
in prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
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DE VOLEI
DE LA

CONSTANTA
și ofi
navele 
asemc- 
navali,

Ieri, prima zi de august, la mare, 
în porturile fluviale și de pe rîurile 
interioare, pe șantiere de construcții 
navale, pe navele aflate în largul 
mărilor și oceanelor, marinarii noș
tri au sărbătorit tradiționala Zi a 
marinei.

Ca și în ceilalți ani, manifestările 
festivități s-au 

g eneros al por-
centrale ale acestei 
desfășurat în cadrul 
tului Mangalia.

Ește o zi însorită. ____ __ ____
rat marele pavoaz, și ghirlandele 
multicolore ae stegulețe întinse din 
catarg în catarg imprimă portului o 
atmosferă sărbătorească. încă de dimi
neață mii și mii de cetățeni din 
Mangalia, turiști aflațl la odihnă, 
locuitori din satele învecinate »-au 
adunat pe arterele principale, pe 
marele dig ce închide bazinul portu
lui și la balcoanele modernelor notele

Vasele av aibo-

ce dau către mare. Sărbătoarea ma
rinarilor, a celor care, stăpînind teh
nica de luptă de înaltă perfecțiune, 
străjuiesc hotarele maritime ale țării, 
a celor care, înfruntînd dificultățile 
marilor distanțe, poartă pavilionul 
românesc pe cele mai îndepărtate me
ridiane, a lucrătorilor portuari și a 
constructorilor de nave este o săr
bătoare îndrăgită, o sărbătoare a în
tregului popor.

Festivitățile s-au aesfășurat în pre
zența conducătorilor de partid și de 
stat, a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena Ceaușes
cu, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Maxim Berghianu, Emil Dră- 
gănescu. Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, 
Miron Constantinescu, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion loniță, Vasile Patl- 
lineț, Ion Stănescu.

ECHIPA U.R.S.S. A CÎȘTIGAT
CUPA PRIETENIA LA POLO//

Selecționata României, învingătoare cu 6—3 asupra 

formației Cubei, s-a clasat pe locul secund
I Reprezentativa de juniori a Ro
mâniei a încheiat evoluția sa în 
„Cupa Prietenia", indiscutabil cel 
mai puternic turneu internațional 
al anului, cu o partidă la fel de 
bună ca aceea de debut. întîlnind 
redutabila formație a Cubei (ma
rea revelație a competiției), polo- 
iștii români au acționat cu o deose
bită maturitate, și-au valorificat 
cu maximum de precizie calitățile 
tehnice, mai ales în combinațiile 
de doi jucători în fața porții ad
verse, obținînd victoria la scorul 
de 6—3 (1—0, 1—1, 2—1, 2—1).

Echipa română a dominat în 
permanență. Ea a deschis scorul în 
prima repriză (V. Rus) și nu a mai 
cedat conducerea. Dar diferența 
fixată la sfîrșitul întrecerii pe ta
bela de marcaj nu exprimă sufi
cient evidenta super'^ritate a în
vingătorilor. In dorința aprigă de 
a înscrie cit mai multe goluri, re
prezentanții noștri au greșit uneori 
copilărește, ratînd situații exce
lente (Răducanu și Pop au fost sin
guri cu portarul). Adversarii lor 
ajunseseră la un moment dat la 
un singur gol diferență (2—3) în 
repriza a treia și partida putea să 
ia o turnură nedorită. Dar Manea 
și Viorel Rus (golgeterul turneului, 
cu 11 goluri) au punctat din nou, 
la capătul unor acțiuni splendide, 
echipa română distanțîndu-se clar 
în învingătoare. Formația cubaneză 
a încercat pînă la sfîrșit tot ce era 
posibil pentru a echilibra situația. 
Nu a reușit însă, deoarece spor
tivii noștri, în frunte cu Stancu, 
s-au apărat fără greșeală. Cele 9 
goluri ale partidei au fost reali
zate de Manea 3, Rus 2, Pop de la 
învingători, Duarte, Batista și Nu
nez de la învinși. Foarte bun arbi
trajul bulgarului Ștefanof.

Cu această victorie, formația Ro
mâniei a reintrat în lupta pentru 
primul loc. Totul depindea de 
partida următoare, dintre echipele 
Ungariei și U.R.S.S- O victorie a

Adrian VASILIU

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, 
reprezentanți ai organelor județene 
de partid și de stat, generali 
țeri superiori.

In tribunele amenajate pe 
ancorate în port se aflau, de 
nea, atașați militari, aero și 
acreditați in Republica Socialistă Ro
mânia.

După ce au străbătut drumul de 
la Neptun, una din stațiunile conste
lației Mangalia Nord, conducătorii de 
partid și de stat sosesc în incinta 
avanportului Mangalia. De-a lungul 
întregului traseu, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți condu
cători de partid și de stat li s-a fă
cut o Intîmpinare plină de căldură 
și entuziasm. De o parte și de alta 
a arterelor ce străbat stațiunile Nep
tun, Saturn șl Mangalia, mii de oa
meni aplaudă, ovaționează, flutură 
stegulețe.

Este ora zece. Un sunSt prelung de 
trompetă vestește sosirea conducăto
rilor de partid și de stat în port, lo
cul de desfășurare a manifestărilor.

La o comandă, echipajele vase
lor ancorate în port prezintă armele 
pentru onor.

Tn întîmpinarea conducătorilor de 
partid și de stat vine viceamiralul 
Grigore Marteș, comandantul mari
nei militare, care prezintă raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele Consiliului de Stat, comandantul 
suprem al Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de ministrul forțelor armate, 
general de armată Ion loniță, trece 
în revistă compania de onoare. Apoi, 
secretarul general al partidului, îm
preună cu ceilalți conducători, urcă 
pe puntea vasului-comandant ancorat 
la chei și adresează tuturor marina
rilor felicitări cu prilejul Zilei mi.

(Continuare tn pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 2-a)

„CUPA DIANA" la minifotbal

AVEȚI UN LOC IN ECHIPA?
Titlul ne-a fost inspirat de o tî- 

nără fată care juca fotbal cu o 
dezinvoltură... bărbătească pe sta
dionul Constructorul din Capitală, 
unde mai multe echipe ale asocia
țiilor din sectorul 5 și-au disputat 
duminică întîietatea în prima fază 
a „Cupei Diana". Părea atît de fa
miliarizată cu terenul de joc, îneît 
era o îneîntare s-o vezi cu cîtă si
guranță controlează balonul sau 
trage la poartă. A plăcut tuturor, 
a fost aplaudată de toți. Cine este 
această fată care juca pe post de 
atacant ? O cheamă Ștefania Gheor
ghe și este țesătoare la unitatea 
Ghencea a Țesătoriilor Reunite. Are 
19 ani și din toamna lui ’69 a de
venit muncitoare calificată, lucrînd 
de atunci și pînă în prezent la pa
tru războaie. Dacă în producție 
și-a cucerit, cu prețul unor remar
cabile strădanii, stima și încrede
rea tovarășilor de muncă, în 
schimb n-a făcut nimic pentru a-și 
pune în evidență calitățile sporti
ve de care și ea este conștientă că

le posedă. Pe cînd era elevă la 
școala profesională a jucat volei, 
mai tîrziu a participat la cîteva 
concursuri de atletism, dar Ștefa- 
nia Gheorghe a rămas aceeași fată 
care lăsa impresia că nu iubește 
prea mult sportul.

A venit însă „Cupa Diana" și 
auzind că în fabrică se înființează 
o echipă feminină de fotbal a dat 
fuga la maistrul Gheorghe Călin, 
care se* ocupa de pregătirea fetelor 
Și l-a întrebat dacă mai are vreun 
loc în formație. Așa a debutat în 
fotbal Ștefania Gheorghe, devenind 
acum căpitanul echipei Țesătoriile 
Reunite, formație care va evolua în 
curînd într-o competiție superioa
ră : „Cupa 23 August".

Nu e lipsit de interes să amintim 
că în cele 8 formații care s-au în
trecut duminică pe terenurile din 
incinta stadionului Constructorul 
am întîlnit numeroase fete care au 
trădat voleiul, baschetul, handba
lul sau alte jocuri îndrăgite, în 
momentul în care s-a anunțat că 
în fabrica lor se înființează echipe 
feminine de fotbal. Se pare că 
Florentina Popa, Iuliana Ion, Fio-

INTERNATIONAL
FEMININ

CONSTANȚA, 1 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Incepînd de luni, 
litoralul găzduiește cea mai puter
nică — sub aspectul participării — 
ediție a tradiționalului turneu in
ternațional feminin de volei al Ro
mâniei. Echipele invitate (U.R.S.S.,
R.P.D. Coreeană, Bulgaria, Ceho
slovacia și R.F.G.) sînt sosite la Con
stanța, unde au efectuat antrena
mente de acomodare și, bineînțeles, 
primele ,.întîlniri“ cu valurile Mării 
Negre pe litoralul românesc.

Campioanele lumii, voleibalistele 
sovietice, conduse de cunoscutul an
trenor Ghivi Ahvlediani, au pre
zentat aici cel mai bun lot și se 
anunță drept protagonistele compe
tiției. Nu lipsesc titularele Bulda
kova, Smoleeva, Batutite, Riskal, dar 
alături de ele au fost promovate și 
alte jucătoare care s-au remarcat 
în campionatul U.R.S.S. și în turneul 
efectuat în luna iunie în Japonia 
(unde sovieticele au cîștigat cu 3—2 
și 3—0 și au pierdut cu 2—3 întîl- 
nirile cu prima reprezentativă ni
ponă). De asemenea, voleibalistele 
R.P.D. Coreene — printre cele mai 
bune la ora actuală în lume — dis
pun de lotul lor cel mai valoros, 
cu care au cîștigat de altfel zilele 
trecute (pentru a doua oară conse
cutiv) turneul internațional de la 
Varna. Remarcăm între jucătoarele

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

„CUPA DAVIS"

Echipele liceului nr. 2 din Ploiești, campioane ale României și cîștigătoarele ediției jubiliare (a XV-a) a 
Tetratlonului atletic internațional al prieteniei

UN PRESTIGIOS SUCCES AL SPORTULUI NOSTRU ȘCOLAR

Doina Spinu clasamentul individual

Victoriei... O splendidă și me
rituoasă victorie au obținut mi
cii sportivi ai României, reprezen
tanții Liceului nr. 2 din Ploiești, 
la ediția jubiliară (a XV-a) a Te- 
tratlonuluj atletic internațional al

prieteniei. Depășind toate ' aștep
tările și toate calculele profesori- 
lor-antrenori (ca și... visurile fie
căruia dintre ei' talentații noștri 
mici atleți au adiționat, la finele 
celor două zile de întreceri, 2 889

NEW DELHI: PLOAIA A ÎMPIEDICAT
CONTINUAREA INTILNIRII INDIA - ROMANIA

(Continuare în pag. a 2-a)

de puncte. De unde inițial se cre
dea că ei vor ajunge în jurul a 
2 700 de puncte, rezultat care le-ar 
fi asigurat locul 5 în clasamentul 
general, iată că printr-un efort de 
voință admirabil, printr-o tenaci
tate care le-a atras prețuirea tu
turor spectatorilor și implicit a 
adversarilor lor, atleții români au 
cîștigat detașat competiția: urmă
toarea clasată, Mongolia, a reali
zat cu 49 de puncte mai puțin...

Pentru acest frumos succes in
ternațional, micii noștri reprezen
tanți merită toate felicitările și la 
fel profesorii-antrenori Emil Pos- 
telnicescu, Vasile Roșea și Romu
lus Moise, a căror capacitate si 
pasiune pentru atletism și-au gă
sit o convingătoare ilustrare. Me
rite speciale în obținerea victoriei 
trebuie atribuite, însă, și pro'. Tr. 
Comăniciu, directorul Liceului nr. 
2 din Ploiești, prin a cârtii gene
roasă contribuție at'etismul a cu
noscut, în ultimii ani. în această 
școală, dimensiuni tot mai .spec
taculoase și în activitatea de masă 
și în cea de performanță. Fie 
acest succes să constituie un 
demn și pentru alți directori 
școală, de a fi cit mat aproape 
viața sportivă a elevilor lor și
a trăi împreună satisfacții simi
lare.

După întrecerile din prima zi, 
atleții noștri aveau un avans sub
stanțial de puncte, aproape 100! 
Dar, duminică, în ziua a IT a a 
Tetratlonului, lucrurile s-au com
plicat. Băieții noștri n-au reușit 
să depășească integral momentele 
de suspense, prilejuite de ofensiva

ca 
în
de 
de 
de

Tiberiu STAMA

O fază din meciul de dublu, de la 
New Delhi, întrerupt sîmbătă : llie 
Nâstase și ion Țiriac. intr-o acțiune 

la fileu
Telefoto i -fi.P.-AGERPRES

PORTO ALLEGRE
In lumina documentelor de PARTID

Angajament... bărbătesc tn meciul de fotbal feminin Confecția — F. •. 
Trlcodava

Eoto i BRA5P5 HEAGtU.

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

BRAZILIA CALIFICATA: 3-0!
Citiți cronicile meciurilor din semi
finalele inter-zone în pag. 4

„Cupa 23 August" la fotbal feminin

Scor record
Confecția — F.C. T ricodava

15-0
Ieri dimineață ne-am găsit lntr-o 

mare dilemă. Nu știam la care partidă 
de fotbal feminin să mergem, căci 
toate erau programate la aceeași oră, 
dar pe stadioane diferite. Am optat, In 
cele din urmă, pentru intllnlrea 
Confecția — F. C. Trlcodava, curioși 
să vedem „la față" prima echipă, des
pre care foarte mulți afirmă că este 
cea mal redutabilă formație de fete din 
țară. Că n-am greșit o confirmă șl 
un specialist In ale fotbalului : antre
norul Traian Ionescu — prezent In tri
bunele stadionului Dinamo, alături de 
aproximativ 300 de spectatori (plătitori). 
El ne mărturisea la sflrșltul jocului : 
„Confecția dispune de Jucătoare foarte 
bune, talentate. Sînt impresionat de ca
litatea fotbalului practicat de ele".

Meciul nu a ridicat nici un fel 
probleme Confecției. Poate doar 
blema scorului 1 Replica echipei 
Trlcodava a fost anemică. T:----
acestei echipe, aflate In marea lor 
Jorltate la „primul med adevărat", 
cunoștințe foarte vagi, In materie 
fotbal, singurul lucru pe oare 11 
la perfecție este „repunerea mingii 
la centru, după primirea unui gol" 1 Șl 
Ieri, pe stadionul Dlnamo, au repetat 
„numărul" ăsta de 11 ori.

Confecția, ne-a convins, aste o echipă 
bună. Ea a susținut pint acum 14 me
ciuri, dștlgindu-Ie pe toate, cu un scor 
general de 33— 3 1

Ieri, apărarea Confecției nu a foit de 
loo solicitata, portărița Llvla Bucur a 
„șomat" pur șl simplu, fiind „deranja
ta* o singură data, and o apărătoare 
l-a trțmJg o minge Afenfe țnjă»

șl-a făcut din plin simțită prezența 
pe teren. A creat o sumedenie de ac
țiuni frumoase, cursive — este drept, 
ajutat și de naivitatea apărătoarelor ad
verse. Maria Dincă-Dora (4 goluri mar
cate), Rodica Sandu (4), Maria Ozon 
(2), Virginlca Huțan (2), Ștefania Ispas 
(1) și Filofteia Iancu (1) au Înscris go
luri etnd și cum au vrut. Scorul putea 
fi stabilit la o diferență și mai mare 
dacă antrenorul Confecției, Ion Lepă- 
datu, nu ar fi cerut elevelor sale „să 
se asttmpere și să plimbe mingea".

Meciul a fost condus de o brigadă 
formată din... doi arbitri. Al treilea, ne- . ............. pre-primind „avizul soției" (!), nu s-a 
zentat...

D. V.

CAMPIONATUL DE FOTBAL
TREBUIE SĂ ÎNSEMNE

Șl O LUME DE VALORI MORALE

de 
pro- 

___ F.C. 
Jucătoarele 

mâ
nu 
de 

știu 
de

★
FLACARA ROȘIE — UZINA DE 

DICAMENTE 4—1 (3—I).
Deși lipsită de aportul celei mal 

Jucătoare — am numlt-o pe - 
Stegaru plecată (făi ă dezlegare I) 
Dlnamo București —, formația r:____
roșie a dispus cu scorul de 4—2 (3—1) a. —---- --------------- ]a

CU
-----  — — ----- _------------- șer- 

bezeanu a fost do departe cea mal buna 
prln- 
patru 
șl u-

I. 8.

ME-
bune 

Florlca 
stegaru plecată (făi 4 dezlegare t) la 
Dlnamo București —, formația Flacăra 
r-;t- _ ~ :ccr_l J- ,
de echipa Uzinei de medicamente, 
capătul unul Joc atractiv, urmărit 
interes de 400 spectatori. Dldlna 
fotbalist! de pe teren, reușind, 
tre altele, Isprava de a marca 
goluri i 3 in poarta adversarelor 
nul ln„. proprie poartă.

*
RAPID - ÎJR'Bi «Ml (5-0).

De fiecare dată ne stringent în 
jurul trecutului campionat și 
investigăm cele ce au fost, 

felie cu felie. De regulă, insă, as
pectul cel mai puțin comentat rămîne 
etica activității fotbalistic;, planul 
acela în care se înscriu fapte și sen
suri tinînd de ideea de sport, de ge
nerozitate. de echitate, de noblețe, 
de respect reciproc, de obișnuința 
de a lupta și mai ales de a lupta 
demn, de spiritul onest al întrece
rii. sau reversurile acestora. Am 
simțit, am auzit și am văzut de ne
numărate ori cum actul moral, indi
ferent de structura sa concretă. în
seninează și bucură, cum fertilizează 
conștiințele, cum încarcă sufletele 
cu o energie excepțională. Un act 
moral cu relief puternic și delimitat 
sau o linie de conduită care repre
zintă prin toatâ întinderea ei o ex
presie de moralitate, realizat în lu
mea fotbalului, despre care discutăm 
aici, reverberează în spațiul lăuntric 
a mii șl zeci de mii de ființe. Un 
jucător comite un act moral, o e- 
cl.lpă comite un act moral, antre
norii sau conducătorii unui club co
mit un act moral, arbitrii comit un 
act moral, federația sau una din 
secțiunile ei comit un act moral, ase
menea momente sînt înregistrate și 
comentate imediat, din ele se nu
tresc un mare număr de oameni ar
ticulați la realitatea fotbalului nos
tru. Aceeași valabilitate are și cir
cumstanța reciprocă. Orice fapte 

contrare legilor onoarei. spiritului 
sportului ' sau datoriei civice comise 
de către fotbaliști, antrenori, sau con
ducători, de arbitri, de organismele 
federației sau de public, difuzează cu

o viteză record, întristînd și ultragl- 
ind un număr 
Fiindcă un 
buie apreciat 
de realizările 
prezentînd și 
mare a virtuților 
ori nu celor

conștiințe. 
nu tre- 

în funcție 
tehnice. Re

de expri- 
proprii 

fotbalul, 
chip de 
campio- 
o lume 
recreate

imens de 
campionat 

doar 
sale 

un plan 
morale.

ce practică 
celor responsabili în fel și 
existența acestui sport, un 
nat ar trebui să însemne și 
de valori morale, create și 
cu fiecare ediție, transferate și di
seminate peste tot. De ce să ne in
tereseze numai clasamentul, numai 
refetele financiare și să ignorăm care 
au fost sau n-au fost acumulările 
de factură etică ? De ce să comen
tăm numai dacă echipele noastre știu 
să se apere sau să atace mai bine 
decît înainte și să lăsăm în umbră 
cazurile de trucare a rezultatelor 
unor meciuri, sau depășirea flagran
tă a marginii de legalitate, a regle
mentărilor din interiorul cluburilor ? 
De ce să nu urmărim în egală mă
sură felul cum tinerii veniți în pe
rimetrul fotbalului se realizează ori 
nu ca jucători și ca oameni, ca mem-
O DATORIE DE PRIM RANG -

AL COMPETIȚIILOR INTERNE

bri ai unei societăți preocupată să 
amplifice potențialul general al fie
căruia ?

Desigur, o rememorare concentra
tă a filmului competițiilor nu de 
mult încheiate oferă destule date cu 
efect stenic. Au fost 
torii și echipele cu o 
tivă corectă. Respect 
tia lor de fotbaliști 
tă, un viu sentiment __ _____ . ___
de contextul în care trăiesc și se îm
plinesc, eforturi pentru realizarea 
lor școlară șl profesională, stimă fată 
de adversari, față de public, demni
tate în timpul disputelor, afecțiune 
pentru club și pentru echipa națio
nală, prin toate aceste atribute un 
însemnat procent din totalul fotbaliș
tilor și grupărilor la care sînt legiti
mați s-au Integrat în aria unor obli
gații elementare. Acestea nu sînt 
realizări de factură excepțională, ele 
constituie doar niște direcții de afir
mare normală, le stimăm dar nu ne 
exaltăm în fata lor, fiindcă altfel 
am denatura, prin supraevaluare, un 
prag minimal.
DEZBATEREA PROFILULUI ETIC

numeroși jucă- 
existență spor- 
față de condi- 
de oerforman- 

al datoriei fată

A dezbate profilul etic al compe- 
țiilor interne in climatul exceptio
nal creat de lucrările Consfătuirii 
activului de pârtii din domeniul ideo
logiei, activității politice și cultural- 
educative, reprezintă o datorie de 
prim rang. Domeniul sportului re
simte necesitatea să se conjuge și 
el cu fluxul de idei șl atitudini la 
această perioadă. Pe lingă realizării*

citate mal înainte, trebuie arătat că 
au fost comise șl numeroase devieri 
de la constantele unui climat etic 
care n-ar trebui alterat cu nimic. 
Există anumite surse cu efect do-

Romulus BALABAN

(figntinuart ta pag, « £-a|



Campionatul republican al juniorilorA ZILEI MARINEI
AU FOST DECERNATE TITLURILE(Urmare din pag. l)

DE SIMPLU

alături

O

în lu- 
pavoaz, 
serbări

Și

1,79 metri Ludek s-a situat 
Foto: DRAGOȘ NEAGU

ÎN PROBELE

splendidă săritură în stil Fosbury a atletului cehoslovac Pysko Ludek.;. 
primul la această probă...

SĂRBĂTORIREA TRADIȚIONALĂ
j

rinei și urări de noi succese în pre
gătirea de lupta și politică. In timp 
te se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România, se trag 

salve de artilerie.
Un grup de pionieri oferă tovară

șului Nicolae Ceaușescu, soției sale, 
celorlalți conducători de partid și de 
stat buchete de flori.

Ieri, de ziua marinarilor, mii și 
mii de cetățeni au asistat la o de
monstrație de fantezie artistică, de 
frumusețe și virtuozitate sportivă, la 
o instructivă trecere în revistă a is
toricului marinăriei românești, a 
prezentului ei dinamic, deschizător 
de largi orizonturi. Totodată sărbă
toarea marinarilor este întregită de 
demonstrații nautice, de evoluția 
unor ambarcațiuni sportive — ca- 
iacuri, schifuri, canoe — la care-și 
dau concursul elevii școlii de ofițeri 
activi de marină. Schiorii pe apă 
zboară pe crestele valurilor.

Sărbătoarea de ieri a fost, 
înainte de toate, o vie demonstrație 
a atașamentului marinei militare ro
mâne, a marinarilor de pe vasele co
merciale, a lucrătorilor din porturi, 
și șantiere navale față de Partidul 
Comunist Roman, de patria noastră 
socialistă. Marinarii militari, 
de ceilalți ostași ai forțelor noastre 
armate, marinarii flotei comerciale, 
alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, de întregul nostru 
popor, își aduc, prin activitatea lor 
neobosită, contribuția la dezvoltarea 
multilaterală a României socialiste, 
la înălțarea ei pe noi trepte ale ci-la înălțarea ei pe noi trepte 
vilizației și progresului.

Seara, după transformarea 
mini multicolore a marelui 
Mangalia a trăit feeria unei 
nocturne, cu jocuri de artificii 
spectaculoase, retrageri cu torțe.

Și în celelalte porturi ale țării, 
Ziua marinei a fost, de asemene-), 
cinstită ca o frumoasă sărbătoare a 
poporului nostru.

m
u

cursei de marșA Xl-a ediție a

PREMIUL ZIARULUI MUNCA"

UN PRESTIGIOS SUCCES AL SPORTULUI NOSTRU ȘCOLAR
(Urmare din pag. 1)

♦ >
Cursa de marș „Premiul ziarului 

Munca-', aflată ieri la a Xl-a des
fășurare, a fost încununată de suc
ces. Disputată pe străzile Bucu- 
reștiului, ea a constituit o frumoa
să propagandă pentru atletism, 
pentru sport, o mulțime entuziastă 
salutîndu-i cu simpatie pe partici- 
panți, la start, pe traseu și la so
sire.

Nu bănuiam însă ce pasiuni poa
te declanșa o probă de marș. Am 
văzut ieri copii de-o șchioapă dis- 
putîndu-și cu ardoare întîia cursă 
— pe o distanță deocamdată... co
pilărească, 2 km —, am văzut ve
terani apărîndu-și cu îndîrjire șan
sa, cot la cot cu cei care le-ar fi 
putut fi copii sau chiar nepoți, la 
o vîrstă la care mulți din colegii 
lor de generație s-au consolat de 
mult cu ideea renunțării.

Sistemul de desfășurare — șta
fetă 3 x 10 km — a dat întrecerii 
un spor de atractivitate. Chiar de 
la primii kilometri parcurși de 
mărșăluitorii plecați în primul 
schimb, ne-am putut da seama că 
lupta pentru cîștigarea trofeului 
se va da între echipele bucureștene 
P.T.T., Dinamo și Steaua (de fapt 
o combinată formată din doi spor
tivi ai acestei echipe și un atlet 
cehoslovac), oaspeții din Cehoslova
cia (2 echipe), Elveția (2 echipe) 
și Turcia avînd o valoare modestă. 
In fața uzinelor 
unde are loc primul schimb, 
frunte se află - - - —
(P.T.T.) urmat 
(Steaua) și Nicolae Maxim 
namo). Pe traseul pînă la 
Scînteii unde se face al 
schimb de ștafetă, sportivii 
P.T.T. își mențin — prin Constan
tin Staicu — avansul, ba chiar îl

„Timpuri Noi“, 
în 

Marin Perșinaru 
de Ion Găsitu

(Di-
Casa 

doilea 
de la

La Giurgiu 

FRUMOS COMPLEX 
DE AGREMENT

De curînd s-a inaugurat la 
Giurgiu un frumos complex 
de agrement, amplasat pe 
malul sting al bătrînului Da- 
nubiu. Noul complex dispune 
de o plajă modernă (cu o 
suprafață de 10.000 m.p.), de 
două bazine mari de înot, 
cabine, vestiare și dușuri. In 
apropierea plajei s-a amena
jat pentru turiștii automo- 
billști un spațiu de parcare. 
Tot. in zona acestui complex 
au fost deschise și două uni
tăți de alimentație publică.

în timp cemăresc, 
trec pe poziția a doua, 
trei, Stelei. Pe ultima 
traseului, între piața 
Palatul Telefoanelor, Victor Such 
(Dinamo) realizează cel mai bun 
timp, însă nu poate recupera han
dicapul de aproape 2 minute cu 
care pornise. Așadar, victorie — 
oarecum surprinzătoare — a echi
pei P.T.T., al cărei antrenor nu 
este altul decît D. Paraschivescu, 
primul recordman mondial pe care 
l-a avut atletismul românesc (la 
marș în 1948!). Pe locul doi Di
namo (antrenor Al. Stoenescu) care 
la începutul cursei se anunța prin
cipală favorită. Iată clasamentul 
final al ștafetei: 1. P.T.T. (Perși
naru, Staicu, Jugănaru) 2.21:18,4, 2. 
Dinamo (Maxim, Ilie, Such) 2.23:14, 
8, 3. Steaua (Găsitu, Stan, Ptaka) 
2.24:59,2, 4. Slavia Praga (Kanski, 
Putz, Macek) 2.36:30, 5. Combinata 
U.T.A. — Alba Iulia — Ci. Mus
cel (Bildea, Pescara, Brandl) 
2.40:31, 6. Metalul (Cricoveanu,
Farcaș, Mihalache) 2.43:25,8, 7. Tur
cia (Oz, Aynur, Ayboran) 2.43:30,8, 
8. Trnava (Macai), Belko, Kiri- 
novik) 2.45:31,0, 9. Corvinul Hune
doara, 10. P.T.T. Yverdon (Elve
ția), 11. Progresul Brăila, 12. C.S.O. 
Baia Mare etc.

dinamoviștii 
cedînd locul 
porțiune a 
Scînteii și

colegilor lor din Cehoslovacia, 
Mongolia și Ungaria, care au ob
ținut rezultate de-a dreptul incre
dibile la nivelul competiției. La 
aruncarea mingii de cricket, de 
pildă, maghiarul Joszef Gall a rea
lizat 93,90. sovieticul Serghei Al
feev 81,05 m, iar cehoslovacul 
Pysko Ludek 79,40 m. Dintre atle- 
ții noștri numai Lucian Popa — cu 
76,02 m —......................
64,00 m au 
de cît în 
probei. Dar 
prezentanți 
prim a echivalat cu 
puncte prețioase. O 
mănătoare a existat 
țime, unde Pysko Ludek a sărit 
1,79 m. Mongolii Buiamtogtou Pa
sarvam și Naranbeartar Ciulin 
1,72 m și respectiv 1,70 m. Pri
mul dintre români, Adrian Nae 
s-a oprit la 1,60 m. Tracul care i-a 
stăpînit pe sportivii noștri, în frun
te cu căpitanul echipei, Bogdan 
Jonescu, a influențat comportarea 
lor.

Fetele, în schimb, au avut în 
continuare o evoluție sigură, în 
special la înălțime, unde au ocu
pat locurile 3—5, cu aceeași per
formanță, 1,45 m prin Doina Spinu, 
Ana Pais și Vanda Blotor. înain
tea lor s-au situat Gabriela Guban 
(Ungaria) cu 1,63 m, o virtuoasă 
ia această probă și Iva Sykorova 
eu 1,48 m. Reușind să readucă e-

și Adrian Nae — cu 
reușit să se situeze cit 
apropierea fruntașilor 
absența 

ai noștri
celorlalți re- 
din plutonul 
pierderea de 
situație ase- 
și la înăl-

chipa țării noastre pe primul plan, 
româncele n-au mai forțat ritmul 
în proba de aruncare a mingii dc 
cricket, dominată de Draehomira 
Drycova (Cehoslovacia), autoare a 
unei performanțe de 64.14 m. Pe 
locurile următoare: Vera Belanska 
(Bulgaria) cu 61,84 m. și Gabriela 
Guban cu 57,52 m. Prima dintre 
sportivele noastre a fost Ana Pals 
cu 48,18 m.

Clasamentul individual la fete o 
găsește în frunte pe reprezentanta 
țării noastre, Doina Spinu cu 340 
de puncte. Cu tot efortul din ziua 
a II-a, Gabriela Guban n-a putut 
întruni decît 327 de puncte, re
zultat care a clasat-o pe locul 2. 
Pe locul 3, Draehomira Drycova 
cu 309 p. în continuarea clasamen
tului, pe locurile 4—6, trei român
ce : Lucia Iepure cu 301 puncte, 
Ana Pais cu 293 p și Vanda Blotor 
cu 292 p.

în clasamentul pe echipe, la fete, 
România Se află, de asemenea, pe 
primul loc cu 1494 p, O 
Cehoslovacia cu 1 404 p., 
cu 1 402 p., Bulgaria cu 
Mongolia cu 1 282 p, și 
Sovietică cu 1 253 p.

în întrecerea băieților, clasamen
tul individual are drept lider pe 
Buiamtogtou Pasarvam (Mongolia) 
cu 337 p. După el s-au clasat: 
Jozsef Gali (Ungaria) cu 326 p., 
Pysko Ludek (Cehoslovacia) cu 323 
p., Naranbeartat Ciulin (Mongolia) 
cu 322 p., Serghei Alfeev (URSS)

cu 318 p. și Basandorj Sarev (Mon
golia) cu 306 p. Atletul Adrian 
Nae, cel mai bine clasat dintre 
reprezentanții țării noastre se află 
pe locul 10 cu 296 p.

Clasamentul pe echipe 
rată astfel: 1. Mongolia
2. ROMÂNIA 1 395 p.. 3. 
Sovietică 1 392 p., 4.
1 387 p.. 5. Ungaria 1 378 p.. 6. Po
lonia 1 365 p.

Clasamentul general: I. ROMÂ
NIA 2 889 p., 2. Mongolia 2 840 p.»
3. Cehoslovacia 2 791 p.. 4. Ungaria
2 780 p.. 5. U.R.S.S. 2 645 p. 6: 
Bulgaria 2 643 p.

Cupa challange și medalia de 
aur a F.M.T.D. a fost decernată 
echipei de băieți și fete a Româ
niei.

băieți a- 
1 55S p., 
Uniunea 

Cehoslovacia

CLUJ, 1 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Deși, conform 
programului inițial, duminică sea
ra ar fi trebuit să cunoaștem pe 
noii campioni ai țării la juniori, 
în toate probele, din cauza duratei 
prea mari a unor meciuri, dispu
tate în cele șapte zile de întreceri, 
acest lucru nu este încă posibil. La 
ora cînd transmitem aceste rela
tări, se desfășoară semifinalele de 
dublu băieți, dublu fete și dublu 
mixt, urmînd ca luni (azi n.r.) 
după-amiază să aibă 10c finalele.

în schimb, pe tabelele de con
curs au fost înscrise numele cam
pionilor în probele de simplu : 
15—16 ani — Virginia Ruzici (Di
namo București), Costel Curcă 
(Progresul București) ; 17—18 ani 
— Mariana Simionescu (Dinamo 
București), Traian Marcu (Steagul 
roșu Brașov).

Iată, mai jos, cîte un scurt film 
al meciurilor finale :

Virginia Ruzici — Florența Mi
hai 6—3, 9—7. Marcată evident de 
o stare de oboseală accentuată, Vir
ginia Ruzici a trebuit să depună 
eforturi pentru a face față ritmului 
rapid de joc impus de adversară. 
Calmă și gîhdind fiecare lovitură 
(de altfel acestea sînt trăsăturile 
ei de joc), Virginia Ruzici a găsit 
după primele trei ghemuri anti
dotul jocului Florenței Mihai. Pre- 
luînd inițiativa, ea a silit-o pe ad
versară să se retragă în defensivă 
și să cedeze primul set. Apoi, după 
ce a încercat să opună oarecare 
rezistență, Florența Mihai l-a ce
dat și pe al doilea.

Mariana Simionescu — Elena 
Takacs 6—1, 3—6, 6—3. în ansam-

blul partidei, superioritatea Maria
nei Simionescu a fost evidentă, to
tuși Elena Takacs a avut momente 
în care a dovedit (mai ales în se
tul al doilea) o bună pregătire, un 
joc ofensiv eficient.

Costel Curcă — Florin Manea 
6—3, 6—0. După jocul din semifi
nală, în care, fără a depune prea 
mari eforturi a trecut ușor de Lau- 
rențiu Soare, se părea că Florin 
Manea va fi un adversar reduta
bil pentru Costel Curcă. Dar nu 
a fost de loc așa. Curcă a cîștigat 
foarte ușor amîndouă seturile și 
dacă în primul a pierdut trei ghe
muri, aceasta se datorează propri
ilor sale greșeli,

Traian Marcu — Gheorghe Miil- 
fai 6—1, 6—2, 6—4. Cum era de aș
teptat, Traian Marcu — acest ju
cător stîngaci care se afirmă tot 
mai mult în tenisul nostru — a 
avut de îndeplinit o simplă forma
litate în partida cu Gh. Miilfai. 
Meciul, asupra căruia și-au în
dreptat atenția toți spectatorii pre- 
zenți în tribune, a fost de factură 
obișnuită, pentru simplul motiv că 
Marcu a jucat ca și cum nu ar fi 
avut nici un adversar în față. El 
a fost de departe cel mai bun ju
cător al actualei ediții, ceea ce ne 
face să-1 așteptăm nerăbdători e- 
voluția în campionatele internațio
nale de tineret ale României, care 
încep marți, aici, la Cluj.

I
Ion GAVRILESCU

urmează 
Ungaria 

1 335 p„ 
Uniunea

Constatări după

„Cupa Prietenia'4

JUNIOARELE AU CONFIRMAT

Clasamentele curselor de copii 
și juniori i copii (2 km): T. Nicola 
(P.T.T.) 11 : 2. C. Durlă (Viitorul) 
11:19, 3.V. LIeă (P.T.T.) 11:21; ju
niori III (3 km): 1. Călineață (Di
namo) 14:43, 2. D. Mihai (Baia 
Mare), 3- M. Secătureanu (C.S.O. 
Cl. Muscel) 16:19,8: juniori II (3 
km): 1. I. Bfirzoi (Metalul) 14:47,2, 
2. N. Cojocari» (Dinamo) 14:59,2, 3. 
I. Popa (P.T.T.) 15:41,8.

Pornire in grup din fața Casei Scînteii a concurenților care alcătuiesc 
ultimul schimb al ștafetei 3x10 km

„Cupa Prietenia" desfășurată la 
Billna (R.S. Cehoslovacă) cu parti
ciparea a opt echipe reprezentative 
de junioare, reunind cele mai bune 
elemente din țări situate în plutonul 
fruntaș al voleiului mondial, a cons
tituit un util prilej de verificare a 
schimbului de mîine pentru voleiul 
feminin uin țara noastră.

Echipa țării noastre pregătită șl 
condusă cu competență de prof. 
Leonia Sorbală și Ion Cristian, ne-a 
adus satisfacția obținerii locului 111 
in acest turneu. Ea a întrecut re
prezentativele - 
R.P.D. Coreene ,
mane cu 3-1, Ungariei 
Cubei cu 3-0.

Remarcăm preocuparea 
rilor pentru promovarea ___ __
bune elemente de perspectivă, prac
ticarea unui joc modern și asigura
rea unei atmosfere de disciplină 
și seriozitate, pentru consacrarea 
unor jucătoare complete sub as
pectul tuturor factorilor antrena
mentului. Unele voleibaliste bat la 
poarta consacrării :

Paula Cazangiu — constantă 
atac și apărare, gîndire tactică, 
tere de luptă, seriozitate ;

Liliana Pașca — constanță șl va
rietate în ridicarea mingii pentru 
atac, preluare bună, dar care tre
buie să lucreze mai mult pentru 
viteză sub toate aspectele ;

Maria Antonescu — a fost „tuna
rul" echipei noastre, dar mal are 
mult de învățat în ceea ce privește 
jocul in apărare (mișcarea in te
ren, plasamentul și preluarea) ;

Emilia Cernega — a demonstrat 
că are calitățile necesare pentru a 
deveni o ridicătoare bună.

Rodica Cilibiu — raportat la tim-

Bulgariei 
_cu 3-0,

antreno- 
celor mal

In 
pu-

PROBE SPECTACULOASE
i

pul de pregătire pentru jocul de 
volei (2 ani) și-a Însușit corect ele
mentele tehnico-tacticc și a reușii 
să realizeze un atac bun. Dîrzenla, 
perseverența și curajul, pe care le-a 
demonstrat în acest turneu, o pot a- 
propla în scurt timp de consacrare.

Ne oprim la aceste exemple, cu 
mențiunea că lotul de junioare are 
porțile deschise permanent pentru 
noi elemente care aspiră — datorită 
calităților și seriozității în pregătire 
— la selecție.

Nu putem Încheia fără a sublinia

aportul antrenorilor Chiriță Sandu, 
Ion Stanoniircscu, Vera Pauleno și 
Doina Bălăiță, care ca și cei doi 
antrenori ai lotului au pregătit la 
nivelul școlilor sportive din Bucu
rești, Caransebeș, Cluj și Constan
ța, precum și la cluburile Farul 
Constanța și Progresul “ 

jucătoarele care au fost 
in lot.

București, 
selecționate

prof. Traian PENEA 
președintele comisiei centrale 

de juniori din F.R. Volei

TURNEUL INTERNAȚIONAL
pentru majoritatea participantelor. 
Voleibalistele noastre, care se află 
pe litoral chiar de la revenirea din 
turneul din Bulgaria, vor alinia pen
tru acest turneu întregul lot, antre
norii N. Roibescu și N. Mcadu bi- 
zuindu-se Îndeosebi pe următoarele 
jucătoare : Eugenia Rebac, Florentina 
Itu, Rodica Popa, Mariana Popcscu, 
Aurelia Ichim, Venera Zaharcscu, 
Gabriela Popa, Ana Chirițoscu, Mă
ria Ccngher și Maria Băga. La ne
voie, sau în funcție de adversar, vor 
mai fi utilizate Luxa Gbiță, Eva 
Klein, Carolina Ilatură. Prezența la 
competiție a echipelor R.F. a Ger
maniei și României-tineret va con
stitui pentru acestea un prilej de 
verificare a posibilităților lor, dar 
și o ocazie de a roda efectivul Întreg 
și de a Încerca diverse scheme tac
tice pentru '^Jelalte formații.

Programul primei zile începe de 
astăzi ia ora 15,30 șl cuprinde urmă
toarele meciuri : România (tineri) — 
B.P.D. Coreeană. România — R.F.G. 
și U.R.S.S. — Bulgaria.

(Urmare din pag. li

sextetului de bază pe Kan Ok Sun, 
Kim Zu Bok, Huan He Suk, Kim 
In Za, San Ok Rim. Echipa antre
nată de Cen Ze îu va fi, CU sigu
ranța, una dintre cele mai serioase 
adversare pentru jucătoarele sovie
tice.

Din plutonul outsiderilor, formația 
Cehoslovaciei ni Se pare destul de 
puternică și in stare să pună pro
bleme celor două favorite, deși din 
actualul lot lipsesc citeva titulare ale 
echipei prezentata la campionatul 
mondial de anul trecut. Cele care le 
substituie la această competiție Se 
remarcă, totuși, prin tinerețe (media 
de virstă a echipei trece cu puțin de 
20 de ani) șl prin talie (multe ju
cătoare depășesc 1,80 metri). Forma
ția bulgară prezintă, în schimb, pri
ma sa garnitură, cea cu care a abor
dat și turneul de la Varna. Va fi 
fără îndoială un adversar incomod

LA BALCANIADĂ JUNIORII

Traian BARBALATA — 
coresp. /

Vladimir MORARU

CICLOP44

IN ULTIMA ZI A CONCURSULUI INTERNAȚIONAL
CRAIOVA, 1 (prin telefon). Du

minică, pe hipodromul asociației 
sportive Rovine din Parcul Po
porului, spectatorii au asistat la cea 
mai disputată probă, cea de forță, 
în care — după trei baraje — trei 
concurenți au rămas la egalitate. 
REZULTATELE TEHNICE : proba 
internațională specială „alegeți sin
guri obstacolele (1,30 m)“ 
reiian Stoica (Petrolul Pl.) 
kup 860 p (1:07,0), 2. D. 
(Steaua) cu Viorica 860 p 
3. Rudolf Gaspar (Cehoslovacia) cu 
Svit 855 p (1:38,1).

Proba pe echipe (etapă de cam
pionat) : 1. C.S.M. Iași (Gioconda 
Pînzaru, Petre Răul, Radu Mihal- 
cea, Paul Mazilu) 4 p, 2. Steaua (D. 
Velea, A. Costa, C. Iliu, A. pones- 
cu) 8 p., 3. A.S.A. Cluj (V. Gonțiu, 
Ildiko Uifâlvi, Viorica Mateiaș, I. 
Rebrișoreanu) 8 p.

Proba de obstacole (în afara cam
pionatului) : seria I 1. Victor Gon
țiu (A.S.A. Claj) cu Făurel, 2. 
Stanei» (Petrolul

1. Au- 
cu Pic- 

Velea 
(1:11,7),

_______ _ A-, t. 
Stânci» (Petrolul Pl.) eh Gargantua, 
3. Marius BUrteă (C.S.M. Sibiu) M 
Bondoc; seria a II-a. 1. Mihâela 
Rădulesou (Centr. călărie Buc.) eh 
Vama) 2. C. Marinese» (Rovine 
Craiova) c» Basm, 3. Simian Maria 
(Dinamo) cu Vinci».

Obstacole, categoria mijlocie: 1, 
A. Stoică (Petrolul Pl.) cu Spumoa 
0 p (1122,5) 2—3. V. Gofițitt (A.S.A. 
Cluj) cu Titan ți M. Vlad (Dinamo) 
c» Sondor 0 p (1135,0).

Proba de forță (internațională) : 
1—3. Aurelian Stoica (Petrolul Pl.) 
cu Pickup, dr. Jurai Hanulai (Ce
hoslovacia) cu Caravel a și Andrei 
Glatz (Cehoslovacia) pe Letchis. 
Mîine (n.r. azi) în ultima zi a 
competiției se dispută probă de ob
stacole pentru 
campionatului.

juniori în cadrul

Vasile POPOVICPcoresp.

„CUPA
(Urmare din pag. 1)

rica Moldoveana (Fabrica de în-. 
călțăminte Dîmbovița), Florența 
Gheorghe, Geta Rimniceanu (întfC- 
prinderea poligrafică Tiparul), Mag* 
daiena Mitran, Elena Vl&sceanu 
(Țesătoriile Reunite) ca să amin
tim numai citeva nume, sînt fă- 
cute pentru fotbal.

„Sportul rege" a creat probleme 
și th familie. Au fost cazuri în 
care părinții a-au opus — d« tea
ma durităților ea fetele lor să 
devină prietene ale balonului ro
tund. Și, totuși, Alexandrin» Stoiah 
țl-a înduplecat in ața fel tatăl, tn-

A REDESCHIS STAȚIA SEZONIERA PENTRU
SPĂLARE AUTO

ÎN CARTIERUL TITAN - BABA NOVAC 
str. CAPORAL RUICĂ, Tel. 221122 

(lingă stația Peco)

SERVIRE RAPIDĂ, SERVICIU IREPROȘABIL
PROGRAMUL DE LUCRU:

zilnic ora 11 — 20
duminica ora 7 — 13

AU DEZILUZIONAT Șl
LUKOV IC, 1 (prin telefon). în 

ultimele două zile ale întrecerilor 
din cadrul jocurilor balcanice de 
volei, juniorii noștri âu avut o 
comportare nesatisfăcătoare și au 
pierdut ambele întîlniri pe care 
le-au susținut. Iugoslavia a cîștigat 
simbătă CU 3—1 (11, —9, 8, 1) iar 
duminică Grecia a obținut o neaș
teptată victorie cu 3—2 (11, —10, 
—15, 14, 5) șt a ocupat astfel lo
cul III în clasamentul general. Ca 
și in întîlnirile precedente, junio
rii noștri au jucat fără vlagă, au 
fost neatenți, au avut de multe 
ori primire defectuoasă și le-a 
lipsit mișcarea in teren. De men
ționat că în setul IV cu Grecia, 
echipa noastră a condus cu 13—7 
și a avut de cinci ori la rînd meci- 
bol, dar jucătorii nu s-au concen
trat și adversarilor le-a fost ușor

ULTIMELE MECIURI
răstoarne rezultatul în favoarea 

în ambele întîlniri că și 
dc altfel — 

noștri în

N. MATEESCU "'W"

ÎN
să 
lor, 
în cele precedente
le-a lipsit juniorilor 
special dorința de ă cîștiga. Com
portarea lor în această competiție 
Va trebui serios analizată. Cele
lalte Întîlniri de sfmbătâ s-au sol
dat eu următoarele rezultate: ju
nioare, Bulgaria — iugoslavia 3-2 
(—14, 2, —13, 3, 2); juniori Gre
cia — Turcia 3—0 (10, 7, 14). în 
momentul convorbirii telefonice 
luptă pentru medaliile de âur «■ 
chipele Bulgariei și Iugoslaviei. 
Rezultatul este egal la seturi (1—1), 
în al treilea set juniorii bulgari 
avînd un ușor avantaj (4—2). E- 
chipele noastre vor sosi mîine 
(n.r. azi) seara în București.

DIANA" LA MINIFOTBAL
cît sudorul Gheorghe Stoian a ve- 
hit duminică să-ți vadă fata în 
Concurs. La terminarea partidei, era 
nespus de bucuros : fata lui mar
case un gol „ea la carte".

...Este greu să prevezi exact con
secințele ee le va avea inițiativa 
organizării de către C.M.E.F.S. 
București, îh colaborare cu ziarul 
nostru, a „Clipei Diana", rezer
vată în exclusivitate fetelor, care 
vor sfi facă sporti deoarece fiecare 
reuniune «duce cu sine o lurptl- 
tl, o revelație, ceva deosebit Săp- 
tămtna această încep în sectorul 8 
al Capitalei concursurile de cros, 
tir eu arcul ți tenis de masă...

,,Cupa Diană" o anunță pe tlnăra 
țesătbăte Ștefania Gheorghe ca pe 
o autentică speranță a fotbalului

Rertultate: Carmen — Dîmbovi
ța II 0—0, Chibrite — îl. roșie îî 
0—1, Țipatul — Dîmbovița! 1—0, 
Fi, roție I “» Țesătoriile Reunite 
1—1.

CONSECINȚELE UNEI ERORI DE CALCUL

CONCURSUL DE ADMITERI LA ȘCOALA 
DE SPECIALIZARE POSTLICEALĂ PENTRU ANTRENORI

Candidați! pentru concursul de 
admitere la Școala de specializare 
postliceală pentru antrenori sînt 
înștiințați că acesta va avea loc în
tre 25 și 30 septembrie.

Concursul constă în următoarele 
probe i

— vizita medicală (eliminatorie);
— lucrare scrisă Ia anatomia și 

fiziologia omului;
— probă practică Ia specializarea 

aleasă.
Candidații vor depune actele la 

secretariatul școlii intre 10 și 22

septembrie, după ce vor prezenta 
în prealabil din partea federațiilor 
atestarea categoriei a 11-â de cla
sificare sportivă.

Actele ce urmează a fi depuse de 
fiecare candidat vor fi următoa
rele i

— certificat de naștere în origi
nal și în copie;

— diplomă de bacalaureat sau 
certificat de absolvire * liceului 
(sâu altor școli echivalente) în ori
ginal ;

— buletin de analiza sîngelui;

— rezultatul examenului radio
logie și pulmonar ;

— carnetul de legitimare sau 
adeverința de clasificare sportivă;

“• două fotografii 6/9.
Dosarele nedepuae în termen sau 

neînsoțite de actele Specificate 
mal sus nu vor fi luate în consi
derare.

Pentru orice alte informații, can
didați! se Vor adresa federațiilor 
de Specialitate și secretariatului 
școlii, începînd cu data de 26 au
gust, Intre orele 9 și 14.

Dări inlțlM ave» vn intere* AmMa* 
reuniunea de ieri ți-a ampllfioet eonri- 
derabU MtreeMvitetea datorita unei. ,• 
erori a biroului de eafleul al pariului mu
tual. oare, după 48 de ore de la rezulta
tul anunțat oficial, șl-a modificat de- 
dtla, constattnd că, de fapt, pariul aus
triac nu fusese cîștigat l Reintegrat in 
drepturi depline, acesta — avînd astfel 
la baza de plecate o sumă Importantă 
— a generat un flux de asistență, de 
pariuri șl implicit a creat o mare ten
siune pe cimpui de curse. Aparent, s-ar 
putea spune eâ tot răul a fost spte 
bine ! in fond, insă. Situația este de-a 
dreptul Supărătoare, mai ales Că o 
asemenea eroare s-a mâi Înregistrat nu 
cu mult «mp in urma, se impun deed, 
nefntlrziat măsurile corespunzătoare, 
cate sâ curme o fază Compromițătoare 
pentru instituție.

Din Ansamblul rezultatelor, cele maă 
valoroase le-au realizat Tesaiia șl Hibrid. 
Prima a manifestat o sensibilă amelio
rare, ceea ee a angrenat in trenă între
gul pluton și a determinat un nou re
cord al generației, obținut de Oallopa e 
1:30,8. Hibrid a aVut un finiș puternic 
silind pe Hlrondițâ — câiidusă impru
dent — să galopeze cind avea euraa 
ciștigată. Antrenamentul lui Avram a 
fost, totuși, de trei ori biruitor, vieto- 
riile sale au rost însă greu de anticipat 
din punctul de vedere al regularității, 
iar manevra Jovlaia-Orfelina. desfășura-

M aub ochii publicului și al arbitrilor, a 
•tâmlt Justificata nemulțumire a specta
torilor.

lh sflrșlt, fără să parafrazăm careurile 
țahiste, mal sint notabile două fapte o 
unul alb, altul negru I Pozitivă a fost 
Inițiativa luată in sprijinul deservirii 
publicului, de către tov. Ștefan Țeavă 
șl colectivul său, care, multinllclnd cen
trele, au putut satisface mal bine cerin
țele consumatorilor. Negativă, atitudinea 
C;F.R.-Ulul, care știind de un deceniu 
că are pasageri de la cursele din Plo
iești, nu a atașat vagoane suplimentare, 
ceea ce a determinat călătoria -estora 
In chip de ciorchine, pe culoare. Fi
rește că așa ceva nu se poate numi o 
Cursă de. >. agrement.

Rezultatele tehnice :
COsMcă). Câibaret, Voința, 
teta (D. Tbduță), îzomer. 
3. Pândelaș (S. Mihăilescu), 
Sadea, 34,3, 4. Filtru (G. Solcan). Flori-
cloa, Dldon. 32.5, 5. Joviala 'r>. Toduță), 
Foriiiula, Goblen, 40,2. 6. Martin (V. 
Gheorghe), Rigla, Tanța, 30,8, 7. Tesalla 
(9. Teofil), Mandarina, CallOpa, 34,4, 8. 
Hibrid (t. Dinu); Iuta, Furiș, 29,3, 9. 
Zefirej (Gh. Avram), Poet. Papion, 42,9.’

Niddy DUMITRESCU

1. Rendaș (R. 
47,4. 2. Hal- 
Japonia, 41,9, 

Orizont,
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ROBERT COSMOC IȘI ASUMA RISCUL
* Farul n-a atacat titlul pentru că n-a avut două perechi de mij
locași și un portar ca lumea... • „Băieții par cam plictisiți și 
mi-e teamă că nu s-au odihnit cum trebuie"... • „Anul trecut, echi
pele noastre au învățat să se apere. Anul acesta, vor învăța să 
atace" © Bălosu și Mustață, veniți de la Dunărea Giurgiu, 

anunțați drept titulari !

De la jumătatea lui iulie, fideli 
unui obicei intrat în tradiție, fotbaliș
tii Farului și-au reluat antrenamen
tele sub soarele torid al Constanței, 
preferat 
urmînd 
regulate 
program
Beirut la 6 august, cu Cernomore 
Varna Ia 11 august, cu Union Berlin 
la 15 august.

Am coborit la sfîrșitul săptămînii 
trecute spre „potcoava” de calcar a 
stadionului „1. Mai”, la ora cînd 
amurgul începe să alunge căldura to
ropitoare de peste zi.

Pe gazon, jucătorii Farului aveau 
drept oaspeți pe colegii de la Dunav 
Ruse, aflați in concediu pe litoralul 
românesc, cu care se antrenau „la 
două porți", lăsînd liberă o fîșie de 
iarbă pentru ..șarjele” lui Dan Spă
taru, iremediabil îndrăgostit de minge, 
și ale unui jucător din liga a II-a 
vest-germană, Volter. care a 
voie să se antreneze acolo, mai 
reținut, apoi dezlănțuindu-se în 
suri și sprinturi nebunești, care 
făcut — 
clame : „ 
în echipa

înălțimii și liniștei montane, 
să susțină — la intervale 
— meciuri amicale, după un 
riguros : cu Racing Club 

august, cu ~

cerut 
întîi 
cro- 
1-au 
ex-zice-se — pe Ologu să

.ăsta sau moare sau ajunge 
, națională !”

★
într-un 

o patimă
colț al tribunei, trăgînd cu 
neostenită din țigară, Ro

bert COSMOC, antrenorul 
al Farului. om cu vorba 
rostită drept și răspicat :

Mai absent, poate mai precaut, La- 
che HAȘOTI, „secundul", nu se arată 
nici el prea încintat de maniera în 
care se joacă :

— Băieții par cam plictisiți și mi-c 
teamă că nu s-au odihnit cum tre
buie... De 3 ori pe săptămînă, facem 
2 antrenamente pe zi. La al doilea, 
jucătorii sînt mai greoi, parcă neinte
resați.

— Cum se comportă cele două achi
ziții noi, giurgiuvenii Bălosu și 
Mustață ?

— Vezi, dumneata, n-am să-ți spun 
că drumul din B în A c lung, am 
să-ți spun că Ia noi toți jucătorii pro
movați — uite, mă «îndese la Nicu 
Constantinescu și la Ghirca — au in
trat într-o perioadă de criză după 
două-trei meciuri bune. Bălosu și 
Mustață — care au primit dezlegare 
— vor fi, probabil, titulari, de aceea 
căutăm să-i aclimatizăm cit mai re
pede, să-i ferim de accidente.

— în rest ?
— Nimic nou. Mehedințu așteaptă 

dezlegare, iar portar... nu prea avem ! 
Rămînem cu Popa și Ștefănescu și nu 
rămînem cu prea mult... Am încercat 
să-l legitimăm pe Vișan, dar Petrolul 
nici n-a vrut să audă.

TANASE

Campionatul trecut n-a

principal 
așezată, ★

Sportul Pag. a 3-a

CAMPIONATUL TREBUIE SĂ ÎNSEMNE
Șl 0 LUME DE VALORI MORALE

o asemenea flui- 
materie de res-

humt. Dintre ele am aduce mai întii 
in discuție nesportivitatea. tendința 
spre brutalitate Și violentă a unor 
jucători. Intr-un alt material apărut 
în ziarul nostru 
lanțul etapelor

în toate astea, dar 
ditate absolută în __
perisabilități are un efect dezolant 
asupra oricărei încercări de a găsi 
soluții. Antrenorii au avut și în cam-

pionatul trecut sincope de autoritate 
și momente de inconsecvență, unii 
făcînd numeroase concesii, și în
cheind pact cu jucătorii aflați. une
ori, cronic în conflict cu disciplina.

— Campionatul trecut n-a fost prea 
fericit pentru noi... Am visat la mă
rire și-am terminat în josul clasa
mentului. Echipa n-a rezistat. N-am 
avut rezerve la valoarea titularilor, s-a 
accidentat Caraman, s-a îmbolnăvit 
Oprea, Kallo și-a ieș*t din formă și 
s-a dus astfel munca de un an...

— Să însemne asta că atacul e de 
vină ?

Cosmoc se întrerupe o clipă. Stri
gă ceva la Tufan. Revine.

— Farul n-a atacăt titlul pentru că 
n-a avut două perechi de mijlocași și 
un portar ca lumea... Doar doi oameni 
Ia mijlocul terenului nu pot ține in 
spate un atac, timp de 30 de etape ! 
Și-apoi, afară de Tănase, n-am avut 
un mijlocaș care să dea o nașă în 
adincimc, un constructor, dacă vrei...

— Badea ?!
— Știi cum c, la vîrsta lui, cînd mai 

ești și suferind... De altfel, noi l-am 
înțeles, acordîndu-i dezlegare pentru 
o echipă din divizia C, pe lingă care 
funcționează și ca antrenor secund. 
Badea a făcut destule pentru Farul.

Cu ochii Ia teren, Cosmoc stinge 
țigara, strivind-o cu virful pantofului. 
Ceva nu-i place, coboară pe gazon...

Antrenamentul s-a încheiat. Băieții 
sînt lac de sudoare. Dan Spătaru a 
abandonat de mult. în timp ce Volter 
aleargă la nesfîrșit, ținînd parcă să 
ne arate că pentru a juca In Budes- 
liga ai nevoie de o rezistență de ma- 
ratonist.

Robert Cosmoc se întoarce, Pare 
mai calm.

— Pentru campionatul viitor nu-mi 
propun cine știe ce schimbări : „li
bero”, cu apărare om la om, combi
nată cu zonă. Urmărim un Ioc in pri
mii șase.

Tace o clipă.
— Anul trecut, 

aproape egalizate 
să se apere. Anul 
să atace. Cu Farul 
exact invers...

— Ce s-a întîmplat cu Farul ?
— A trebuit să ne apărăm eu 9 

jucători ca să nu primim gol, dar am 
atacat destul de periculos... In toam
nă, schimb ceva în apărarea asta care 
mi-a scos peri albi. Trebuie să 
schimb !

— N-am decît două nume cu care 
sper să modific ceva in bine : Bălosu 
va juca fundaș central, lingă Anto
nescu, iar Mustață va intra în linia 
de mijloc.

— Nu cumva riști prea mult ?
își aprinde o țigară. Ultima. Dă 

din mină, arăhnd parcă un punct 
imaginar al gazonului pustiu :

— Cine nu riscă...
Apoi reintră în tăcere. De undeva, 

de peste stadion, răzbate zgomotul 
netulburat al valurilor.

Ovidiu IOANIȚOAIA

a fost publicat bi- 
__ __________  de suspendare. Ci
frele sînt alarmante prin subtextul 
lor. Autocenzura multor jucători e 
slabă, fragilă e și ideea lor despre 
sportivitate, despre relația care tre
buie să existe între el sau între ei 
șl public etc. Subliniem cu tristețe 
că delictul de anti-fair-play e comis 
de către un mare număr de fotbaliști 
tineri, adică tocmai de cei la care 
te-ai aștepta să vezi mai multă sin
ceritate, mai mult elan juvenil și 
franchețe în timpul luptei. Fiindcă 
tot vorbim de jucători, atitudinea 
unora față de imperativele condiției 
de fotbalist pentru performantă este 
deseori mediocră, datorită unui com
plex de cauze dificil de tratat. Pen
tru cei avizați nu este necesar să 
detaliem, ci doar să spunem că de
ficitul relației club - jucători influen
țează nefast nu numai calitatea teh
nică. ci și calitatea morală a celor 
din urmă. Deși în incinta grupărilor 
noastre sportive ar trebui să se cul
tive, printre altele, o atitudine co
rectă față de muncă șl un simț al 
datoriei sensibil la toate solicitările 
majore, rezultatele, sînt deseori pa
radoxale în comparație cu bunele 
intenții susținute fără vigoare. Ana
liza acestei stări de fapt incrimi
nează numeroși factori, printre care 
precara forță și calitate a educato
rilor, a celor responsabili cu desti
nul echipelor. La aceste „pupitre de 
comandă" a proliferat tipul de func
ționar mărunt și ieftin, in locul ace
lui conducător harnic, inteligent, 
onest, priceput, imun la obsesii 
meschine.

Grupul antrenorilor trebuie și el 
amintit. O lungă perioadă s-a jucat 
destul ping-pong cu vina de a avea 
jucători cu profil etic puțin recon
fortant. Conducătorii și antrenorii 
pasau de la unii la alții această 
culpă și amîndouă categoriile o arun
cau în cele din urmă asupra lipsei 
de reglementări. Ceva este adevărat

O EROARE TARE CA PIATRA

în fotbalul nostru se comite și se 
perpetuează o anume eroare. Se cre
de că nivelul de educație al jucă
torilor poate fi reglat în primul rind 
prin ședințe. 
Instrumentul 
cvaslcomplet importanța condițiilor 
Obiective, a ’ ’
acționează și influențează conștiin
țele. Departe de noi gindul de a mi
nimaliza rostul metodelor de eluci
dare, de persuasiune, de cultivare 
ideologică. Dar în sfera noțiunii de 
educație se include un arsenal mult 
mai bogat, iar eforturile pentru mo-

prin conferințe, prin 
verbal. ignorîndu-se

cadrului material care

delarea optimă a conștiințelor se 
vor solda întotdeauna cu rezultate 
reduse dacă metodele de mat sus nu 
vor fi sincronizate cu o existență 
ferită de influențe. Fiindcă ce efect 
de consolidare și de înfrumusețare 
interioară poate avea o sultă de con
ferințe excepționale, dacă fotbaliștii 
trăiesc la cluburi intr-un mediu al
terat de circumstanțe inadmisibile? 
Frecvent, încadrarea în producție este 
fluctuantă, oameni de la un. 
anumit loc de muncă văd puțin 
la fată de multe ori vedeta X sau 
vedeta Y.

SURSE CARE POLUEAZĂ CLIMATUL ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE

Sursele concrete care alterează 
starea de spirit și ideile despre via
ță ale jucătorilor sint numeroase. 
Atitudini 
pentru 
pentru 
sau să 
tuieli 
șansă 
menințate cu retrogradarea, 
pregătirilor centralizate, prelungite 

abuziv chiar și la echipele de mina 
a șaptea, toate acestea și încă altele 
tint fenomene apăsătoare, de natură 
să fractureze axul moral al unor 
personalități prea puțin sau de loc 
consolidate. Federația cunoaște toate 
astea, dar încercările ei 
ta un caz sau altul se 
rezultate minore, aceste 
teri fiind săvîrșite cu 
cumspecție și abilitate, 
puțin adevărat că și forul de 
cere a fotbalului nostru ar 
să dovedească promptitudine 
prime deosebite atunci cînd 
sesizate asemenea nereguli.

Acuratețea vieții fotbalistice 
este întinată și de perpetua atitu
dine de suspiciune și cleveteală, cul
tivată de numeroși conducători de

de influențare incorectă 
transferarea fotbaliștilor, 

ca echipa să se lase bătută 
cedeze măcar un punct, chel- 
exagerate la formațiile cu 

să promoveze sau la cele a- 
moda

echipe care obișnuiesc să explice 
eșecurile nu prin slăbiciunile 
ale jucătorilor, antrenorilor și 
responsabili, ci prin intervenția 
mașinațiuni terifiante puse la 
chipurile, de către alte cluburi, de 
către federație sau de către arbitri. 
Trecutul an competițional a mai 
fost afectat și de o serie de mani
festări de violență ale publicului, a 
cărui pasiune pentru o echipă sau 
alta devine uneori patimă. Cele mai

reale 
celor 
unor 
cale,

evidente expresii ale genului ău fost 
înregistrate cu ocazia partidelor 
Universitatea Craiova — Farul. Stea
gul roșu — Progresul, C.F.R. Si* 
meria — Victoria Călan. Metalul 
Copșa Mică — Independența Sibîu, 
Someșul Satu Mare —• Unirea Dej, 
pentru a nu aminti decît cîteva.

Este momentul să arătăm că a* 
ceste surse care întinează atmosfera 
competițiilor noastre fotbalistice sînt 
întreținute sau măcar știute, dar 
chipurile neobservate și de către o 
serie de oameni din ierarhia unor 
instituții și departamente, orășenești 
seu județene. Din păcate, chiar și 
unele C.J.E.F.S.-uri au fost culpa
bile in sezonul trecut, intervenind 
neprincipial, mascind erori, denatu- 
rînd ierarhia campionatelor locale.

Amintim în treacăt și atitudinea 
neavenită a unora care atunci cînd 
se ratează promovarea intr-o cate
gorie superioară sau se retrogradea
ză nu găsesc altceva mal normal de 
făcut decît să acuze, să protesteze, 
să instige. Astfel au nrocedat cei din 
Jurul echipelor din Turda. Făgăraș, 
Dej, Progresul București etc.

Ne vom opri aici. Ne vom opri 
fiindcă, deși n-am epuizat aspectele 
care concură la realizarea unui cli
mat nu dintre cele mai bune în fot
balul nostru, am menționat totuși 
pe cele mai frecvente.

Se observă cum federația se zbate 
să asaneze, să combată aceste ano
malii. dar acțiunile ei vor trebui șl 
mai mult intensificate și mai bine 
coordonate.

IMPERATIVE

echipele noastre, 
fizic, au învățat 
acesta, vor învăța 

s-a intimplat

— Te gîndești la ceva concret ?

SELECȚIONATA UNIVERSITARA A FRANȚEI
UNIVERSITATEA CRAIOVA M

LA ORIZONT CAMPIONATUL!
Ieri au avut loc numeroase meciuri de verificare

PARIS, 1 (Agerpres). în cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
Franța, echipa de fotbal Universi
tatea Craiova a susținut la Saint

Tropez o nouă întîlnire, 
selecționata universitară 
Întîlnirea s-a încheiat cu 
tat de egalitate i 0—0.

jucînd cu 
franceză, 
un rezul-

Atît calendarul — pe fila pe care 
am întors-o ieri dimineață scria 
1 august —. cit și numeroasele me
ciuri de verificare dintre echipele 
divizionare A, B și C, nu fac de- 
clt să ne amintească (dacă mai era 
nevoie!) că pînă la începerea ac
tivității competiționale n-a mai ră
mas decît un timp foarte scurt.

Ca de obicei, între un campio
nat și altul, vacanța a fost de 
mică durată. Puține echipe și-au 
îngăduit o pauză de refacere mai 
mare de două săptămîni. Și 
ta, realizată la îndemnul și 
mandările federației, care a 
că vacanța este obligatorie.

Jucătorii s-au reunit, apoi, 
munte, fie in orașele lor de reșe
dință, punînd accentul pe obține
rea unui bun potențial fizic, pe 
acumulări de forțe în vederea dîr- 
zelor bătălii\ale campionatului. Bi
neînțeles, au fost exersate și di
ferite scheme de joc, pe ansamblul 
echipelor și pe compartimente.

Și iată-i, acum, pe fotbaliști, la 
primele lor jocuri de verificare, 
destinate să facă o sudură cîtmai

aceas- 
reco- 
decis

fie la

de a anche- 
soldează cu 
grave aba- 

destulă
Nu

cir- 
e mai 
condu- 
trebui 
și 
îi

as- 
sînt

mai

MÎINE, ANTRENORII...
Ieri, antrenorii noștri de fotbal au avut 0 du. 

minică liniștită. Ieri nu s-a jucat „pe puncte". 
Așa se face, poate, că pulsul meșterilor în 

trening n-a crescut spre 120, iar cronicile de as
tăzi nu le mai reproșează faptul că schimbarea 
din minutul 70 a fost tardivă sau că extremul stînga 
ar fi fost mai bun pe dreapta.

Ce știm, în fond, despre antrenorii noștri ? Pînă 
ieri spuneam că ei sînt principalii vinovați de „ră- 
mînerea în urmă a fotbalului nostru". Intre timp, 
însă, Traian lonescu a ciștigat campionatul Bosfo
rului, “ 
an, < 
de titlu, cu o formație recioplită în stilul lui 
sonal... în sfîrșit, Covaci a ajuns l_ .' —. 
în fruntea lui Ăjax. (înfr-altele, succesul lui Ștefan 
Covaci e unul care angajează, de fapt întreaga 
breaslă a antrenorilor români. în fond, meticu- 
loșii și versalii bijutieri olandezi s-au bazat pe mai 
mult decît pe ultimele rezultate cifrice din palmareșul 
international al noului lor antrenor, care cuprinde 
un Zijrich la „națională" și un Eindhoven la club).

Din păcate, în fotbalul nostru, rezultatul de mo
ment este capabil să șteargă ani și ani de muncă, 
îmi spunea o dată unul dintre antrenorii noștri „de 
vîrf" : „Marele nostru handicap, al antrenorilor, e 
că navigam, ca profesioniști, între conducători de 
club și jucători, deopotrivă de amatori".

Acum nu știu cîți ani sau, mai precis, în pri
măvara ultimei divizii B a Științei Craiova, mă aflam 
la ultimul mecj al oltenilor, acasă. Oaspeții, candi
dați și ei la titlu, luptau pentru un meci egal.

, Oană a condus cu ingeniozitate, timp de un 
o echipă obscură, Teașcă a fost la un punct 

stilul lui per
la Amsterdam,

situația de 1—0 pentru Craiova, antrenorul oaspe
ților a cerut unei rezerve să se încălzească. Con
ducătorul secției de fotbal n-a remarcat din pri
mul moment intenția antrenorului. Dar, în clipa în 
care l-a văzut J5e jucător, a sărit Ca ars : „Tocmai 
pe asta ți-ai găsit să-l bagi in teren ?" Și jucătorul 
n-a intrat... Și Știința Craiova a cîștigat cu 3—0...

Antrenorii noștri merită mai multă încredere. DaCă 
vreți, poate și pentru simplul motiv că sînt foarte 
căliți în această meserie dură, în 
deseori să tai un costum de haine 
stofă, așa cum face de cîțiva ani 
cu III.

Valentin Stănescu a imaginat un 
tor de titlu pentru o echipă care 
cîștige, timp de 40 de ani, cu supervedete. Și, to
tuși, a fost suficientă o mică neînțelegere cu un 
stoper, pentru ca...

Exemplele se pot înșira pe pagini întregi.
îmi spunea nu de mult un alt antrenor „de vîrf* : 

„Eu, cînd mă doare ceva, mă duc la doctor. Dacă 
doctorul îmi spune că e de la ficat, nici nu-mi frece 
prin minte să-i răspund că ar putea fi de la plă- 
mîni. Cel mult, co să verific acest diagnostic, mă 
duc la un alt doctor. Din păcate, diagnosticul pe 
care îl punem noi, antrenorii, e contestat în orice 
moment, cu o plăcere sadică, de către orice doctor 
sau ne-doctor".

Mîine, antrenorii reiau lupta „pe puncte'...

care fi se cere 
din 2 metri de 
Nicu Dumitres-

4—4—2 cîșfigd. 
a încercat sâ-l

inserția 
toată

Există citeva necesități care se 
cuvin rezolvate, paralel cu intensi
ficarea șt rafinarea ACTIVITĂȚILOR 
EDUCATIVE.

Este absolut necesară 
adevărată a jucătorilor în
complexitatea vieții sociale, pentru 
scoaterea lor de sub „clopotul de 
sticlă11, unde cred unii că ar trebui 
să trăiască. Și mai pledăm pentru 
ideea că starea de educație depinde 
în primul rind de latura obiectivă a 
mediului, iar din acest plan trebuie 
epurate toate inadvertențele genera
toare de deformări, citate pe scurt 
mai înainte.

In altă 
țeles că 
problema 
conducătorilor de 
a scolii, a celor 
sional. a familiei. __ ... _.
rind a presei. Operațiunea de _ 
ficare a unei personalități, a unei 
viziuni, a unor atitudini nu se 
lizează numai 
de educație", ci este rezultanta în
tregii existențe a jucătorului de fot
bal, rezultanta gradului de moralita
te a vieții noastre fotbalistice în 
general.

ordine de idei, trebuie în- 
educația
tuturor.

fotbaliștilor este 
a antrenorilor, a 

cluburi și echipe, 
din mediul profe- 
și nu în ultimul 

edl-

în așa-zisele
reâ- 
„ore

bună intre jucători, să-i pună in 
situația de a da un randament cit 
mai mare in campionat. Căldura 
pare să nu fie un impediment in 
această privință. După cum ne re
latează corespondenții noștri, parti
dele de pregătire oferă — in ge
neral — mărturii favorabile in le
gătură cu posibilitățile echipelor 
cu pofta lor de joc, cu intențiile 
lor de a realiza un salt calitativ, 
vizibil in joc și în... clasament. Dar 
aceasta depinde, de multe ori, ca 
în atletism, de cel mai bun start 
luat de un concurent. Este ceea ce 
și-au pus in gind să realizeze... 
toate echipele.

CRIȘUL — DINAMO 2—2 (2—1)
Evoluția campionilor la Oradea a 

suscitat un interes deosebit în rîn- 
durile spectatorilor orădeni, prezenți 
în număr mare la această întîlnire. 
Jocul în sine a fost plăcut, cu faze 
spectaculoase, în care am remarcat 
de la Dinamo pe Lucescu, Dinu, Nun- 
weiller 111 și pe ex-orădeanul Săt- 
măreanu II, iar de la orădeni pe 
exdinamovistul Moldovan, Daraban 
si Suciu. Au marcat : Sărac (min. 8 
— autogol, pentru Dinamo), Suciu 
(min. 32), Moldovan (min. 44) și Petre 
Nicolae (min. 71 — autogol, pentru 
Dinamo). Deci, dinamovlștii n-au 
marcat nici un gol 1

Ilie GHIȘA — coresp.

S. C. BACĂU
1—1 (0-0)

PROGRESUL BUC.

Fostele colege de 
aici, la Brașov, pe

divizie au susținut 
___, __  „ _ ., , _ stadionul Tractorul, 
un util Joc de verificare. Am remarcat 
buna pregătire fizică a ambelor for
mații. Golurile au fost marcate de Năs- 
tase (min. 62) — pentru Progresul, 
Catargiu (min. 80) — pentru S. C. Ba
cău.

Eugen BOGDAN — coresp.

POIANA CÎMPINA — RAPID
3—3 (2—2)

CÎMPINA (prin telefon, de 
corespondentul nostru)

Frumosul stadion din localitate 
cuplaj fotbalistic, care a atras un 
mare număr de spectatori.

In deschidere, s-a întîlnit echipa 
de tineret-rezerve a Rapidului cu di
vizionara B Progresul Brăila. La ca
pătul unui joc destul de disputat, vic
toria a revenit tinerilor fotbaliști 
bucureșteni cu scorul de 2—1 (1—0), 
prin golurile înscrise de Adam și 
Ioniță. Conduși la un moment dat 
cu 2—0, brăilenli au redus din handi
cap spre finalul partidei, prin golul 
marcat de Cotigă.

In continuare, prima echipă a Ra
pidului a evoluat în compania forma
ției locale. Poiana, din divizia B. 
Confirmînd bunele comportări din 
partidele de verificare anterioare, 
gazdele au lăsat șl in meciul de ieri, 
cu Rapid, o frumoasă impresie. Clm-

la

------ --------- — ________ a
găzduit ieri dimineață un interesant

Sub privirile lui Jamaischi, Pană se îndreaptă, cu mingea la picior, 
amical internațional Sportul studențesc — Dunav Ruse

1

■ <7 f •■ ■■«

' ''

pinenii au reușit să mențină un echi
libru în joc, exprimat de altfel șl 
pe tabela de marcaj, care a arătat în 
final rezultatul de 3—3, după ce ia 
pauză scorul fusese, de asemenea, 
egal : 2—2.

Echipa bucureșteană, aflată la cel 
de-al treilea joc de verificare de la 
reluarea pregătirilor, a manifestat 
Slăbiciuni evidente în evoluția sa.

Antrenorii Bazil Marian și Gh. Nu- 
țescu au introdus în teren urmă
toarea formație de bază :

Răducanu — Pop, Boc, LupesCu, 
Codrea, Dinu, Angeiescu, Năsturescu, 
Ene Daniel, Neagu, Codreanu. După 
pauză, au mai fost folosiți Mușat, 
Petreanu și Marin Stelian.

Golurile au fost înscrise de Năs
turescu, Ene și Neagu pentru Rapid 
și Codrea (autogol), Goran și Răchi
tă pentru Poiana.

parcursul medului au mai fost folo
siți portarul Casany și jucătorii de 
cîmp Drăgoi, Șerbănoiu șt Necula.

GBUIA — coresp.Carol

BADEA 
CONTRA

A JUCAT 
PETROLULUI

PLOIEȘTI, 1 (prin telefon, de la 
respondentul nostru). Petroliștii 
susținut prima partidă de

c. VIRJOGHIE

STEAGUL ROȘU — V.M. EGETERTES 
BUDAPESTA 0—0

co- 
au _____ ,_______  verificare 

în vederea noului sezon, pe teren pro
priu. Au avut ca parteneri pe Jucă
torii de la Gloria Buzău, noua promo
vată In divizia C, în rîndurile căreia 
activează fostul international și pur
tător al tricoului echipei ploieștene 
Badea. Jntîlnlrea s-a terminat la ega
litate 2—2 (1—2). Au marcat Harapu 
(min. 3), șl Moldovan (min. 87), noile 
achiziții ale echipei ploieștene. respec
tiv Perianu (min. 20) și Toader (min. 
35).

țn deschidere, pe stadionul Petrolul, 
au evoluat echipa de tineret-rezerve a 
Petrolului șl Metalul Plopcni, proaspă
ta promovata în divizia B. Au învins 
ploiestenii cu 2—0. prin golurile înscrise 
de Cramer, fost component al echipei 
de Juniori, finalistă a campionatului na
țional.

spre poarta adversă. Fază din meciul 
Foto! Vasile BAGEAC

formației din campionatul județean 
Fabrica de confecții. Piteștenii au 
cîștigat cu 5—2 (1—2), prin goluri
le înscrise de Vlad (min. 36), Radu 
(min. 47), Dobriii (min. 51 și 65) și 

Emil (min. 75). Pentru lo- 
înarcat Florescu (min. 31

Dumitru 
calnici a 
și 33).

SPORTUL

Em. STERESCU

STUDENȚESC — DUNAV
RUSE 3—3 (1-0)

bucureșteană Sportul stu-

Formația maghiară și-a încheiat tur
neul In țara noastră, juclnd duminică 
pe stadionul Tineretului din Brașov in 
compania Steagului roșu. Meciul — ur
mărit de un public numeros — a fost 
plăcut și s-a Încheiat ou un scor alb, 
dar care nu reflectă situația de pe te
ren ; brașovenii au dominat majorita
tea timpului, însă oaspeții s-au apărat 
supraaglomerat.

Steagul roșu a evoluat In următoa
rea alcătuire : Adamache — Ivănceseu, 
Jenei, olteanu, »usu. Fescaru, Radar, 
GhergheU, Florescu, Ballnt, Gydrti. Pa

V. ALBU

F. C. ARGEȘ A JUCAT 
LA CURTEA DE ARGEȘ

CURTEA DE ARGEȘ, 1 (prin 
lefon, de la corespondentul nostru), 
F. C. Argeș a susținut în localitate 
un meci de verificare în compania

te-

Formația bucureșteană Sportul stu
dențesc șl-a început seria locurilor de 
verificare, susținînd duminică după- 
amiază, pe stadionul Politehnica, din 
Capitală, un meci amical internațional 
în compania formației bulgare Dunav 
Ruse. înainte de începerea partidei, fot
baliștii au păstrat un minut de recu
legere în memoria reputațllor Interna
ționali bulgari Asparuhov șt Kotkov.

Jocul a fost plăcut, presărat cu nu
meroase faze la ambele porți șl du... 
multe goluri. Bucureșteni! au început 
bine partida și au condus la un mo
ment dat cu 2—0. prin golurile reali
zate de Sandu Mircea (min. 31) șt Bu
jor (min. 55). oaspeții au echilibrat 
Jocul și au reușit să egaleze sftuatia 
și chiar să conducă. înscriind de trei 
ori prin Kristov (min, 58 Șl 65) și 
Manolov (min. 80). țn finalul parti
dei. bucureștenii au atacat cu mal 
multă ardoare și au obținut epalarea 
în ultimul minut de Joc, prin golul rea
lizat de Bujor, dintr-o lovitură de la 
11 m. în min. 70. Jucătorul bulgar VÎJa- 
rov a fost eliminat de pe teren de ar
bitrul Victor Pădureanu pentru atitudi
ne nesportivă.

susținînd duminică 
pe stadionul Politehnica,

Aurel PAPAO1B

IOAN CHIRILA

Campionatul republican de viteza pe circuit

DOUA INTERESANTE
DISPUTE PASIONANTE LA CONCURSUL PRONOSPORTCONCURSURI

IN ETAPA A Vl-aINTERNAȚIONALE

DE DIRT-TRACK

loan PAUȘ

1
1
1

(prin telefon, de 
nostru).
10 000 de specta- 
bine ales In cen- 
Mureș, s-au des-

•• • .

1
X

1
X

1
1

Săptămlna aceasta, la Sibiu $i București

După o serie de concursuri sus
ținute peste hotare, alergătorii ro
mâni de dirt-track vor evolua în 
fața propriilor lor suporteri. Cam
pionul țării, Ion BobllftCănu și Ion 
Marinescu, Cornel Voiculescu, Ion 
Ioniță, pfecttm și alți tineri aler
gători, aflați pe drumul consacră
rii, se vor întîlni la Sibiu și Bucu
rești cu adversari reptitați din 
Ungaria, Polonia, Cehoslovacia $i 

Germaniei.R. F. a
Prima reuniune este programată 

miercuri 5 august la Sibiu, în or
ganizarea asociației sportive Vo
ința.

Revanșă întîlnîrii va avea loc la 
București, pe pista stadionului Me
talul, în ziua de 8 august.

- s--wn- 
y*#, m

TG. MUREȘ, 1 
la corespondentul 

în fața a circa 
torl, pe un traseu 
trul orașului Tg. 
fășurat întrecerile etapei a Vl-a a 
campionatului republican de vi
teză pe circuit. Au luat startul 62 
de alergători de la Metalul Bucu
rești, Locomotiva Ploiești, Energia 
Cîmpina, Otelul Galați, Motorul 
Baia Mare, C.S.M. Reșița, Progre
sul Timișoara, Voința Sibiu și 
U.R.A. Tg. Mureș.

în general, disputele pentru în- 
tîietate au fost deosebit de dîrze, 
mai ales la clasele 250 și 500 cmc.

Iată clasamentele etapei: 70 cmc 
— 1. Tr. Macarie (Metalul Buc.) 
8 p, 2. M. Mezincescu (Locomotiva 
Ploiești) 6 p, 3. M. Dinescu (Ener
gia Cîmpina) 4 p ; 125 cmc — 1- Al. 
Cristea-Ionescu (Oțelul Galați) 8 p,

2. T. Boda (Motorul Baia Mare) 
6 p, 3. C, Novac (C.S.M. Reșița) 4 
p; 175 cmc — 1, Traian Macarie 
8 p, 2. D. Vasilescu (Metalul Buc.) 
6 p, 3. D. Arzint (Progresul Timi
șoara) 4 p ; 250 cmc — 1. FI. Ște
fan (Locomotiva Ploiești) 8 p, 2. W. 
Hirschvogel (C.S.M. Reșița) 6 p, 3- 
V. Solomon (Motorul Baia Mare) 
4 p ; 500 cmc — 1. Gh. Ion (Oțelul 
Galați) 8 p, 2. V. Szabo (Metalul 
Buc.) 6 p, 3. FI. Ștefan (Locomotiva 
Ploiești) 4 p ; ataș — 1. Șt. și Ion 
Csorvaș (U.R.A, Tg. Mureș) 8 p, 2. 
T. Macșai -F A. Witinger (Motorul 
Baia Mare) 6 p, 3- V. Deak $ 
N. Ciubotea (Voința Sibiu) 4 p.

Grăbindu-se să plece (!?), arbitrii 
nu au întocmit clasamentele gene
rale la zi.

*$* Mill 0 Will 

Cil 13 RfZtlLHTf BACII

Nr. 31, etapa din 1 august 1971
I. C.S.M. Sibiu-Gaz metan

Corvinul-Victoria Călan 
Minerul Anina-Min. Mold. N. 
C.S.M. Reșița-C.F.R. Carans. 
Metalurgistul-A.S.A. Sibiu 
Min. B.M.-Victoria Cărei 
Soda Ocna Mureș-Arieșui 
Turda
Met. Aiud-Ind. sîrmeî

II.
III.
IV.
V.

VI. 
VII.

VIII. Met. Aiud-Ind. sîrmeî
IX. Olimpia S.M.-Gloria B.M.
X. Metalul Tîrg.-Petrolul Tîrg. 1 

XI. Prahova Ploiești-Elee. Buc. X 
XII. Gloria Bistrița-C.I.L. Gherla 1 

XIII. Tractorul Brașov-Forestie- 
rul Tg. Secuiesc ț

FOND DE PREMII : 147.430 lei.
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel i
— în capitală începînd din 4 au
gust pînă la 16 septembrie 1971 in
clusiv ;
— în țară începînd de aproxima
tiv sîmbătă 7 august pînă la 16 
septembrie 1971 inclusiv, t



sportul^

BRAZILIA VICTORIOASA

prof. Ștefan GEORGESCU 
căpitanul echipei României

In a doua semifinală inter-zone

ploaia a Împiedicat„CUPA DAVIS"

CONTINUAREA

COMPORTARE EXCELENTA

PE PISTELE DE ATLETISM
a declarat Sir Stanley Rous

m :
10,6.
10,9.
11,3

1. Vincijanovici (Iugosla* 
.. 3. S. Mitrofan (Româ- 
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Jilrgen Haase (R. D. Germana), In prim plan, unul din favoriții cursei de
10 000 m la C.E. de la Helsinki

NEW DELHI, 1 (prin telefon). — 
Nici o minge n-a trecut peste fileu, 
In a treia zi a semifinalei inter- 
zone India-România, astfel că sco
rul genera] al întîlnirii continuă 
să fie același i 1—1. A plouat în tot 
cursul zilei de duminică, astfel că 
arbitrul principal Michele Rrunetti 
(Italia) s-a văzut nevoit să** dicteze 
amînarea cu încă o zi a jocurilor. 
Regulamentul „Cupei Davis" este 
clar în această privință : terenul 
disputei nu poate fi schimbat de- 
cît cu aviz special din partea co
mitetului de organizare al compe
tiției, astfel că echipele vor aștepta 
pînă cînd există condițiile necesare 
pentru ca jocul să poată fi reluat.

Se avansează deci foarte greu 
în acest meci, care acum trebuia 
să fi fost terminat. Dar este proble
matic că se va juca și luni (n.r. azi) 
în condițiile meteorologice de aci. 
Plouă aproape continuu și terenul 
de la „Național Sport Club of In
dia" este transformat în adevărat 
lac... Oricum, imediat ce se va pu
tea juca, se reia partida de dublu, 
în care evoluează perechile Lall- 
Mukerjea (India) și Țiriac-Năstase 
(România) de la scorul de 3—6, 
8—6, 6—5 pentru indieni, la ser
viciu fiind Ion Tiriac. în mod nor
mal, prelungirile ar trebui să con
tinue în acest al treilea set și lupta 
rămîne deschisă. Și — tot în mod 
normal — valoarea cuplului român 
ar trebui să se impună pînă Ia sfîr- 
șit.

Dar calculul hîrtiei pare să con
teze prea puțin în această întîl- 
■nire de tenis, în care pasiunea tin
de să depășească limitele obișnui
te. Se joacă — așa cum am mai a- 
vut ocazia să relatăm — într-o at-

mosferă de tensiune extremă, ati
tudinea publicului avînd un cu- 
vînt foarte important în desfășu
rarea jocului. Spectatorii indieni 
își încurajează în permanență ju
cătorii, deranjîndu-i și pe ei cîte- 
odată, dar pînă la urmă cei mai le
zați sînt tenismenii noștri care nu 
se pot concentra suficient în joc. 
Arbitrul Brunetti a făcut pînă a- 
cum nenumărate apeluri în tribune 
pentru liniște, dar ele au rămas 
zadarnice. Regulamentul permite 
arbitrului principal să evacueze pe 
spectatorii care deranjează desfă
șurarea unei partide de „Cupa Da
vis", ca aceasta să continue cu por
țile închise. Să sperăm însă că nu 
se va ajunge la o asemenea situa
ție.

Deocamdată, nu putem spune de- 
cît că jucătorii noștri și-au făcut

PORTO ALLEGRE, 1 (Agerpres). 
— La Porto Allegre, în cea de-a 
doua semifinală interzonală a „Cu
pei Davis", după două zile de joc, 
echipa de tenis a Braziliei și-a asi
gurat victoria, conducînd cu 3—0 
în meciul cu Cehoslovacia.

Marea surpriză a fost înregistra
tă, în prima zi, de „veteranul" bra
zilian Edson Mandarino care a reu
șit să-l învingă cu 8—6, 6—4, 4—6. 
6—4 pe Jan Kodes, apreciat ca 
unul dintre cei mai buni jucători 
europeni. Kodes nu s-a putut Con

(Agerpres). — „Tragerea 
și stabilirea grupelor campio- 
mondial de fotbal nu pot fi

LIMA 
la sorți 
natului ______  ... . .
modificate — a declarat președintele 
FIFA, Sir Stanley Rous, într-un in
terviu acordat ziarului ,,E1 Comercio", 
în legătură cu demersul făcut de 
federația din Peru de a se reveni 
asupra celpr stabilite la Dusseldorf. 
După cum se știe, federația peruviană 
a protestat împotriva desfășurării 
unui meci de baraj pe care va. tre-

bui să și-l dispute cfștigătoarele din 
grupa a 9-a europeană și din grupa 
a 3-a sud-americană, din care face 
parte și echipa Perului.

Tragerea la sorți a fost efectuată 
și nu mai poate fi modificată în nici 
un fel, a subliniat Stanley Rous. FIFA 
nu intenționează să lezeze interesele 
nici unei țări din America de Sud. 
Noi ani respectat regulamentul pro
pus de Comitetul Federației interna
ționale".

IN CAMPIONATUL U.R.S.S.
fotbal 

Iată re- 
Mos- 
Zemt 
2—i :

In campionatul unional de 
s-au disputat patru partide, 
zultatele înregistrate : Torpedo 
cova — Dinamo Tbilisi 1—1 : 
Leningrad — Kairat Alma-Ata
Dinamo Minsk — Zaria Voroșilovgrad 
0—0 ; Karpati Lvov — Ararat Erevan 
2—2.

Cu citeva zile tn urmă, echipa Di
namo Moscova a tnvlns în deplasare 
cu scorul de 3—1 formația Karpati 
Lvov. Alte rezultate : Ararat Erevan 
T.S.K.A. 
kent — 
nețk — 
sament. 
Dinamo 
Ararat Erevan 
Moscova — 21 puncte (un joc mal 
țin) etc.

BRAZILIA A CUCERIT 
„CUPA ROCHA"

Moscova 1—0 ; Pahtakor Taș- 
Dinamo Kiev 0—0 : Șahilor Do- 
Dinamo Tbilisi 2—0. In cla- 
după 18 etape, conduce echipa 
Kiev cu 27 puncte, urmată de 

25 puncte, Dinamo

Pe stadionul .,River Plata", 
Buenos Aires, în prezența a peste 
75 000 de spectatori, în cadrul „Cupei 
Rocha", echipa de fotbal a Braziliei 
a terminat la egalitate cu selecțio
nata Argentinei : 2—2 (1 — 1). Meciul 
a necesitat prelungiri. Scorul a fost 
deschis de Fisher (A) în minutul 37, 
iar Țostao (B) a egalat în minutul 82. 
Tn prelungiri, gazdele au marcat în 
minutul 92 prin Fisher. Brazilien'i 
au obținut egalarea cu 6 minute mal 
tîrziu, datorită lui Paolo Cesar. Și 
prima partidă desfășurată zilele tre
cute s-a încheiat la egalitate (1 — 1).

Echipa Braziliei — care a susți
nut ambele jocuri în deplasare — a 
intrat în posesia trofeului. De men
ționat că acesta a fost cel de al 5-lea 
scor egal din partidele susținute 
brazilieni în ultima lună, care 
fost in număr de 6.

ARSENAL ÎNVINSA 
DE BENFICA

din plin datoria. Ilio Năstase 
în mare formă și — după victoria 
din prima partidă, cm Mukerjea — 
a evoluat la valoarea lui și în me
ciul de dublu. Tiriac a muncit e- 
norm în partida cu Tall, pierzînd 
și printr-o serie de neșanse, dar 
mai ales datorită condițiilor grele 
de joc de aci. El s-a resimțit apoi, 
în dublul de a doua zi, făcînd, to
tuși, un efort remarcabil pentru a 
menține inițiativa într-o dispută 
acerbă.

încrederea continuă să domneas
că în tabăra tenismenilor români, 
aci la New Delhi, dar și conștiința 
că sîntem încă în fața unor între
ceri neașteptat de grele.

centra, suferind din cauza căldurii 
excesive. în cel de-al doilea meci 
de simplu Thomas Koch l-a între
cut cu 6—4, 6—4. 6—2 pe Fr. Pala.

★
în partida de dublu, disputată 

ieri, brazilienii și-au definitivat vic
toria (3—0), după ce perechea 
Koch-Mandarino a dispus de Ko- 
des-Kukal cu 8—6, 6—2, 6—4.

Astfel, reprezentativa Braziliei se 
califică pentru finala inter-zone, în 
care va întîlni pe învingătoarea 
întîlnirii India—România.

ATENA, 1 (prin telefon). Pe 
stadionul Karaiskakis din capitala 
Greciei, au început sîmbătă seara 
întrecerile celei de-a III-a ediții a 
balcaniadei atletice de juniori. 
Comportîndu-se excelent în prima 
zi a concursului, tinerii atleți ro
mâni s-au impus atenției generale, 
reușind să cîștige cel mai mare nu
măr de titluri și medalii, stabilind 
două recorduri naționale de juniori 
și numeroase recorduri personale.

Proba care s-a bucurat de cea 
mai caldă primire din partea pu
blicului a fost cea de săritură cu 
prăjina — Papanicolau este doar 
recordman mondial ! —, încheiată 
cu o splendidă victorie — dublă — 
românească. învingătorul, Cornel 
Anton realizează, cu 4,83 m, un nou 
și valoros record republican de ju
niori (v.r. 4,72 m) și face un pas 
uriaș spre granița celor 5 metri. AI 
doilea record național de juniori a 
fost stabilit de Gabriel Călin în 
proba de aruncarea ciocanului — 
în care a ocupat locul secund — 
cu performanța de 56,56 m. De re
marcat faptul că sportivii români

pe care-1 
de fot- 

formaițla 
i Încheiat

bal. La sfirșitul competiției, forul 
ternațlonal de specialitate va desemna 
orașul care, tn anul 1972, va găzdui 
a treia ediție a acestei competiții, pen
tru organizarea viitorului campionat 
mondial și-au depus candidatura ora
șele Madrid. K(51n șl Teheran.

• In continuarea turneului i 
întreprinde tn Elveția, echipa 
bal Hapoel (Israel) a tntflnlt 
Biel. din prima ligă. Jocul s-a 
cu rezultatul de 1—1 (0—0).
• tn „Cupa Inter-Toto*. la

echipa locală F.C. Servette a tnvlns cu 
2—0 formația poloneză '
Bytom.
• Legia Varșovia șl Spartak Levslcl- 

Sofia au terminat la egalitate 1—1 (1—1), 
într-un meci disputat la Varșovia.

• La Reims, meciul amical dintre 
echipa locală F. C. Reims și formația 
cehoslovacă Dukla Praga s-a încheiat

rezultatul de 1—1 (1—1).

Geneva
Szombierski

Anglia, înaintea deschiderii oficiale/n
mare surpriză : tn cadrul 
Halifax Town a dispus cu 
Best (în mijloc) luptînd cu 

fi

a sezonului, s-a și înregistrat o 
„Cupei Watney”, divizionara din liga a lll-a 
2—1 de Manchester United I lată-l pe George 
doi adversari de la Halifax, Jeffrey Lee (nr. 3) 
Andrew Burgin (nr. 2)

Telefoto i A.P.-AGERPRES

Ștafeta feminină a R.F. a Germaniei 43,7 la 4x100
Primele
Succese

rezultate la Jocurile Panamericane
ale atleților

echipa feminină a„La Luebeck,
R. F. a Germaniei a stabilit cea mai 
bună performanță mondială In pro
ba de ștafetă 4x100 m cu timpul de 
43,7. O altă echipă feminină 
a Germaniei a stabilit un nou 
al lumii în proba de 4x800 m 
zultatul de 8 : 16,8 (v.r. era de 
și aparținea echipei Angliei).

a R.F. 
record 
cu re-
8 t 25,0

In Columbia, la Caii au început în
trecerile Jocurilor Sportive Paname
ricane. în concursul de atletism au 
fost înregistrate în prima zi următoa
rele rezultate : disc femei — Carmen 
Romero (Cuba) 51,76 m; înălțime bă
ieți — Matzdorff (S.U.A.) 2,10 m; 10 000 
m plat — Shorter (S.U.A.) 28 : 50,8 
plat — Shorter (S.U.A.) 28 t 50,8 m.

m.

în-La Budapesta s-a desfășurat 
tîlnirea triunghiulară internațională 
de pentatlon și decatlon dintre echi
pele Cehoslovaciei, Poloniei șl Un
gariei. Ea pentatlon .victoria a revenit 
atletei maghiare 
iar la decatlon, 
situat maghiarul 
de 7 8 30 p.

Papp Cu 4 873 p, 
pe primul loc s-a 
Bakai cu un total

SE APROPIE CAMPIONATELE 
EUROPENE

al 
pe

maghiari

jină, a . realizat cel mal bun rezultat 
din cadrul campionatelor naționale 
ale Suediei. Alte cifre de reținut i 
Dahlgren 2,14 m la înălțime, Oeberg 
51,1 la 400 m g, Lundgren 53,7 la 400 
m (f) Olsson 13,4 la 100 m g (f) — 
record, Hedmark — Knowless 1,77 
m la înălțime (f) — record.

La Zagreb s-au încheiat campio
natele naționale ale Iugoslaviei. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate i 
Kocuvan 47,5 — 400 m, Medzimurec 
3 :44,6 — 1500 m, Tomic 8 :42,2 — 
3000 m obstacole, Rak 7,70 m — lun
gime, Ivancici 18,34 m — greutate, 
Vera Nikolici 2:02.2 — 800 m. Sne- 
zana Hrepevnik 1,80 m — înălțime. 
Radojka Franzotti 6,24 m — lungime 
și Natasa Urbancici 57,64 m — suliță.

• La Dresda : Prollius 20,01 m la 
greutate ; Schenk 16,79 m la triplu- 
salt.

• Miroslav Janousek (26 ani) a 
stabilit la Praga un nou record na
țional 
m, iar 
m.

m (f), Bouma 1,77 m — înălțime (f) șl 
De Lange 2 : 05,0 — 800 m (f).

Selecționata Ungariei va cuprinde 
44 de atleți. Printre aceștia : Mecser. 
Szereny, Major (2,19 m), Kelemen 
(2,17 m), Katona, Holub, Var.ju Kom- 
ka (1,81 m), Kulcsar și Balogh.

Bulgaria va fi reprezentată în com
petiție de 22 de sportivi. Iată cîțiva 
dintre aceștia și rezultatele lor obți
nute la campionatele naționale • Ata
nasov 3 : 46,0 — 1500 m, S. Dimitrov 
14,3 — 110 m g, Tihov 8 :35,4 — 3000 
m obstacole, Bogdanov 2,12 m — înăl
țime, Svetlana Zlateva 53,6 — 400 m, 
Valentina Amzina 4 :23,2 — 1500 m, 
Ivanka Hristova 17,77 m — greutate, 
Nina Angelova 3055 p — pentatlon.

Cel dinții record al actualei edi
ții : pe listele de concurs figurează 
1450 de sportivi din 29 de țări. Pri
ma delegație, cea a Italiei, este aștep
tată la Helsinki în ziua de 4 au
gust.

au realizat victorii duble în șase 
probe, dimensiunile succesului că- 
pătînd aici atributul deplinătății. 
Iată clasamentele pe medalii după 
prima zi de întreceri : 1. România 
8 medalii de aur, 10 de argint, 3 
de bronz ; 2. Bulgaria 6 — 5 — 5 ; 
3. Grecia 1 — 2 — 4 ; 4. Iugosla
via — 1 — 1 — 4 ; 5. Turcia 1 — 
— 0 — 0. Rezultate tehnice: BĂIEȚI: 
100 
via) 
nia) 
nia)
garia) 48,1... 4. M. Bălan (România) 
49,3... 6. E. Răducu (România) 49,5 ; 
1500 m : 1. Fl. Sandru (România) 
3:54,4, 2. I. Dinescu (România)
3:54,5 : 400 mg : 1. Bratanov (Bul
garia) 52,9'... 4. Cristali (România) 
55,9 ; 10 km marș : 1. Selerjiev 
(Bulgaria) 48:08.8, 2. C. Enache 
(România) 50:35,2 ; prăjină : 1. C. 
Anton (România) 4,83 m — record 
de juniori, 2. M. Voicu (România) 
4,60 m ; lungime : 1. C. lonescu 
(România) 7,54 m, 2. G. Oană 
(România) 7,40 ni ; disc : 1. Vladi
mirov (Bulgaria) 52,92 m — record 
balcanic, 2. I. Măglașu (România) 
48,54 m ; ciocan : 1. Ivanov (Bul
garia) 59,26 m, 2. G. Călin (Româ
nia) 56,56 — record de juniori ; 
4x100 m: 1. Grecia 41,2, 2. Bulgaria 
41,4, 3. România 41,7 ; situația la 
decatlon după 5 probe (100 tn, lun
gime, greutate, înălțime, 400 ml: 
1. R. Gavrllaș (România) 3 722 p 
(11,5 — 6,93 m — 12,67 m — 1,98 
m — 51,3), 2 I. Vasilescu (Româ
nia) 3 474 p (11,5 — 6.63 tn — 
12,67 m — 1,86 m — 53,6). FETE :
100 m : 1. El. Monoranu (România) 
12,0... 7. Măgirescu (România) 12.7 ;
400 m: 1. Monoranu 55,4, 2. L. Leau 
(România) 56,2 ; 1500 m : Karatepe 
(Turcia) 4:36,8, 2. C. Holub (Româ
nia) 4:43,8... 5. D. Drăgan (Româ
nia) 4:57,1 ; 100 mg : 1 M. Sat- 
mari (România) 14,4. 2 M. Nedel- 
cu (România) 14,6 : lungime : 1. D. 
Cătineanu (România) 5.97 m, 2. L. 
Jinga (România) 5.92 m ; disc: 1 
Toneva (Bulgaria) 47,62 m... 4. M. / 
lonescu (România) 41.72 m ; 4x101 '* 
m : 1. România 47,2, 2 Bulgaria, 3. 
Grecia : la pentatlon 
conduce Novakova 
2 456 p urmată de 
noastră O. Ciobynu cu 2 398 p. t

Nicolae MARAȘESCU

după 3 probe 
(Bulgaria) cu 
reprezentanta

GHEORGHE BOȘCU - LOCUL III

NOI

de 
au

este tncâ 
scanda- 

mai uuiți 
dacă nu- 
Ugă va 

surse 
mari

la aruncarea greutății cu 20,14 
Danek a aruncat la disc 63,38

SELECȚII PENTRU HELSINKI
engleză

la turneul internațional de judo al Bulgariei

Peste 30 000 de spectatori au urmă
rit la Lisabona meciul amical inter
național dintre echipa locală Benfica 
și cunoscuta formație Arsenal, cam
pioana Angliei. Gazdele au repurtat 
victoria cu scorul de 2—0, prin punc
tele marcate de Baptista și Eusebio.

SCANDALUL ÎN FOTBALUL 
VEST-GERMAN CONTINUA...

mane a afirmat insă că data 
incertă deoarece în urma 
lului tn care au fost implicați 
jucători și echipe, nu se știe 
mărul formațiilor din prima 
rămîne cel inițial (18). Din 
neoficiale se anunță că se fae 
presiuni pentru eliminarea unor echipe 
și în special Rotweiss Oberhausen, im
plicată în cumpărarea unor 
înaintea partidelor decisive, 
echipă a ocupat locul 16 la 
campionatului scăpînd la limită 
retrogradare).

meciuri 
(Această 
sfirși tul 

de

ȘTIRI, REZULTATE

DUSSELDORF, 1 (prin telex). Noua 
ediție a campionatului vest-german ur
mează să Înceapă la 14 august. Un pur
tător de cuvint al federației vest-ger-

• Continulndu-șl turneul tn Venezue
la. echipa „Shimshon" Tel Avlv a jucat 
la Caracas cu formația locală „Deporll- 
vo”. Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 2—1 (1—0).
• După cum s-a 

august, vor Începe 
xlco jocurile celei 
campionatului mondial feminin de fot-

mai anunțat, la 15 
la Cludad de Me- 
de-a 2-a ediții a

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM 71
ROMA, (Agerpres). — Campionatele 

mondiale de ciclism pe pistă vor fi 
găzduite de velodromul orașului italian 
Varese. Programul complet al 
rilor este următorul: 25 august 
m cu start de pe loc: 26 august — 
mărire individuală amatori;
— viteză femei; 28 august 
amatori și semifond amatori;
— urmărire femei, urmărire 
niști; 30 august — tandem;

întrece- 
— 1000 

ur- 
august 
viLeză 

29 august 
profesio- 

31 august 
— semifond profesioniști, viteză profe
sioniști și urmărire amatori pe echipe. 

Campionatele mondiale de ciclism 
fond vor fi găzduite de federația el-

27

veți ană.
2 și 5 
drislo.

în legătură cu parLiciparea sa la aces
te întreceri, celebrul ciclist belgian 
Eddy Merckx a declarat reprezentanți
lor presei internaționale că dacă fede
rația belgiană nu va include pe lista 
de selecție doi dintre coechipierii săi, 
atunci ei nu va lua startul. Este Inte
resant de arătat că forul de selecție 
nu a înscris pe listă pe coechipierii Jul 
Merckx, cicliștii Van Springel și 
Swerts.

întrecerile vor avea loc 
septembrie în localitatea

între 
Men-

„Cupa Prietenia" la polo
(Urmare din pag. 1)

primei selecționate la două goluri 
diferență ar fi adus poloiștilor 
noștri primul Ioc în clasament. Dar 
echipa maghiară a făcut ieri poa
te cel mai slab joc din acest tur
neu. și în plus, a apărut în bazin 
și fără Balla, cel mai bun jucă
tor al ei.

Meciul ns s-a ridicat în nici un 
moment la valoarea spectacolului 
așteptat din partea celor două com
batante. S-au comis multe neregu- 
larități, datorită nervozității jucă
torilor, stare la care a contribuit 
și arbitrajul foarte slab al lui K. 
Bruderlein (R.D.G.). Tn repriza se
cundă, la un moment dat. Ungaria 
conducea cu 4—2, ca urmare a unei 
evidente superiorități. Poloiștii so
vietici a® egalat însă în aceeași re
priză șl pînă la sfîrșitn] tntîlnirii 
nu s-a mat înscris decî* din si-

tuații de superioritate numerică. 
Beneficiară a mai multor ocazii 
de acest gen, reprezentativa 
U.R.S.S. a obținut victoria la li
mită cu 8—7 (1—2, 3—2, 2—2, 2—1) 
și cu aceasta trofeu) pus în joc.

Au marcat i Cocimar 3, Karpov 
2, Msveniradze, Karmanov, Rucikin 
pentrw formația Uniunii Sovietice, 
respectiv Hamory 3, Debreczeny 
2, Horvath și Kemeny pentru cea 
a Ungariei.

Clasament pentru locurile 1—4 i 
1- U.R.S.S. 6 p, 2. România 4 p, 3. 
Ungaria 2 p, 4. Cuba 0 p.

în turneul pentru locurile 5—8 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate i Cehoslovacia — Polonia 8—7 
(1—3, 4—0, 2—2, 1—2) și R. D. 
Germană — Bulgaria 9—6 (1—0, 
3—4, 3—1, 2—D. Clasament t 5. 
R. D. Germană 5 p, 6- Bulgaria 
3 p, 7. Cehoslovacia 3 p, 8. Pelenia 
1 P-

Bordeaux, 
cu 3—0 de

formația locală a 
echipa Slovan Bra-

zilele de 13

• La 
dispus 
tislava.

• în
avea loc la Malaga
Internațional de fotbal pentru

șl 14 august vor 
meciurile tyrneulul 

•Cupa 
Costa de) Sol“. La acest turneu par
ticipă echipele Valencia. Malaga Steaua 
Roșie Belgrad și Panathlnaikos Ate
na, care Înlocuiește formația Naeional 
din Montevideo.

Ultimul concurs de selecție 
atleților vest-germani a avut 
pista de tartan de la Bonn, 
rezultate tehnice : Hermann 
2,20 m la înâlțime-record 
Joseph Schwarz 8,08 m la lungime
— a doua performanță continentală 
a anului t Ingrid Becker-Mic'’l 
6.72 m 13 lungime t Schloseke 46,2 — 
400 m. Hennig 62.72 m — disc; Rei- 
bert 50,9 — 400 m g | Falck 53,7 — 
400 m (f) : Westermann 60,66 m —disc 
(t).

In cadrul 
ale Finlandei i Si'.lonen 85.42 
suliță ; Kalliomakki 5,10 m — 
jină ; Eklund 23,7 — 200 m (f) i 
50,2 — 400 m g : Pesonen 2,13 
Înălțime ; Holmen 13 43.6, 
13 :44,0 — 5000 m : Kukkohao
— 200 m — record : Millymaeki 7.73
m. Toivonen 7.73 m - lungime i 
Eklund 53,5 - 400 m (f) 1 Launela
56,48 m — suliță (f) - record

Kjell Isaksson. cu 5.30 m Ia pră-

loc .
Cîteva 
Magerl 
egalat |

campionatelor naționale 
m — 

pră- 
Salin 
m — 
Viren 

20.8

Federația de specialitate __
și-a desemnat reprezentanții pentru 
campionatele europene. Din lot fac 
parte Dave Bedford (va concura nu
mai la 10 000 m), fostul campion o- 
limpic Ia lungime Lynn Davies, Car
ter (800 m), Pascoe (110 m g), Baxter 
(5000 m), Payne (ciocan), Neil (100 m 
si 200 m feminin), Lowe (800 m fem.) 
Inkpen (înălțime fem.) Sherwood 
(lungime fem) și Wilson (pentatlon).

Delegația elvețiană la C. E. va 
cuprinde 21 'de sportivi (15 atleți și 
6 atlete) în frunte cu multipla cam
pioană și recordmană Meta Antenen 
(în acest an 6,81 m la lungime, cu
vînt, 11.5 - 100 m și 13,3 — 100 m g) 
și Philippe Clerc, fostul recordman 
european la 200 m (10,4 și 20,8 în
acest sezon). Va mai fi prezentă tn
întreceri și Trix Rechner, care și-a 
corectat recent recordul național la
înălțime cu 1,82 m.

Performerii celor 19 sportivi ce 
vor reprezenta Olanda la Helsinki i 
Hensjen 1 t 46,4 — 800 m, Vasenaar 
3 :39,1 - 1500 m, Mijstad 13 :49.0 — 
5000 m, Van der Stelt 4 : 15,4 — 1500

„NAȚIONALELE0 DE ÎNOT ALE COPIILOR

EUGENIA CRISTESCU ani

SOFIA, 1 (prin telex, de la corespon
dentul nostru). Duminică seara a luat 
sflrșit în sala „Slivnitza" din localitate, 
primul turneu internat-’o-al de judo 
(„Cupa Bulgariei"), desfășurat în aceas
tă țară, 
trecerile 
Poloniei, 
întîl.

Reprezentanții României au avut, în 
general, o 
cuptnd un 
5. Merită 
rul doi și 
mâni au pierdut numai prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică).

Tîrziu, sîmbătă seara, au 
întîlnirile din cadrul turului 
La cat. 80 kg. Ion Herman a 
la J. Adamczyk (Polonia), dar în -e- 
calificări a dispus de V, Julikov (Bul
garia). El a ocupat locul IV. pierzînd 
la S. Ipsoy (Ungaria). La cat. 63 kg, 
după cele două victorii din prima zi a 
concursului. Sabin Lucea a fost învins 
de eîștigătorul categoriei, polonezul O. 
Meczikowskl. Sub așteptări s-a pre
zentat în recalificări Cornel Roman (cat. 
70 kg), care a pierdut la concurentul 
bulgar I. Mllev, ocupînd In final lo
cul V. Pe același loc s-a clasat și 
Alexandru Vasile (cat. 93 kg), tn urma 
celor două Infringed suferite Ia

După cum era de așteptat, In- 
au fost dominate de sportivii 
care au cucerit patru locuri

com portare satisfăcătoare, o- 
loc 3. două locuri 4 șl două 
subliniat faptul că tn tu- 

tn recalificări sportivii ro-

Oganczik (Polonia) și I. Maikov (Bul
garia). La categoria cea mai grea, +93 
kg, Gheorghe Boșcu a cîștigat în re
calificări la F. Zdrenkov (Bulgaria), dar 
a pierdut tn semifinală la K. PetrovsKl 
(UngartS cucerind 
tidele finale t cat. 
(Pol.) — Tunseik 
Zalkowskl (Pol.) 
cat. 80 kg Retter 
(Pol.), cat. 93 kg 
Dworczlnskl (Pol), 
vlenskl (Bulg.) — Petrovskl (Ung.). fri- 
mii au Ieșit învingători.

locul III. Tată par- 
83 kg Meczikowskl 
(Ung.) cat. 70 -y kg 
— Kruger (ROA), 
(Pol.) — Adamczyk 
Ogonczik (Pol.) — 
cat +93, kg Kopri-

TOMA HRISTOV

a doua performanță românească la 800 m liber!
Nici ziua a patra a campionatelor 

naționale de înot pentru copii nu a 
fost lipsită de rezultate remarca
bile, printre care și cîteva recor
duri. Dintre acestea, cel mai valo
ros este al dinamivistei Eugenia 
Cristescu — 13 ani (antrenor Cris
tian Vlăduță) la 800 m liber. Cu 
10:26,1, tînăra înotătoare a stabilit 
un nou record de fete A, junioare 
I și II și, totodată, a doua perfor
manță românească (prima aparține 
Cristinei Balaban). Cu totul ieșită 
din comun a fost cursa de 800 m 
a fetelor din categoria B. După o 
luptă palpitantă, Ildike Horvath și 
Cătălina Pănulescu an înregistrat 
același timp, victoria fiind decer
nată primeia, care a atins inainte 
peretele bazinului. D. ST.

Rezultatele. 200 M SPATE, fete A: 
DANA PGP (Din.) 2:38,3-rec. fete A 
(v.r.: Dana Pop 2:40.2); Cavi nia Donia 
(Șc. sp. Reț) 2:43,1; Karin Paruisch 
(Șc. sp. Tmș.) 2:50.0: băieți A: A. HOR
VATH (Șc. sp. 1) 2:31,7; Ș. Angelescu 
(Sc. sp. 2) 2:35,3; M. Bîcleșan (Șc. sp. 
Reș.) 2:38,1; fete B: EDITH PAUL (Șc. 
sp. Reș.) 2:51,1; Marina Cristea (Steaua) 
2:58,7; Minola Vasiliade (Rapid) 3:02,9; 
băieți B: I. ȘVET2 (Șc. sp. 2) 2:41,1 
—- record băieți B (v.r.: ȘVetz 2:42,2. în 
cursul dimineții); M. Onccscu (Șc. sp. 
2) 2:47,6: B...................  “
2:49,7; 200 M DELFIN, 
SPOREA (Șc. sp. Reș) 2:58,4 
Stern (Șc. sp. Tmș.) “ 
Domnlca (Prahova) 
A. URSU (Șc. sp. 2) 
nescu (Steaua) 2:46,3; ! 
sp. 2) 2:46,9; 800 M
1LD1KO HOR V ATU 
Câtăllna Pănulescu ( 
Daniela Juster (Școlarul) 
A: EUGENIA CRISTESCU 

10:26,1 — record fete A șl
Cristescu 10:40,0); Silvia

Habetler (Șc. sp. Tmș.) 
fete A: IOANA 

Aurica 
> 3:09,3; Dumitru
3:10.4; băieți A: 

2:42,3; T. Furtu- 
Z. Zvolenschl (Șc.

LIBER, ‘ 
(Crișul) 

(Petrolul)
fele B: 

11:35,8; 
11:35,8; 

11:42,1; fete 
(Dinamo) 
junioare 

i Ivescu

Adrian Horvath, șeful promoției *71, învingător tn patru curse 
Fot® t V. BAGEAC

continuat 
secund, 
pierdut

A.

PRELIMINARIILE C.E.

„CAZUL MAFFEI"

A FOST ELUCIDAT?
dr. Glorglo Montanaro,

(Dinamo) 10:51,0: Elena Ivescu (Dinamo) 
11:04,9; ------  - ------------- ----------- “
SP. 2) 
11:35,9 : 
LIBER, 
sp. 1) 
șița) 20:21,7
4 x 100 M CRAUL. băieți B: ȘC. SpI 
2 4:47.4; Grisul 5:00.1: Petrolul 5:01.2: 
fete B -------------- ------
biu 5:33.0; Șc. sp. 2 5:37,3;' băieți 
PETROI UL 2:24,4 — record
(v.r.: Șc. sp. Reșița 4:26,5); 
Reșița 4;28,5; Șc. sp. 2 4:30,6; 
ȘC. SP. REȘIȚA 4:24,4 — rec.
(v.r.: 4:44,7, Șc. sp. Reșița): 
4:43,0; Șc. sp.

băieți B: AL. NOAPTEȘ (Șc. 
11:10,7; ivi. Oncescu (Șc. sp. 2) 
L.'Mody (Crișul) 11:37,9; 1500 M 
băieți A : A. HORVATH (Șc. 

19:31,8; A. Barany (Șc. sp. Re- 
N. Butoi (Pelrolul) 20:36.0;

DE BASCHET LA JUNIOARE

Crișul 5:00.1; Petrolul
PETROLUL 5:20.1; Șc. sp. si- 

A:
A 

sp. 
a:

copii 
Șc. 
fete 
copii A 
Dinamo 

Timișoara 5:07,8.

BELGRAD, 1 (Agerpres). — în 
patru orașe din Iugoslavia se des
fășoară în prezent preliminariile 
campionatului european de baschet 
pentru junioare. Iată principalele 
rezultate înregistrate în prima zi : 
Polonia — Scoția 96—53 ; Italia — 
Israel 62—46 ; U.R.S.S. — Belgia 
73—32 ; Ungaria — Elveția 82—25 ; 
Cehoslovacia — Bulgaria 82—42 ; 
Iugoslavia — Olanda 84—40.

Giorgio Montanaro, prese-
• dinte e Federației Italiene de mediană 

a fâcu* Presel declaratîl în 
legătură cu cazul campionului mondial 
de sable Michele Maffei, al cărui con
trol antl-dcplng efectuat la Viena a dat 
un rezultat pozitiv.

Mo.ntanar° a '■eallfat trei contra- expertlze In acest caz, relevind că sin
gura substanță descoperită tn ll-bidul 

a? sP°rtlvu|ul incriminat este simplă nicotină. •
„După părerea mea, acest caz trebuie 

considerat ca elucidat, a declarat prof. 
Montanaro. Tot ceea ce a scos în evi
dență abatiza făcută pc calea cromato- 
grafiei gazoase — singura, de altfel, 
recunoscută de Comitetul inlernau„nal 
«Umple — ? fog, prezenta nlcotlnei, 
tare nu face parte dintre substanțele
excitante Interzise. Am prezentat rezub 
țațele analizelor, î ’ 
Federației internaționale de scrimă, 
Han va fi însușit și de Comitetul 
executiv".

Desigur.
punctul de vedere al specialistului 
Han va fi însușit șl de Comitetul 
cutlv al Federației Internaționali», 
urmează să se întrunească la Paris, la 
sfirșitul lunii august.

într-un raport trimis 
cate 
exe-

rămîne acum de văzut dacă 
ita- 

exe- 
ce

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turneul internațional feminin de hand
bal de Ia Veszrem a continuat cu des
fășurarea a două meciuri care s-au 
Încheiat cu următoarele rezultate: R.D. 
Germană — Iugoslavia 13—8 (10—2);
Ungaria — Olanda 14—4 (8—2).

Turneul Internațional de ,ah de Ia Go- 
teborg a fost ctștlgat de Ulf Andersson 
(Suedia) șl Vlastlmll Hort (Cehoslova
cia), care au realizat cite »»/, puncte. 
Pe locul trei s-a clasat campionul lumii 
Boris Spasski (U.R.S.S.), cu 8 puncte 
urmat de maghiarul Szabo — SlJ, 
puncte.

tn finala turneului competiției ds tenis 
pentru tineret „Cupa Galea“, la Vlchy, 
se vor Inttlnl echipele Franței șl Sue
diei. In semifinale, Suedia a învins cu 
3—2 echipa Spaniei, iar Franța a dș- 
tlgat cu același scor In fața Ungariei.
■
In semifinalele turneului d» tenis de 
la Quebec, olandezul Okker l-a Învins

cu scorul de 6—3, 
canul Lutz. Laver 
cu 6—3, 7—6
Sud Africană).

de
3—6, 7—5 pe ameri- 
(Australia) a dispus 
Drysdale (Republica

Mare surpriză
La Ruhpolding, 
internaționale _______ _______
goslav Josef Marver (cat. semigrea) a 
dispus prin abandon In repriza a 7-a 
de campionul ---------
vest-germanui

boxul profesionist: 
cadrul unei reuniuni 

puglllstul lu-

In 
In 
amicale,

european al categoriei, 
Conny Velensek.

(Mexic)) campionul mon-La Monterrey ___ ____ ; ___
dial de box la cat. semi mijlocie, me
xicanul Jose Napoles, l-a Intflnlt Intr-un 
med amical pe portorioanul Melendez. 
Victoria - — -.................  ‘ ----
Napolea,

a fost obținută prin K.O. de 
tn repriza a S-a

ltallan Antonio Puddu el teBoxerul_____ ________  _____ _ _
noul campion european la cat ușoară 
In oadrul «1«1 disputate la Cagliari, 
el l-a Învins prin oprire pentru lnfe-

rioritate tn repriza a 4-a pe spaniolul 
Miguel Valasquez.■
Cea de-a 12-a etapă a Turului ciclist 
al Portugaliei disputată tntre Luso și 
Porto (128 km), a revenit olandezului 
Gerardus Vlanen, cronometrat tn 
3h 12:04. In clasamentul general Indivi
dual, continuă să conducă marele fa
vorit, portughezul Joaquin Agostlnho.

La Brisbane s-a disputat o nouă Iu
tii nl re Internațională de rugby Intre 
echipele Australiei șl Republicii 8ud- 
Afrioane. Oaspeții au repurtat victoria 
cu scorul de 14—0 (8—0).

,c®* aÎT“ î7'* 0dlt*8 * campionatelor 
internaționale „open* de golf ale R.F. 
r Germaniei i-a Încheiat la Bremen 
cu victoria sportivului englez Nell Co
lea. învingătorul a totalizat In patru 
manșe TIS puncte, fiind urmat tn ela- 
«•ment de australianul Peter Thomson- 
M3 puncte șl de scoțianul Bernard 
Gallacher — Ml puncte.
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