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In ultima zi a campionatelor naționale de atletism

DOUA NOI RECORDURI ALE ROMÂNIEI
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NICOLAE CEAUSESCU

® în vizită la șantierele viitoarelor baze spor

tive de la Străulești, Fundeni și Pantelimon II

Din „Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, de educare mar- 
xist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor 

oamenilor muncii".„PREZENT!“TINERII RĂSPUND
„E»to necesară crearea unui larg curent de masă 

pentru participarea tuturor cetățenilor și în special a 
tineretului la acțiuni de muncă patriotică — pe șan
tiere, în industrie, în agricultură, în gospodărirea 
localităților".

dunarea — bine-zis îm
părțirea sarcinilor pe dife
ritele grupe — n-a ținut mult. 

Trecuseră cîteva minute peste 8,30 
cînd detașamentele de cite aproxi
mativ 50 de tineri s-au despărțit 
pornind în direcții diferite. Le aș
teptau fie împrejmuirea din prefa
bricate — neterminată încă —. fie 
lopețile stivuite la cîțiva zeci de 
metri cu care să niveleze movilele 
de pămînt care mai stăpâneau încă 
viitorul teren de fotbal, fie gră
mada mare de cutii de carton care 
trebuia sortată și vîndută apoi I.C.M.- 
ului, pentru cîteva bune mii de lei.

...în această dimineață de dumi
nică, din care două ore aveau să 
fie _ în virtutea unei convingeri 
proprii — o prelungire a unei săp
tămîni de muncă, 200 de tineri 
sportivi de la diferite întreprinderi 
ale Sectorului 8 — Uzina de cine
scoape, I.P.G.G., U.R.A. Grivița, 
Complex Triaj etc. — și-au dat în
tâlnire pe șantierul' viitoarei baze 
sportive Străulești. Au venit de di
mineață, așa cum șade bine bunilor 
gospodari, cu autocamioanele sau 
pe jos, au coborît glumind și rî- 
zîn>d, s-au împrăștiat cîteva clipe 
pentru a-și aranja probabil pro
gramul de ștrand de după-amiază, 
iar acum îi zăresc, mai aproape sau 
mai departe pe malul lacului, cău
tând să-și îndeplinească „norma" 
pe care fiecare și-o stabilise după 
propriile-i puteri.

Mă îndrept spre grupul cel mai 
apropiat. Sînt băieți și fete — saia- 
riați ai complexului Triaj. Lope- 
țile mînuite cu o pricepere demnă 
de admirat își continuă jocul, dar 
printre glumele încrucișate se face 
auzită vocea unui tînăr blond, dez
brăcat pînă la brâu l

— Ar fi bine s-o cunoașteți pe 
„șefa“ noastră. Ne organizează și 
conduce de acum opt săptămîni. 
De la sfîrșitul lui mai...

Este Florica Muntenescu, salaria
tă la revizia vagoane București- 
Grivița. O fata scundă, sub 22 ani. 
Nu vorbește mult. Aflu doar că 
cele două ore de muncă patriotică 
din fiecare duminică i-au intrat în 
obișnuință, („acum e un lucru nor
mal"), și că de-abia așteaptă 
joace volei — pasiunea ei — pe 
renul la care lucrează acum, 
întoarce din nou către tovarășii 
muncă și de serviciu...

Timpul trece repede, însă, și 
pe poarta terenului — acum plin 
de noroiul în care roțile mașinilor 
au lăsat urme adinei de 20 de cm. 
Nu înainte însă, ca tînărul blond, 
care mi-o prezentase pe „șefa" lui, 
să-mi arate unde vor fi cele trei 
terenuri de tenis, ceh de fotbai. a- 
poi popicărta și terenurile de bas
chet și volei, suprafața rezervată 
cartmgului, hangarul pentru am
barcațiunile de caiac și canoie. 
Mașina străbate greu grupurile 

celor 500 de tineri de la E- 
lectronica, Electrobobinaj, 

Muncă și Artă. I.P.It.S.-Băneasa
și altele, care muncesc —' oricine 
ar fi de acord ! — cu îndîrjire, pe 
Baza sportivă de la Fundeni a ti
neretului din sectorul 2. Aici lucră
rile se apropie de sfîrșit: terenul 
de fotbal este împrejmuit, cel de 
tenis de asemenea; se mai nive
lează unele suprafețe și se smulge

Radu TIMOFTE

Șl 0 PERFORMANTĂ DE VALOARE MONDIALA>
Duminica seara, la lumina reflec

toarelor, pe Republicii s-au încheiat 
finalele campionatelor naționale de 
atletism. Miile de spectatori prezenfi 
în tribune au aplaudat cu entuziasm 
pe sportivii, care, timp de douâ zile,

la sâritura în înălțime femei — Cor
nelia Popescu. O bund parte din
tre noii campioni ai României au 
dovedit un progres remarcabil, ne-au 
lăsat să le întrevedem frumoase 
perspective.

în general, spectatorii, specialiștii, 
antrenorii și atlefii socotesc — la
olaltă — o reușita a sportului nostru 
aceste campionate.

UN RECORD SURPRIZA...

Fără discuție, iubitorii de atle
tism și de statistici nu puteau o- 
rrite șansa Valentinei Cioltan în 
finala probei de aruncarea greută
ții. Cei 16,22 m — realizați chiar 
în acest sezon — o recomandau 
ca o adversară redutabilă a Anei 
Sălăjean. Totuși, ne obișnuisem de 
ani și ani (17 titluri consecutive !) 
ca brașoveanca să urce pe prima 
treaptă a podiumului, încît atunci 
cînd pe tabela de rezultate de 
lîngă cercul de aruncare a apărut 
la încercarea tinerei sucevence 
(după cum vedeți, un adevărat a- 
salt al Sucevei, declanșat sîmbătă 
de sulițașul Constantin Grigoraș !) 
16,58 m — nou record al Româ
niei — am avut o tresărire. Dar, 
așa este viața. Generațiile se suc
ced și am asistat la momentul 
emoționant al schimbului de șta
fetă. O fată de 19 ani ia startul 
avînd ca portebonheur un record 
național ! Ani Sălăjean, căreia îi 
mulțumim pentru prodigioasa ei 
carieră, pentru strădaniile și per
severența ei, poate fi mulțumită : 
ștacheta 
guranță

perforrranței va fi cu si- 
ridicată.

AH, VÎNTUL !

urmărit cu atenție pe Io-L-am
sif Nagy în timpul aruncărilor la 
disc. Am rămas cu convingerea că 
avea toate șansele să arunce peste 
61 m. Dar vîntul .s-a opus de fie
care dată, frînînd zborul discului 
spre record. Cu 57-,56 m Nagy ur
că însă pe prima treaptă a podiu
mului.

VALERIA BUFANU — A TREIA 
OARĂ PE PODIUM

1,87 m! încă o redută cucerită de Cornelia Popescu in titanica întrecere cu recordul mondial al lolandei Balaș 
Fotografii de V. BAGEAC

le-au oferit întreceri de o deosebită 
frumuseje, curse disputate pină la 
ultimul centimetru și decise la foto
grafie, confruntări de o rară dîr- 
zenie.

în ziua a doua, performanțele au 
fost mult mai bune. Arbitrii au con
semnat douâ noi recorduri ale Ro
mâniei (greutate femei — Valentina 
C:ol)an, 16,58 m și 400 mg — Ion 
Rățoi, 50,7 s), precum și o perfor
manță de valoare mondială : 1,37 m

D. VASILESCU Șl METALUL BUCUREȘTI
CAMPIONI Al MOTORETELOR ROMÂNEȘTI

După ce a cîștigat prima serie 
a probei de 100 m g cu 13,1 Vale
ria Bufanu a încercat în finală să 
lupte cu acele cronometrului (ad
versarele nu-i puneau nici o pro
blemă...) pentru a coborî sub 13 s. 

lipsa unei 
și vîntul), 

alt record : 
mai înaltă 

Așadar,

N-a reușit (poate și 
concurențe reale, poate 
în schimb a marcat un 
de trei ori pe cea 
treaptă a podiumului !
100 m, 100 m g și ștafeta 4 x 100

la
Campionatul repu- 

de regularitate și rezistență re- 
motoretelor românești s-a în- 
duminică la prinz după ce aler- 
din București, Ploiești, Zărnești, 
Brașov, Moreni și din alte centre

TTRGOVIȘTE, 25 (prin telefon, de 
trimisul nostru), 
blican 
zervat 
cheiat 
gători 
Sibiu,___ , _ , ______
au parcurs aproape 1 000 kilometri, im- 
părțiți în șase etape, consumate în două 
faze. Actul final al competiției, desfă
șurată timp de trei zile pe șoselele din 
jurul orașului Tîrgoviște. a supus pe cei 
30 de concurenți rămași în cursă la un 
dificil examen. Traseul, trecînd prin pa
tru județe, a cuprins drumuri de catego
ria I și a IV-a, cu numeroase serpen-

(Continuare în a 2-a)
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FINAIA „CUPEI FIOMANIFI"

tine,, cu urcușuri și coborișuri, triindu-î 
pe competitori nu numai după calităț le 
de piloți, ci și după felul cum și-au 
pregătit mașinile pentru concurs șl. mai 
ales, după operativitatea cu care și-au 
remediat diferitele defecțiuni mecanice 
apărute în timpul cursei. Cei mai te
meinic pregătiți s-au prezentat elevii 
antrenorului și mereu tinărului concu
rent Tr. Macarie (Metalul București), 
care au obținut o dublă victorie, ciști- 
gînd tricourile de campioni pe echipe și 
primul loc în clasamentul individual 
prin Dumitru Vasilescu. Aflîndu-se in 
permanență la egalitate cu prima for
mație a asociației sportive Torpedo Zăr
nești, aparținînd uzinei constructoare a 
motoretelor românești, metalurgiștii Tr. 
Macarie, D. Vasilescu, T. Popa și I. Ma
rinescu și-au impus superioritatea in 
circuitul de viteză pentru departajarea in 
clasament, unde și-au întrecut princi
palii adversari cu 23—60 puncte. în ceea 
ce-1 privește pe noul campion. D. Vasi
lescu. el a acționat prudent de-a lungul 
celor șase etape, terminînd cursa. îm
preună cu alți șapte concurenți, cu 0 
puncte penalizare. In circuitul de viteză

Tr. IOANIȚESCU

LA TIR CU ARCUL

Hristache NAUM

Din tribuna presei
Tocmai clnd para de foc a 

soarelui se topea după dealu
rile Cotrocenilor. Cornelia Po
pescu încununa titlul național 
cu cea mai bună performanță 
a scurtei ei cariere care a 
dus-o. din tabăra de tineret 
de la Mexico, pină în cercul 
elitei mondiale. în locul an
trenorului ei emerit, prof. 
Elias Baruch, am fi optat — 
măcar din considerente de 
tactică psihologică — pentru o 
tentativă la 1.92 m, prof ițind 
de excelenta disponibilitate de 
moment a elevei sale. Dar 
bucuria Corneliei a fost prea 
mare, deconectarea prea rapi
dă și încercarea de a pășiră 
în tară primatul lolandei Ba
laș a fost amînată pentru altă 
dată.

Ziua a doua a campionate
lor naționale, binecuvântată 

din nou de splendoarea vre
mii blînde, ne-a oferit satis
facții. și spectaculare, și pur 
atletice. Județul Suceava are 
toate motivele să fie mindru 
cu al doilea reprezentant lo
cal care urcă în vîrful podiu
mului, tînăra croitoreasă Va
lentina Cioltan, din comuna 
Corlata. care pune capăt 
domniei, de 17 ani neîntrerup
tă, a marii atlete Ana Sălă- 
jean, și încă cu un nou re
cord național.

Și de astă dată atletele au 
stăpinit aria interesului major. 
După ce Valeria Bufanu a ob
ținut al treilea colan trico
lor cu medalie de aur. Ileana 
Silai și-a confirmat clasa in 
tr-o cursă aproape solitară 
dominîndu-și mai curînd tru
pul. cu un simt extraordinar 
al timpului și al ritmului 
Curiozitatea acestei curse 
800 m a fost că a adus 
podium. dintr-o dată, 
campioane, semifondistele
care stăpînesc probele de 400 
800 și 1 500 de metri.

Este păcat că frumusețea 
celor două zile de întreceri 
atletice a fost întunecată de 
cîteva imperfecțiuni organiza
torice. Oricite eforturi vocale 
ar face un crainic care se 
luptă cu rafalele sonore de 
vînt și cu debilitatea mega
foanelor. tot rezultatul scris 
este mai apt să informeze pe 
spectatorii unui spectacol 
compus in proporție însemna
tă din combinații cifrice. Iată 
de ce nu putem înțelege lă
sarea în inactivitate a unei 
impresionante tabele electro
nice, care tace pe Stadionul 
Republicii în obscuritatea fun
dalului său negru. S-au inves
tit milioane de lei intr-un a- 
parat cu o menire precisă, 
care nu a fost procurat — cel 
puțin asa nădăjduim — doar 
pentru a dovedi că ne-am 
modernizat în sport.

de 
pe 

trei

Fundeni, Raza sportivă a tineretului din sectorul 2. Fotoreporterul nostru Theo Macarschi surprinde un mo
ment al duminicii de muncă patriotică in care fetele de la întreprinderea „Muncă și artă" s-ar putea lua la 

întrecere cu băieții

PENTRU PRIMA DATA,

SATU MARE, 25 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — în sfîrșit, 
baschetbalistele junioare ale Ro
mâniei și-au văzut visul realizat. 
Ele au cucerit, neînvinse, titlul de 
campioane balcanice ! După cinci 
tentative la edițiile precedente, 
iată că în a șasea au izbutit. De 
data aceasta, lotul antrenat de 
prof. Gh. Benone și prof. Gabriela 
Both s-a prezentat într-o formă 
sportivă optimă, evoluția lui avînd, 
pe tot parcursul campionatului, o 
valoare constant ridicată, fapt do
vedit și de scorurile cu care 
România a învins celelalte for
mații. Pentru ceea ce au realizat, 
echipelor și celor doi antrenori, 
sincere felicitări.

Publicul sătmărean a asistat în 
ultima zi a competiției la partida 
dintre selecționatele României și 
Iugoslaviei, care avea să decidă cîș- 
tigătoarea Balcaniadei. Sportivele 
noastre au început bine meciul și 
au luat imediat conducerea. A fost 
suficient, însă, ca în min. 10 (scor 
12—4) să-și permită un moment de 
relaxare și adversarele lor au re
făcut și au luat conducerea. Intro
ducerea în teren a Tatianei Rădu- 

s-a dovedit binevenită, deo-

A

Sîmbătă și duminică pe terenul 
7 Noiembrie din Tg. Mureș s-au 
desfășurat întrecerile finale ale 
„Cupei României" la tir cu arcul. 
Au participat 51 de concurenți 
din Petroșani și Tg. Mureș, la ca
tegoriile de clasificare a doua și a 
treia, concurînd la două probe : 
2 x 50 m și 2 x 30 m totalizat. în
trecerile au fost dominate de arca
șii mureșeni. Primele locuri au fost 
ocupate de : masculin — 1. Z. Be- 
nedek (Mureșul Tg. Mureș) 1 060 p, 
2. A. Ipo (Sănătatea Tg. Mureș) 
968 p, 3. L. Kedei (Voința Tg- Mu
reș) 926 p; feminin — 1. Rozalia 
Oros (P.T.T.R. Tg. Mureș) 820 p, 2. 
Ana Tatar (Mureșul Tg. Mureș) 740 
p, 3. Maria Dezsi (Mureșul Tg. 
Mureș) 705 p : echipe mixte — 1. 
Mureșul Tg. Mureș 3 323 p, 2. Să
nătatea Tg. Mureș 2 849 p, 3. 
P.T.T.R- Tg. Mureș 2 527 p. Conco
mitent, s-a desfășurat și „Cupa 
ziarului Voros Zaszlo", pentru 
maeștri și sportivi de categ. T (pro
ba simplu F.I.T.A.), care a revenit 
la masculin lui J. Heitman (Voința 
Tg. Mureș) cu 933 p, iar la femi
nin Margaretei Lazar (Mureșul 
Tg. Mureș) cu 984 p.

(Continuare în pag. a 4-a)
Victor BANCIULESCU

Dragoș NEAGU

alergători de cursă lungă

cu mina, pase cu 
distanțe mari, la

Băcăuanii, ca niște

Jucători și mingi. Vor urma pase, pase 
piciorul, preluări din orice poziție, la 

distanțe mici...
Foto :

În ultimul meci, România
oarece ea a reușit,. în numai trei 
minute, o suită de șase (!) coșuri, 
în felul acesta, România a egalat 
și s-a detașat cu 10 puncte- După 
pauză, disputa a continuat cu 
multă dîrzenie, dar avansul nu a 
mai putut fi recuperat de iugoslave. 
Finalul le arată pe surorile Tatiana 
și Liliana Rădulescu deosebit de 
eficace, iar Viorica Balai face de
monstrație de tehnică și 
tactică. într-un entuziasm 
descris, România învinge 
via cu 54—42 (31—21).

Cele mai bune : Tatiana 
na Rădulescu, Viorica Balai, Ma
ria Roșianu din echipa noastră, 
respectiv Vuzika Mitici, Liliana Vu- 
lekevici și Nevenka Tabakovici. 
Au arbitrat excelent I. Uyguc.i 
(Turcia) și G. Tsolakidis (Grecia).

în celălalt joc, Bulgaria — Grecia 
77—31 (39—23).

Clasament final : 1. ROMANIA 
6 p — campioană balcanică, 2. 
Bulgaria 5 p, 3. Iugoslavia 4 p, 4. 
Grecia 3 p.

PREDEAL, 25 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Pe o vreme 
mohorîtă. afară pe platoul din 
jurul „Trei Brazilor", fotbaliștii 
Bacăului aleargă de aproape o oră. 
Fug ca într-o probă de obstacole, 
cu dealuri, văi și gropi cu apă, fug 
imperturbabili, singuri sub ploaia 
obsesivă, ca alergătorii de cursă 
lungă, apar și dispar din nori, cea
ța e deasă, joasă, toată lumea 
aleargă (mai puțin Pană reținut în 
hotel de o nevralgie intercostală), 
dar Costică Rădulescu, antrenorul 
cu șapte vieți, tot strigă pină la 
obsesie : „Mai tare, mai tare, așa 
băieți, mai tare...". E un antrena
ment de dimineață, cel de rezis
tență, sever ca toate celelalte. Pen
tru că băcăuanii au venit hotărîți 
să tragă din greu în pregătirile de 
la munte, deoarece, spre deosebire 
de alte echipe, teamul de pe Bis
trița trebuie să fie Ia începutul lui 
august gata de asalt. îl așteaptă 
un turneu în U.R.S.S. (trei meciuri

gîndire 
greu de 
Iugosla-

și Lilia-

Paul 1OVAN

loan PAUȘ-corcsp.Iugoslavia 54-42

grele, cu Zaria Voroșilovgrad, lotul ■ 
olimpic al U.R.S.S. și Neftianik 
Baku) și băieții vor să se prezinte 
onorabil. După una din acele „re
prize" de dimineață, în timp ce ju
cătorii fac o baie fierbinte, iar Cos- 
tică Rădulescu trece prin fiecare 
cameră dînd indicații pentru re
paus și vitamina C „împotriva sur
prizelor", discut cîteva minute, fi
resc, despre pregătiri, cu Petrică 
Rădulescu, cel care de la 15 iulie 
este noul colaborator al celui care 
i-a fost cîndva elev la juniorii lui 
Dinamo Bacău-

— Antrenamentele acestea, zice 
Petrică Rădulescu, sint făcute în 
funcție de specificul și obiectivele 
echipei. Vom căuta să mărim vi
teza (element specific echipei, se 
știe, tînără) și rezistența (ceea ce 
ii lipsește). Așa cum s-au compor
tat băieții la primele antrenamente 
așteptăm să realizăm un potențial 
fizic foarte ridicat.

îmi mai spune că l-a simțit pe

Dembrovschi șocat de absența lui 
ca titular în. echipa națională și 
treaba asta l-a ambiționat, „omul 
cu statuie" începînd să trudească 
ca niciodată la antrenamente ; că 
Rugiubei și-a schimbat fundamen
tal felul de viață de cînd s-a că
sătorit, acum a devenit și student, 
el și cu Pană („și tare mă mai 
bucură toate lucrurile acestea").

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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La Ploiești,

Derbyul de trap

cu 10000 de spectatori
Ieri, pe cîmpul de 

curse din Ploiești, RA
PORT a cucerit cu de
zinvoltură cununa pe 
care o poartă după 
git, fiindcă a fost cel 
mai bine înzestrat pen
tru acoperirea parcursu
lui de mare fond.

înotătorii reșițeni 
au dominat concursul 

școlilor sportive
REȘIȚA, 25 (prin telefon de la cores

pondentul nostru). Și în ultimele re
uniuni ale concursului național rezervat 
Școlilor sportive, înotătorii reșițeni au 
dominat evident, cîștigind majoritatea 
probelor. De subliniat, recordurile per
sonale realizate de Camelia Vîjeu (200 
m mixt) șl Carmen Cehanzuc (400 m 
liber). Rezultate tehnice :

COPII CATEG. B : 100 m spate (b) s 
H. Habetler (Timișoara) 1:18,6, H. Luca- 
ciu (Sibiu) 1:19,7, I. Bender (Reșița) 
1:22,5; 100 m spate (f): Edit Puel (Reș.) 
1:21,2, Mariana Marin (Reș.) 1:29,1, Dia
na Dumitrescu (Ploiești) 1:30,0 ;

COPII CATEG. A : 100 m delfin (b) : 
M. Bîcleșan JReș.) 1:11,2, A. _

200 'm mixt' (f): Julieta Miroșu' 
2:47,4, Liselotte Seidl (Timiș.) 
Ioana Sporea (Reș.) 2:55,1 ; 4x100 m mixt 
(f): Reșița 5:19,4, Timișoara 5:30,1 Tg. 
Mureș 5:54,9 ;

JUNIORI : 1500 m liber (b): D. Wet- 
taneck. (Reș.) 18:42,2, S. Crăciun (Șc. 
Sp. 1) 20:25,8, H. Potocinik (Timiș.) 
20:27,2 ; 400 m liber (f): Carmen Cehan
zuc (Șc. Sp. 2) 5:15,6 (r.p.), Siegrid Sle- 
cian (Reș.) 5:28,5, Daniela Coroiu (Reș.) 
5:40,4; 100 m delfin (b): C. Rolic (Timiș.) 
64,1, E. Manoleseu (Șc. Sp. 2) 67,6 P. 
Ghindaru (Șc. Sp. 2) 68,7; 200 m mixt 
(f): Camelia Vîjeu (Șc. Sp. 1) 2:12,2

*.x. xuwcțaii (Reș.) 1 .TI,2, A. Barani 
(Reș.) 1:11,9. D. Gropșan (Reș.) 1:14,1 ;

(Reș.) 
2:54,3,

Doru GLAVAN

(Continuare in pag. a 2 a)



Azi, ia ora 18, in sala Floreasca

Demonstrație de gimnastică, cu participarea
si S.U.A

ÎNCEP SAHÎRJESCU (BRĂILA) Șl A. SUCIU

După întîlnirile oficiale de la 
Constanța, în cadrul cărora echipele 
de gimnastică ale României și S.U.A 
șț-att măsurat forțele în fața bri
găzilor internaționale de arbitraj, 
iată că și publicul bucureștean are 
prilejul să-i vadă la lucru pe cei 
mai buni gimnaști români și ame
ricani. în încheierea turneului lor 
în țara noastră, echipele reprezen
tative ale S.U.A. susțin azi după 
amiază, în sala Floreasca, de la 
ora 18,00, o demonstrație în cadrul 
căreia vor evolua și componenți ai 
selecționatelor României. Scăpați de 
obsesia exigenței arbitrilor, gim- 
naștii vor putea face din plin do
vada măiestriei lor, vor încerca să

prezinte spectatorilor cele mai grele 
și mai spectaculoase elemente din 
bagajul lor tehnic.

Va fi foarte interesant să-i vedem 
din nou la lucru pe învingătorii 
de la Constanța, Elena Ceampelea 
și Petre Mihaiuc, pe ceilalți com
ponenți ai echipelor noastre repre
zentative, pe Joan Moore și Gary 
Morava, cei mai bine clasați din 
echipele S.U.A., pe Katty Stewart 
(în foto), pe Janet Cantwell, pe 
Marshall Avener.

Atît gimnaștii români cit și cei 
americani vOr evolua la aparatele 
preferate, ceea ce asigură o notă 
în plus de spectaculozitate demon
strației de astăzi.

SE AFIRME !

MACARSCHI
Foto :

The o

avut o com- 
remarcabilă.

Sibianul Andrei Ga
vozdea a 
portare

SĂRITORII CLUJENI

campionatelor 
pentru juniori 
ziua a doua,

Marea surpriză a 
naționale de sărituri 
au produs-o ieri, în 
frații gemeni Francisc și Tiberiu 
Laszlo, din Cluj, clasați pe locu
rile doi și trei în ierarhia concu- 
rențiilor la trambulina de 3 m, îna
intea unor sportivi care dețineau, 
teoretic, șanse mai mari. Ne bucură 
performanța fraților Laszlo, deoa
rece ea demonstrează că la Cluj, al 
doilea oraș al țării ca dotare pen
tru această ramură a natației, în
cep să apară roadele muncii de 
pionierat a inimosului și neobosi
tului antrenor Dionisie Szabo care, 
deși pensionat, își desfășoară acti
vitatea ca voluntar. în rest, vom 
sublinia din nou decalajul valoric 
prea mare dintre fruntași și ceilalți 
concurenți, datorită nu atît unei 
evoluții la ce.' mai înalt nivel a 
primilor clasați, cit din păcate, pre
gătirii submediocre a celorlalți.

Rezultate. JUNIORI CAT. I, 
trambulina de 3 m : l.O. Lăzău 
(Crișul 
Laszlo 
Laszlo 
binata 
1148,15 
3. Al.
JUNIOARE CAT. I, platformă : ' 1. 
Ecaterina Dumitriu (Șeo-larul Bucu
rești) 319,15 p, 2. Irinel ■ Popescu 
(Școlarul) 242,70 p, 3. Mihaela An
drei (Progi'esul București) 181,65 p; 
combinată: 1. Ecaterina Dumitriu 
1063,55 p, 2. Irinel Popescu 890 p, 
3. Mihaela Andrei 695,20 - p ; 
NIORI CAT. A Il-a, 3 m : 
Nedelcu (Școiarul) 427,10 p, : 
Fabich (Șc. sp.Sibiu) 410,35 p. 
Fr. Kiss (Crișul) 332,40 p ;

ÎN „CUPA ORAȘELOR»
care, depășind categoric pe fostul 
lider, brăileanul Șt. Rusen, a luat 
conducerea în clasamentul general. 
Cursa de fond — pe 70 km, a avut 
prea puține acțiuni hotărîtoare din 
partea celor interesați să-i detro
neze pe brăileni de la conducerea 
în clasamentul pe echipe. Este vor
ba de bucureșteni, în primul rînd, 
și apoi de reprezentanții celorlalte 
orașe : Cluj, Tg. Mureș, Ploiești, 
Brașov. în consecință, o cursă 
pluton" pînă la km 50. 
alergători — care nu 
pericol pentru fruntașii 
tului — au fugit din 
sînt, în ordinea sosirii.
nea (București) 1 h 42:41, media 
orară : 40.740 km. 2. C. Tănâse
(Brăila), 3. A. Ardeleanu (Brașov).
4. Tr. Repede (Cluj), 5. Gh. Td- 
mescu (Ploiești), care au terminat 
cu un avans de 1 minut asupra 
plutonului.

Clasamentul general : 1. A. Su
ciu 7 h 35:27. 2. N. Andronache 
(Ploiești) 7 h 35:45, 3. Cr. Camer 
7 h 36:07, 4. Șt. Rusen 7 h 37:16,
5. I. Miculan (Ploiești) 7 h 37:32.

După trei etape, în clasamentul 
general pe echipe (seniori + ju
niori) continuă să conducă Brăila.

(BRAȘOV) NOII LIDERI
PLOIEȘTI 25 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Prima manșă 
a etapei a III-a din „Cupa orașe
lor", proba contratimp individual, 
a adus schimbări de lider atît la 
seniori cît și la juniori. în proba 
juniorilor, brăileanul C. Hîrjescu, 
acoperind 15 km în 21:27 (medie 
orară 41,958 km), a ieșit victorios, 
devenind totodată și noul lider. 
Pe locul doi, Z. Elekes (Brașov) 
21:47, urmat de V. Hoța (Tg. Mu
reș) 22:01 și de constănțeanul V. 
Horneț, revelația întrecerii. Sînt, 
așadar, semne că munca antreno
rului C. Dumitru începe să dea 
roade. A doua manșă — fond 50 
km — o probă cu prea mult „stu
diu" și ca atare anostă, urmare a 
tacticii învechite „de așteptare", s-a 
terminat cu victoria la sprintul fi
nal a lui C. Hîrjescu (1 h 14:48 ; 
medie orară 40,120 km), urmat de 

Ciobanu (Ploiești). A. Kertes 
și E. Dulgheru (Ploiești).

Hîrjescu 
12:51, 3. 
h 12:55.
M. Bă-

,de 
unde cinci 
prezentau 
clasamen- 

pluton. Ei 
1. I. Cer-

Emil IENCEC

cu

de 
fete, 
mai

R. D. Germană, Polonia, 
și România.
probă individuală încheiată 
seara a fost cea de du-

AU FOST DESEMNAȚI LAUREAȚII „CUPEI CARP AȚI"

A.
(Cluj)
Clasament general: 1. C.
5 h 11:51, 2. Elekes 5 h
A. Dumitrescu (Brăila) 5

La seniori, brașoveanul 
dilă a realizat cel mai bun timp 
pe 20 km contratimp individual : 
28:03 (medie orară : 42.785 km.). 
Pe locurile următoare : Cr. Camer 
(Brăila) 28:08, V. Budea (Brașov) 
28:12 și A. Suciu (Brașov) 28:18,

Actul final al primei ediții a Cupei
HUNEDOARA, 25 (prin telefon 

de la trimisul nostru).
Cel de al 127-lea meci al probe

lor individuale (Ovcaric-Popis) a 
încheiat prima ediție a „Cupei prie
tenia". competiție dedicată junio
rilor, care a reunit în cocheta sală 
Constructorul 67 de concurenți din 
6 țări socialiste: Bulgaria, Ceho
slovacia, - — —
Ungaria

Prima 
sîmbătă 
blu mixt, în care am putut con
semna cu satisfacție victoria cu
plului român Lidia Ilie — Mihai 
Bobocică, în fața cuplului ceho
slovac Lida Smidova — Pavel Ov- 
caric cu 2—0 (17, 18). Celelalte pro
be s-au desfășurat și încheiat în 
cursul zilei de duminică. Cea de 
dublu a fost net dominată de ju-

Oradea) 452,25 p, 2. Fr. 
(C.S.M .Cluj) 449,50 p, 3. T. 
(C.S.M. Cluj) 395,55 p ; colli
de trei probe: 1. O. Lăzău 
p, 2. A. Gavozdea 1134,75 p, 
Bagiu (CriȘill) 1027,75 p ;

; JU-
1. D.
2. G.

3.
com-

binată : 1. D. Nedelcu 1036,10 p 
Fr. Kiss 842,15 p.' 5. (j. Faoich
796,05 p ; JUNIOARE CAT. A Il-a, 
platformă: 1. Mihaela Atanasiu
(Școlarul) 148,40 p, 2. .Sorana Pre- 
lipceanu (Crișul) 137,55 p. 3. Lilia
na Popescu (Șc. sp. Sibiu) 135,40 
p; combinată: 1. Sorana Prelipcea- 
nu 906,35 p. 2. Mihaela Atanasiu 
738 p, 3. Angela Popescu (Șc. sp. 
Sibiu) 726,35 p.

ÎNOTĂTORII REȘIȚENI AU DOMINAT 
CONCURSUL ȘCOLILOR SPORTIVE 

(Urmare din pag. I)

D. STĂNCULESCU

BRAȘOV, 25 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru).

După patru zile de întreceri, 
duminică au luat sfîrșit jocurile 
din cadrul „Cupei Carpați". La 
capătul acestor dispute, urmărite 
cu viu 
tori ai 
voluția 
te și în special pe tînăra Aurelia 
Trifu, care a reușit frumoasa per
formanță de a cîștiga în fața cam
pioanei țării, Agneta Kun, cucerind 
astfel locul întîi, în proba. rezer
vată fetelor. A plăcut, de aseme
nea evoluția clujenilor Lucian 
Boldor și Gh. Komoroczi, a stelis- 
tului Viorel Sotiriu, cit și a bra- 
șovo-nului Iosif Kerekeș, ultimul

interes de numeroși ama- 
sportului alb, remarcăm e- 
bună a unor tinere rache-

TINERII TENISMENI DE LA

probei mascu-

importante re- 
ordinea fi-

Vera Rado —
6-2 ; A. Kun—
6-1 ; Aurelia

fiind cîștigător al 
line.

Iată, și cele mai 
zultate, precum și 
nală în clasament :

SIMPLU FETE : 
Adriana Călina 6-3, 
Valeria Balaș 6-4,
Trifu — Hermina Zurălău 7-5,6-4; 
Valeria Balaș — Hermina Zură
lău 8-6, 7-5, Aurelia Trifu—Agne
ta Kun 10-8, 6-3 (!). Clasament: 
1. Aurelia Trifu (Steaua), 2. Agne
ta Kun (Construcții Buc.), 3. Va
leria Balaș (Steaua), 4. Hermina 
Zurălău (Steagul roșu Brașov), 5-6, 
Vera Rado (Politehnica Cluj) și 
Adriana Călina (Construcții Buc.).

SIMPLU BĂIEȚI : Kerekeș—Ko-

DINAMO BUCUREȘTI AU CUCERIT

moroezi 6-2. 6-2 ; Boldor—Naghi
6-2, 6-3, Sotiriu—Komoroczi 6-3, 
6-3 ; Kerekeș—Boldor 1-6, 6-2, 6-4. 
Clasament: 1.
roșu), 2. Sotiriu 
dor (Politehnica Cluj), 
roezi (Politehnica 
ghi (.Sănătatea Oradea), -6. 
(Politehnica Cluj).

DUBLU FETE, finală: Hermina 
Zurălău, Vera Rado — Agneta 
Kun, Adriana Călina 5-7, 6-3, 6-4.

DUBLU BĂIEȚI, finală : Ke
rekeș, Sotiriu — Boldor, Komo
roczi 10-8, 6-4.

DUBLU MIXT: semifinale: Ve
ra Rado, L. Boldor — Hermina 
Zurălău, Kerekeș 5-7, 6-2, 6-0 :
Valeria Balaș, V. Marcu — Aure
lia Trifu, Gh. Komoroczi 7-5, 6-4. 
Finala : Valeria Balaș, Viorel Mar
cu — Vera Rado, Lucian Boldor 
0-6, 6-4, 6-0.

Kerekeș 
(Steaua), 
~ 4.

Cluj),

(Steagul
3. Bol- 
Komo-

5. Na- 
Dancea

Carol GRUIA

Prietenia-un succes categoric 
cătoarele noastre, în finală înt'il- 
nindu-se Lidia Ilie — Elena Con- 
dicaru cu Monica Hariga — Nico- 
leta Spiridon primele ciștigind cu 
2—0 (18, 19).

Cuplul Mobes — Stephan (R.D.G.) 
unul din favoriți a ieșit din cursă 
în primul tur din cauza acciden
tării primei jucătoare. Proba de 
dubiu băieți a opus cuplurile Ovca- 
ric — Sir.id (Cehoslovacia) și Stoia- 
nov — Kraev (Bulgaria), surprin
zător calificate în această finală. 
Succesul a revenit primilor 
2—1 (18, —12, 16).

Se poate spune că probele 
simplu, atît la băieți cit și la 
au fost presărate cu cele
multe surprize. De pildă Elena 
Condicaru (România) a eliminat-o 
pe maghiara Marta Csik, cu 2—0, 
într-una din cele mai spectacu
loase partide, pentru ca apoi să 
piardă neașteptat în fața Irinei 
Tothfalusi (România). De asemenea, 
poate fi considerata o surpriză și 
calificarea Nicoletei Spiridon în 
finală. Proba aceasta a revenit ti
nerei jucătoare Petra Stephan 
(R.D.G.) care și-a valorificat din 
plin potențialul ofensiv în fața Ni
coletei Spiridon și a cîștigat cu 
2—0 (12, 17).

Totuși, cea mai mare surpriză 
poate fi considerată calificarea în 
finala probei de simplu băieți a 
jucătorului polonez Popis. în anti
teză, trebuie consemnat faptul că 
în probele pe echipe, jucătorii po
lonezi n-au cîștigat nici un meci. 
Titlul probei de simplu băieți a 
revenit cehoslovacului Pavel Ov- 
caric cu 2—0 (15, 12) care a con
cretizat astfel superioritatea junio
rilor cehoslovaci în probele băie
ților. Juniorii noștri au fost pre- 
zenți în semifinală prin Bobocică, 
învins de cîștigătorul titlului.

în clasamentul general pe re
prezentative, pe primul loc s-a si
tuat Cehoslovacia, urmată de Ro
mânia și R. D. Germană.

Paul SLAVESCU

SÂPTÂMlNA ACEASTA VOM CUNOAȘTE
A .l-a competiție cu caracter 

republican a acestui sezori, cam
pionatul național al copiilor din ca
tegoriile A (13—14 ani) și 
ani), este programată în 
săptămînă. 
neață, pe blocstarturile 
Dinamo vor urca timp de 
zile aproximativ 250 de 
înotători,, 
remurile 
frunte cu 
Printrei ei, reșițenii Julieta Miroșu, 
Lavinia Donia, Ioana Sporea, M. 
Bîcleșan, bucureștenii ■ Eugenia 
Cristescu. Dana Pop, Elena Ivescu 
Silvia Ivescu. A. Horvat, A. Zaniu, 
ploieștenii Domnica Dumitru, Ad. 
Popovici, Dr. Aldea, sibianul 
Roth ș.a.

B (11—12
această

Incepînd de joi dimi- 
piscinei 

patra 
tineri 

care au îndeplinit 
impuse de federație, 

șefii pioinoției

ba- 
în 

’71.

PE CAMPIONII PROMOȚIEI DE COPII ’71
Programul competiției, cuprinde 

nu mai puțin de 54 de probe, fie
care avînd la rindul ei cel puțin 
două serii eliminatorii, fapt care 
atestă numărul mare de concu
renți ce-și vor disputa titlurile 
puse în joc. Seriile sînt programa
te în fiecare dimineață de la ora 
10, iar finalele după-amiază, de la 
ora 17,30. în regulamentul între
cerilor s-a prevăzut, pentru prima 
oară, că fiecare secție, avînd mai j- . +---- - jn concurS) esjc

și o ștafetă, iar 
unui concurent 
va fi penaliza

tei , sumă ce

mult de 4 sportivi 
obligată să înscrie 
fiecare retragere a 
înscris în program

cu o taxă de 25
va trebui achitată in ziua respecți- 

secretariatului de concurs.

fă

(r.p.), Rodîca Petruicft (Reș.) 2:44,8, Car
men Cehanzuc (Șc. Sp. 2) 2:48,7; 4x100 
m mixt (b): Șc. Sp. 2 4:39,0, Reșița 
4:47,3, Timișoara 4:50,1.

In ultima reuniune a competiției, Car
men Cehanzuc. Juliela Mirosu. Dietmar 
Wetterneck, Adrian Horvat și Carol 
Roiic, care s-au remarcat de-a lungul 
celor 4 zile de concurs, au cîștigat noi 
probe. Rezultate :

COPII CATEG. B : 100 m bras (f): Ana 
Georgiu (Reșița) 1:29.9 (r.p.). Camelia 
Fotescu (Ploiești) 1:32.0. Anca Bob o- 
halma (Sibiu) 1-32,1: 100 m bras (b): 
R. Crahmaliuc (Ploiești) 1:30,1, F. Bote- 
zatu (Galați) 1 31,3. A). Noapteș (Șc. Sp. 
2) 1:31,5;

COPII CATEG. A : 200 m liber (b) : A. 
Horvat (Șc. Sp. 1) 2:19.9, D. Roth (Sibiu) 
2:24,1, D Gropșan (Reș.) 2:27,7; 200 m 
liber (f): Julieta Mirosu (Reș.) 2:32 5, 
Lavinia Donia (Reș.) 2:36,4. Liselor e 
Seidl (Timiș.) 2:37.6; 200 m mixt (b): A- 
Horvat (Șc. Sp. 1) 2:36.4. Al. Barani 
(Reș.) 2:41,9, M. Bîcleșan (Reș.) 2:43 7.

JUNIORI : 200 m liber (b) : Carol Ro- 
lic (Timiș.) 2:1C,6. D. Wetterneck (Reș.) 
2:13.9. H. Potocinik (Timiș.) 2:14.7; ’00
m liber (f): Carmen Cehanzuc (Șc. Sp. 
2) 2:29,4. Siegrid Slecian (Reș.) 2:36 I, 
Cornelia Petratu (Șc. Sp. 1) 2:37.2: 90
m mixt (b): D. Wetterneck (Reș.) 2:25.1, 
E. Manolescu (Șc. Sp. 2) 2:31.2. P. Ghin- 
daru (Șc. Sp. 2) 2:35,9: 4x100 m mixt (f): 
Sc. Sp. Reșița 5:11,8. Șc. Sp. 1 5:14.0. Șc. 
Sp. 2 5:27.8.

în cadrul unei tentative. Judit Hun vădi 
(Reșița) a înotat distanța de 50 m bras 
în 42,6 — nou record național de fetițe 
(categ. B).

EUGEN IONESCU-CRISTEA A CÎȘTIGAT
1 MECI AMICAL

CURSA DE COASTĂ DE LA MATEIAȘ
LA SF. GHEORGHEnațional de vitezăCampionatul

în coastă lâ aiitbmdbiîisrn a înce
put ieri pe serpentinele Mateiașu- 
lui, din vecinătatea orașului Cîm- 
pulung-MuScel. La prima etapă, 
desfășurată pe un timp favorabil, 
au lăut parte 52 de alergători, cei 
mai mulți dintre ei dispunînd de 
mașini Dacia 1100 S.

Cum era de așteptat, lupta cea 
mai strînsă a av’d loc la clasa a 
V-a avansați, unde au concurat cei 
mai buni piloți actuali, în frunte 
cu Eugen Ionescu-Cristea și Au
rel Puiu. A cîștigat Ionescu-Cris
tea, realizatorul celui 
timp al zilei (3 :29,9). 
însă scutit de emoții, 
prima urcare, mașina

mai bun 
El n-a fost 
deoarece în 
sa a sufe-

(prin telefon, <le

I. GII1ȘA

ORADEA, 25 
corespondentul 
rile celei de a

constituit și o bu- 
vederea campiona- 
la categoriile co

la Cluj în această

Florin Segărceanu (Dinamo).
Maria Denov

GROZA"„CUPA DR. PETRU

Sosire am cursa cu peste 130 km/h. Foto : ȘT. CIOTIOȘ

TINERII RĂSPUND PREZENT!“

(prin telefon, de la 
nostru). — întrece- 
XIV-a ediții a tra

diționalei competiții de tenis pen
tru copii, dotată cu „Cupa dr. Pe
tru Groza" s-au încheiat duminică 
la prînz în localitate. Timp de 
cinci zile, 146 de participant și-au 
disputat cu ardoare șansele. Pe fru
mosul trofeu, transmisibil, cel de 
al 14-lea nume gravat va fi acela 
al clubului Dinamo Bucurerești 
(antrenor M. Bădin), care a intrat 
în posesia sa după performanțele 
obținute. Finalele au scos în evi
dență buna pregătire a tinerilor 
tenismani care au furnizat cîteva 
partide de bun nivel tehnic.

Iată numele cîștigătorilor, în or
dinea categoriilor de vîrstă: BĂ
IEȚI 17—18 ani : Octavian Vîlcioiu 
(U.T.A.) ; 15—16 ani : Florin Ma
nea (Dinamo); 13—14 ani: Lau- 
rențiu Soare (Steaua); 11—12 ani: 
Alexandru Cioclov (Steaua) ; 8—10

ani :
FETE 17—18 ani :
(U.T.A.) ; 15—16 ani : Mariana Ha
giu (Dinamo); 13—14 ani : Viorica 
Demeter, Doina Săbău (Sănătatea 
Oradea); 11—12 ani : Gabriela 
Dinu (Dinamo) ; 8—10 ani : Gabrie
la Szokă (Dinamo). Dublu băieți: 
Octavian Vîlcioiu (U-T.A.) — Radu 
Giurgiu (Sănătatea Oradea) ; du
blu fete : Mariana Hagiu — Cris
tina Bădin (Dinamo) ; dublu mixt:
Adriana Roșianu — Mihaela Du
mitriu (Steaua).

Clasamentul pe echipe: Dinamo 
București 40 p. Sănătatea Oradea 
36,5 p, Steaua București 27 p, U.T. 
Arad 20 p, Politehnica Cluj 7,5 p, 
Electrica Timișoara 5 p, Sănătatea 
Sf. Gglieorghe 2 p.

întrecerile au
nă repetiție în 
telor naționale, 
pii, care încep 
săptămînă.

DE JUNIORI In fata (Urmare din pag. 1)

UNUI NOU EXAMEN

După frumoasele evoluții, în par
tidele cu reprezentativa^ Uniunii 
Sovietice, actuala deținătoare a 
titlului european, naționala de ju
niori a țării noastre la polo rea
pare în fața publicului bucureș
tean. Ea va fi angrenată in între
cerile unui mare turneu interna
țional - „Cupa Prietenia" — ală
turi de cîteva puternice formații 
ca cele ale U.R.S.S., Ungariei, R. D. 
Germane și Cubei.

Cele 8 formați’ anunțate orga
nizatorilor au fost împărțite în 
două grupe : A — Polon,a, R. D. 
Germană, Ungaria și Cuba; B — 
România, Bulgaria, Cehoslovacia și 
U.R.S.S. în zilele de 28, 29 și 30 
iulie sînt programate întîlnirile 
din grupe. Echipa României se va 
întîlni, pe rînd, cu formațiile Bul
gariei (miercuri la ora 19), Ceho
slovaciei (joi Ia ora 20) și U.R.S.S. 
(vineri la ora 20), ultima partidă 
anunțîndu-se ca un derby al gru
pei. Sîmbătă și duminică vor avea 
lor meciurile semifinale și finale. 
Toate jocurile sînt programate la 
Ștrandul Tineretului.

iarba crescută între timp pe pista 
de atletism.

— Ultimele mari eforturi se de
pun acum Ia săparea șanțului hi
drant — îmi spune Dumitru Cre- 
țescu — secretar al Comitetului 
U.T.C. al Sectorului 2. Foarte cu- 
rind baza va fi terminată. Nu mă 
îndoiesc de aceasta, căci tinerii a- 
ceștia admirabili (nimeni nu are 
peste 25 de ani), vor eu tot dina
dinsul ca la 23 August întreaga 
bază să fie plină de sportivi.

Apoi am făcut noile cunoștințe : 
Ion Duță („am fost aici cînd nu 
era decît groapa; o groapă uriașă 
și urîtă“) și Mihai Nichifor secre
tarul' organizației U.T.C. a- Atelie
rului mecanic de la C.I.L.-Pipera. 
Erau amîndoi îngropați pînă la brîu 
în șanț, lingă ei se adunase o gră
madă mare de lut, dar asta nu îm
piedica grupul de la C.I.L.-Pipera 
să rîdă de glumele celor doi viitori 
titulari în echipa de fotbal. Ceva 
mai încolo un grup de fete „ata
cau" ca niște... băieți o movilă de 
pămînt pe locul unde curînd va 
trece o alee asfaltată ; patru tineri 
împing tăvălugul peste pista de să
rituri ; și aici și dincolo, fiecare 
caută să muncească pînă în mo
mentul in care nu va mai trebui 
decît să se pună firma la intrare :

— Aproximativ 3 200 de tineri 
bucureșteni au răspuns astăzi che
mării noastre la acțiunile de mun
că patriotică. S-a organizat astfel 
un larg front de activitate pentru 
amenajarea de noi baze sportive. 
Tineretul a arătat încă o dată că 
este pe deplin conștient de rolul 
său în societate, că nu precupețește 
nici un efort pentru a pune umărul 
Ia ridicarea obiectivelor noastre. 
Acfeste baze sportive sînt construite 
de tineri. De aceea, ele se vor afla 
în continuare în administrarea, or
ganizarea și folosința lor.

S-a făcut ora 10,30. Cele două ore 
de muncă patriotică se termină. Lo- 
pețile, cazmalele și tîrnăcoapele 
sînt încărcate în mașini. Șantierele 
de la marginea Bucureștiului se li
niștesc și așteaptă, cuminți, o nouă 
duminică. Sau altă zi, oricare din 
săptămînă. Pînă în momentul cînd, 
cei ce au muncit astăzi aici, vor. 
schimba șalopeta cu echipamentul 
de sport, lopata cu racheta de te
nis sau cu mingea de fotbai.

șantierele unor noi baze sportive 
I . bucureștene se înscriu armonios pe orbita realităților contempo- 

sane, existente în țara noastră. Munca patriotică este un factor 
esențial în educarea tineretului, în crearea unei conștiințe muncitorești, 
socialiste. Adeziunea voluntară la activitatea constructivă, desfășurată 
pe un front atît de larg, nu este altceva decît o nouă dovadă a respon
sabilității civice, a tinerei 
contribuția la înfăptuirea 
sportive, necesare întregii

rit o defecțiune, chiar pe prima 
partea a traseului de concurs. în
tre Ionescu-Cristea și Aurel 
Puiu (3 :32,4) s-a intercalat, în 
clasamentul general, brașoveanul 
Horst Graef, care a avut la dis
poziție o mașină puternică (BMW 
2002). Graef a sosit la mai puțin 
de 2 sec. de cîștigător.

Bine s-au comportat în această 
primă etapa și alergătorii Uzinei

Automobil 
da posibi- 
să execute 
lucru per-

SF. GHEORGHE, 26 (prin tele
fon). Formația locală de handbal. 
Oltul, a susținut astăzi un meci în 
compania selecționatei de juniori a 
țării noastre.

Acționînd ma decis, mai eficace, 
localnici) au obținut victoria cu 
23—19 (13—9). Din rindurile lor 
s-au impus Vida, Frenco, Raduly 
și Csatlos. Juniorii au comis nume
roase greșeli, mai ales în circulația 
mingii. Doar Vintilescu, Doaghe și 
Petru au jucat la valoarea lor.

„Baza sportivă a tineretului din 
Sectorul 2-Fundeni“.

e sus din Șoseaua Gării Că- 
țelu, se vede întreaga pano
ramă a viitoarei Baze spor

tive și de agrement, Fantelimon II 
a Sectorului 3. Și aici peste 300 de 
tineri muncesc pentru a avea tot 
ei la dispoziție teren de fotbal (ca 
oriunde 1), mai multe de tenis, mi
nigolf, debarcader, plajă, hangar 
pentru ambarcațiuni — într-un cu- 
vînt un nou punct de rezistență ai 
petrecerii cit mai plăcute și utile a 
timpului liber. Cu atît mai mult cu 
cît toate acestea se află pe malul 
lacului Fantelimon, unde se va a- 
menaja o pistă nautică internațio
nală

Avem șansa de a-1 întîlni aici pe 
tovarășul Dumitru Gheorghișan, 
prim secretar al Comitetului muni
cipal București ul U.T.C., de la 
care aflăm noi amănunte ale aces
tei duminici bucureștene încărcată 
de semnificații adinei.

Concluziile vizitei noastre pe 
bucureștene

«•aim ovicfi

„RALIUL ELEGANȚEI" MAMAIA '71

generații, ilustrînd hotărîrea ei de a-și aduce 
unor obiective industriale, social-culturale și 
națiuni.

CONSTANȚA, 25 (prin telefon). 
— într-o atmosferă caldă — și la 
propriu și la figurat — s-a desfă
șurat astăzi pe litoral „Raliul ele
ganței", admirabil organizat de 
A.C.R. Participare bogată (51 echi
paje) din care, alături de reprezen
tantele U.A.P. (Dacia 1100 și 1300) 
putem distinge și pe cei ai firme
lor Ford, Matra, Opel, Renauit etc. 
Traseul a fost parcurs fără proble
me. Slalomul și alte două probe 
speciale au făcut departajarea con- 
curenților, ducînd la premierea ce
lui mai bun. El este reprezentantul 
eleganței mediteraneene. Daniel, pe 
R 16, care a cîștigat „Cupa Raliu
lui". Au mai fost atribuite premiul 
de tehnicitate și alte premii spe
ciale. Raliul a înregistrat un fru
mos succes ce merită toată aten
ția, mai ales dacă ținem scamă de 
condițiile grele de participare (cir
culație rutieră, destul de bogată în 
această duminică).

Ileana ILIESCU

de autoturisme din Pitești, cîști
gă tori ai primului loc în clasa ma
șinilor Dacia 1100 S, prin Gheorghe 
Morase (3 :50,1). Piteșteanul este 
urmat la clasa sa de Marin Dumi
trescu (3 ; 53,8) și Darie Gologan 
(3 : 54,4).

Am notat prezența promițătoare 
în concursul le la Mateiaș și a u- 
nor piloți începători, Jintre care 
cei mai buni au fost Florin Bejan 
și Martin Santa.

A fost destul de inspirată hotărî- 
rea de anul acesta a 
Clubului Român de a 
litate fiecărui concurent 
cite două urcări. Acest
mite o mai justă ierarhizare a va
lorilor, făcînd totodată întrecerea 
mai interesantă. Credem însă că 
această nouă măsură pretinde o 
mai bună organizare a competiției, 
în sensul eliminării timpilor morți 
dintre manșe.

CLASAMENT : cl. a Il-a avan
sați: 1. E. Ionescu Cristea. (Flat 
850) ; 2. L. Moldovan (F. 850) ; 3. 
R. Bejan (Renault Dauphine) cl. 
a Il-a începători: 1. F. Bejan (F 
850) ; 2. P. Gnat (F 850) ; 3. A. 
Degi (F 850) ; cl. a îV-a avansați:
1. Gh. Morase (Dacia 1100 S) ; 2. 
M. Dumitrescu (Dacia 1100 S) ; 3. 
D. Gologan (Dacia 1100 S) ;
a IV-a începători : 1. M. Santa 
(Dacia 1100) ; 2. P. Chiorcea (Da
cia 1100) ; 3. A. Jurcă (Dacia 1100) ; 
cl. a V-a avansați: 1. E. Ionescu 
— Cristea (Renault 8 Gordini) ; 2. 
A. Puiu (R. 8G) ; F. Popescu (R 
8G) ; cl. a V-a începători : 1. C. 
Totoiescu (Dacia 1300) ; cl. a Vl-a 
avansați : 1. H. Graef (BMW 2002) ;
2. Borcsa (BMW 2002) CLASA
MENT GENERAL : 1. E. Ionescu — 
Cristea ; 2. H. Graef ; 3. A. Puiu ; 
4. F. Popescu 5. L. Borbely ; 6. I. 
Borcsa etc.

Gheorghe BRIOTA-coresp.

CAMPIONII MOTORETELOR ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. I)

el.

care avea să decidă campionul, metalur
gistul, a trebuit să facă față asaltului 
dat de stegarii brașoveni Tr. Moașa șt 
P. Lucaci, reușind să Intre în posesia 
invidiatului titlu și datorita unui dram 
de noroc (Tr. Moașa, care părea ca nu 
va mai putea fi ajuns, s-a răsturnat la 
un viraj cu trei ture înainte de sosire). 
Conform previziunilor, etapa finală des
fășurată duminică dimineață numai pe 
șosea asfaltată. între Tirgoviște — Găești 
— Blldana — Tirgoviște (117 km), nu a 
preat probleme concurenților. cel >pt 
alergători cu 0 puncte penalizare și 
echipele Metalul București șl Torpedo 
Zărnești. fiecare cu cîte un punct pe
nalizare, urmind să-și dispute intîieca- 
tea, pentru degajare, în două circuite de 
viteză. Cele două circuite (ale penallza- 
ților și nepenallzaților) au fost cîștigate 
ele Traian Macarie și, respectiv, Petru 
Lucaci. Clasamentele generale : ■ ■
dual — 1. D. VASILESCU "
5 p, 2. P. Lucaci (Steagul
6 p, 3. D. Moțișan (Victoria 
4. Tr. Moașa (St. r. Bv.) 12 
zincescu. (Loc. PI.) 13. P,
(Torpedo Zărneștl) 13 p, 7. Gh. Penclu 
(Ciclop Buc.) 24 p, 8: B. Manolesuu 
(Torpedo Zărnești) 27 p, toți cu 0 p. p. 
Echipe : 1. METALUL BUC. 1 p. p. (23 
p departajare). 2. Torpedo Zărnești 1 p. 
p. (60 p.), 3. Steagul roșu Brașov 19 p. p.

lndivi- 
(Met. Buc.) 
roșu Brașov) 
Moren:) 12 p, 
p. 5. M. Me- 
6.. P. Mircea

A
Tinerii noștri în competiții internaționale

• LA TURNEUL DE LA ZAKOPANE EMIL BUTU PE LOCUL 
II • ROMANIA — BULGARIA 4—5

ZAKOPANE, 25 (prin telefon). — 
în sala de sport din localitate a 
luat sfîrșit duminică seara, după 
trei zile de întreceri, tradiționalul 
turneu internațional de lupte libere 
„Panglica Tatrei", Dintre sportivii 
români participant la concurs, o 
frumoasă comportare a avut 
EMIL BUTU care a reușit să se 
claseze pe locul II. Iată, de altfel, 
rezultatele partidelor susținute de 
tinerii luptători români. E. Bu(u 
l-a învins prin tuș (min. 5) pe A. 
Smolinski (Polonia) și apoi a dis
pus, pe rînd, la puncte de Fr- Paul 
(Cuba), V. Panov (Cehoslovacia) și 
de A. Kudelșki (Polonia). în meciul 
decisiv însă, cu luptătorul bulgar 
P. Radev, a fost contrat în repriza 
secundă și învins prin tuș. N. Du
mitru, după două victorii în pri
mele tururi — b.t. (min. 4) A. Axel- 
son (Suedia) și b.p. J. Filkowski 
(Iugoslavia) — a fost întrecut în 
semifinale — p.p. A. Zgdzinski (Po
lonia) și p.p. T. Mustafov (Bulga
ria) — c]asîndu-se pe locul IV. M- 
Pîrcălab și Șt. Popescu au pierdut 
partidele susținute în primele tu
ruri.

BAILEȘTI, 25 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — Pe 
stadionul din localitate a avut loc 
duminică după amiază întîjiiirea 
internațională de lupte , greco-ro- 
mane dintre echipele de tineret 
ale României și Bulgariei. Chiar 
de la sosire oaspeților li s-a făcut 
o frumoasă primire la Consiliul 
popular al orașului.

Partidele, urmărite de numeroși 
spectatori, au fost viu disputate și 
de bun nivel tehnic. în final victo
ria a revenit luptătorilor bulgari 
cu 5—4. Rezultate tehnice! cat. 
48 kg : I. Gibu b.p. G. Gheorghiev, 
cat. 52 kg: FI. Răduț p.p G. Pe
trov, cat. 57 kg: M. Boțilă cîștigă 
prin neprezentarea adversarului, 
cat. 62 kg: C- Vîrțoșu și I. Petrov 
descalificați pentru luptă pasivă, 
<at. 68 kg : A. Popa p.p. V. Ciufu- 
dov, cat. 74 kg: Șt. Șerban p.p. 
I., Atanasov, cat. 82 kg: T. Ignă- 
tescu p.p. D. Ivanov, cat. 90 kg : D. 
Manea egal D. Cialcov, cat. 100 kg: 
A- Bucov egal I. Jelev, cat. +100 
kg: V. Dolipschi b.t. (min. 1) E. 
Stamenov.

N. draqanoiu
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ASTĂZI, MARȚI Șl MIERCURI - LA CENTRUL 23 AUGUST

CURSUL DE PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR 
SI MEDICILOR DIVIZIEI „A“ DE FOTBAL

AZI, ,,U" CLUJ (LOCUL XII)

re-

Universitatea Cluj, echipa care a 
promis mereu mult și, adeseori, a 
dat puțin. In campionatul pe 
care-1 dezbatem, chiar prea pu
țin față de pretențiile și calitățile, 
de atîtea ori probate, ale acestor 
fotbaliști talentați. Și în acest cam
pionat, Universitatea Cluj ne-a 
arătat, că a rămas aceeași echipă 
capriciosă, care după un joc bun 
face altul neașteptat de slab. Aceste 
oscilații au dus formația cu atîtea 
veleități spre subsolul clasamentu
lui, în rîndurile echipelor care s-au 
zbătut din greu să scape de ne
doritele locuri ce însemnau
trogradarea. In final, formația 
studenților din Cluj a ocupat po
ziția a 12-a, doar cu 
mai sus decît C.F.R.
cută ca o echipă mai modestă, dar 
In fața căreia studenții au pierdut 
trei din cele patru puncte puse în 
Joc.

Cu 10 victorii, 9 meciuri egale și 
11 înfrîngeri, cu un golaveraj 
(36—.35) modest, Universitatea rea
lizează sezonul cel mai puțin pro
ductiv. Eforturile înaintării au fost 
diminuate de slabul 
al liniei de mijloc și, în special, al 
apărării, în care Crețu, 
Solomon n-au mai fost cei 
pionatul precedent.

Fluctuațiile de formă, 
montul diferit de la o 
alta, au dus la instabilitatea for
mației, la atîtea și atîtea căutări, la 
promovări spectaculoase și plecări 
neașteptat de rapide ale cîtorva nu
me (Totoianu, Coca Mureșean), 
unele chiar necunoscute și celor 
familiarizați cu fotbalul și fotbaliș
tii primei noastre competiții.

două trepte
Cluj, cunos-

randament

Pexa și 
din cam-

randa- 
etapă la

de etape. Din acest punct de vede
re cred că avem de-a face cu un 
autentic record. Și dacă unii au 
reușit să intre în teren în 29, 28 sau 
25 de meciuri, ei n-au rămas în 
joc 90 de minute, căci „din mers", 
se produceau desele modificări 
în căutarea soluțiilor salvatoare.

IN POARTĂ au apărut patru- 
nume: Moldovan, Ștefan, Negru 
și Totoianu. Dintre ei, doar Ștefan 
a reușit să rețină atenția, în timp 
ce Moldovan a manifestat aceleași 
fluctuații și nesiguranță. Despre 
Negru și Totoianu nu se pot spune 
prea multe lucruri pentru că au 
venit, au jucat două și, respectiv 
un meci, și cu asta gata.

FUNDAȘII folosiți au fost 
șapte la număr, cu Pexa, și Crețu, 
componenți de bază, cu Solomon,

*meti 
ipi

Legenda

? i 3 •* â « -ioithăit fii
ETAPE

fptmct 
meci pierdut

bune din divizia A. Dar Anca, 
același jucător muncitor, a fost 
parcă mai confuz ca altădată, 
aportul său fiind d'e atîtea ori sub 
așteptări, iar Stîncel, modest, sîr- 
guincios, e drept, n-a reușit lu
cruri mari. Și atunci, au mai jucat 
la mijloc și Munteanu și Bungău, 
și un oarecare Coca, 13 minute 
și atît.

tul D. Mocanu a încercat integrarea 
în linia ofensivă, însă destul de ti
mid. In fine, Lică, (cîndva titular), 
Iordache și Mureșean au fost 
„tinerii de perspectivă".

„U“ Cluj a terminat greu 
pionatul. Un loc modest (12), 
evoluțiile sale (mai ales din
mele două etape, 2—2 cu Dinamo, 
la Cluj, și 1—4 cu Progresul) au 
lăsat un gust sălciu celor ce iubesc 
această echipă, cu
pabilă de o cu totul altă 
tare, dar mulțumită de fiecare dată 
cu puțin.

doar

cam- 
iar 

ulti-

media notelor 6,90), Ștefan (20 — 7,57), siguranță, ca- 
compor-

Media notelor : 6,89
Jucători folosiți : 24
Portari : Moldovan (10 meciuri —

Negru (2—8,00), Totoianu (1—4,00).
Fundași : Crețu (29—7,10). Pexa (28—7.64), Solomon (25—7,24), Cîmpeanu 

(21—7,05), Mihăilă (20—6,75), Poraschi (4—6,75), Șoptereanu (3—6,66).
Mijlocași : Anca (29—7,14), Munteanu (24—6,09), Stîncel (28—6,86), Bun

gău (5—6,50), Coca (1 — a jucat doar 13 minute).
Atacanți : Uifăleanu (28—6,57), Ardeleanu (18—6,50), Adam (29—6,75), 

Barbu (21—7,38), D. Mocanu (12—6,36), Lică (2—7,00), Iordache (3—4,50), Mu
reșean (2—4,00).

Golgeterii echipei : Adam (12), Anca (6), Barbu (6), Uifăleanu (3), D. 
Mocanu (3), Munteanu (2), Stîncel (2). Crețu (1). Mihăilă (1).

A pierdut 4 puncte la Steaua. (A pierdut 3 puncte la CrF.R. Cluj).
Antrenorii echipei : A. ȘEPCI — V. BALUȚIU.

marcat de o indisponibilitate pre
lungită, cu Cîmpeanu și Mihăilă, 
cînd titulari, cînd1 rezerve, cu un 
Poraschi ce se anunța un fundaș de 
mare perspectivă, dar care a fost 
folosit doar în patru meciuri.

în sfîrșit, ATACUL. Aici am re
marcat la timpul respectiv reveni
rea în formă a „bătrînului" Adam, 
pofta lui de gol și înțelegerea cu 
Barbu, aflat la unul din cele 
bune sezoane

mai
ale sale. Cuplul lor a

Constantin ALEXE

Timp de trei zile. începînd de azi, 
Centrul 23 August din Capitală va 
găzdui un interesant (și foarte opor
tun) curs de perfecționare pentru 
antrenorii și medicii echipelor de 
divizia A. curs organizat de Fede
rația română de fotbal în ajunul 
deschiderii sezonului oficial de toam
nă. important atit pe plan intern, 
cît mai ales pe plan internațional 
pentru fotbalul românesc — angajat 
in preliminariile Campionatului euro
pean, în preliminariile J.O. și in 
cupele europene ale cluburilor.

Structurat pe două direcții majo- 
cursul iși propune să fie o_ acti- 
tribună care să dezbată orienta- 

ofensivă a jocului echipelor 
noastre — temă de stringentă actua
litate, dacă avem în vedere concu
rența (pe planul eficacității), din a- 
ceastă toamnă, cu echipa Cehoslova
ciei în Campionatul european.

Pe de altă parte, in ultimii ani 
s-a făcut remarcată o înclinație e- 
xagerată a multor echipe de club 
românești spre jocul defensiv, care 
asigură adeseori puncte dar devine 
o frînă în evoluția jocului echipelor.

A doua direcție, a 
tă temă care va sta 
mai buni tehnicieni 
tat că la acest curs 
și tineri antrenori 
din diviziile B și 
analiza capacității 
liștilor.

Se vor dezbate 
și practice de care depinde amelio
rarea capacității de efort (la nivelul 
fotbalului european de frunt?), pre
cum și atît de importanta problemă 
a refacerii 
după efort.

Amintind 
prezentarea 
de cei mai 
trenori și medici) din 
mânesc, vizionarea unor filme docu
mentare ilustrative Ia temele dezbă
tute, precum și exemplificări prac
tice. vă anunțăm programul de azi :

doua importan- 
în atenția celor 
români (de no- 
au fost invitați 

de perspectivă — 
C) o 

de efort
constituie 
a fotba-

aspecte teoretice

organismului jucătorilor

că acest curs include 
unor referate susținut? 
apreciati teoreticieni (an- 

fotbalul ro-

O demnă deacțiune profesională interesul

i>
Trei binecunoscuți tehnicieni, antrenorii Angelo Niculescu, Titus Ozon și 

Gheorghe Ola consultînd agenda lucrărilor cursului
Foto 1 N. DRAGOȘ

Ora 8 : Deschiderea cursului de către vicepreședintele F.R.F. Ion Șiclovan.
Ora 8,15 : Raportul Colegiului central al antrenorilor privind campionaiul 

diviziei A ediția 1970/1971 — prezentat de antrenorul Emerich Vogi.
Ora 8,10 : Prezentarea unul film documentar din campionatul intern — co- < 

antrenorul Angelo Niculescu.
11 : Discuții.
12 : Concluziile lucrărilor de dimineață prezentate de prof. Nicolae ,

mentat de <
Ora
Ora

Roșculeț.
Ora 15 : Demonstrație practică a măsurării capacității de efort prin metode 

directe și indirecte — dr. Szoghy.
Ora 17 : Refacerea organismului — referat prezentat de dr. Drăgan.
Ora 18 : Informare asupra principalelor probleme dezbătute de cursul antre

norilor organizat de U.E.F.A. la Closter (Elveția). Antrenorul Angelo Niculescu va 
tace considerații generale asupra cursului, iar vicepreședintele F.R.F., Ion Șiclovan, 
.-a ține referatul prezentat la Closter și care are ca temă pregătirea jucătorului 
de elită.

Băcăuanii, ca niște alergători de cursă lungă Primele jocuri 
de verificare

(Urmare din pag. 1)

Tn campionatul 1970—1971, Uni
versitatea Cluj a folosit 24 de ju
cători, deci mai bine de două... 
echipe, în care nici unul dintre 
componenți n-a reușit să joace 30

la MIJLOCUL TERENULUI 
n-a fost mai puțină vînzolcală, 
deși cuplu Anca-Stincel părea că 
nu va avea contracandidați și că 
se va consacra printre cele mai

★

★

★

O secvenfă care 
va stărui multă vre
me în memoria iu
bitorilor de fotbal 
clujeni, 
executat 
o lovitură liberă și 
portarul Universită
ții. Negru, privește 
ca un spectator min
gea intrind în plasă 
Fază din meciul „U“ 
— Dinamo.

Deleanu a 
impecabil

Cu antrenorul principal Costică' 
Rădulescu, cel care a reușit să sal
veze „pluta de pe Bistrița" cînd 
nimeni nu mai avea tăria să crea
dă, cu acest om ambițios și pasio
nat după fotbal pînă la sacrificiu, 
n-am discutat prea multe. Știam 
că voi urmări antrenamentul de 
după-amiază, antrenamentul teh
nic, și acolo Costică Rădulescu va 
vorbi enorm cu băieții săi.

— Am multă încredere în acești 
băieți tineri și în colaborarea 
cu fostul meu profesor, Petrică 
Rădulescu. E greu să precizez ce 
loc vom ocupa in final, oricum în
tre 6 și 8, acestea sînt ambițiile 
mele, dacă nu și mai mari.

La ora 16, toată lumea se ,îm- 
. bardă- în autobuzul clubului și co
boară spre Predeal, la terenul ace
la din capătul drumului ce duce 
spre Pîrîul Rece. în mașină îl chem 

Dembrovschi alături. Să vorbim 
toate. „Toți băieții din

de-acum, gata! „Dembo" o să 
tragă tare la antrenamente!“

La 16,30 începe antrenamentul 
tehnic. Vreme încruntată. Afară 
plouă cu găleata. Stau sub o um
brelă, pe tușă, cu P. Gavrilescu, an
trenor la Centrul de copii al clu
bului, om care, deși în concediu, a 
venit să ajute echipa în primele 
zile la treburile administrative. 20 
de jucători (lipsește Pană) doi an
trenori zburdă prin ploaie. Pase 
cu mîna, apoi lucru pe perechi, doi 
cîte doi. ,,Preluări din orice pozi
ție- Sus, jos, transmiteți rapid. Și 
distanța mai mare. Mai mare, So
rine, uite cum lucrează Velicu“ 
strigă Costică Rădulescu. Peste 2—3 
secunde vocea sa răsună iar „Ni
meni n-are voie să stea. Florea, 
nu pasezi static !“ Cere mereu dis
tanța mai mare, cere viteză în exe
cuții; 'atenție la pase, cere seriozi
tate. Sar cîte nu cere. La o poartă, 
celălalt Rădulescu, Petrică, lucrează 
cu portarii Cizic și Fugaciu. Ulti
mul, în trening, e numai noroi, din 
cap pînă-n picioare. Și Petrică Ră-

ale Steagului roșutrec pe alături. De voie, 
voie, Ghiță devine portar, 
cîteva mingi uluitor, ca în 
nat. și prinde poftă de 
„Dacă îmi dați gol, vă dau prăji
tura diseară!“. Noroc că seara s-au 
servit piersici. .. .Ultimele 30 de 
minute au fost fericirea adevărată. 
După atîta chin și ploaie, a venit 
„miuța". Dembrovschi iese pe tușă, 
zice că nu mai poate, dar nu re
zistă tentației și-l văd alergînd în 
teren atunci cînd „arbitrul" Petri
că Rădulescu fluierase începutul. 
Ghiță e atacant la echipa în tre
ninguri. în poarta celor în maiouri, 
Fugaciu. Sori.i Avram deschide 
scorul pentru cei în treninguri. 
Imediat egalează Rugiubei. Pe mar
gine Costică Rădulescu spune con
vins „Dacă nu fac din Rugiubei — 
Dembrovschi cel mai bun cuplu 
din (ară, să nu-mi spuneți mie Ră
dulescu !“. Și, mai amintește ceva 
despre talentul lui Catargiu. Con
stantin și Mioc duc scorul la 3—1, 
Ghiță ratează de două ori și cere 
ca măcar una din ocazii să fie tre
cută la goluri. Sorin Avram în
scrie, egalează, devine primul gol- 
geter. Antrenorii vor să fluiere fi
nalul- „S-or fi săturat băieții de 
ploiae". Nici vorbă însă de așa ceva. 
Toată lumea vrea un învingător. 
După aprige dueluri, Sinăuceanu 
înscrie pentru... Dar ce importan
ță are pentru cine ? Tot lotul bă
căuan era învingător...

de ne-
Scoate 

campio- 
poartă i După cum se știe, brașovenii s-au 

numărat printre cei mai harnici în 
ceea ce privește reluarea pregăti
rilor. Grija lor se justifică, întrucit. 
la 8 august vor susține primul joc 
oficial cu Altay Izmir, în cadrul 
Cupei balcanice intercluburi. Actual
mente, elevii antrenorului Nicolae 
Proca au trecut la etapa jocurilor 
de verificare, susținînd în decurs 
de 24 de ore două partide 
cu divizionarele C, Metrom și 
Carpați, ambele din Brașov. Sîm- 
bătă, stegarii au învins pe Metrom 
cu 4—2 (1—0). iar duminică di
mineață pe Carpați cu 7—1 (4—0). 
în aceste partide au fost încercați 
toți jucătorii lotului formația de 
bază rămînînd, totuși, Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Olteanu, Rusu, 
Pescaru, Cadar, Ghergheli, Furnică, 
Balint, Gyorfi.

C. GRUIA — coresp.

echipă

meciuri bune.

unul din

i

realizat multe
n-a putut duce tot greul, căci Uijă- 
leanu rămîne talentul nefolosit și 
jucătorul capricios (3 goluri în tot 
campionatul). Pe stînga, debutan-

■ > *

MICROFOTBAL ÎN GIULEȘTI
Clubul Rapid va organiza în cu-' 

rînd o competiție de microfotbal 
dotată cu „Cupa 23 August". În
scrierile se fac în zilele de 26, 28 
și 30 iulie. la ora 17, la stadionul 
Giulești. Se pot prezenta individual, 
băieți și... fete avînd împlinită 
vîrsta de 14 ani, sau pe echipe for
mate din 4 jucători.

490 DE ARBITRI VOR CONDUCE
MECIURILE DIN DIVIZIILE A, B Șl C
Prima ședința de lucru a noului Colegiu central al arbitrilor

Ieri dimineață, la sediul F.R.F., 
a avut loc constituirea și prima șe
dință de lucru a noului Colegiu cen
tral al arbitrilor. Spre deosebire 
de trecut, acest organism va fi mult 
mai reprezentativ, în rîndurile lui 
fiind chemați să activeze cîțiva re
prezentanți ai provinciei, ai colegii
lor județene, cu merite recunoscute 
în activitatea tehnică și organiza
torică depusă în slujba arbitrajului.

Noul Colegiu central al arbitrilor 
are 21 de membri. Șapte dintre ei 
formează Biroul Colegiului. Este 
vorba de Andrei Rădulescu, preșe
dintele Colegiului central al arbitri
lor, Vladimir Grosu, Ion Berdilă, 
Alexandru Tenescu, Ioan Dumitres- 
eu-Budești, Ion Marinescu și un al 
șaselea membru care n-a fost nu
mit încă. Ceilalți membri ai Cole
giului sînt următorii : Mircea Gră
dinarii (Iași), Victor Purcărete 
(București), Marcel Lăzărescu (Vil

cea), Ștefan Sipoș (Cluj), Gheorghe 
Osiac (Timiș), Nicolae Macovei (Bi
hor), Aurel Eftimie (Brașov), Fran- 
clsc Balmuș (Galați), Gheorghe An- 
derco (Satu Mare), Vasile Drug 
(Ilfov), Octavian Comșa (Craiova), 
Alexandru Ionescu (Prahova), Mir
cea Sadoveanu și Simion Mîndreș 
(București).

în cadrul acestei prime ședințe 
de lucru a fost stabilit lotul celor 
490 de arbitri divizionari (34 — A, 
115 — B și 341 — C), care urmează 
să fie supus spre aprobare Birou
lui federal. Lotul cuprinde 44 de 
arbitri în plus față de anul trecut, 
fără să se fi putut rezolva toate 
propunerile înaintate de către Co
legiile județene. O lărgire și mai 
mare a loturilor republicane de ar
bitri ar fi limitat activitatea fie
căruia dintre ei, ăr fi Impietat a- 
supra continuității, atit de necesară 
în arbitraj.

Colegiul central a ajuns la con
cluzia că, în fiecare lot, este ne
cesar să se stabilească două grupe 
valorice, comanda meciurilor, mai 
ales a celor cu o miză deosebită, 
urmînd să fie încredințată arbitri
lor cu cea mai mare personalitate 
și valoare. Problemele de perspec
tivă pun, însă, la grea încercare Co
legiul central al arbitrilor, o serie
de arbitri buni apropiindu-se de 
vîrsta retragerii (Iosif Ritter, Vasile 
Dumitrescu și Cornel Nițescu 49 de 
ani, Ghevorc Ghemigemi și Em. Vlai- 
culescu 48 de ani, Victor Pădurea- 
nu și Au/ei Bentu 47 de ani) iar la 
orizont profiiîndu-se prea .puțini 
bitri tineri, cu posibilități. i 
despre această' problemă, 
despre altele reieșite din ședința 
de lucru de ieri dimineață, ne vom 
ocupa, pe larg, într-un viitor ma
terial.

i ar- 
Dar. 

ca și

în fața a peste 10 000 de spectatori

ÎN CUPA INTERNAȚIONALA „VOINȚA 

SUCCESE ROMÂNEȘTI ÎN SERIE

Hotelul Trei brazi. O nouă ieșire spre
știți fotbal. Depinde cuni ne pre
gătim". Aduc vorba, așa, 
parte, despre națională. ___
brovschi strîmbă puțin din nas, dă 
din cap zimbind, după care vor
bește siheer cum îi este felul „Voi 
munci mult, ca în ziare să nu mai 
apară cînd se anun(ă lotul : X sau 
Dembrovschi; Y și Dembrovschi. 
Ci Dembrovschi sau.. ■ ; Deni- 
brpvschi și... A fost și vina mea. 
Nu m-am omorît cu firea. Dar

pe de-
Dem-

acele antrenamente aspre... 
duleseu nu-1 lasă să respire. îl „tor
turează" continuu. O minge, două, 
nouă... cine le mai poate ține so
coteala. Și intră Cizic în poartă. 
Feste cîteva minute devine o si
luetă neagră și el. Scuipă noroi. 
Și mai cere cîteva mingi. Petrică 
Rădulescu, fost portar de națio
nală, îl plimbă, dintr-o bară în alta. 
Vine și Ghiță, dar nu ca portar- 
Promite 10 goluri din 10 lovituri 
de la 16 m. Primele două șuturi

RAPORT A DEMARAT IREZISTIBIL CIȘTIGIND DERBYUL!

SFÎRȘIT DE VACANTĂ

CLUJ, 25 (prin telefon). — O 
vreme splendidă și o bună organi
zare au contribuit la succesul „Vo- 
ințiadei” de orientare turistică, des
fășurată concomitent cu competiția 
internațională, deschisă membrilor 
din asociațiile sportive ale coopera
ției meșteșugărești din Cehoslovacia 
(„Start”). Polonia (..Start”), 
(„Spartakus") și Bulgaria 
temvri").

întrecerile au avut loc în 
Făget, pe trasee destul de 
dar ușor de urmărit pe excelentele 
hărți asigurate de organizatori.

în campionatul asociației Voința 
s-au impus sportivele din Bucureștii 
(clasate pe locurile I și II) și spor
tivii din Cluj (cu două prezent? în 
primele trei locuri). De remarcat că 
in cadrul cupei internaționale, 
prezentanții cooperației 
meșteșugărești au dominat 
bele individuale cît si în

Iată rezultatele tehnice 
trate :

INDIVIDUAL — feminin (7 540 m
— dif. niv. 315 m — 9 posturi con
trol) : 1. Alieta Cotitosu (București) 
121:46 ; 2. Vera Zemankova (Start
— Cehoslovacia) 125:42 (contează

Ungaria
(„Sep-

pădurea 
dificile,

re- 
noastr? 

atit pro- 
ștafcte.

înregis-

numai în clasamentul cupei 
ționale) ; 3. Georgsta 
rești) 126:38 ; 4.
(Timișoara) 141:11. 
m — dif.
control) : 
97:02 ; 2.
ra) 105:55 
(Start — 
tează numai în 
internaționale) ;
(Cluj) 111:14.

ȘTAFETA — 
4 990 m + 4 680 
200 m ; 190 m ; 
UCECOM I (G. 
Cotițosu) 
(Anneliese Martin Schwartz. 
Băbeanu. Elena Badea) 229 :05 ; 
Start 
kova. Vera Zemankova, Vera 
gradova) 
7 480 m ; 
240 : 240 
UCECOM 
șan, Șt. Laza) 191:22; 2. UCECOM II 
(Enydi. 
205:15 ; 
Dfăgan, 
210:20.

interna- 
(Bucu- 

Ciuleac 
(11 080 

posturi 
(Cluj) 

Andrei Feneșan (Timișoa- 
; 3. Bohumil Zemanek 
Cehoslovacia) 109:43 

clasamentul 
4. Andrei

Liță
Mariana

Masculin
nivel 440 m — 13
1. Ștefan Laza

(con- 
cupei 
Enydi

mfeminin (6 570 
m ; dif. niv. 250 
p.c. 7 :
Liță. M. Ciuleac, 

218:47 ; 2. UCECOM

+ 
m;

1. 
A.
II

Nicole 
3. 

Cehoslovacia (Marie Hurus- 
Un- 

286 :20. Masculin (9 560 m; 
6 880 m ; dif. nivsl 340 : 
m ; p. c. 10 : 6 ; 7): 1.
I (C. Angheluță. A. Fene-

5 ; 4) :

V. Mark, P Horvathv)
3. UCECOM — juniori (E.
V. Tomescu. P. Zaharescu)

Nușa DEMIAN

Derbyul este alergarea care — proape întotdeauna suspipiuni și ca 
atare și nouă ne vine greu să con
cepem că dacă Talion, Talaz sau 

’ Seceriș ar fi fugit la egal cu în
vingătorul de ieri, ar fi cedat a- 
cestuîa. în orice caz, această re- 
marcă nu trebuie să scadă cu ni
mic din meritele antrenorului Ghe- 
Tase Avram,, care .s-a străduit mult 
— spre lauda sa — să echilibreze, 
pînă la perfecțiune, pe Raport. Ieri, 
l-a condus impecabil, forțînd alura 
Pe ultima mie de metri, pentru a 
nu oferi nici o contrașansă lui 
Gînd.

Pe prima mie de metri, Mira 
a fost pe primul plan al alergării. 
Apoi, Gînd a trecut la conducere, 
încercînd să-și creeze un avantaj 
psihologic în lupta finală cu Ra
port. Pe ultima mie de metri, însă, 
Raport a atacat în forță, desprin- 
zîndu-se în cîștigător de la jumă
tatea liniei drepte și tăind parcă 
respirația lui Gînd și a celor care 
au mizat pe șanșele lui.

Din rest, este notabilă perfor
manța minzului Kilovat, condus in-

indiferent de valoarea concurenți- 
lor reuniți la start — exercită o 
atare atracție în rîndurile marelui 
public, încît, de fiecare dată, cîm- 
pul de curse îti oferă imaginea unui 
furnicar, chiar dacă accepți că-n 
restul anului tabloul nu e același.

Așa' a fbst și ieri — 'într-0 di
mineață cu soare cald — cînd tri
bunele parcă au trosnit sub greu
tatea spectatorilor, cînd la casele 
de pariuri 
iar mii de 
resemnare 
este ea de 
poziția asta 
patru ore !...

Anticipat drept un duel între 
Gînd și Raport, derbyul a confir
mat cu exactitate previziunile și 
pînă ia urmă a dat cîștig de cauză 
lui Raport, pentru simplul motiv 
că fiul lui Vampir a fost singurul 
concurent cu aptitudini reale pen
tru acoperirea unui parcurs de mare 
fond ! în ceea ce privește recordul, 
cronometrele de mină generează a-

a fost mare înghesuială, 
oameni s-au înșiruit cu 
de-a lungul grilei, cît 
lungă. Și au stat așa, în 

incomodă, aproape

teligent de Solcan la un record 
care-1 instalează, deocamdată, în 
fruntea generației. Și la trei ani, 
Torpedo a întors pe dos clasamen
tul, anunțîndu-se drept șef de ge
nerație. O cursă frumoasă a mai 
făcut Niculae Gheorghe cu Merce
des, cîștigind ultima alergare, cînd 
„spiritele" celor peste 10 000 de 
spectatori se răciseră însă !...

Rezultate tehnice : I — Inimos 
(Gh. Avram), Hectar. Somnoroasa,
40.5 p. II — Orizont (S. Onache), 
.Herodot, Hiparion 34,8 p, III — Se
nator (FI. Pașcă), Mercur, Tamisa 
34,9 p, IV — Kilowat (Gh. Solcan), 
Heroina, Ricuța 31,9 p, V — Jofra 
(Gh. Tănase), Martin, Hortensiu
29.6 p, VI — Raport (G. Avram), 
Gînd, Nicușor, Habar, 25,8 p, VII — 
Torpedo (M. Ștefănescu) Furiș, Se
nior 28, VIII — Mercedes (N. 
Gheorghe), Energetica, Rai 34,6.

Pe nesimțite, vacanța s-a în
cheiat. Fotbaliștii noștri se 
hrănesc acum cu iluzia că 

ultimele „schimburi" ale campio
natului trecut sînt undeva depar
te... Zvonurile care îl presimțeau 
pe Dobrin în împărăția Cotnarilor 
și pe Râducanu în regatul Soa
relui s-au stins. Telefonul fără 
fir a fost înapoiat copiilor...

Marile și spectaculoasele trans
feruri așteptate nu s-au produs... 
Ar fi fost greu, de altfel. în 
fond, dorința de schimbare are 
un singur impuls : mirajul Capi
talei... Sensurile inverse, spre 
aulele și „laboratoarele" din 
lași, Cluj, sau Craiova, stîrnesc 
mult mai puțină vîlvă...

Trei dintre emisarii noștri 
cupele europene 
Steaua și U.T.A. - 
un adevărat statu quo în loturi... 
Rapid, în schimb, care a cîntat 
de atîtea ori melodia îmbietoare 
a „grădinii proprii", și l-a asigu
rat pe Boc — pentru cazul în 
care Niță, „revelația braziliană", 
va avea o oarecare eclipsă de 
formă...

Dacă circulația jucătorilor a 
fost redusă, schimbările de an
trenori angajaseră, la un moment 
dat, aproape toate echipele. Dar, 
și în acest caz, modificările s-au 
produs mai curînd din dorința de 
a-l „pierde" pe cel vechi decît 
din hotărîrea de a miza pe cel 
nou...

Ce se așteaptă, totuși, de la 
antrenorii cei noi ?

Steaua contează, cred, pe
punch-ul lui Valentin Maciste, mai
ales acum, cînd... „copiii au
crescut" și au cam început să-și 
dea seama de asta...

Petrolul, supărat de „remizele" 
Iu; Cernăianu, și-a amintit că a 
cîștigal trei titluri cu Oană pe 
bancă și cu Dridea în centru, reu
șind astfel să împace două ge
nerații de fotbaliști și 25 de pro
moții de suporteri.

„U" a ascultat lecția de psiho
logie a secretarului său, Titus 
Lucaciu, și a acceptat ideea că 
în „Totoș" Onisie există multe 
resurse de orgoliu rănit.

Crișul și-a adus aminte că un

în 
Dinamo, 

au menținut

------------------ _ _ j...

bucureștean (Petrică Rădulescu) 
a construit o frumoasă echipă la 
Oradea la gîndul că un alt obo- 
rean (Coidum) va putea da fior 
școlii preclasice a bătrînului 
CAO.

Celelalte schimbări mi se par 
„de rutină*... Poate, totuși, că 
„pandurul" Cernăianu are secrete 
pe care doar apele Jiului le cu
nosc. ..

...Peste puțină vreme începe 
campionatul și... barometrul său, 
adică sezonul internațional. Tn 
ultimul timp s-a vorbit mult de 
faptul că ediția trecută a adus 
un spor de alergare pe terenu
rile noastre de fotbal. Mă tem, 
însă, că această afirmație face 
parte din formula introductivă a 
lui „în ultimul timp, în fotbalul 
românesc etc., etc., etc.'*. Admi- 
țînd, însă, că acest plus există, 
el încă nu spune nimic. Tn fond, 
în returul 1971 Steaua a domi
nat prin joc restul echipelor pen
tru că cel mai bun alergător al 
său a fost... mingea.

Echipele noastre, dacă inten
ționează să evite bilanțurile ne
gre după primul sau al doilea 
tur al cupelor europene, trebuie 
să facă saltul de la alergarea 
monotonă la sprintul furios. De 
altfel, nu e un secret pentru ni
meni faptul că Dumitrache (ieri) 

> apărut 
’1 vi-

si lordănescu (astăzi) au 
la rampă în primul rînd prin 
goarea sprinturilor...

Deși constatăm an de an 
numărul copiilor fotbaliști 
crește, ba dimpotrivă, deși 
dăm seama că astăzi copilul 
15 ani are mult mai puține ore- 
muncă (la capitolul tehnică indi
viduală) decît copilul Ciolac sau 
Baratki, 
contesta 
noastre 
mult ca 
Singura 
de a apăsa pe accelerator.

Sînt tare curios să văd cum va 
acționa punch-ul lui Valentin asu
pra lui lordănescu și cum va re
acționa Dumitrache la upercutul 
centrului înaintaș al Stelei...

câ 
nu 
ne 
de

totuși nimeni nu poate 
afirmația că „vîrfurile" 
tehnice știu la fel de 
un Cruyff sau un Riva... 
diferență e în puterea

loan CHIRiLĂ

Așa arată o variantă cu 13 rezultate exacte 
la concursul Pronosport nr.
A.S.A. Sibiu — C.S.M. Sibiu

Niddy DUMITRESCU

xi.
II. Gaz metan — Metalurgistul Cugir X IX. 

X.III. Mm. Moldova N. — C.S.M. Reșița 1
IV. C.F.R. Caransebeș —- Min. Anina 1 XI.
V. Minerul Teliuc — Corvinul 2 XII.

VI. Gloria B.M. — Minerul B.M. 2 XIII.
VII. Victoria Cărei — Olimpia S.M. 1

30, etapa din 25 iulie 1971.
VIII. Arieșul Turda — Metalul Aiud 

Industria sirmei — Soda O. M 
Electr. Buc. — Met. Tîrgoviște 
Petrolul Tîrg. — Prahova PI. 
Prog. Năsâud — Gloria Bistrița 
C.T.L. Gherla — Dermata Cluj 

Fond de premii : 175 170 lei.

1 
î

x
î
2 
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Cupa internațională a F.R.V.

I.E.F.S. învingătoare
A

in fața echipei Akademik Sofia
l.

TIRGOVIȘTE, 25 (prin telefon, 
de Ia trimisul nosțru).

Ieri, la complexul sportiv din lo
calitate — în fața unei tribune 

Îmici, dșr arhiplină s-a încheiat 
turne.ul feminin de yolel pentru 
„Cupa internațională,, â F.R.V.", în 
.ultima zi an Jospprogramate me
ciurile decișiye 'pentru stabilirea 
clasamentului)!inal. Mal întîi, s-au 
intîlnit i, echipele care ■ nu înregis
traseră nici o Vjctorle, C.S.M- Sibiu 
și Rapid. Contrar așteptărilor dar 
fără a constitui o surpriză, avînd 
în vedere evoluția giuleștencelor în 
acest turneu — voleibalistele si
bience au’obținut o netă victorie 
cu 3—1 (10, —13, 12, 13). Fiecare 

'din cele patru seturi a fost echili
brat, însă, spre final, C.S.M. a do
vedit mai multă omogenitate și 
mai multă pregătire prealabilă, iz
butind să se impună. Partida nu a 
fost de nivel tehnic deosebit, re- 
mareîndu-se doar prin hotărîrea cu 
care au abordat-o învingătoarele, 
prin dorința acestora de a cîștiga. 
Au ieșit în evidență Lidia Pavel și 
Cristina Popa (C.S.M.), respectiv 
Constanța Bălășoiu și Florica Tu- 
dora. Bun arbitrajul cuplului L. 
Păltinișan (Brașov) și E. Tudose 

' (Tîrgoviște).
Derbyul turneului a opus forma

țiile neînvinse, I.E-F.S. și Akade-

mik Sofia. După 80 de minute de 
joc de bună factură tehnică, în care 
soflotele s-au remarcat din nou 
prin siguranță în apărare, în timp 
ce studentele au evoluat foarte 
bine în atac, victoria, 3—1 (10, —6, 
7, 9) și locul I în clasamentul final 
au revenit echipei I.EF.S. Studen
tele s-au impus, în special, în lupta 
la fileu, unde a excelat Victoria 
Caranda, (atit în atac, cît și la blo- ' 
caj). Akademik a încercat totul, 
luptînd exemplar pentru a cîștiga 
această partidă, însă i-a fost im
posibil să-și atingă scopul în fața 
unei echipe viguroase și ia fel de 
decisă 
alături 
marcat 
pentru
gheli, iar de la Akademik : 
neva, Savova. A arbitrat 
bine cuplul N. Becitt — N.
șanu.

în joc. De la învingătoare, 
de Caranda, s-au mai re- 
Pripiș, Nodea (mai 
strădaniile sale) și

ales 
Gher- 
Mila- 
foarte 
Găle-

Aurelian BREBEANU

nivel tehnic

SPARTACHIADA POPOARELOR DIN U.R.S.S

Surprize în
haltere la un înaltConcursul de

Succese ale tenismenilor români

întrecerea

• llie Năstase — învingător in „Turneul campionilor

MOSCOVA (25 Agerpres). — Con
cursul de scrimă din cadrul Spar
tachiadei de vară a popoarelor 
U.R.S.S. a continuat cu proba de 
sabie, cîștigată la 
Vladimir Nazlim. 
următoare s-au 
Rakita și Viktor Sidiak. Pe echipe, 
la floretă bărbați, locul întîi a 
fost ocupat de selecționata R.S.F.S. 
Rusă, urmată de R.S.S. Ucraineană 
și reprezentativa orașului Moscova.

în competiția feminină de gim
nastică medalia de aur a fost cu
cerită de Tamara Lazarevici, care 
a obținut la individual compus 
75,20 p. Olga Karaseva, aflată in 
fruntea clasamentului după exer
cițiile impuse, s-a situat în final

individual de 
Pe locurile 

clasat Mark

pe locul doi cu 75,05 p. Locul trei 
a fost ocupat de Antonina Koșel 
74,60 p, în timp ce campioana 
mondială absolută Ludmila Tur.iș- 
ceva a împărțit locurile 4—5 cu 

ambele rea-tînăra Olga Horbut 
lizînd 74,40 p.

Cu excepționalele 
lui Vasili Alekseev 
cele trei stiluri) a luat sfîrșit con
cursul de haltere fiii Spartachiadei, 
care s-a situat la un înalt nivel 
tehnic, demonstrînd încă o dată 
supremația sportivilor sovietici în

recorduri ale 
(640 kg la

„Cupa Prietenia" pentru junioare

VOLEIBALISTELE NOASTRE
AU MAI OBfINUT 0 VICTORIE
La Bilina (Cehoslovacia) au continuat 

întrecerile din cadrul competiției de vo
lei pentru junioare „Cupa Prietenia’*. Se
lecționata României a întîlnit formația 
R.P.D. Coreene, pe care a învins-o cu 
scorul de 3—0 (14, 3, 11), la capătul unui 
meci disputat.

Alte rezultate : Cehoslovacia — Bulga
ria 3—1 (—10. 11, 12, 8), Cuba — Ungaria 

„3—2 (—12. 2. 10, —14, 15), U.R.S.S. — R.D.G. 
*8—Q (13, 7, 9).

în clasament continuă să conducă ne- 
.Învinsă echipa U.R.S.S. cu 12 p. urmată 
de reprezentativele Cehoslovaciei și Ro
mâniei cu cîte 10 p. Ungariei, Bulgariei, 
R.D.G. — 8 p, Cubei — 7 p și R.P.D. 
Coreene — 6 p.

rrCUPA PRIETENIA" LA CĂLĂRIE

ECHIPA ROMÂNIEI
PE LOCUL TREI

SOFIA, 25 (prin telefon). în ca
pitala Bulgariei au luat sfîrșiț_ în
trecerile din cadrul „Cupei 
tenia11 la călărie, la care au 
cipat juniori din Polonia, 
slovacia, România și trei 
ale tării gazdă. Trebuie remarcat, 
de la început, excelenta organi
zare a concursului din toate punc
tele de vedere, ceea ce a permis 
tuturor sportivilor să aibă condi
ții ideale de întrecere. în privin
ța parcursurilor, remarcăm că ele 
ău fost deosebit de dificile din 
cauza înălțimii 1 (1,30), aceasta în 
concursurile interne întrebuințîn- 
du-se doar. în disputele seniorilor 
și nu în cele ale juniorilor, ceea

Prie- 
parti- 
Ceho- 
echipe

pe că-

care a
și 1,50

pen-
final

ce, evident, a handicapat 
lăreții români.

în proba individuală — 
avut și două baraje la 1,40 
m înălțime, ultimul decisiv
tru stabilirea clasamentului 
— juniorii români au ocupat locu
rile 2 prin Nicolae Vlad cu Son
dor și 4 prin Gioconda Pînzaru cu 
Lăcătuș.

în proba pe echipe, neputln- 
du-se apela la unul dintre caii cei 
mai buni 
bolnăvirii 
noastră a 
(urnească 
după Polonia și Bulgaria I.

(Aprod), din cauza îm- 
acestuia, reprezentativa 
fost nevoită să se mul- 
doar cu poziția a IlI-a,

gimnastelor

această disciplină. în fiecare 
de concurs au fost stabilite unul 
sau mai multe recorduri ale lumii.

Eroul întrecerilor a 
campionul mondial 
V. ’ ’

fost desigur 
la supergrea 

Alekseev, El s-a întrecut pe 
sine, realizînd o performanță de-a 
dreptul fenomenală, la stilul arun
cat în cadrul căruia a ridicat o 
halteră în greutate de 235 kg. în 
mai puțin de doi ani Alekseev a 
conectat de 44 de ori tabelul re
cordurilor mondiale la categoria 
supergrea.

® I. Tiriac împarte victoria cu C. Graebner, la Kitzbiihel

Ieri s-au Încheiat, la Baastsd 
(Suedia), întrecerile „Turneului 
campioniior11, care a prilejuit o 
nouă afirmare a primului nostru 
tenisman, maestrul emerit al spor
tului llie Năstase. în ultimul joc 
susținut, Năstase l-a învins cu 
6—4, 6—1, 1—6, 6—0 pe campionul 
danez Jan Leschly. Astfel, llie 
Năstase cucerește primul loc în 
turneu, avlnd 3 victorii. îl urmează 
în clasament, la egalitate : J. Les
chly (Danemarca), O. Bengtsson 
(Suedia) și M. Santana (Spania) 
cu cîte 1 v. în a doua partidă a 
ultimei zile, Bengtsson l-a întrecut 
surprinzător pe Santana cu 7—6,
6—4, 6—4.

FRANȚA

Karin Balzer a egalat
rccordul mondial

CLAY BOXEAZÂ AZI CU ELLIS
Finala probei de 100 m g: chiar de la primul gard Valeria J

Bufanu s-a detașat de adversare.

a

în prima finală — cea a probei 
de dublu bărbați — din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Austriei de la Kitzbiihel s-au 
întîlnit cuplurile Ion Tiriac (Româ
nia) — Clark Graebner (S.U.A.) și 
Jiirgen Fassbender — Hans Jur
gen Pohmann (R.F. a Germaniei). 
La . capătul unei partide spectacu
loase Țiriac și Graebner eu termi
nat învingători în trei seturi : 6—4. 
6—4, 7—6. '

In partida pentru locurile 3—4, 
perechea australiană Ross Case — 
Geoff Masters a învins cu 6—2, 
6—4 cuplul Jose Guerrero (Spania) 
— Geza Varga (Ungaria).

CEHOSLOVACIA iN FINALA
CUPEI ANNIE SOISBAULT"

Finala competiției feminina eu
ropene de tenis „Cupa Annis Sois- 
bault" se va disputa între repre

hi 100 in. o.
Lulnd startul în cadrul unui con
curs desfășurat la Berlin, atleta 
Karin Balzer din R.D. Germană a 
parcurs 100. m g în 12,7, egalîndu-și 
astfel propriul record mondial.

înfățișînd peO compoziție fotografică
nez aflat in plină pregătire pentru

dvț’ZÎ) din gimnastele lotului cuba- 
viitoarea ediție a „mondialelor"

Foto : L.P.V. — HAVANACampionate mondiale găzduitede sportivii Cubei
La Havana vor fi organizate in acest an întrecerile suprem? la gimnastică

(Urmare din pag. 1)

m. Dacă ar fi luat startul ; și •’ la 
200 rr...

•P.S. De‘ce oare.Carol Corbu,'încă 
nerestabilit,,. a trebuit să ^concureze' 
și lâ săritura în'lungime ?

60,34; 3. Șt. Slscovlcî (C.A.U.) 58,54; 
Const. Mușat (Rapid). 56,48; 5.

(Constructorul) 55,42

ION RATOI - O ZECIME 
SUB RECORD

TREI MEDALII DE AUR Șl 
PENTRU GH. ZAMFIRESCU

modernă și hase-ball

LA TENIS
Franței și Cehosl ova-zentativele

eiei. în meciurile semifinale, echi
pele Franței și Cehoslovaciei con
duc cu același scor : 
selecționatelor Suediei 
U.R.S.S.

Rezultate tehnice: 
dia: Fuchs — Strandberg 6-4, 6-8, 
6—3 > Guedy—Larsson 6-4. 6-4; Ce
hoslovacia — U.R.S.S. : 
hova — Iansone 6-3, 6-4; 
Iova — Granaturova 6-4, 6-2.

2-0 în fata 
și respectiv

Franța—Sue-

Kozelu-
Toma-

TURNEUL DE ȘAH
DE LA AMSTERDAM

Finala cursei de 400 m g ne-a 
adus satisfacția celui de al doilea 
record național. Alergînd admira
bil, el a realizat 50,7 — nou re
cord al României (vechiul record : 
50,8 Ion Rățoi — 16 august 1970).

Finala
Spre, onoarea 1 bărbaților,, „turul 

de forță" al Valeriei. Bufanu a fost 
realizat și de un atlet. Sprinterul 
Gh. Zamfirescu a cucerit tr-ei titluri 
de campion : 100 m, 200 m și șta
feta 4x100.

PE DRUMUL IOLANDEI BALAȘ

Dintre săritoarele noastre In înăl
țime, Cornelia Popescu este cea 
care pășește sigur pe drumul re
cordmanei mondiale Iolanda'Balaș 
(1,91 m). Ieri, Cornelia și-a depășit 
cu 17 cm principalele adversare. 
Ea a realizat 1,87 m — record per- 
sonal — a doua performanță mon
dială a sezonului; Este b cifră în
curajatoare pentru apropiatele eu
ropene de la Helsinki (10—15 au
gust), dar mai ales pentru viitorul 
ei și al recordului mondial.

OBOSEALA FIREASCA
Ileana Silai a cîștigat magistral 

proba de 800 m (de altfel, nici nu 
ne-am fi așteptat la altceva), dar 
— după victorie — o ușoară nemul
țumire ii umbrea fața. Motivul : 
timpul realizat, doar (. ■.) 2:03,9.
Ea cunoaște și cauzele pentru care 
nu s-a putut apropia de fantasti
cul T.___ 1 , — 1-1 - -
(1:58,3) : este obseala suitei 
concursuri la' care a participat 
acest sezon. Să sperăm că o 
putea alunga cît mai reped».

record . al lui (Falck-Janze 
de 
în 
va

Pe podiumul de premiere: Va
lentina Cioltan -campioană la arun
carea greutății, încadrată de Ana 
Sălăjean (stingă) și Viorica Brad.

; 4- 
Daniel 

P.opescu (Constructorul) 55,42; 6. Virgil 
Popescu (C.A.U.) 55.22; 100'm.g. : 1. Va
leria Bufanu (Rapid) 13,5 — campioană 
a României ; 2. Valeria Biduleac (Con
structorul) 14,6; 3. Elena Mîrza (C.A.U.) 
14,7; 4. Martha Szatmari (Lie. Bolyai 
Tg. Mureș) 14,7; 5. Viorica Enescu (Me
talul) 14.8: 6. Ana Maria Vitalios (C.A.U.) 
15,0; înălțime fete : 1. Cornelia Popescu 
(Rapid) 1.87 — campioană a României ; 

‘ 2. Virginia Bonci-Toan (Rapid) 1,70; 3. 
Roxanâ Vulescu (Lie. 35 București) 1,70; 
4. Draga Comșa (Lie. N. Bâldescu — Cluj) 
1,65; 5. Doina Crăciun (Lie. 4 Galați) 
1,65; 6. Ildiko Bokor (C.A.U.) 1,65; 800 
in fete : 1. Ileana Silai (C.S.M. Cluj) 
2:03,9 — campioană a României; 2. Ma
riana Suman (C.A. Roman) 2:07,8; 3. Ma
ria Lincă (Metalul) 2:09,2; 4. Maria Bă- 
dițoiu (Politehnica Brașov) 2:11,4; 5. Na
talia Andrei (Rovine Craiova) 2:11,6; 6. 
Elisabeta Baciu (C.A.U.) 2:11,9; 800 m Bî
1. Ion Damaschin (Steaua) 1:50,5 — cam
pion âl României; 2. Dumitru Tit 
(C.A.U.) 1:50,5; 3. M.. Neamțu (Politeh
nica Brașov) 1:50.7; 4. Nicolae Ton 
(C.A.U.) 1:51,5; 5—6. Fr. Gedeon (C.S.M. 
Cluj) și N. Gagiu (C.S. Pitești) 1:52,3; 
400 m.g. : 1. ion Rățoi (Rapid) 50,7 — 
nou record național, campion al Româ
niei; 2. Gh. Petronius (C.A.U.) 52,2; 3. 
Gh. Monea (U. Cluj) 52,2; 4. Gh. Tă- 
năsescu (St. r. Brașov) 53,0; 5. Ion Burcă 
(Lie. Ped. Tg. Mureș) 53,2; 6. G. Buhnilă 
(Metalul) 53,5; prăjină î 1. Dinu Plștalu 
(Dinamo) 4,60 — campion al României;
2. Cristian Ivan (Dinamo) 4,50; 3. Adrian
Dinu (C.S.M. Sibiu) 4,50; 4. C. Anton 
(C.S.S. București) 4,50; 5. C. Lihu (C.S.S. 
București) 4:40; 6. M. Volcu (C.S.S. Bucu
rești) 4,30; suliță fete : 1. Ioana Stancu 
(Dinamo) 53,82 m — campioană a Ro
mâniei ; 2. Marion Becker (C.F.R. Timi
șoara) 52,92 ; 3. Stela Ciontu (Construc
torul) 49,82; 4. Elena Neacșu (C.S.O.
Cîmpulung Muscel) 47,02; 5. Mihaela Pe- 
neș (Dinamo) 46,08; 6. Elisabeta Prodan 
(Constructorul) 44,72; lungime B : 1. Mi
hai Zaharia (Rapid) 7,79 — campion al 
României; 2. Valentin Jurcă (Rapid) 7.71; 
° - ----- ------ Vasiie

Marian 
Abagiu 
Zamfi- 
Româ- 
21,4; 3. 

Alex.

HOUSTON 25 (Agerpres). — Luni, 
pe ringul astrodomului din orașul 
american Houston, fostul campion 
al lumii la categoria grea, boxerul 
Cassius Clay, își va face reintrarea 
susținînd un meci în compania lui 
Jimmy Ellis, cu trei ani în urmă 
deținătorul centurii mondiale. Se 
prevede o asistență de peste 30 000 
de spectatori.

Cu ocazia ultimului antrenament, 
Cassius Clay â făcut Cîteva reprize 
la mănuși în compania englezului 
Joe Bugner, campionul Europei la 
cat. grea. Clay a fost impresionat 
de maniera cu care atacă Bugner, 
socotindu-1 un real talent, superior 
la capitolul tehnică șalangerului 
oficial la titlul mondial, americanul 
de culoare George Foreman. La rîn- 
dul său, Ellis a efectuat ultimul 
antrenament, declarînd ziariștilor 
că nu-i este teamă de Clay, Ellis 
a încheiat spunînd : „Clay nu mă 
va face ko, cum speră. Eu voi 
obține victoria Ia puncte".

După 10 runde. în turneul internațio
nal de șah de la Amsterdam (grupa 
maeștrilor) conduc Smejkal (Cehoslova
cia) și Malich (R.D.G.) cu cîte 7 p. ur
mați de Hecht (R.F.G.) — G'/s p, Mînici 
(Iugoslavia) — 6 p. GHIȚESCU (Româ
nia) și Enklaar (Olanda) — 5'/i p. Ghițes- 
cu a remizat cu Van Geet și a pierdut 
partida întreruptă din runda anterioară, 
cu Malich.

In turneul rezervat marilor 
conduc Smîslov (U.R.S.S.) și
(Australia) cu cîte 6’/» p, secundați de 
Ree (Olanda) șl Portisch (Ungaria) — 
6 p etc.

maeștri, 
Browne

-F

e

■

*

BELTOISE
RAMINE SUSPENDAT

BĂTĂLIA PENTRU 
CENTIMETRI !

REZULTATE TEHNICE

Desfășurată în anonimat (tabela 
de rezultate era greu de zărit, crai
nicul stadionului — probabil din 
același motiv — n-a ținut la curent 
publicul cu jocul rezultatelor), .pro
ba de săritură în lungime a fost 
palpitantă. Mai întîi a condus Za- 
haria cu 7,67, urmat de Jurcă cu 
7,66. Apoi, viitorul campion, Zaha- 
ria, a reușit 7,79 (cifră cu care a 
și cîștigat, nu fără emoții, deoarece 
Sărucan a avut în final două sări
turi de 7,90, din păcate depășite), 
obligîndu-1 și pe Jurcă să... plu
seze (7,71). Intrat în horă, Caro! 
Corbu a ajuns și el prin apropiere: 
7,70 ! O dispută care, continuată, 
poate duce la rezultate mult mai 
valoroase.

ștatefci 4x100 m B (proba s-a desfășu
rat sîmbătă seara, dar developarea foto
grafiei s-a făcut duminică) : 1. Steaua 
(Perțea, Păsulă, Zamfirescu, Munteanul 
41,1 — campioană a României : 2. Poli
tehnica Timișoara 41,1: 3. C.A.U. 41,5; 4. 
Politehnica Brașov 41,9; 5. Universitatea 
Cluj 42.5: 6. Dinamo 43,3; greutate fete : 
1. Valentina Cioltan (Progresul Suceava) 
16.58 m — nou record ăl României (ve
chiul record : 16,54 m ;— Ana Sălăjean) 
— campioană a României; 2. Ana Sălă
jean (Tractorul Brașov) 16,21 m; 3. Vio
rica Brad (Progresul București) 13,42 m; 
4. Carmen Ionescu (Steaua) 13,25 m; 5. 
Mariana Constantin (S.S.A. București) 
13,16 m; 6. Maria Ui (C.F.R. Timișoara) 
12.90 m; disc B : 1. Iosif Nagy (Steaua) 
57,56 m — campion al României ; 2. Va- 
slle Sălăjean (St. r. Brașov) 56,14; 3. Ion 
Măglșșu (Dinamo) 49,28; 4. Zoltan Hege- 
duș (St. r. Brașov) 4S.44; 5. Gh. Dum
bravă (Progresul) 43,70; 6. Marcel Coroiu 
(Șc. sp. Cluj) 43,66; ciocan : 1. Frederich 
Schneider (C.A. Mediaș) 64,06 — campion 
al României; 2. Gh. Costache (Dinamo)

3. Carol Corbu (Steaua) 7,70; 4. 
Sărucan (C.S.M. Cluj) 7,58; 5. 
Georgescu (C.A.U.) 7,47; 6. Alex. 
(C.A.U.) 7,33; 200 m B : 1. Gh. 
rescu (Steaua) 21,4 — campion al 
niei; 2. Gh. Dulgheru (Dinamo) 
Toma Petrescu (C.A.U.) 21.4; 4. 
Munteanu (Steaua) 21,5; 5. C. Novac (Po
litehnica Timișoara) 21,7; 6. T. Iordache 
(Constructorul) 22,4: 200 m fete : 1. Ma
riana Goth (Metalul) 23,8 — campioană 
a României: 2. Eleonora Monoranu 
(C. A. Roman) 24,7; 3. Olga Damian (Po
litehnica Brașov) 25,0; 4. Aurelia Mără- 
șescu (Steaua) 25,1; 5. Anghel Veronica 
(Metalul) 25,6; 6. Mărioara Lazăr (C.A.U.) 
26,1; 5 000 m: 1. llie Cioca (Dinamo) 
14:32,6 — campion al României; 2. N. 
Mustață (Dinamo) 14:36,0; 3. Nic. Dumi
tru (Metalul) 14:33,6; 4. M. Păduraru 
(Metalul Roman) 14:43,6; 5. 
(Dinamo) 15:04,2: 6. Gh. Turcu 
Cluj) 15:06,6: 3 000 m obstacole: 
Cefan (Rapid) 8:42,4 — campion al Ro
mâniei; 2. Ion Dima (Metalul) 8:52,8; 3. 
P. Murgoci (U. lași) 8:57,0; 4. L. Voi- 
chiu (Rapid) 9:03,6; 5. A. Laurențiu (Po
litehnica Timișoara) 9:06,8; 6. Ion Că- 
praru (U. Cluj) 9:11,2: ștafeta 4x400 F : 
C. A. Roman (Diaconiuc, Tărîță, Mono
ranu. Suman) 3:46,5 — campioană a Ro
mâniei: 2. Rapid București 3:48,1; 3.
Viitorul București 3:56,4; 4. C.A.U. 3:57,4;
5. C.S.M. Cluj 3:58,7; 6. Dinamo 4:01,0; 
ștafeta 4x400 B : i. Dinamo (V. Paul, 
Nicolae, Sălcudeanu, Dulgheru) 3:11,4 — 
campioană a României; _ - — -
3:11,7; 3. C.S.M. Cluj 3:20,7;
3:21,3; 5. Politehnica Brașov 
Universitatea Oradea 3:26,0.

PARIS 25 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri, Tribunalul 
internațional a aprobat, Federației 
internaționale de automobilism să 
publice un comunicat prin care se 
arată că pilotul francez Jean Pierre 
Beltoise rămîne suspendat pînă la 
9 septembrie a.c. După cum se știe, 
Beltoise a fost acuzat că din cauza 
unei manevre greșite a cauzat acci
dentul în cursa de „1 000 km de la 
Buenos Aires'1 în care și-a pierdut 
viața automobilistul italian Ignazio 
Giunti. Prima oară, Beltoise fusese 
suspendat pînă la 31 decembrie a.c. 
în urma apelului introdus suspen
darea i-a fost redusă.

I.

2.
4.

Mar cu 
(C.S.M. 
1. Gh.

C.A.U. I
C.A.U. II 
3:24,0; 6.

Cuba, o tară mică, dar cu prezen
tă marcantă in arena sportivă interna
țională și-a asumat pentru sfîrșitul 
lui 1971 organizarea a două campio
nate mondiale : cel de gimnastică mo
dernă si cel de base-ball amator.

Cum se explică faptul că organis
mele internaționale au acordat Cubei 
privilegiul de a găzdui două eveni
mente eu caracter mondial ? Este, 
fără îndoială, urmarea prestigiului 
dobindit de această tară în domeniul 
sportului, educației fizice și recreării 
active.

Analizînd elementele care alcătuiesc 
prestigiul sportiv al Cubei vom găsi 
printre ele șiragul de succese dobîn- 
dite de sportivii acestei țări, îneepînd 
cu cea de a XlI-a ediție a Jocurilor 
Americii Centrale și Caraibeior des
fășurate în 1962, în Jamaica.

Această etapă din istoria sportului 
cubanez este caracterizată de un mare 
salt calitativ, care a fost posibil numai 
printr-o muncă susținută și bine or
ganizată. Ea a început de la nivelul 
școlilor elementare din întreaga țară 
pentru al cărei tineret se organizează 
anual Jocurile școlare naționale, de
venite sursa inepuizabilă pentru pri
menirea valorilor din loturile națio
nale.

Cele 36 de medalii cucerite de Cuba 
la Jocurile Americii Centrale desfă
șurate la Jamaica s-au incincit la ur
mătoarea ediție, ce a avut Ioc la San 
Juan (Porto Rico), a.jungînd Ia cifra 
deosebită de 192 medalii, iar la edi
ția disputată în Panama (1970), re
prezentanții Cubei au cucerit primul 
Ioc în 16 din cele 22 ramuri de sport, 
acumulînd un impresionant număr de 
medalii : 363.

Un alt ciclu competitional de nivel 
înalt — Jocurile panamericane — do
vedește același lucru cu privire la 
progresul sportului cubanez : la cele 
44 medalii obținute în 1963 la
Paulo cu ocazia celei de a IlI-a edi
ții, s-a ajuns Ia 127 medalii, la a pa-
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Rudakov — portarul, echipei Dinamo Kiev, unul dintre internaționalii 
formației aflată în fruntea clasamentului campionatului U.R.S.S.

MANGLITZ, PATZKE Șl WIID

Manfred 
Bernadt

La Frankfurt pe Main, în lața 
„Tribunalului sportiv11 al Federației 
vest-germane de fotbal a luat sfîr
șit procesul jucătorilor 
Manglitz (F.C. Koln),
Patzke și Tasso Wild (ambii de la 
Hertha) acuzați de corupție și 
„aranjarea11 rezultatelor unor me
ciuri din campionatul R.F. a Ger- 
meniei. Cei trei jucători au fost 
suspendați pe viață din activitatea 
sportivă.

SUSPENDAȚI PE VIATA!
Președintele clubului de fotbal 

Kikers Offenbach, Gregorio Ca
nellas. a fost sancționat cu inter
dicția de a lua parte la activitatea 
fotbalistică din R. F. a Germaniei.

Kikers Offenbach și Rotweiss 
Essen, care au ocupat ultimele 
două locuri (17 și 18) în campiona
tul vest-german vor activa în se
zonul viitor în campionatul regio
nal.

tra ediție, disputată patru ani mai 
tîrziu Ia Winnipeg (Canada).

Prestigiul Cubei s-a putut 
și pe plan organizatoric cu 
desfășurării în această (ară _ 
piadei de șah (ediția XVII — 1969), a 
campionatelor mondiale dc vînătoare 
submarină 
campionatelor 
(1969).

Acum. Cuba 
duiască Ia mic 
nate mondiale, 
pregătiri intense și minuțioase, menite 
să le asigure cele mai bune condiții 
de desfășurare.

Gimnastica modernă, un spori a- 
proape necunoscut pe continentul a- 
merican, a început să fie practicată 
în Cuba după victoria revoluției. Pri
ma afirmare a gimnastelor cubane e 
pe plan international a fost locui IV 
dobindit intr-un concurs de mare am
ploare desfășurat în Danemarca. La 
începutul lunii noiembrie, în Ciudad 
Deportivo, gimnastele cubaneze se vor 
întrece cu cele mai de seamă repre
zentante ale acestui sport din lumea 
întreagă. Va fi o simfonie de mișcări 
care se va bucura, fără îndoială, de 
o mare atenție și totodată de un suc
ces răsunător.

Base-bailui — cel mai popular sport 
din Cuba (are peste 100 000 jucători 
legitimați în toată tara) — va prilejui 
o nouă afirmare a reprezentativei cu
baneze, cu prilejul viitoarei ediții a 
campionatelor mondiale amatoare. 
Sportivii acestei țări au mai cucerit 
titlul mondial în anii 1961, 1969 și in 
1970. întrecerea celor mai bune repre
zentative de base-ball amator, ameri
cane și europene se va desfășura la 
începutul lunii decembrie.

Ambele evenimente sînt așteptate 
cu interes și căldură de poporul cu
banez care și-a făurit din sport un 
important mijloc de educație, cultură 
și sănătate.

afirma 
prilejul 

a Olim-

(ediția VII — 19G7) și a 
mondiale de scrimă

se pregătește să găz- 
interval două campio- 
tn vederea lor se fac

DINAMO KIEV

SE DETAȘEAZĂ
In etapa a 16-a a campionatului 

fotbal al U.R.S.S., Dinamo Kiev a 
minat la egalitate — în deplasare, 
formația Kairat Alma-Ata : 0—0. 
rezultate : Pahtakor .Tașkent 
Lvov ‘ _'
Minsk 4—1; Zaria Voroșilovgrad 
namo Moscova 1—0; ~ ~
Don — 
Donețk 
Baku — Ț.S.K.A. Moscova 0—0; Ararat 
Erevan — Torpedo
1. Dinamo Kiev
2. Ararat Erevan

Dinamo Moscova
Nefci Baku 
Dinamo Tbilisi 
Karpati Lvov

de 
ter- 

cu 
Alte 

Karpatl 
0—0: Dinamo Tbilisi — Dinamo 

Di- 
. S.k.A. Rostov pe 

Spartak Moscova 1—2; Șahilor 
— Zenit Leningrad 4—1; Neflci

3.
4.
5.
6.

Moscova 1—1.
17
13
16
16
15
18

23—17
16—15
20—19

AL C, M. DE FOTBAL FEMININ

26
22
19
18
18
17

doua ediție a cam- 
de fotbal rezervat 
La întrecerile tur- 
prezente selecționa- 

titlului). 
Șl

Intre 15 august șl 2 septembrie Mexicul 
va găzdui cea de-a 
pionatului mondial 
echipelor feminine, 
neulul final vor fi
tele Danemarcei (deținătoarea 
Angliei, Argentinei, Franței, Italiei 
Mexicului.

Cele șase echipe au fost împărțite în 
două grupe, care își vor disputa jocurile 
la Ciudad de Mexico (grupa A) și Gua
dalajara (grupa B).

TELEX c TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs desfășurat la 
Miinchen, atletul vest-german Klaus 
Wolfermann a cîștigat proba de arun
carea suliței cu performanța de 83,14 m.
■

Concursul internațional de călărie de la 
Londra a continuat cu desfășurarea unei 
noi probe de obstacole. Victoria a re
venit, după baraj, sportivului american 
Bill Steinkraus pe calul „Fleet Apple", 
cronometrat cu timpul de 35,7 șl 0 p 
penalizare. Pe locul secund s-a clasat 
spaniolul A. Cervera Pe „Aoorne", 38,3 
și 4 p. p.. urmat de englezii S. Hadley pe 
„No Reply", 39,9 șj 4 p. p. și D. Broome 
pe „Sportsman", 43,0 șl 4 ~ —

■
In cadrul sferturilor de 
neului internațional de 
Winston-Salem (Carolina _  _ ____ .
cătorul american Cliff Richey l-a elimi
nat cu 5—7, 7—5, 6—4 pe campatriotul
său Harold Solomon. într-o altă par'idă, 
chilianul Jaime Fillol a dispus cu 6—3,

6—4 de francezul Pierre Barthes. Pentru 
semifinale mai sînt calificați iugoslavul 
Zeliko Franulovici șl 
Belkin.

canadianul Mike

international de 
fost cîștigat în 
australian Bruce

p. P.

finală ale tur- 
tenis de la 

de Nord), ju-

Tradiționalul turneu 
golf de la Chicago a 
acest an de sportivul
Crampton cu un total de 279 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat concurenții 
americani Bobby Nichols, 281 p. și Jerry 
Heard, 282 p.

Pugilistul italian Tomasso Galii și-a păs
trat titlul de campion european la cat. 
ușoară (clasa juniori). In meciul desfă
șurat la Lignano, el l-a învins net la 
puncte pe șalangerul său oficial Lothar 
Abend (R.F. a Germaniei). In cursul 
meciului, boxerul vest-german a fost 
numărat de două ori.

La Commentry s-a disputat o cursă in
ternațională de ciclism, care a reunit la

start mal mulți ași al sportului cu pe
dale. Primul a trecut linia de sosire 
vest-germanul Rolf Wolfshohl, care a 
parcurs 100 km în 2 h 30. După 2:10 a 
sosit francezul Perin, iar după 2:15 olan
dezul Karsetens. Poulldor (Franța) a 
ocupat locul 6, Iar spaniolul Ocana a 
sosit pe locul 12.

In prima zl a campionatelor de atletism 
ale Franței, Tijou a stabilit un nou re
cord național în proba de 10 000 m cu 
timpul de 28:19,2. Proba masculină de 
săritură în lungime a revenit lui Pani 
cu performanța de 8,02 m. In semifinalele 
probei de 100 m plat. femei, S. Telliez 
a fost cronometrată in 11,3.

S.

La Helsinki, atletul finlandez Juha 
Vaatanainen a stabilit un nou record al 
țării sale în proba de 10 000 m cu timpul 
de 28:12,8.

Proba de 5 000 m din cadrul concursului 
internațional de atletism de la Vilman-

strand (Finlanda) a fost cîștigată 
australianul Pearce cronometrat 
13:45,8. în cursa de 400 m. g., 
loc s-a clasat Salin (Finlanda) 
de 50,7.

de
In 

pn primul 
cu timpul

sărituri înCompetiția internațională de 
apă desfășurată la Chorzow s-a încheiat 
cu victoria echipei Italiei, care a tota
lizat 59 de p. La individual masculin, pe 
primul loc s-a situat cunoscutul campion 
italian Klaus Dlbiasi cu 542,95 p„ urmat 
de compatriotul său Franco Caenotto 
539,90 p. In concursul feminin, victoria 
a revenit campioanei olimpice Milena 
Duclkova (Cehoslovacia) cu 352,45 p.

Tinăra tenismană australiană Evonne 
Goolagong, cîștigătoarea turneului de la 
Wimbledon, a terminat învingătoare în 
proba de simplu femei din cadrul con
cursului internațional de la Leicester. 
In finală. E. Goolagong a dispus cu 
6—2. 6—1 de jucătoarea americană Patty 
Hogan.
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