care l-a întrecut în 
trei seturi : 7-5, 6-4, 7-6. Foarte 
disputată, a fost partida dintre spa
niolul Manuel Santana și danezul Jan

amsterdam GHITESCU SE MENȚINE PRINTRE FRUNTAȘI
’ ’ ,

După o zi de repaus, turneele in
ternaționale de șah de la Amster
dam au fost reluate cu disputarea 
partidelor din runda a 9-a.

Tn grupa maeștrilor, Smejkal l-a 
învins pe Medina, Zuidemaa pe Van 
der Weide, iar Hecht a cîștigat la 
Kort. S-au încheiat remiză parti
dele Bojan Kurajița — Minici și 
Enklaar — Van Geet. Partida Ghi- 
țescu — Malich s-a întrerupt. In 
clasament conduce Smejkal (Ceho
slovacia) cu 6 puncte, urmat de 
Hecht (R.F.G.), Enklaar (Olanda) 
și Minici (Iugoslavia) cu cîte 5>/2,

GHIȚESCU (România) și Malich 
(R.D.G.) — 5 (1) p., Zuidentaa (O- 
landa) — 5 p etc.

în turneul rezervat marilor 
maeștri, lider continuă să fie 
Smîslov (U.R.S.S.) cu 6 puncte, se
cundat de Browne (Australia), Ree 
(Olanda) — 5*/z P, Portisch (Un
garia), Keres (U.R.S.S.) și Ilartoch 
(Olanda) — 5 p etc. Rezultate din 
runda a 9-a : Ree — Langeweg 
1—0 ; Uhlmann — Adorjan 0—1 ; 
Keres — Boboțov 1—0 ; Portisch— 
Scholl 0—1 ; Smîslov — Browne 
'/i — */2 1 Donner — Hartoch 
‘A — >/:2-

Leschly, în care victoria a revenit 
primului cu 7-5. 6-4. 5-7, 1-6. 6-3.

în al doilea meci. Ilia Năstase l-a 
învins pe Manuel Santana cu 2—6, 
6—7, 6-1, 7—5, 6-3.

★
Concursul internațional de la 

Kitzbiihel a continuat cu desfășura
rea partidelor din semifinalele la 
simplu bărbați. Ion Țlriac a fost în
vins de 
2—6, iar 
bley eu 
loc luni. , ... _
Tiriac, Graebncr întîlnesc 
Fassbaender. Pohmann.

★

In cadrul „Cupei Galea"
(echipe de tineret), la Marianske Laz- 
ne, în meciul dintre echipele Ceho
slovaciei și R. D. Germane, tinerii 
jucători cehoslovaci au obținut vic
toria cu 4-1. Cu același scor, forma
ția Suediei a întrecut echipa Româ
niei (Johansson, Johansson — Hără- 
dău, Marcu 6-8. 6-3. 6-2. 6-4 ; Sven- 
sson-Marcu 6-3. 6-2 ; Johansson-Hă- 
rădău 4-6. 6-2. 6-2).

Alte rezultate din această compe
tiție : Budapesta : Italia—Austria 5-0 ; 
Ungaria—Anglia 3-2 ; Torun (Polonia) : 
Franța—Polonia 5-0 ; Nîeuwpoort (Bel-

Orantes cu 6—7. 1—6, 6—3, 
Graebncr a dispus de Di- 

6-4, 7—5, 6—2. Finala are
Azi, în finala de dublu, 

perechea

la tenis

gia) : 
R. F.

Belgia—Elveția 4-1 ; 
a Germaniei 3-2.

★
turneul internațional

Spania-

de tenisIn -------- ----
de la Louisville (Kentucky), jucăto
rul iugoslav Nikola Pilici l-a învins 
cu 6-2, 4-6, .6-3 pe australianul Roy 
Emerson, iar olandezul Tom Okker 
a dispus cu 6-1. 4-6. 6-2 de austra
lianul John Alexander. Alte rezulta
te : Drysdale—Ralston 3-6, 6-3, 6-3 ; 
Ruffels-El Shaffei 7-5. 5-7. 7-5.

Turneul de la Winston-Salen (Ca
rolina de Nord) a programat două 
partide din cadrul sferturilor de fi
nală ale probei de simplu bărbați. 
Iugoslavul Zeliko Franulovici l-a e- 
liminat cu 5-7. 6-1. 6-3 pe ameri
canul Eric van Dillen, iar cana
dianul Mike Belkin 1-â învins cu 
6-1. 6-2 pe Jim Connors (S.U.A.).

★
Federația braziliană dezminte veș

tile, potrivit cărora meciul pentru 
semifinala inter-zone „Cupa Davis" 
cu echipa Cehoslovaciei ar urma să 
se dispute în Europa. Forul sud-ame- 
rican reamintește că regulamentul 
cere o schimbare automată a locului 
de discutare la fiecare nouă întilnire 
între două țări angajate în Cupa Da
vis. Or. echipa Braziliei a 
tima oară la Praga în anul

★
In cadrul turneului final 

petiției feminine europene 
pe echipe, dotată cu „Cupa Annie 
Soisbault". reprezentativa U.R.S.S. 
a învins cu 3-0 formația Olandei. 
Alte rezultate : Franța—Italia 3-0 ; 
Suedia—Ungaria 2-1 ; Cehoslovacia— 
Iugoslavia 3-0.

jucat ul- 
1968.

al com- 
de tenis

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

pur și simplu pe fotoreporterul nos
tru cînd acesta a încercat să reali
zeze o imagine la una .din aruncări. 
Campioana olimpică a luat conduce
rea cu 58,10, dar Menis și-a depă
șit propria stare de, inhibiție și a 
trimis discul la 58,84. Dinamovista a 
mai avut și o încercare. de 00 m. 
din păcate discul n-a lăsat urmă... 
Astfel că performera sezonului ră- 
mîne Argentina Menis care cucereș
te titlul de campioană și deține cu 
61,08 cel mai bun 
lui. Felicitări !

REZULTATE
m F (serii):

rezultat al anu-

TEHNICE :
... _ ______ __  1. Mariana Suman
Roman) 55,2; 2. Leontina Sălăjean 
Baia .Mare) 57,1; 3. Jakab Ana

,____ :. Cluj) 57,8; II. 1. Alexandrina
Bădescu (Rapid București) 58,0; 2. Sofia 
Cimpulungeanu (Viitorul București) 58,0; 
3. Felicia Bulzan (Universitatea Oradea) 
59,0: III. 1. Victoria Titu (Steaua) 58,4; 
2. Georgeta Zaharia (Rapid București) 
58,7 ; 3. Lăcrimioara Diaconiuc (C. A. 
Roman) 59,7; IV. 1. Maria Bădițolu (Po
litehnica Brasov) 56,8 ; 2. 
lordache (Metalul București) 57,6; 
lena Tărîță (C.A. Roman) 58,5; 110 
(serii): I. 1. Viorel Suclu (Steaua) 
2. Nicolae Perțea (Steaua) 14,6; 3. 
rentin Grlgore (Steaua) 15,1; II. 1. 
vin sebestien (Steaua) 14,4; 2. Dan 
dioșan (Dinamo) 14,5; 
(Politehnica Brașov) 14,7;
1. Elena Vintilă (Dinamo) 6.25 m — cam
pioană a României; 2. Cornelia Popescu 
(Rapid București) 5,98 m; 3. Marla Sa- 
lamon (Steaua) 5,96 m; 4. Alina Popesiu 
(Steaua) 5.96 m; 5. Dorina Cătineanu 
(Metalul) 5,73 m ; 6. Marcela Miloșoln 

• (CAU) 5,60; 100 m F (serii): I. 1. Valeria 
Bufanu (Rapid) 11,8; 2. Aurelia Mără- 
șescu (Steaua) 12,1; 3. Veronica Angliei 
(Metalul) 12.2; II. 1. Mariana Goth (Me
talul) 11,7; 2. Olga Damian (Politehnica 
Brașov) 12,1; “ " ”
12,3; — '
12.1;
12.2 .
100 m B (serii) : 
teanu (Steaua) 10.6 ; 2. T. Petrescu 
(CAU) 10,8 ; 3. Vlrgll Porojan (Rapid) 
10,9 ; II. 1. T. Szabo (Politehnica Ti
mișoara) 10,9 ; 2. A. Kdrilnczl (Politeh
nica Timișoara) 11.0 ; 3. Sorin Păsulâ

400 
(C.A. 
(C.S. 
(C.S.M.

I.

Gherghina 
" - 3. E-

m g 
14.1; 
Flo- 
Er- 
Hl- 

ștefan szatmarl 
lungime F :

3.
III. 1. Viorica Enescu
2. Alexandra Angelescu
3. Marioara Lazăr (CĂIT)

I. 1. Alex.
2. T.

Carmen Ene (Rapid) 
(Metalul) 

(CAU) 
■’ 12,4 ;

Mun- 
Petrescu

(Steaua) 11,0 ; 
(Steaua) 10,8 ; 2 
Cîmpulung Muscel) 10,9 ; 
minschi (Politehnica Timișoara) ;
I. C. Rizon (Steaua) 10,8 ; 2. C. Nemeș
(Dinmo) 11,0 ; 3. Ad. Darvaș (CSM
Cluj) 11,1 ; 400 m B (serii) : i. 1. v. 
Paul (Dinamo) 49,0 ; 2. T. Puiu (Rapid) 
49,5 ; 3. St. Nagy (U. Oradea) 49,8 ;
II. 1. Gh. Dulgheru (Dinamo) 49,0 ; 2. 
C. Novac (Politehnica Timișoara) 49,0 ; 
3. Fr. Gedeon (C.S.M. Cluj) 49,3 ; III.
1. Em. Tobias (Politehnica Timișoara) 
48,4 ; 2. M. Nicolae (Dinamo) 48,7 ;
3. Gh. Tănăsescu (St. r. Brașov) 49,0 : 
IV. 1. Alex. Sălcudeanu (Dinamo) 48,5 ;
2. M. Ling (CAU) 49,5 ; ’ “ ...........
(CAU) 50,7 ; suliță B : 1.
(Flacăra Suceava) 72,68 m 
al României ; 2.
m : 3. Marcel Petra (Steaua)
4. D. Silaghi (CAU) 66,56 m ; 
kulski (U. Cluj) 64,90 m ; 6. 
(CAU) 64,80 m ; înălțime B : 
Dosa (I. P. Tg. Mureș) — campion al 
României 2,12 ; 2. Șerban loan (CAU) 
2.08 : 3. C. Cirstea (Steaua) 2,04 ; 4. C. 
Seafeș (CAU) 2,00 ; 5. C. Dreptu (SSA 
București) 2,00 ; 6. G. Kicsid (Steaua) 
2,00 ; greutate B : 1. Adrian Gagea (Di
namo) 17,12 — campion al României ; 
‘ M. Iordan (SSA București) 15,92 ; 3.

Luchlan (Farul Constanța) 15,04 ; 
Gh. Dumbravă (Progresul București) 

5. V. Pop (Metalul) 14,62» 6. M.
14,10 ; 100 m F
Bufanu (Rapid) 

României ; 2. Ma
ll,7 ; 3—4, Viorica 

Aurelia Mărășeseu 
(Steaua)' 12,0 ; 5. ’Alexandra Angelescu 
(CAU) 12,1 ; 6. Olga Damian (Politeh
nica Brașov) 12,3 ; 110 m g ’ 
1. V. Suclu (Steaua) 13,9 - 
al României ; 2. N. Perțea 
14,2 ; " “ ---------------- —
4. St.
14.7 ; 
Glavă 
1 500 m F : 1. Marla Lirică (Metalul) 
4:27,3 — campioană a României ; 
talia Andrei (Rovine Craiova) 
3.. Ellsabeta Baclu (CAU) 4:29,5 ; 
ricioa Puică (Dinamo) 4:32,2 ; 5. 
beta Rută (Constructorul) 4ril4,2 ;
ns Arăsann iSteaual 4:37.2\ tr’

III. 1. 
Em.

Gh. Zamfirescu 
Georgescu (CSO 

3. M. Vos- 
IV.

3. D. Melinte
C. Grigoraș 
— campion 

St. Nagy (CAU) 70,44 
68,28 m ; • 

5. G. Pi-
A. Finte
1. Csaba

2.
G.
4.
14,82 .
Ardeieanu (Dinamo) 
(Finală) : 1. Valeria 
11,5 -- campioană a 
riana Goth (Metalul) 
Enescu (Metalul) și 
(Steaua) 12,0 ; 5.

tinală) ; 
campion 
(Steaua) 

3. Dan Hidioșeanu (CAU) 14,3 ; 
Szalmarl (Politehnica Brașov) 

; 5. FI. Grlgore (Steaua) 14,9 ; 6. Ton 
(Politehnica Timișoara) 15,1 ;

2. Na- 
4:29.4 ; 
4. Ma- 
Elisa- 

_________  ________ ___ — . . 6. Ioa- 
na Arășanu (Steaua) 4:37,2\, triplusalt ; 
1. Carol Corbu (Steaua) 16,56 — cam
pion al României ; 2. Șerban ''Ciochină 
(Metalul) lf,08 ; 3. V. Dumitres'cu (Di
namo) 15,44 ; 4. E. Rotam (Politehnica 
Brașov) 15,10; 5. St. Lenghel (Șc.Xsp.

Brașov) 15,04 ; 6. M. Calimante (UTA) 
14,96 ; 400 m F (Finala) : 1. Mariana
Suman (C. A. Roman) 53,9 — campioa
nă a României ; 2. Alexandrina Bădescu 
(Rapid) 54,9 ; 3. Maria Bădițoiu (Poli
tehnica
Iordache . . .
Zaharia (Rapid) 57,2 ; 6. Leontina Să
lăjean (C. S. Baia Mare) 57,4 ; 1 500 m 
B : 1. Petre Lupan (Steaua) 3:46,7 — 
campion al României ; 2. M. Neamțu
(Politehnica Brașov) 3:47,7 ; 3. loan Ni
colae (CAU) 3:49,9 ; 4. Fl. Sandru (Me
talul) 3:51.8 : 5. N. Dumitru (Metalul) 
3:52,6 ; 6. H. Mathes (CAU) 3:53,7 ;
100 m B (Finală) î 1. Gh. Zamfirescu 
(Steaua) 10,4 — campion al României ; 
2. Alex. Munteanu (Steaua) 10,4 : 3. T. 
Szabo (Politehnica Timișoara) 10,5 ; 4. 
T. Petrescu (CAU) 10,6 ; 5. S. Păsulă 
(Steaua) 10,7 ; 6. C. Rizon (Steaua) 10,7 ; 
disc F : 1. Argentina Menis (Dinamo) 
58,84 — campioană a României ; 2. Lia

Brașov) 56,2 : 
(Metalul) 56,9

4. Gherghina 
; 5. Georgeta

PROGRAMUL

Manollu (Metalul) 58,18 ; 3. Olimpia Ca
taramă (CSO Cîmpulung Muscel) 57,72 ;
4. Carmen Ionescu (Steaua) ’
ștefania Lesenciuc (Dinâmo) 
Maria Iii (CFR Timiș) 48,14 ;
(Finală) : 1. Nicolae Nicolae 
47,4 — campion al României 
Dulgheru (Dinamo) 47.5 ; " 
(Rapid) 47,5 ; 4. M. Ling (CAU)
5. Al. Sălcudeanu (Dinamo) 48,4 ;
Paul (Dinamo) 48,5; 10 ooo m: . 
Mustață (Dinamo) 30:02.0 — campion al 
României ; 2. Stelian, Marcu (Steaua)
30:09,4 ; 3. Ilie Cioca (Dinamo) 30:17,0; 
4. C. Andreica (Steaua) 30:30,2 ; 5. 
Păduraru (Metalul Roman) 31:26,0 ; 
M. Hatoș (Dinamo) 31:26.8 ;
4 x 100 F : 1. Rapid București 
Zaharia. Recu. Bufanu) 47.1 ; — 
pioană a României ; 2 Metalul 
rești 47,3 ; 3. C. A. Roman 47,4 : 
mânia jr. I 48.0 ; 5. C.A.U. 
S.S.A. București 50,5.

ZILEI A ll-a

3.

53,78 ; 5.
50.02 ; 6.
400 m B 
(Dinamo) 
; 2. Gh.

Puiu
48,4 ;

6 V.
1. N.

T.

M. 
. 6. 

ștafeta 
(Ene, 
cam- 

Bucu- 
4. Ro- 

48,1 ; 6.

și cele mai bune trei performanțe românești ale 
sezonului, recordurile naționale, europene și mondiale

"SW!

Const. Grigoraș, tulițașul care a produs marea supriză a 
campionatelor

Ora 17,00 • prăjină
5,05 Piștalu
4,80 Ligor
4,75 Anton

R.N. 5,10 ; R.E. 5,49 ; R.M. 5,49
• ciocan

(se dispută la Tineretului)
65,28 Tibulski 
64,00 Schneider 
62,48 Costache

R.N. 66,10 ; R.E. 75,48 ; R.M. 75,48
Ora 17,30 • 100 mg (serii)

13,0 Bufanu
13.6 Enescu
13.9 Mîrza

R.N. 12,9 ; R.E. 12,7 ; R.M. 12,7 
Ora 18,00 • 400 m g (serii)

51,4 Rățoi
51.7 Petronius 
52,0 Tănăsescu

50,8 ; R.E. 48,1 ; R.M. 48,1
• înălțime F
1,86 Popescu
1,78 Bonei
1,70 Vulescu

1,91 ; R.E. 1,91 ; R.M. 1,91
• disc B
60,44 Naghi
57.10 Sălăjean
50.10 Hegheduș

60,44 ; R.E. 68,06 ; R.M. 68,40
• greutate F
16,54 Sălăjean
16,22 Cioltan
15,62 Ionescu

R.N. 16,54 ; R.E. 20,43 j R.M. 20,43 
Ora 18,30 • 100 mg (Finala 1 și 2) 
Ora 18,40 • 200 m B (serii)

21,1 Stan
21,1 Dulgheru
21,1 Puiu

R.N. 20,9 ; R.E. 20,3 ; R.M. 19,8 
Ora 18,55 • 800 m F (terii c.t.) 

2:01,6 Sila!

2:08,6 Suman 
2:08,8 Baciu

R.N. 2:01,6 ; R.E. 1:58,3 ;
R.M. 1:58,3

Ora 19,10 • 200 m F (serii)
23.8 Bufanu 
24,2 Goth 
24,5 Anghelescu

R.N. 23,5 ; R.E. 22,5 ; R.M. 22,4 
Ora 19,25 • 400 mg (Finală)

* lungime B
7,85 Jurcă 
7,84 Sărucan
7,73 Zaharia

R.N. 8,01 ; R.E. 8,35 ; R.M. 8,90
• suliță F 
57,14 Becker 
53,62 Stancu

Q4.
R.N 60,68 ; R.E. 62,40 ; R.M.

Ora 19,40 • 800 m B (serii c.t.) 
1:48,6 Tit 
1:49,2 Damaschin 
1:50,4 Lupan

R.N. 1:48,2 ; R.E. 1:44,9 ;
R.M. 1:44,3

Ora 19,55 • 200 m B (Finala 1 
Ora 20,05 • 5 000 m

13:55,4 Scheible 
14:19,6 Mustață 
14:20,0 Marcu

R.N. 13 :49,8 ; R.E. 13:22,2 ;
R.M. 13:16,6

Ora 20,25 • 200 m F (Finala 1 
Ora 20,40 • 3 000 m obstacole 

8:35,2 Cefan 
8:55,0 Murgoci 
9:02,4 I. Dima

R.N. 8:34,0 ; R.E. 8:22,2 ;
R.M. 8:22,0

Ora 21,00 • ștafeta 4 x 400 m
(serii c.t.)

Ora 21,15 • ștafeta 4 x 400 m
(serii c.t.)

62,40

și 2)

Și 2)

B

F

Paul IOVAN

Entuziasm, bucurie, îmbrățișări după frumoasa victorie realizată de 
baschetbalistele noastre asupra reprezentativei Bulgariei.

Foto : C. CREȚU - Cluj

nante și prilejul de a asista la sta
bilirea de noi recorduri mondiale, 
în cadrul categoriei grea, Iuri Ko
zin.
567,500 
mii la 
egalat 
triotul ... .
Iul celor trei stiluri. în limitele a- 
celeiași categorii, Pavel Pervușin a 
corectat recordul mondial la smuls 
cu performanța de 170 kg.

Competiția de scrimă a început 
cu proba individuală de floretă — 
bărbați. Victoria a revenit campio
nului mondial V. Stankovici. pro
fesor din Lvov. în turneul final, 
Stankovici a obținut 7 victorii, în- 
trecînd pe Vladimir Denisov și 
Leonid Romanov.

Titlurile de campioni absoluți ai 
Spartachiadei la gimnastică (mas
culin) au fost cucerite de Mihail 
Voronin și pe echipe de selecțio
nata orașului Moscova.

In competiția de ciclism s-a des
fășurat proba de velodrom cu an
trenament mecanic. A terminat 
învingător Mihail Markov, care a 
acoperit în 60 de minute 69.500 km. 
Pe locul doi s-a clasat Ghenadi 
Harcenko — 69,370 km.

Ieri seara s-au încheiat întrece
rile de haltere cu categoria super- 
grea. Conform așteptărilor, primul 
loc a fost ocupat de Vasili Alekseev, 
care a obținut un rezultat fenome
nal i 640 kg — cu 10 kg mai mult 
decît vechiul record mondial pe 
care-1 deținea. Alekseev a corectat 
alte trei recorduri ale lumii t 225,5 
kg. la „împins", 180 kg. la „smuls" 
și 235 kg la „aruncat".

situat pe primul loc cu 
kg, a doborît recordul lu- 
stilul împins (204 kg) și a 
recordul deținut de compa- 
său V. Iakubowski la tota-

FOTBALIȘTI VEST-GERMANI 
ÎN FAȚA TRIBUNALULUI

MUNCHEN, 24 (Agerpres). — Ia 
Frankfurt pe Main. în fața „tribunalu
lui sportiv” al Federației vest-germane 
de fotbal a Început procesul jucătorilor 
Manfred Manglltz (F.C. ‘ “
Patzke șl Tasso Wild 
Hertha B.S.C.), acuzați 
trafic de prime ilicite, 
^aranjarea" rezultatelor

kSln), Berndt 
(ambii de la

de corupție si
avind ca scop 

_____ „____ __________  unor meciuri 
din campionatul țării. Alături de cei trei 
jucători este implicat și Gregorio Ca
nellas, președintele clubului Kickers 
Offenbach, care plătea diferite sume de 
bani pentru a evita retrogradarea clu
bului său._______________________________ I

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
„CUPA DE ONOARE“

RENATE! STECHER-MEISSNER
Potrivit unei vechi tradiții. în 

R. D. Germană se acordă cu pri
lejul fiecărui câmpionat republi
can de atletism „Cupa de onoa
re" acelui atlet care a obținut cele 
mai bupe performanțe. In acest 
an, invidiatul trofeu a fost atri
buit cunoscutei atlete Renate Sle- 
cher-Meissner, triplă campioană 
a țării. în fața celor 65 000 de 
spectatori prezenți pe stadionul 
central din Leipzig, Renate Ste- 
cher (care la 16 ani cucerea pri
ma medalie de aur) a fost intr-a
devăr revelația acestor întreceri. 
Performanțele ei sînt grăitoare : 
11,2 pe 100 rri, 2'2,7 pe 200 m și 
componentă în ștafeta de 4X100 
m a clubului Motor Jena, care a 
realizat timpul de 44,7 — nou re
cord de club al R. D. Germane.

Tînăra atletă este de o modes
tie exemplară. întrebată care este

„cheia succeselor" sale ea răspun
de invariabil : „O muncă susți
nută timp de 7 ani care s-a Îmbi
nat minunat cu îndrumările com-

petente ale antrenorului meu, 
Horst Hille". Intr-adevăr, merite
le acestui antrenor stnt incontes
tabile, deoarece Renate Stecher a 
eucerit la C.E. din 1969 locul II 
pe 200 m, locul I la ștafetă, a că
rei Gomponentă a fost, și 11,0 pe 
100 m — record mondial — tn 
1970 I La G.E. de Ia Helsinki, Re
nate 
teze 
tele

Steoher va încerca să reedi- 
suosesul obținut la campiona- 
naționale ale R. D. Germane

JOCURI SINDICALE
Sub semnul unei participări en

tuziaste; în Cehoslovacia a luat 
sfîrșit prima ediție a Jocurilor 
sindicale. Desfășurate pe parcursul 
a doi ani, jocurile au constat nu 
numai 
și din 
pentru 
tru in 
lei, au 
tice, expoziții 
pictură etc.

Finalele primei ediții a Jocu
rilor sindicale s-au desfășurat în

din competiții sportive dar 
întreceri 
cucerirea 
profesia 
avut loc

ale muncitorilor 
titlului de maes- 
respectivă. Para- 
manifestări artis- 
de sculptură și

OASPEȚII PALATULUI ALB
Bator, 
clasio 

sale
In centrul orașului Ulan 

o splendidă clădire in stil 
adăpostește sub coloanele 
albe numeroase săli de antrena
ment destinate sportivilor de per- 
fprmanță din Republica Populară 
Mongolă. Sub conducerea antreno
rului principal A. Ravsal, un co
lectiv de antrenori încercați se 0- 
cupă zilnic de desăvîrșirea mă
iestriei sportivilor veniți din toa
te părțile țării.

Astfel, halterofilul Nerguia, sub 
conducerea antrenorului T. Sam- 
bu, a obținut rezultate excelente 
la cele trei stiluri. La atletism, 
elevii antrenorului sovietic Bo
ris Samoilenko au îmbunătățit în 
decurs de un an 14 recorduri na
ționale. S-a remarcat atletul E. 
Beamjav deținător al recordurilor 
pe 100 m (10,6) și săritura în lun
gime (7,65) Echipa de gimnastică 
a țării este compusă din 11 fete 
și se antrenează sub conducerea 
lui T. ladamsuren, bun pedagog, 
reputat pentru modul de a lucra 
cu tineretul.

ba cel de al treilea etaj al clă
dirii se află sala de box, unde 
sub conducerea maestrului B. Gl- 
zot se antrenează numeroși tineri, 
atrași de acest sport oarecum nou 
In R. P. Mongolă, unde publicul 
sportiv este mal mult pasionat de 
lupte. Totuși, la competiția dina- 
moviștilor din țările socialiste, 
boxerii mongoli au ocupat locul al 
IV-lea, In mod deosebit s-a com-

portat campionul Ulan Batorului, 
Zoring, posesor al unor reale ca
lități.

ÎN CEHOSLOVACIA
orașul Kladno, un eentru cu vechi 
tradiții sportive muncitorești. 
Bineînțeles, nimeni nu a aștep
tat rezultate 
pul Jocurilor

extraordinare. Sco- 
_______ a fost de a atrage 

în activitatea sportivă mase cit 
mai largi de membri ai sindica
telor, In special din rîndurile ce
lor care nu sînt înscriși în aso
ciații sportive și care nu practică 
în mod organizat sportul.

înaintea finalelor a avut Ioc un 
seminar pentru activiștii sindicali 
care se ocupă cu organizarea ac
tivității sportive în uzine și în
treprinderi. Lecțiile au fost con
duse de metodiști sportivi expe
rimentați. de conducători sindi
cali, accentul punîndu-se pe dis
cutarea formelor de a atrage ti
neretul muncitor Intr-o activitate 
folositoare în timpul său liber.

Pentru tînărul schifist polonez Kazimierz Lewandowski, drumul 
spre J.O. din Montreal, în 1976, trece nemijlocit pe pistele albastre 
ale lacului Turaw, de lingă Opole, unde se dispută în aceste zile 
finalele probelor de canotaj academic din cadrul Spartachiadei na

ționale a tineretului din Polonia.

TELEX o TELEX • TELEX • TELEX o TELEX
La Schwerin (R.D. Germană) s-a desfă
șurat Intllnirea Internațională amicală 
de box dintre formația locală Traktor 
și echipa Metalul București. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 14—8 
puncte.

germanul Hartwig Steemken (pe &Da- 
niela“) a ocupat locul 4 tn 37,4.

scorul de 14—8

tn Canada^ echi-
_________ _________ (Grecia) a jucat 

la Montreal cu formația locală Olym- 
pique. Fotbaliștii greci au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (0—0) prin 
rile înscrise de Kyriakou (min. 61 
și Simigdalas (min. 73).

Contlnulndu-șl turneul 
pa de fotbal Apollon

golu- 
și 69)

Cu prilejul unui concurs atletic, desfă
șurat la Ylivieska, au fost stabilite două 
noi recorduri ale Finlandei. în proba 
de aruncarea discului, Kahma a realizat 
63,50 m, iar Kyosola a stabilit un nou 
record național la decatlon cu un total 
de 7 763 p. Pe locul secund s-a clasat 
Vesala cu 7 653 p.

meciul pentru locul 
a întrecut cu 63—62 
gări el.

3, formația Italiei 
(33—31) echipa Un-

După trei runde, In t“;~;„: L.1___
nai de șah de Ia Goteborg pe primul 
loc se află campionul mondial Boris 
Spasski (U.R.S.S.) șj marele maestru 
cehoslovac Vlastimll Hort cu cîte 2’h r>. 
fiecare. In runda a treia Spasski 1-ai 
învins pe suedezul Jansson.

turneul internațlo-

Voro- 
T___„___ ,____ _____ ____________ __ Polo
nia. jucînd la Jeszov cu o selecționată 
locală. Voleibaliștii sovietici au termi
nat Învingători cu scorul de 3—2 (15—6, 
5—15, 15—8, 16—15, 16—14).
■

Concursul internațional de călărie de la 
Londra a continuat cu desfășurarea 
unei noi probe de obstacole. în care 
victoria a revenit sportivului englez 
Alan Silver pe calul ■„Sweep". învingă
torul a parours traseul în 35,3 și 0 puncte 
penalizare, fiind urmat de amerioanul 
Bob Rldland pe ^Charles Stewart" — 

35,7. Principalul favorit al cursei, vest-

Echipa sovietică de volei Zvezda 
șiiovgrad și-a început turneul în

Cursa clclistă internațională contracro- 
nometru pe echipe, desfășurată in Ber
linul occidental, a revenit reprezentati
vei Italiei, care a acoperit 100 km în 
2 h 05,52. Pe locul doi s-a clasat selec
ționata Elveției cu 2 h 07,14.

Intre 31 iulie și 13 august se vor des
fășura Ia Caii (Columbia) jocurile spor
tive Pan-amerlcane. în programul com
petiției sînt înscrise întreceri de atle
tism, natație, baschet, volei. baseball 
etc.

Cea de a 10-a partidă dintre Petrosian 
și Korclnol conttnd pentru semifinalele 
campionatului mondial de 
amînată 
troslan.

-------- ------ dial de șah a fost 
din cauza îmbolnăvirii iul Pe- 

care conduce ou scorul de

Turneul 
chet de 
țoria reprezentativei Cehoslovaciei, 
în ultimul joc' a învins cu scorul 
93—79 (44—38) echipa Iugoslaviei.

5—4.

internațional feminin de 
la Palermo s-a încheiat cu

bas- 
vic- 
care 

de 
tn

Desfășurată timp de două zile ia Gljon 
(Spania), întîlnirea internațională de at
letism dintre selecționatele masculine 
ale Spaniei șl Irlandei s-a încheiat cu 
scorul de 107—102 puncte în favoarea 
gazdelor. Iată dteva dintre rezultatele 
înregistrate e 200 m — Klrwan (Irlanda) 
21,8; 1 500 m — Murphy (Irlanda) 3:47,1; 
lungime — Crespo (Spania) 7,31 mț 
3 000 m obstacole — Gudes (Spania) 
8:58,0; 110 tn garduri — Trianes (Spa
nia) 14,8.
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