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ÎN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID

întărirea muncii de educație
0 PREOCUPARE PRIMORDIALA

A ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE CLUJENE
NICI UN SPORTIV UNIVERSITAR 

TN AFARA CERINȚELOR PROFESIEI

LA NEW DELHI IN „CUPA DAVIS1'

ECHIPA ROMÂNIEI CONDUCE CU 2-1
A

ÎN ÎNTÎLNIREA CU INDIA

șupe- 
Dar, 
tre-

Întregul nostru popor a stu
diat, a dezbătut șl și-a dat 
o entuziastă adeziune la 

Documentele de partid care văd 
mutații de esență tn munca de 
educație politico-ideologică a mase
lor, tn ridicarea pe trepte 
rioare a conștiinței socialiste, 
adevărata noastră adeziune
buie să fie fapta, forma concretă 
a acelui unanim „DA“, expresia 
materială a ideilor care ne-au 
răscolit, zilele acestea, Inimile și 
conștiința.

Acesta este, de altfel, procesul 
tn care s-au angajat acum toate 
sectoarele vieții sociale, este fluxul 
unei activități revoluționare în care 
s-a simțit organia inclusă șl acti
vitatea de educație fizică și sport.

Integrîndu-se plenar acestei 
transformări de largă respirație, 
sportul clujean (prin C.J.E.F.S. și 
principalele cluburi și asociații din 
perimetrul județului) și-a revizuit 
— în lumina documentelor — ac
tivitatea sa trecută, și-a direcțio- 
nat-o pe cea de viitor, reperele 
ei principale fiind redimensionarea 
atitudinii față de muncă, intensifi
carea activității politico-ideologic* 
fn rîndul sportivilor, combaterea 
ideologiei burgheze șl a mentali
tăților retrograde, promovarea prin
cipiilor de etică ți conduită comu
nistă.

Clujul, această cetate universita
ră, în care studiază peste 20 000 
de tineri, reprezintă o uzină de 
unde pleacă anual, în marele cîmp 
productiv al țării, mii de specia
liști. Sînt tineri practicieni — 
medici, ingineri, profesori, econo
miști, oameni de artă — care tre
buie să dea, la locurile lor de ac
tivitate, măsura cunoștințelor acu
mulate, să răspundă cerințelor din 
ce în ce mai ridicate ale societății 
contemporane, să dezvolte;-— sau 
să întrețină — un climat principial 
și responsabil față de muncă, să 
apere, prin exemplul și autoritatea 
lor, normele morale și etice în vi
goare.

Responsabilități majore, pentru 
care specialiștii în devenire sînt 
pregătiți cu atenție, fiindcă sar
cinilor viitoare nu are dreptul să 
se sustragă nimeni I

Iată un domeniu spre care cele 
cinci cluburi studențești („U“, 
Agronomia, Politehnica, Medicina, 
Artele), în colaborare cu catedre
le de specialitate din universitate 
și celelalte institute de învățămînt 
superior, își îndreaptă vigilența, 
controlînd permanent situația la 
învățătură a sportivilor universitari 
și obligîndu-i — prin suprimarea 
intervențiilor șl consolidarea unei 
optici sănătoase față de muncă — 
la un studiu mai aprofundat peri-
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tn» tare înșiși sportivil-absolvenți 
le vor mulțumi mal tîrzlu.

Totodată, aceste unități își asumă 
sarcina de a contribui mai eficient 
la creșterea conștiinței revoluționa
re a generației ce va trece mîine 
în posturile de comandă, angrenind 
— sau controlînd acolo unde este 
cazul — prezența studenților spor
tivi Ia orele de materialism, Ia 
cercurile de învățămînt politico- 
ideologic și la prelegerile privind 
diferitele aspecte ale politicii in
terne și internaționale a partidului 
nostru, ce vor fi organizate în ta
berele de pregătire și în cantona
mente.

După cum se va milita drastic 
pentru puritatea normelor de con
duită socială, sancționîndu-se cate
goric excesele din vestimentație și 
comportament ca și tendințele de 
vedetism. Scop în care C.J.E.F.S- 
Cluj, ca și cluburile universitare, 
vor organiza permanent audiții ' 
la radio, vizionarea unor programe 
de televiziune, filme și piese de 
teatru cu un caracter puternic edu
cativ și vor utiliza un bogat ma
terial agitatoric.

REVIZUIREA CONȘTIINȚEI OLIMPICE

Pentru a putea stabili căile 
prin care se poate ajunge la un

Nuja DEMIAN

(Continuare în pag, a 3-a)

IERI AU PLECAT LA HELSINKI

Pretendenta la primele medalii de campioni continentali la 
printre care Carol Corbu, Cornelia Popescu si

«dreptățiți, au decolat ieri de pe aeroportul 
destinația Helsinki.

atletism;
Ileana Silai slnt cei mai 
international Otopemi 

Foto: N. DRAGOȘ

PRIMII ATLEȚI ROMÂNI
Gheorghe Cefan — 3000 m obsta
cole (8:34,2 — 1971); Carol Corbu 
— triplusalt (17.12 m — 1971). .

împreună cu atleții au mai făcut 
deplasarea antrenorul federal Gh. 
Zîmbreșteanu, medicul M. Tran- 
cioveanu, masorul M. Minea și 
antrenorii E. Baruch, I. Biro și 
Gh. Stânei. Joi vor pleca și cei
lalți atleți selecționați pentru eu
ropene î Alexandru Munteanu, 
(100 și 200 rn). Viorel Suciu (110 
mg). Valentin .Turcă și Vasile Să- 
rucân (lungime), Csaba Dosa (înăl
țime), Iosif Naghi (disc), Vasile 
Bogdan (decatlon), Viorica Visco- 
poleanu (lungime), Argentina Me
nis, Lîa Manoliu și Olimpia Cata
ramă (disc).

Ieri dimineață, avionul de Co
penhaga al companiei TAROM a 
avut printre pasageri o primă parte 
a lotului nostru de atletism care 
va participa la campionatele euro
pene da la Helsinki (10—15 au
gust).

Iată componența primului eșalon 
al atleților români (în 
am notat cele mai bune 
ale atleților respectivi, 
care au fost stabilite și 
bune performanțe ele 
anul acesta) 1 Mariana Suman — 
400 m (53.7 — 1970; 53.9); Ileana 
Silaî — 800 m (2:01,6 — 1971); 
Valeria Bufanu — 100 m g (12.9 — 
1970 ; 13.0); Cornelia Popescu — 
înălțime (1.87 m — 1971) ; Ion 
Rățoi — 400 m g (50.7 — 1971) ;

paranteza 
rezultate 
anul în 
cele mai 
Hor din

Turneul internal ionul de volei feminin

CONSTANȚA, 2 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Luni a început 
în Sala sporturilor din localitate, 
turneul internațional feminin de 
volei al României, la care participă 
cîteva dintre echipele elitei mon
diale. Programul primei zile de în-

Programul de azi i
Ora 16,30: România — Bulga

ria (partida va fi televizată) 
DRS.S. — R.F.Gi 
Cehoslovacia — România (ti
neret).

treceri a fost deschis de voleibalis
tele R.P.D. Coreene și României 
(tineret). Desigur, tinerele noastre 
reprezentante nu puteau emite pre
tenții în fața strălucitelor lor ad

versare, mai ales că ele iau parte 
la acest turneu după o serie de 
competiții grele și obositoare 
(,.Cupa Prietenia", Campionatul 
balcanic) care le-au obligat la că
lătorii lungi. Cu toate acestea, for
mația antrenată de L. Sorbală și 
I. Cristian a luptat din toate pu
terile pentru a pierde onorabil. E- 
chipa R.P.D. Coreene a jucat însă 
foarte bine, cîștigînd cu 3—0 (8, 2, 
4) în 50 de minute, timp în care 
au arătat virtuozități tehnice și tac
tice apreciate de numerosul public 
prezent în sală. De altfel, la'înche
ierea partidei, învingătoarele au 
fost îndelung aplaudate. Cea mai 
bună dintre ele ni s-a părut căpi- 
tana echipei Kan-Ok-Sun. De La

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag, a 4-a)

Pregătirile fotbaliștilor tricolori

LA 1 SEPTEMBRIE,
LOTUL A

ÎNTiLNEȘTE
OFK BEOGRAD

Olimpicii vor efectua probabil
un turneu in Iran

Așa cum s-a mai anunțat, loturile 
naționale de fotbal. (A. olimpic șl de 
tineret) vor avea o acțiune de „pre
gătire cuplată” în perioada 23—25 au
gust. Cu acest prilej, vor fi reuniți 
la București aproximativ 50 de fotba
liști. susceptibili de a îmbrăca echi
pamentul tricolor in dificilele con
fruntări internaționale care stau. în 
sezonul de toamnă, în fața celor trei 
reprezentative.

încheierea scurtei perioade de. an
trenamente în comun va fi marcată 
la 25 august de un atractiv cuplaj, 
în care se vor întîlni lotul olimpic 
cu lotul de tineret (în deschidere), 
iar în meci vedetă ~ la lumina re
flectoarelor — „probabilii" și „posibi
lii” lui Angelo Niculescu.

Cuplajul se va disputa pe stadionul 
23 August a cărui instalație de noc
turnă va fi inaugurată cu această 
ocazie !

O săptămlnă mai tîrziu. Ia 1 sep
tembrie, lotul A va juca Ia București 
în compania 
slave O.F.K. 
vor continua 
meoiului cu 
preliminariilor J.O., și vor participa 
probabil, între 17 și 22 septembrie, in 
perioada de întrerupere a campiona
tului. la un turneu în Iran.

cunoscutei echipe iugo- 
Beograd. „Olimpicii” își 
pregătirile în vederea 
Danemarca, din cadrul

LA MODUL CEL MAI CONVINGĂTOR
PENTRU EDUCAREA COPIILOR"

• După încheierea Tetratlonuluî atletic internațional, au cuvintul 
oaspeții • Se proiectează organizarea Olimpiadei copiilor

întrecerile ediției a XV-a, Jubi
liare, a Tetratlonuluî atletic inter
național al prieteniei, desfășurate 
în capitala țării noastre, s-au în
cheiat. Echipele participante bene
ficiază acum de o binemeritată 
odihnă de 10 zile pe Litoral, în 
fieful pionierilor de la Năvodari, 
după care vor face o inedită ex
cursie în Delta Dunării, în timp 
ce delegațiile oficiale prezente la 
conferința internațională a Tetrat- 
lonului și la întrecerile propriu- 
zise se pregătesc să se înapoieze 
în țările respective. înainte de ple
care, am purtat scurte discuții cu 
cîțiva dintre șefii acestor delegații, 
rugîndu-i să-și exprime opiniile 
în legătură cu grandioasa acțiune 
sportivă la care au participat și 
care a avut drept eroi, pe cei mai 
mici atleți...

• ARCADI LOMONOSOV șeful 
Sectorului de copii al Comitetului 
de Educație Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al Uni
unii Sovietice: „Totul a fost la 
înălțime 1 și. lucrările conferinței 
internaționale excelent prilej de 
schimb de experiență în domeniul 
Tetratlonuluî, al activităților spor
tive pentru copii, dar și competiția 
în sine. O bună parte a discuțiilor 
din cadrul conferinței internațio
nale au abordat o posibilă Olim
piadă a copiilor. Firește, ne-am 
exprimat satisfacția pentru o ase
menea inițiativă generoasă. Va 
trebui însă de analizat cu multă 
atenție fiecare aspect legat de o 
asemenea întrecere de anvergură 
pentru ca atunci cînd va fi întoc
mit regulamentul ei, toată lumea 
să-și dea adeziunea. O Olimpiadă 
a copiilor trebuie să reprezinte re
almente o competiție pentru copii. 
Poate că ânu] viilor, la Ulan Ba
ton vom avansa discuțiile înce
pute ' la București.

• PETER TEKAUER, președin
tele Consiliului Național al Spor
turilor din Școlile Primare ale 
Ungariei; „Mi-am exprimat unele 
opinii și anterior. în timpul desfă
șurării conferinței internaționale. 
Rămîn cu convingerea că Tetratlo- 
nul atletic al copiilor reprezintă o 
acțiune de mare eficiență pe mul
tiple planuri s sportiv, educativ, al 
perspectivei de a dezvolta în rîn- 
durile celor mai mici cetățeni 
din țările noastre sentimentul de 
prietenie cu semenii lor, vecini sau 
de pretutindeni. M-a impresionat 
profund spiritul de frățietate exis
tent între participanți, atmosfera 
senină care a existat tot timpul.

dialoguri realizate de 
Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

9 Victorie in partida de dublu, după 26 minute de la 
reluare • Țiriac conduce in fața lui Mukerjea ® Azi, 

la New Delhi, semifinala inter-zone continuă

și ră- 
luni la 
Țiriac- 
avut o 
aceasta

NEW DELHI, 2 (prin telefon). — 
După încă o zi de joc, desfășurată 
în condiții de timp neprielnice, cu 
întreruperi cauzate de ploaie, întîl- 
nirea de tenis India—România a 
avansat spre epilog, scorul modi- 
fieîndu-se în favoarea; tenismenilor 
noștri, care conduc cu. 2—1, după 
încheierea partidei de dublu.

întreruptă sîmbătă seara 
masă în suspensie pînă 
prinz, întrecerea perechilor 
Năstase și Lall-Mukerjea a 
continuare foarte scurtă,
datorită jocului excelent practicat 
de români. La scorul de 6—3, 6—8, 
5—6 a servit Țiriac, egalind sco
rul. A urmat imediat un ghem cîș- 
tigat contra serviciului lui Lall, 
astfel că perechea română condu
cea cu 7—6 în acest al treilea set. 
Servește Năstase... Cu trei mingi 
ciștigate consecutiv și o a patra, 
după un punct marcat de gazde, 
românii au încheiat acest set, care 
debutase în condiții atît de difici
le. Continuarea a durat doar 7 mi
nute.

Al patrulea set a fost disputat 
fot atît de rapid. Tenismenii ro
mâni au ciștigat ghem după ghem, 
Jăsînd indienilor șansa de a re
duce o singură dată scorul. Sînt de 
notat în Această secvență de joc. 
intervențiile extraordinare la fileu 

ale lui ‘Ilie Năstase, ca și revenirea 
în formă a lui 'Ion 'ț iriac, care a

4^1
Ion Țiriac și Ilie Năstase victorioși 
în partida de dublu, la New Delhi

S-au încheiat campionatele naționale de tenis ale juniorilor

TRAIAN MARCU Șl VIRGINIA RUZICI 
AU CUCERIT CITE TREI TITLURI

CLUJ, 2 (prin tete» n, d« la trfmfsul 
nostru). Ziua finalelor tn partidele de 
dublu a oferi/ Jucătorilor I talan Mareu 
(Steagul roșu Brașov), și Virginia Hu
riei (Dinamo) prilejul să-și adauge 
Încă două titluri de campioni al țării. 
La dublu bărbați perechea Mareu, Ma
nea (Dinamo) a dispus cu 6—4, 6-—8, 
6—2 de Giurgiu—Fetița (ambii dmpia 
Turrii) La dublu fete, dlnomovistele

Mariana Simionescu șl Virginia Burici 
au dispus cu 6—4, 9—7 de perechea A- 
driana Călina—Anca Floreșteanu( C.S.U. 
Construcții). In fine, Tr. Mareu șl Vir
ginia Ruzici au avut nevoie de numai 
35 de minute pentru a-și adjudeca vic
toria (6—2, 6—1) în meciul cu Leonte— 
Anca Floreșteanu (C.S.U. Construcții).

Ion GAVRILESCU

• 29 DE NOI RECORDURI NA

ȚIONALE • IN 4 PROBE AU FOST

STABILITE CELE MAI BUNE PERFOR

MANȚE ROMANEȘTI ALE ANULUI

• EUGENIA CRISTESCU Șl ADRIAN

HORVAT ȘEFII NOII PROMOȚII

• PETROLUL PLOIEȘTI — ÎNVINGĂ

TOARE LA MARE LUPTA

întrecerile campionatelor națio
nale ale copiilor, desfășurate timp 
de patru zile la bazinul 
Capitală, au cunoscut 
succes, poate cel mai 
din ultimii ani pentru 
mânească. în cele 52 de probe au 
fost 
nale 
cele 
niei . .
5:05,3 — 400 m liber, 
m liber și 2:41,9 — 200 
viniei Donia (1:13,5 — 
și Danei Pop (2:38,3 - 
te). în 4 probe (toate feminine) au 
fost stabilite cele mai bune per
formanțe românești ale anului. La 
finele întrecerilor, putem nota deci 
nu mai puțin de 57 de prezențe (9 
la masculin și . 48 la feminin) ale 
celor mai buni copii în listele pri
milor 10 performeri ai anului, ceea 
ce constituie 
taj : 23,7% !

La reușita 
contribuit și 
bire de anii 
ediție, patru 
tători, în marea majoritate 1 
pregătiți, și-au disputat locul I

Dinamo din 
un frumos 

substanțial 
natația ro

națio-stabilite 20 de recorduri
(7 de juniori și 13 de copii), 

mai valoroase aparținînd 
Cristescu (65,6

Euge- 
liber, 
- 300

100 m
10:26,1
m mixt). La-
100 m spate) 

- 200 m spa-

un excelent procen-

acestor campionate a 
faptul că spre deose- 
precedenți, la această 
cluburi cu tineri îno- 

bine 
r_______ , . t în
clasamentul pe echipe. Au ciștigat, 
la mare luptă, reprezentanții clu
bului PETROLUL PLOIEȘTI (antre
nori soții Mitrofan) cu 212 p, înain
tea sportivilor de la Dinamo Bucu
rești 208 p.. Sc. sp. 2 203 p și Șc. 
sp. Reșița 174 p. Urmează în ordine: 
5. Crișul 103 p, 6. Steaua 76 p. 7. 
Șc. sp. Sibiu 62 p. 8. Șc. sp. 1 57 p, 
9. Șc. sp. Timișoara 57 p, 10. Rapid 
Buc. " -- - •
C.S.Ș, 
P. 14.
17 P, 
Metan 
Mureș 
secții 
reușit 
este și faptul că în comparație cu 
anii trecuți, de data aceasta, cele 
52 de titluri atribuite au luat dru
mul spre 9 cluburi : Dinamo 11, Șc.

44 p. 11. Prahova 43 p. 12.
35 p, 13. Șc. sp. Ploiești 28 
Dunărea 21 p. 15. Șc. sp. Cluj 
16. CSM Cluj - —- “
Mediaș 1 p. 18. Șc. sp. Tg. 

1 p. Doar trei din cele 21 de 
prezente în concurs nu au
să obțină puncte. Lăudabil

13 p. 17. Gaz

Adrian VASILIU

(Continuare In pag. a 2-a)

CINCI CAMPIONATE NAȚIONALE
DE CICLISM LA BRAȘOV

începînd de joi, 5 august, la Bra
șov, se desfășoară campionatele 
naționale pentru rutieri, după 
cum urmează î joi, pe șoseaua 
spre Sf. Gheorghe, dificila com
petiție contra-timp individual, iar 
după o pauză de o zi, la 7 au
gust, cursa de fond pe traseul cu 
urcușuri spre Bran. Fundata, 
Rucăr. La 17 august, pe șoseaua 
de plat spre Sf. Gheorghe, o între
cere așteptată cu viu interes, (căci 
rezultatele tehnice vor fi edifica
toare în vederea unor importante

competiții de acest gen) contratimp 
pe echipe. O pauză de o zi și, apoi, 
ultimul campionat național /pe 
1971, în ziua de 19 august: proba 
pe circuit, pe străzile orașului Bra
șov. Campionatele de mai sus sînt 
deschise următoarelor categorii: se
niori, juniori I și II.

In încheiere, tot la Brașov, în 
ziua de 19 august, pe circuit, fi
nala campionatului republican 
pentru biciclete de turism..la care 
participă primii clasați din nume
roase’ județe.

servit impecabil. Cu 6—1, victoria 
cuplului român a fost definitivată, 
după alte 19 minute de joc.

Astfel, Ion Țiriac și Ilie Năstase 
Înving pe Premjit Lall-Jaideep Mu- 
kerjea cu 6—3, 6—8, 8—6, 6—1 iar 
echipa României a luat conducerea 
cu 2—1 în rezultatul general al in- 
tîlnirii. Era făcut un pas însemnat 
spre victorie.

După o pauză de o oră. au intrat 
pe teren Ion Țiriac și Jaideep Mu- 
kerjea pentru a treia partidă de 
simplu, penultima din întreaga in- 
tîlnire. Terenul, care fusese încă 
foarte umed, cu iarba alunecoasă 
în urma ploilor din ajun, se pre
zenta acum în condiții mai bune, 
totuși făcînd încă destul de greu 
controlul mingii.

Țiriac este surprins în debutul 
partidei de viteza lui Mukerjea, 
care încearcă să facă totul pentru 
a-și pune în valoare eficiența lovi
turilor din voie. Jucătorul român 
își pierde serviciul, la mijlocul pri
mului set, permițînd lui Mukerjea 
să se distanțeze. Cu 6—3, pentru

prof. ȘT. GEORGESCU
căpitanul echipei României

(Continuare In pag. a i a)

LA CLUJ

ÎNCEP „INTERNAȚIONALELE-
TENISMENILOR JUNIORI

Azi încep la Cluj campionatele 
internaționale de tenis (juniori) 
ale României. Pe terenurile eu 
zgură roșie din parcul municipal, 
cei mai buni tenismeni din țara 
noastră, aparținînd tinerei genera
ții, vor da luptă cu oaspeți din 
Bulgari1», Cehoslovacia și Ungaria

Din lotul participants or români 
nu vOr lipsi o serie de jucători 
consacrați Cum sînt Sever Mure- 
șan,“ participant la numeroase tur
nee --internaționale, ca și Toma 
Ovici, apoi cei doi titulari ai echi
pei țnoastre pentru „Cupa Galea", 
Dumitru Hărădău și Traian Mar- 
cu. La fete se remarcă prezența 
campioanei naționale de senioare 
Agneta Kun, apoi Valeria Balaș și 
Vera Rado, revelațiile recentului 
turneu studențesc de la București.

întrecerile se desfășoară pînă 
duminică.

au.a . ............ . ..........——.... . ............ .

Dana Pop (în prim plan) la Capătul curset de 200 m spate care i-a adus 
un nou record (2:38,3) și cea mai bună performanță românească a anului.

’ Foto> v- bageac

«Sg;

C. MARINESCU Șl GIOCONDA PlNZARU 
CAMPIONI DE JUNIORI LA CĂLĂRIE

CHAIOVA. 2 (prin telefon, de Ia co
respondentul nostru). în ultima zi 
a campionatelor naționale de călărie, 
au intrat în concurs juniorii de 16 și 
18 ani. La categoria semiușoară (16 
ani), s-au calificat pentru proba de ba
raj nouă din cei 24 de candidați. Cla
sament final : 1. C. Marinescu (Rovine 
Craiova), pe Palermo, 0 p — 41,5 ; 2. 
C. Carval (C.S.M. Iași), pe Bețiv, op — 
45,8 ; 3. N. Piculeață (Rovine) pe Val, 
Op — 46,2.

La categoria ușoară (18 ani), au luat 
Mfte 16 concurați, 'ffâjru dintre ei ob-

finind a p penalizare șl luînd parte la 
baraj. Clasament: 1. Gioconda Pîntaru 
(C.S.M, Sibiu), pe Lăcătuș, Op — 35,S;

2. I. otha (Lugoj), pe Lac, .0 p — 45,5;
3. G. Nicolae (Petrolul Ploiești), pe 
caz. 4 p — 34,0.

Călăreții M. Burdea și N. Vlad pe 
Electric și respectiv Sondor, conside
rați favorlți la categoria ușoară, au in
trat .pe parcurs cu handicap și nu s-au 
calificat în baraj, fiind penalizați cu cîte 3 p.



PRELIPCEANU
SORANA

pcrfor-

de ju- 
in

• Născută ia 
mai 1958.
• Elevă în clasa 

a Vl-a a Liceului 
nr. 4 din Oradea

• Legitimată lai 
clubul sportiv Cri
șul Oradea.
• Cîștigătoarea lo

cului I (trambuli
na de 3 m) la 
..Săptămînă inter
națională a sări
torilor din Bolzano": 
câștigătoarea locului I 
(trambulina de 
m) la concursul 
ternâțional de 
Stavropol.
• Campioană na

țională de senioare 
(trambulinele de 1 
m și 2 m) în 1970, 
multiplă campioană 
națională 
nioare și copii 
1969. 1970 și 1971.

• Maestre a spor
tului la 13 ani (titlul 
i s-a decernat în 
primăvara acestui 
an).

Talent cu totul ieșit 
mun. Astfel o caracterizează 
ce o vede pentru prima 
concurînd pe Sorâna Prelipceanu. 
Cei ce cunosc truda săritorilor de 
la trambulină, dar. mai ales, cei 
care au urmărit evoluția ei, știu, 
insă, că nu este vorba doar de 
talent, ci și de o muncă stărui
toare. de ambiție deosebită, de 
pasiune profundă pentru acest di
ficil și spectaculos sport. Adău
gind că Sorana Prelipceanu este și 
o eminentă elevă a Liceului nr. 4 
din Oradea, fapt demonstrat de 
premiile I cu care a fost răsplă
tită pentru hărnicia la învățătură, 
vedem că dragostea pentru sport 
este splendid împletită cu serio
zitatea în toate domeniile, chiar la 
această virstă fragedă care în
deamnă mai mult la joacă, la re
creare.

Am fi nedrepți dacă în această 
succintă prezentare nu am aminti 
de aportul părinților ei. Liana și 
dr. Valeriu Prelipceanu. ei înșiși 
foști practicanți ai sportului de 
performanță (mama o bună sări
toare, tatăl un valoros rugbyst), 
pentru care păstrează și acum 
aceeași pasiune din tinerețe. Se 
poate spune că părinții Soranei 
Prelipceanu âu fost cei eare au

....

Indrumat-o spre înalta 
mantă. contribuind la formarea și 
dezvoltarea dragostei ei pentru 
sport, urmărind-o pas cu pas pe 
calea scurtei (deocamdată) și fruc
tuoasei ei cariere de săritoare de 
la trambulină. Desigur, nu pot fi 
omiși nici antrenorii (Viorica 
Leucsak, aceea care a inițiat-o în 
acest sport) și Aurel Breja, (cel 
care a determinat saltul calitativ), 
dovediți nu numai eXcelenți in- • 
structori. ci și pedagogi exem
plari.

La Bolzano, în compania celor 
mai valoroase junioare ale Euro
pei, micuța Sorana Prelipceanu a 
smuls ropote de aplauze, cucerind 
simpatia publicului și aprecierea 
arbitrilor. Așa se face că. deși a 
avut adversare mai vîrstnice cu 
4-5 ani. a cucerit primul loc la 
săriturile de la trambulina de 3 m. 
Un succes de prestigiu, neobișnuit 
pentru o săritoare de virsta ei. o 
victorie care ne dă certitudinea 
unor viitoare performanțe de înaltă 
valoare. Și sîntem convinși că a- 
cestea nu vor întîrzia să apară, 
poate chiar anul acesta la campio
natul european al junioarelor 
(săptămînă viitoare, la Amsterdam) 
și la Balcaniada de la București.

Dumitru STANCULESCU

DERMAGANT Tg. MUREȘMîine începe la Izmir

DISPUTA JUNIORILOR DIN BALCANI
De mîine, pînă duminică, se dis

pută la Izmir a IX-a ediție a cam 
pionatului balcanic de baschet 
pentru juniori, la care iau parte 
reprezentativele Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, României și Turciei. 
Lotul țării noastre a plecat din 
Capitală ieri, în următoarea alcă
tuire i Scutaru, Crăciun, Ursache, 
Cernat, Dumitru, 
leanu, Niculescu, 
nescu, Osacenco, Mihuță. 
nori •: G. Chirâleu și V. Mureșan ; 
arbitru I M. Aldea.

Din cele opt ediții precedente, 
selecționata României a avut o 
comportare bună doar în două 
(1964 și 1965), cînd a și cîștigat 
titlul balcanic. In rest, sportivii 
noștri s-au clasat de patru ori pe 
ultimul loc (1967, 1968, 1969, 1970), 
și de două ori pe penultimul (1963 
și 1966). Să sperăm că de data a- 
ceasta echipa României vă avea 
o evoluție superioară, datorită că-

Crăciun,
, Modrogan, Po- 
, Chircă, Șerbă- 

Antre-

Lotul de seniori pleacă
și joacă azi

Lotul național de seniori pleacă 
azi în Siciliâ pentru a participa la 
trei importante turnee internațio
nale, în scopul Verificării pregăti
rilor dinaintea campionatului eu
ropean (Essen, 10—19 septembrie). 
Fac deplasarea : Âlbu, SaVu, Dia- 
conescu, Tarău, Dragomirescu, 
Chivulescu, Oczelak, Georgescu, 
Pîrșu, Cîmpeanu. Antrenor : Dan 
Niculescu ; arbitru : E. Hottya. 
Baschetbaliștii români vor lua star
tul chiar astă-seară, in turneul de 
la Catania, alături de formațiile 
Italiei, Poloniei și de selecționata 
Lewis dm S.U.Â., antrenată de cu
noscutul . Mc. Gregor. Competiția 
de la Catania se va încheia joi, 
urmînd ca, în continuare, cele pa
tru echipe să se măi confrunte la 
Messina (7—9 august) și Palermo 
(11—13 august). La înapoiere, după 
o zi de pauză, reprezentativa Ro
mâniei va pleca la Vidin, unde va 
avea loc a XIII-a ediție a Balca
niadei.

ono-reia să obțină o performanță 
rabilă.

Iată și cîștigătoarele de pînă a- 
cum '' " -----
(1966, 1967, 1970), România (1964, 
1965), Bulgaria (1963, 1968), Grecia 
(1969).

ale Balcaniadei ■ Iugoslavia

La Tg. Mureș, a avut loc meciul 
feminin internațional amical de 
popice între formația divizionară 
locală Derrriagant și K.P.G. (Fa
brica de porțelan) din Budapesta. 
Scorul a fost favorabil echipei 
oaspete cu 2209—2122 p.d. (C. 
ALBU-coresp).

RECITAL BRĂILEAN ÎN „CUPA ORAȘELOR"

la Catania

Pe șoselele din împrejurimile
Brașovului s-au desfășurat întrece
rile celei de a 4-a etape a Cupei 
orașelor. Timpul excelent, organi
zarea bună și mai ales pregătirea 
satisfăcătoare a majorității cicliști
lor și-au adus contribuția la suc
cesul înregistrat de această etapă. 
Duminică. în special. concurenții 
și-au disputat cu o ardoare nebă
nuită șansele. lăsînd o impresie
deosebită miilor de cetățeni aflați 
pe șoseaua ce duce lă Fundata, unde 
avea ioc tradiționala serbare cîmpe- 
nească „Nedeca munților".

în cele două zile de întreceri 
s-au impus cu autoritate cicliștii 
brăileni, învingători pe toată linia. 
Elevii antrenorului Mihâi Simion au 
fost tot timpul animatorii curselor, 
dovedindu-se imbatabili la sprintu
rile finale. în concluzie, un adevă
rat recital brăilean: patru curse, 
patru Victorii ! în prima zi s-ă a- 
lergat pe șoseaua spre Rupea. La 
juniori — 42 km, cursa a fost domi
nată de brăilenj. sprintul final fiind 
ciștigat de G. Hianu cronometrat in 
56:55, urmat de colegul său C. Hîr
jescu, mureșanul V. liota, și de un alt 
brăilean. V. Ilie. Proba seniorilor 
a măsurat 100 km< și a revenit lui 
M. Hrisoveni cu 2h 30:33, el cîștigînd 
la sprint în fața unul pluton de 12 
alergători, printre câte se afla și 
ploieșteanul N. Andronache, care va 
prelua șefia in clasamentul general 
individual.

Duminică, în cea de a doua zi, 
pe ruta Rîșnov-Fundata. juniorii 
au avut de parcurs 40 km, iar se
niorii 60 km. La juniori, brăilea- 
nul V. Ilie este mult mai decis la 
sprintul final, pe care-1 cîștigă în 
față unui pluton de 9 cicliști cu 
timpul de lh 02:01, în timp ce la

seniori M. Hrisoveni dovedește din 
nou forma bună în care se găsește, 
cîștigînd a doua probă consecutivă, 
depășind cu ușurință plutonul celor 
5 alergători aflati la sprintul final, 
între care era ploieșteanul N. An
dronache. 
lider în 
victual.
1 h 28:59. 
după 4

care-și menține poziția de 
clasamentul general indi- 
Timpul învingătorului : 

Iată clasamentele, generale 
etape : Juniori individual : 

1. C. Hîrjescu (Brăila) 7 h 11:40, * 
Z. Elekeș (Brașov) 7 h 12:06, 
Ciobahu (Ploiești) 7 h 13:00. 
Dumitrescu (Brăila) 7 h 13:23. 5. G. 
Hianu (Brăila) 7 h 13:26 : echipe :
1. Brăila 14 h 20:25. 2. Tg. Mureș 
14 h 26:08. 3. Brașov 14 h 26:40. 4. 
București 14 h 26:56.14 ' - - -
N. Andronache (Ploiești) 11 h 35:17,
2. " ‘ ..............
37:09, 3. E. Inbuzan (Cluj) 11 h 37:37, 
4. St. Rusen (Brăila) li h. 41:12, 5. 
I. Biro (Cluj) 11 h 43:55; echipe: 1. 
Brăila 23 h 08:01, 2. Ploiești 23 h 11:14. 
3. Cluj 23 h 13:40. 4. București 23 h 
20:10. 5. Brașov 23 h 31:23.

3.
4.

2.
A.
A.

- . .. 5. Ploiești
h 27:27. Seniori individual : 1.

V. Murineanu (București) 11 h

Carol GRUIA— coresp.

Călătorind pe meleaguri dobrogene

BABADAGUL
oraș cu noi dimensiuni sportive

Muncă patriotică evaluată 
Un mare meșter anonim

Șoseaua Constanța — Tulcea, 
șerpuind printre dealurile și cîm- 
pia Dobrogei, trece printr-o veche 
localitate, Babadag, care ne-a reți
nut în mod deosebit atenția.

...De-a dreptul impresionantă 
confruntarea la care ne-a obligat 
popasul făcut în acesț orășel do
brogean. Orizontul este dominat 
de impunătoarea clădire a primă
riei, de Casa de cultură și de noile 
blocuri care parcă zîmbesc în soa
re. Pe locul unde acum 
exista doar un teren cu niște 
de fotbal, neîmprejmuit 
de drumul căruțelor, a apărut un 
cochet stadion, cu pistă de atle
tism, tribune, vestiare — totul în
conjurat cu gard din beton și că
rămizi. La intrare s-a amenajat 
un parc brăzdat de alei cu multe 
flori și pomi. La celălalt capăt al 
acestei ademenitoare grădini, un 
complex sportiv — de curînd ter
minat — cuprinzînd terenuri de 
volei, baschet, handbal și dotat cu 
instalație pentru nocturnă. Alături, 
în stadiu de finisare, o arenă de 
popice cu două piste, iar la cir
ca 100 de metri, zidari și timplari 
transformă fostul cinematograf, 
mutat în local nou, în sală de 
sport.

Stăteam și priveam 
„premiere" în materie 
ții sportive. Cu cită 
le-au așteptat tinerii 
dornici să practice fotbalul, 
leiul sau handbalul, cit de mult au

la un milion de lei

trei

și

ani 
bare 
tăiat

la aceste 
de construc- 

nerăbdare 
și vîrstnicii 

vo-

Reportaj dintr-o tabără de pregătire

SCHIUL ESTE SPORT DE IARNĂ-

visat copiii de aici la un parc cu 
terenuri sportive unde să alerge 
sau să se joace cu mingea. Cina 
sînt oare autorii acestor realizări 
de natură să-i bucure chiar și pe 
vizitatorii orașului ? Am aflat de 
la tovarășul Tudor Alexa, primul 
secretar al Comitetului orășenesc 
al P.C.R., primarul Babadagului, 
că la realizarea instalațiilor men
ționate o contribuție substanțială, 
evaluată la mai bine de 1 milion 
de lei au adus-o cetățenii anonimi, 
zidari, zugravi, timplari, alți tineri 
și vîrstnici, care in orele lor de 
răgaz au muncit cu mistria, rin
deaua, lopata și tîrnăcopul pentru 
ca orașul lor să fie racordat la re
țeaua de baze sportive a întregii 
țări. Interlocutorul ne-a rugat, 
totuși, să consemnăm un nume, de 
care se leagă realizarea splendide
lor amfore din parc, lucrări deli
cate, dificile, la popicărie, stadion 
și complexul sportiv. Este vorba 
(le bătrînul meșter Vasile Ivanov, 
iubit de localnici și demn de res
pectul trecătorilor care îi vor ve
dea opera.

Primarul Babadagului, un mare 
iubitor al sportului, ne-a mai dat 
detalii referitoare la dotarea cu 
aparatură a sălii care va fi folosi
tă pentru gimnastică, lupte, volei 
și haltere, asigurîndu-ne că peisa
jul sportiv al orașului se va îmbo
găți cu noi terenuri. Adăugind că 
locuitorii mai beneficiază la ora 
actuală și de citeva terenuri 
simple situate in pădurea de la 
marginea localității și la punctul 
turistic „Doi iepurași" se poate a- 
firma, fără teama de a greși, că 
Babadagul a intrat în circuitul 
competitiv al județului Tulcea și 
chiar _ al țării. Echipa de fotbal, 
Granitul Babadag, recent promo
vată în categoria C, va fi primul 
mesager al acestui oraș de pe me
leagurile Dobrogei.

UN REAL SUCCES
(Urmare din pag. 1)

reprezen-
pentru anul

DAR PREGĂTIREA ÎNCEPE VARA■ IV

sp. 2 10. Petrolul și Șc. sp. Reșița 
cite 8. Șc. sp. 1 5, Rapid 4, Steaua 
3, Șc. sp. Sibiu 2 și Crișul 1.

Marii învingători ai acestor Între
ceri — pe plan individual — au fost 
EUpEKIA CRISTESCU și ADRIAN 
11ORVAT. Dinamovista. pentru 
virsta de 13 ani, a realizat progre
se lăudabile mai alei în probele de 
tracul. Rezervele sale însă sînt mult 
mai mari, și în intențiile antreno
rului Cr. Vlăduță se află cifre se
ducătoare pentru eleva sa : 1:03,0- 
100 m liber, 4:50,0—400 m liber șl 
10:00,0-800 m liber 
1972, rezultate care îi vor asigura 
un viitor promițător. Șl 
tantul Școlii sportive nr. 1. A. Hor- 
vat (antrenor Dan Ionescu) a de
monstrat cu acest prilej certe ca
lități, iar dacă performanțele nu au 
fost acum prea spectaculoase, posi
bilitățile sale multilaterale reprezintă 
o serioasă garanție pentru evoluția 
viitoare.

Intr-un marcant progres s-au do
vedit și Dană Pop, alături de Lavl- 
nia Donia — cele mai bune spa- 
tiste ale tării Ia această oră. Ila- 
rion Svetz, Dragoș Aldea. Andrei 
Zahiu. Adrian Popovici. Adelina 
Hidoș. surorile Elenă șl Silvia Ives- 
cu, Domnica Dumitru, Minolă Va- 
siliade. Edit Puel. Cătălina Pănu- 
lescu, Horia Lucaciu, Alex. Barani, 
Ildi'ro Horvath, Marina Cristea, Mi
hai Simion, Zvonimir Zvolenski. Pe 
multi dintre aceștia li vom revedea, 
probabil. în această săptămînă, cu 
prilejul „naționalelor’’ de Seniori, 
încercînd să confirme Și chiar să-și 
depășească recordurile personale.

APLAUZE PLNTRII 
NAȚIONALA DE JUNIORI

Națtonala de juniori a țării noa
stre nu ă reușit să cîștige (așa 
cum probabil fiecare jucător dorea 
în sinea sa) puternicul turneu de 
polo găzduit în săptămînă ce a 
trecut, de capitala țării noastre. 
Dar, sinceri Să fim, nu am avea ce 
reproșa acestor tineri și talentați 
sportivi, care alcătuiesc „7“-le an
trenat de fostul internațional Alex. 
Bădiță și de arbitrul internațional 
Paul Niculescu.

Unii Suporteri măi înflăcărați 
ne-ar aduce poate aminte de go
lurile primite de prea puțin expe
rimentatul portar Victor Stancu 
(excelent de altfel în restul turneu-

ECHIPA DINAMO - CAMPIOANA AMBARCAȚIUNILOR MICI
Desfășurat în cadrul plăcut al 

lacului Snagov, pe o căldură toridă 
dar și pe Vînt puternic, campio
natul național pentru echipe de 
seniori, rezervat ambarcațiunilor 
mici, a oferit un spectacol plăcut. 
Titlul de campioni ai țării a re
venit canotorilor de la 
București (Tudor, Ceapura, 
ghiu, Tușa, 
rișan), care au 
mai bun decît 
rivali, sportivii

Iată primii 
Dinaiilo I 
6:52,2 ; 2. Dinamo II (Oanță-D. Iva
nov) 6:53,6 ; 3. Dinamo III (Ca-

Dinamo 
Gheor- 
Budu- 

punctaj
Brumuzescu, 

obținut un 
al principalilor lor 
de la Steaua.
clasați2 f.c.: I. 

(Tușa-Brumuzescu)

cenco-Papp) 7:05,4 ; simplu : 1.
Steaua I (ApoSteanu) 7:09,8; 
Dinamo (Budurișan) 7:21,7; 3.
Steaua II (Mereuță) 7:31,4; 2+1: 
1. Dinamo I (Tudor-Ceapura+ 
Gheorghiu) 7:03,5 ; 2. Dinamo II 
(Gherman-Moldoveanu + Lavren- 
schi) 7:07,9 ; 3. Steauă (Agh-Nau- 
merico + Gheorghe) 7:11,7.

Clasament pe echipe : 1.

2.

. ... -. DI
NAMO I 5 p — campioană repu
blicană, 2. Steaua I 11 p, 3. Di
namo II 11 p, 4. Dinamo III 
p, 5. C.N.U. I București 20 
6. Steaua II 21 p, 7. C.N.U. 
27 p.

15
P.
II

Iui) în meciul cu echipa U.R.S.S., 
de unele ocazii rarissime ratate de 
cei mai buni jucători, de greșeli 
care au dus uneori echipa în in
ferioritate numerică. Omenește 
vorbind, însă, acestei echipe (lipsită 
de aportul a 5 titulari cu drept de 
de joc la „europene" și Balcania
dă), fără experiența jocurilor in
ternaționale, nu-i putem pretinde 
mai mult. Iar în contextul unei 
competiții puternice — ău lipsit 
doar echipele Italiei și Spaniei (cea 
a Iugoslaviei are o valoare mai 
slabă) pentru a avea în față un 
veritabil campionat continental — 
locul secund în clasamentul gene
ral reprezintă realmente un succes. 
Și cînd facem această afirmație 
ne gîndim în primul rînd la mo
dul în care a foSt obținut: victorii 
categorice în fața Bulgariei (6—I), 
Cehoslovaciei (12—1) și Cubei 
(6—3), una (5—4) în condiții dra
matice de joc în fața celei mai 
tehnice formații a turneului (Un
garia) și o înfrîngere la limită 
(6—7) Ia formația Uniunii Sovieti
ce, campioană europeană, după un 
meci în care poloiștii români au 
condus aproape în permanență, 
nefiind cu nimic inferiori reduta
bililor lor adversari.

Echipa Românie! s-a prezentat 
la această competiție (pentru pri
ma oară, în istoria ei, ne-am cla
sat pe locul secund) cu o bună pre
gătire fizică generală (dar încă de
ficitari la pregătirea fizică specifi
că), care i-a permis să joace în 
fiecare partidă într-un ritm susți
nut. Chiar și în momentele cînd 
a fost condusă, formația noastră ă 
acționat cu mult calm, reușind să

DUPĂ TETRATLONUL ATLETIC INTERNAȚIONAL
(Urmare din pag. 1)

Fâir-playul a fost lă București, la 
el acasă. Tetratlonul a intrat în al 
16-lea an de existență. Mă gîndesc. 
poate că el ar trebui întinerit, fă
cut și mai interesant, mai atractiv, 
la nivelul gusturilor și exigențelor 
copiilor, care în acest deceniu și 
jumătate, care a trecut de la prima 
ediție au evoluat mult ca concepție. 
Am dat să se înțeleagă aceasta în 
intervențiile delegației țării noas
tre la conferință, voi reveni cu 
propuneri concrete către C.I.M.E.A. 
Salut, de bună seamă, ideea unei 
Olimpiade a copiilor, dar concreti
zarea ei o văd abia după unele 
studii speciale. Să nu ne grăbim 
pentru a nu torpila o acțiune me
nită să reprezinte mult în orizontul 
de viață al copiilor noștri".

• PETER TABAKOV, șeful sec
torului „Cultură fizică și sport" de 
pe lingă Organizația pionierească

dimitrovistă „Septemvriice": „Atît 
conferință internațională, cit și 
concursul final al Tetratlonului 
mi-au lăsat o impresie extraordi
nară prin maniera în care au fost 
tratate și organizate. Este de-a 
dreptul măgulitor să constați de 
cîtă atenție se bucură în cadrul 
oficialității din România, problema 
copiilor, cum cadre cu munci de 
înaltă răspundere pe linia apara
tului de partid și de stat sînt pre
zente activ, sprijinind rezolvarea 
tuturor aspectelor. In această pri
vință, desigur, prietenii noștri ro
mâni militează la modul cel mai 
convingător pentru educarea copii
lor în spiritul bunelor relații de 
amiciție cu toate popoarăle lumii. 
Am salutat și eu ideea unei Olim
piade a copiilor. Va fi, realmente, 
o mică revoluție, ea va trebui să 
însemne un salt calitativ, pe toate 
planurile. Practic, nu văd ca o

asemenea competiție de proporții 
să fie organizată mai devreme de 
anul 1976“.

• JANCIVIN SAGDAR, redactor 
principal Ia revista „Pionierin 
limen" din Ulan Bator: „Pentru 
noi, care vom organiza ediția 1972 
a Tetratlonului, întrecerile de la 
București au însemnat un excelent 
prilej de învățăminte. Am admirat 
eforturile românilor de a rezolva 
bine toate problemele legate de or
ganizarea și desfășurarea unei în
treceri de o asemenea importanță. 
Conferința internațională, de ase
menea, a fost extrem de intere
santă, bogată în conținut. S-au spus 
lucrurilor pe nume, s-au reliefat 
succese, dar și greutăți. S-a vorbit, 
într-adevăr, ca între .prieteni. Plec 
de la București cu convingerea că 
și în iulie 1972. la Ulan Bator, 
oaspeții noștri se vor bucura — ca 
și în România — de ospitalitate și 
prietenie".

I. Slăvei (caschetă albă cu nr. 6) 
l-a servit perfect pe C. Manea 
(nr. 5) care a șutat necruțător, 
înscriind un nou gol pentru 

echipa română in partida 
cu Cuba

învingă într-o situație din finalul 
partidei cu Ungaria, care părea 
realmente compromisă. De altfel, 
performanța lui Ilie Slăvei, care în 
ultima repriză a acestui meci, ca 
portar improvizat, a apărat un pe
nalty, pentfu ca apoi să înscrie 
golul victoriei, va rămîne mult 
timp în amintirile miilor de spec
tatori ce au umplut în aceste zile 
pînă la refuz modesta tribună de 
la „Tineretului".

Ce lipsește tinerilor noștri repre
zentanți pentru a alcătui o echipă 
capabilă să asalteze titlul conti
nental ? Mai mult curaj în asu
marea răspunderii șuturilor de la 
distanță (Manea, Rus, Slăvei, Pop 
au asemenea calități) și mai multă 
încredere în folosirea unei apărări 
„om la om“ pe tot terenul, așa 
cum fac poloiștii sovietici, unguri 
și cubanezi.

Iar în legătură cu absența națio
nalei noastre lâ viitorul campionat 
european, ni se pare semnificativă 
declarația prof. Cornel Răduț, pre
ședintele comisiei tehnice de polo 
din cadrul F.R.N. : ,,Realmente, 
este păcat că o asemenea echipă 
nu are posibilitatea de a lupta pen
tru titlul european. Ea a progresat 
foarte mult în acest an, iar evolu
țiile ei au demonstrat-o cu priso
sință. In formație completă, cu Hu
ber, FI. Slăvei, Frîncu ,și Bartolo
meu, ca s-ar putea clasa pe unul 
din primele trei locuri la C.E.".

A. V.

• Vîslind pe lacul din Dumbrava Sibiului • Permanența este secretul per
formanței • Odihna, recuperarea după efort este ultima fază (obligatorie) 

a antrenamentului • Probe și norme de control progresive
Este adevărat că schiul este un sport 

de lamă, un sport de sezon, dar tot 
aut de adevărat este că recordurile și 
titlurile ciștlgate pe zăpadă sint pre
gătite vara și toamna, prin lungi șe
dințe de muscuiație și alergări, prin 
eforturi continue, dirijate metodic, con
trolate de aproape sau de la distanță 
de federație. Fără acest caracter de 
permanență al exercițiului fizic, în mod 
precis șl conștient direcțtcmat, perfor
manța nu este posibilă, iar rezultatele 
rămln tributare mediocrității șț nepre
văzutului.

Iată de ce ne-am dus să căutăm, în 
Dumbravă Sibiului, lâ eaoana din Va
lea Aurie, o tabără de vacanță, o ta
bără de pregătire a echipei naționale 
de fond junioare, antrenorul sâu. Ște
fan Stăicuiescu, cu amaDilitatea-i cu
noscută, ne-a intimpinai și ne-a aat 
route amănuntele.

— Caro este scopul acestui stagiu de 
pregătire a schioarelor tondlste -.’

— Toate ielele sint. eleve și o folosit
vacanța spre a le organiza un scurt 
stagiu de antrenament, care ne da po
sibilitatea să verificăm cit s-a 
la secțiile cluburilor dc care 
sportivele, dar mai aies să 
o platformă comună de eioft și 
loace, de la care să deinâreze 
namentele viitoare la secții, care 
constitui principala torină ue pregătire. 
Etapă actuală urmărește b aeZvoitâre 
fizică multilaterală, stimularea u-ror ca
lități specifice schiorului fondist Și ă 
mâților funcțiuni. ,

— Cum acționați asupra organismului 
și cu ce mijloace ?

— Ne-am propus 9 antrenamente âăp- 
tămînâl adică in fiecare dimineață și 
in trei după amieze alternativ, cu ac
tivități specifice unui fondist. Efortul 
îțiare îl cheltuim prin canotaj —. prin
cipalul argument pentru care am 4- 
les Sibiul — alergări și gimnastica se
lectivă ; duratele sînt mm mări, lâr in
tensitățile de lucru medii.

— Fetele din taoara au venit complet 
nepregătite sau ați pornit de lă un Sta
diu avansat 7

— Trebuie să remarc, cu plăcere, că 
toate fetele âu lucrat substanțial înain
te de a veni la Sibiu, dâr în mod cu 
totul deosebit cele din școlile sportive 
de la Gheorghieni, Miercurea Clue șl 
Vatra Dome! (profesorii R. Pal, Ele
keș și Borbath) eare ar putea fi dale 
de exemplu : luliana Pața, Iuliana De
meter, Hajnal Lascu. Iudit Gal.

— Cum veți asigura In continuare su
pravegherea, de la distanță, a pregă
tirii lotului și mal ales cum veți apre
cia eficiența, calitatea 7

rHerat 
aparțin lorinam 

mij- 
ânsre- 
• A-VUr

— Prin probe de control periodice — 
obligatorii — cu norme de efort șl timp 
progresive, fixate deocamdată pentru 
forța brațelor, alergare pe stadion (2 000 
m) și în teren variat, pe distanțe cu
prinse intre 3 000 șl 6 000 m.

— Cum răspund schioarele la solicită
rile efortului, cum aderă la rigorile an
trenamentului 1

— Sportivii, In special ce! tineri, tre
buie formați. Așa cum sînt obișnuițl 
de antrenor, așa se comportă. Princi
pala activitate de educație nu a fost 
Îndreptată spre efort, spre muncă, unde 
toate fetele slnt conștiente șl harnice 
— ci spre înțelegerea faptului că odih
na. recuperarea imediată după efort 
este la fel de importantă, că este de 
fapt ultima fază a antrenamentului.

— $1 vă ascultă 7
— Altfel nu se poate 1 Ne-am des

părți șl ar fi păcat, căci au intr-adevăr 
minunate perspective.

— care silit obiectivele viitorului se
zon 7

— Nu vreau să spun prea multe, dar 
cred că putem obține unul din prunele 
fi locuri lă campionatele europene, la 
ștafetă și titlurile balcanice la indivi
dual și ștafetă.

• Troian IOANIȚESCU

școlii sportive Sibiu

dublă învingătoare
Sala Școlii sportive din Sibiu a 

găzduit sîmbătă și duminică o du
blă partidă internațională de volei 
feminin în care echipa Șc. sportive 
din localitate a întîlnit formația 
poloneză „Fragă" din Varșovia, am
bele clasate pe locurile 3 în cam
pionatul țărilor respective. Prâ'eti- 
cînd un joc în Viteză și cti 6 apă
rare mal bună, Sibîencele au cîști
gat ambele întîlnirî cu âcelași scor i 
3—1. S-au evidențiat Popența, Io- 
landa Și Milea de la Școala spor
tivă, iar .de la oaspete Czaska și 
Koskowska.

Ilie IONESCU coresp.Mihai BIRA

NAȚIONALE DE ZBOR FĂRĂ MOTOR

MS.-

ocelui neasemuit simț artistic, 
pînâ în zilele noastre.

A XV-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR

Duminică, a avut loc la Iași des
chiderea oficială a campionatelor 
naționale de zbor fără motor. La 
a XV-a ediție a campionatelor na
ționale participă invitați străini 
din R. D. Germană, R. F. a Ger
maniei, Polonia, Ungaria, U.R.S.S.

VIZITAȚI

BAZARUL NEPTUN
din stațiunea Nepiun — Mangalia Nord, 

originală expoziție cu vînzare 
a cooperației de consum.

Standurile „Bazarului Neptun“ găzduiesc

fantezia și îndeminarea meșterilor artizani 
din cele 39 de județe ale țării

_ Vase din lut smălțuit, ceramică neagră de o aleasă distincție, cergi 
și covoare, ii spumoase, obiecte decorative din lemn încrustat cu mi
gală, țoale stau deopotrivă dovadă 
transmis din generație în generație

Pentru amatorii de frumos
Pentru colecționarii de unicate artizanale

BAZARUL NEPTUN
dBI clin stațiunea

Meptun — Mangalia Nord I



ȘTEFAN ONISIE Șl „U
s-au intilnit

la Cîmpulung Moldovenesc

UN EXAMEN COMPLEX. DAR NU DE NETRECUT! Echipele noastre
• Reprezentativa de juniori înaintea „Turneului Prieteniei” și a Cupei „23 August"

Constantin Ardeleanu: „Plecăm cu 8 titulari și 3... soluții de moment!“ 
(B Aeienei, reținut de Steaua, nu face deplasarea

de club
angajate

Reuniți vreme de aproape o lună 
în tabăra de antrenament din Ora
șul Victoria, componenții lotului 
național de juniori își fac la acea
stă oră bagajele, pregătindu-se de 
plecare spre Halle (R.D.G.), unde 
urmează să participe — între 6 și 
15 august — la tradiționalul ,,Tur-

ARDELEANUConstantin

fineu al Prieteniei", considerat a
— după proba U.E.F.A. — cea mai 
concludentă confruntare anuală a 
fotbalului junior continental.

Ca în fiecare vară, juniorii sînt 
primii care abordează sezonul in
ternațional oficial, un sezon abun-

Universitatea Craiova
cîștigă 

Cupa ziarului 
Nice Matin"

Echipa de fotbal Universitatea 
Craiova s-a înapoiat ieri din Fran
ța unde a participat la un turneu 
dotat cu Cupa ziarului „Nice Ma
tin". Acumulînd trei puncte (3—1 
cu A. S. Cannes, formație din 
Liga a doua profesionistă, și 0—0 
cu reprezentativa națională a stu
denților francezi), craiovenii au 
terminat pe primul loc, cucerind 
trofeul pus în joc. Cei mai buni 
jucători ai echipei au fost Do- 
nose, Strîmbeanu, Bîtlan și Bălan.

Ștefan GURGUI-coresp.

REZULTATE DIN „CUPA DE VARĂ"
C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. CA

RANSEBEȘ 2—2 (0—0).
C.S.M. SIBIU — GAZ METAN 

MEDIAȘ 4—0 (2—0).
OLIMPIA SATU MARE — 

GLORIA BAIA MARE 2—1 (2—0).
TRACTORUL BRAȘOV — FO

RESTIERUL TG. SECUIESC 4—1 
(3-1).

minerul baia mare — 
VICTORIA CĂREI 2—1 (2—0).

Umor pe valea Prahovei
Scriitorul și caricaturistul 

Neăgu Rădulescu, colabora
torul nostru, continuă seria 
sa de conferințe de umor din 
lumea sportului, literaturii și 
teatrului în localitățile de pe 
Valea Prahovei și la Brașov, 
în afara conferințelor, auto
rul proiectează pentru audi
torii săi o serie întreagă de 
caricaturi din lumea sportu
lui de ieri și de azi.

Conferințele încep pe data 
de 4 august.

denț care — deși lipsit de prelimi
nariile U.E.F.A. (lpcul 2 în seria 
consumată în iarnă ne-a conferit 
automat dreptul de înscriere la edi
ția U.E.F.A. 1972 — Spania) — se 
anunță mai dificil ca altă dată.

Să argumentăm :
• România se prezintă la „Tur

neul Prieteniei" în calitate de DE
ȚINĂTOARE a prestigiosului tro
feu, cucerit cu un an în urmă — 
primul succes notabil al ambițio
sului cuplu de antrenori Ardelea- 
nu—Zavoda — într-o companie de 
elită, postură care sporește gradul 
de responsabilitate al unei echipe 
plecată să reprezinte culorile fot
balului românesc într-un moment 
în care se așteaptă, mai mult ca 
oricînd, impunerea acestuia pe plan 
internațional.

• între 19 și 24 august, reprezen
tativa de juniori a României — de 
această dată în onoranta calitate de 
GAZDĂ — ia parte la Cupa „23 
August", organizată o dată la doi 
ani de federația română, competi
ție nu mai puțin selectă, adunînd 
la start —- alături de două selec
ționate autphtone — echipele na
ționale de juniori ale Bulgariei, 
Greciei,‘ R.D.G., Turciei, Iugosla
viei și Cehoslovaciei.

Evident, între asemenea coordo
nate, misiunea responsabililor lo
tului de juniori, prof. Constantin 
ARDELEANU și Vasile ZAVODA, 
nu este ușoară, cu atît mai mult 
cu cît echipa pe care o vor alinia 
în noul sezon este FOARTE TÎNĂ- 
RĂ (mal tînără decît permite re
gulamentul !) și NEEXPERIMEN
TATĂ, unul singur dintre compo
nenții ei — Dumitriu (Progresul)
— recomandîndu-se cu cîteva me
ciuri internaționale șl un oarecare 
stagiu pe scena primei divizii, în 
timp ce marea majoritate a celor
lalți — Ciurea, Naghi, Luchescu, 
Crișan, Szabados, Șumulanschi — 
sînt talente incontestabile 
generații aflată încă pe 
promisiunilor.

La revenirea din orașul 
ne-am întreținut cu prof,
tin Ardeleanu. Ne-a declarat că ta
băra de antrenament și-a atins mai 
ales scopurile organizatorice, grație 
amabilității forurilor locale, dar că
— pe plan strict fotbalistic — a- 
ceasta n-â avut darul să furnizeze 
vreo surpriză, nici 
cătorii mai puțin 
tînd să Se impună 
ționerilor :

— Am convocat ....... 
jucători, din care am reușit să de
finitivăm, cu greu, un lot de va
loare. Spre deosebire de deplasările 
trecute, în care aveam probleme 
de alegere a garniturii din 14—15 
jucători de valori/ apropiate, de 
data aceasta plecăm în R. D. Ger
mană cu 8 titulari și 3... soluții de 
moment! Din păcate, ntt-I putem 
utiliza pe Aeienei, căpitanul re
prezentativei, de care clubul 
n-a înțeles să se despartă nici mă
car în perioada de pregătire.

Lăsînd deoparte prudența — de 
înțeles —■ a cuvintelor de mai sus 
și stipulînd că nelămuririle care îi 
frămîntă pe antrenori nu sînt sim
ple închipuiri : va rezista Ciurea, 
un portar sobru, dar fără calități 
deosebite, unui prim țest atît de 
dificil ? Va reuși Minculescu să 
îndeplinească sarcinile „coordona
torului" Aeienei ? Cine va îmbrăca 
tricourile destinate celor, două 
aripi ? — trebuie să recunoaștem 
că, deși nouă, prin inevitabila pri
menire a generațiilor, actuala re
prezentativă de juniori nu ni se 
pare (litotă în ansamblu) inferioa
ră precedentei, nume ca Dumitriu. 
Ion Ion, Bedeă, Minculescu, Ena- 
che sau Anghelini putînd să repre
zinte CU FRUNTEA SUS fotbalul 
junior din România.

Știm, luna august va reprezenta 
un moment de vîrf în viață repfe- 
reprezentativei de juniori, un exa
men complex și profund, dar NU 
— lansăm această negare binecu- 
noscînd virtuțile jucătorilor și fechi-

Am multe meciuri
peste hotare

Mai multe, formații din campionatul 
diviziei naționale A vor întreprinde 
in lunile august și septembrie turnee . 
peste hotare. Sîntem în măsură să vă 

cu jocurile inter- 
pînă la această

prezentăm un tabel 
naționale perfectate 
oră :

DINAMO, echipa 
fectua între 5 și 13 august 
turneu în Spania, în zilele de 7 Si 8 
august va participa în orașul- La 
Linea la un turneu în „trei" alături 
de o .echipă locală Si de o echipă 
austriacă, apoi la 13 august, dina- 
moviștij vor juca în orașul Murcia 
cu o selecționată locală, ultimul meci 
al turneului va fi susținut în compa
nia unui adversar încă nedesemnat.

campioană va e- 
și 13 august un

ale unei 
teritoriul

Victoria, 
Constan -

F. C. ARGEȘ. Pleacă vineri (6 au
gust) în Iugoslavia intr-un turneu de 
cîteva jocuri. Ia invitația formației 
Spartak Subotița.

STEAUA. Sîmbătă. cupmenil 
pleca în Bulgaria pentru două meciuri 
amicale cu Dunav Ruse (8 august) și, 
probabil, Trakia Plovdiv (11 august).

STEAGUL ROȘU. în viitoarele săp- 
tâmîni, stegarii susțin meciuri — aca
să și în deplasare — în cadrul Cupei 
Balcanice cu Altai Izmir șl Panionis 
Atena.

S. C. BACAU. „Elevii Răduleștilor” 
au plecat ieri în U.R.S.S. pentru trei 
mețiiiri amicale. Partenere : Zaria
Vorbsilovgrâd, Iotul olimpie și Neftia- 
nik Baku.

RAPID. Deplasarea în Franța a fost, 
in ultimul moment. contramandată. 
Feroviarii vor juca în luna septembrie 
în Grecia, la invitația echipei lui Ma- 
zurachis, P.A.O.K. Salonic.

Vasile ZAVODA
văzuți de AL. CLENCIU

vor

unul dintre ju- 
cunosc'uți nepu- 
exigenței selec-

inițial 44 de

său

librul antrenorilor — UN EXAMEN 
DE NETRECUT.

în orice caz, ceasul acesta nu 
este al lamentărilor și regretelor 
inutile. El trebuie să fie un timp 
al lucidității și ambiției, al stră
daniei și încrederii, fotbalul româ
nesc junior neputînd să-și permită 
— la adăpostul oricăror scuze — să 
facă pași. înapoi pe un teren cîști
gat cu multe eforturi și cu multă 
trudă.

Să însoțim echipă reprezentativă 
în greaua ei misiune din „Turneul 
Prieteniei" cu gîndurile noastre de 
bine, cu votul nostru de încredere !

Ovidiu IOANIȚOAIA

„U” CLUJ. După partida pe care 
o susține miercuri Ia Cluj cu Stahl 
Ricsa, „șepcile roșii" se vor îmbarca 
joi în autocar cu destinația Cehoslo
vacia. Aici vor întîlni în orașul Ko
sice două formații din prima divizie. 
La fnapoiereâ în țâră, „U” se va cpri 
în Ungaria, pentru un amical cu Sal- 
gotarjan, formație din prima divizie 
a campionatului maghiar.

C.F.R. CLUJ a fO'st invitată în Po
lonia, la un turneu care Sfe va des
fășura în lună septembrie la Var
șovia.

Din Cîmpulung Moldovenesc, o 
cărare urcă pieptiș vreo doi kilo
metri, pînă la Cabana Deia. unde 
întîlnește o pajiște splendidă, stră
juită de oastea nemișcata a bra
zilor bătrîni... Aici, la poalele R'â- 
răului, și-au stabilit tabăra fotba
liștii de la „U“ Cluj, încă de lâ 20 
iulie, și de atunci potecile și păn- 
tele abrupte n-au mai avut liniște 
dfecît noaptea... Clujenii le-au 

străbătut în fugă ceasuri întregi, 
tricourile și treningurile lor au fost 
îmbibate din belșug de sudoare 
dar nimeni n-a scos un cuvinței 
de protest, presimțind poate, ' 
pe acum cît de puternică va fi în
cleștarea noului campionat 
fotbal...

Tntr-o joi dimineață, a urcat po
teca spre Cabana Deia un bărbat 
negricios cu trăsături aspre și 
ochi pătrunzători. Mergea agale și, 
din cînd în cînd, se mai oprea ca 
să îmbrățișeze cu privirea panora
ma orașului de care îl legau încă 
amintirile tinereții... Cu 15 ani în 
urmă, el jucase aici, la C.S.A., 
alături de Zeană, Alfexandrescu, 
Rodeanu, Bădeanțu și mulți alții, 
Acum, el se reîntorcea pe vechile 
meleaguri ca să ia în 
echipei clujene...

.. .Omul se numește , 
sie, iar prima întîlnire cu noua sa 
formație a avut ioc pe pajiștea 
din fața Cabanei Deia... Nu s-aU 
spus vorbe prea multe, cum 
obișnuiește uneori, în astfel 
ocazii, ci s-a pornit la 
imediat...

Onisie a luat în primire 
Erau prezenți portarii: 
Moldovan, Negru, fundașii 
Pexa, 
nu,
Grăjdeănu, mijlocașii Anca, Stîn- 
cel, Mureșan. Sudi, Munteanu III, 
Ardeleanu, și atacanții Uifăleanu, 
Adam, D. Mocanu, Gabriel Ior- 
dache, Munteanu I și Lică...

— Doi absenți, a ținut să preci
zeze I. Băluțiu. antrenorul se
cund. Barbu, care urmează un tra
tament special Ia Techirphiol si 
Coca (în examene la Cluj)... O 
singură , „noutate" în lot : Ciocan 
de la Zlatna... S-a dat apoi sem
nalul programului de înviorare, 
urmat de un cros de 12 minute...

Onisie își aprinde țigara și pri
vește spre Băluțiu, care-i fugărește 
pe studenți spre pantele muntelui;

... — Ce-mj propun ? In pri
mul) rînd, să recîștigăm simpatia 
publicului clujean. Pentru a ajun
ge la acest țel, trebuie să depu
nem o muncă stăruitoare. Sînt 
convins însă, că băieții mă vor 

.-înțelege și-mi vor acorda tot spri
jinul. Echipa trebuie să aibă o ca
pacitate sporită la efort, iar vi-

de

de

mînă cîrma

Ștefan Oni-

se 
de 

treabă

Iotul. 
Ștefan, 
Crețu, 

Solomon, Remus Cîmpea- 
Mihăilă, Poratzki, S. Mocanu,

PREGĂTIRILE METALULUI BUCUREȘTI
Revelația ultimei ediții a Cupei 

României, Metalul București — e- 
chipă „ajunsă" se știe, pină în 
semifinale —, și-a început pregă
tirile în vederea campionatului la 
15 iulie. Cîteva zile mai tîrziu, 
metalurgști.i au susținut primul 
meci al sezonului, cu S. N. Olte
nița, în Cupa de vară (scor: 3-0). 
Antrenamentele au fost continuate 
la baza sportivă din Paritelimon 
unde antrenorul Paul Popescu, ră
mas singur la cîrma echipei prin 
plecarea lui D. Ignat, a pus accen
tul pe pregătirea fizică (ridicarea 
capacității de efort a jucătorilor, 
mărirea rezistenței, a forței și a 
vitezei). Intre timp, Metalul a mai 
jucat două amicale cu Electronica 
Obor (6—1) și Motor Lublin (1—1), 
antrenorul urmărind omogenizarea 
și cristalizarea „ll“-lui de bază-

Raportul jucători veniți — ju
cători plecați este defavorabil Me
talului: 2-4. Au venit: portaru’
Iorgulescti (F.C. Galați) și Rădoi 
(care fusese împrumutat pe timp 
de un an formației C.S.M. Sibiu). 
Au plecat: Rădulescu (la S. C.

Bacău), Dumitru Emil (la F.C. Ar
geș), Savu Mircea (la Steaua) și 
Troi (la U.T.A.) — toți fără dez
legare.

Pînă la începerea campionatului, 
Metalul București va întîlni, în- 
tr-o suită de meciuri pregătitoare, 
echipe din diverse categorii (Fla
căra roșie, Rapid etc.).

Meci internațional la Satu Mare

OlIMPIA-HONVfD BUDAPESIA
0-0

într-un meci amical internațio
nal, divizionara B, Olimpia Satu 
Mare a terminat la egalitate 
(0—0) cu binecunoscuta echipă 
Honved din Budapesta. Spectatorii 
prezenți la meci au Urmărit un 
joc bun, în care tehnica superi- 
oră a oaspeților a fost anihilată de 
ambiția și elanul localnicilor.

A. VERBA-coresp.

Navomodeliștiî și-au desemnai campionii
Timp de trei zile pe lacul din* 

frumoaăa pădure Dumbrava din Si
biu s-au desfășurat întrecerile 
campionatului național de navo- 
ntodelism — ediția 1971. La com
petiție au fost prezenți 150 de con
structori de navomodeie din 21 de 
asociații sportive, printre care Ae- 
ronauiica și Tehnic club București, 
Voința si Ăvîntul Reghin. Politeh
nica Galați, Victoria Timișoara, 
Flacăra Brașov, Jiul Petroșani, Ce
tatea Giurgiu, Vagonul Arad, Con
structorul și Voința Ploiești etc. 
Față de edițiile anterioare între
cerile s-au bucurat acum de o 
organizare ireproșabilă (atît tehnic 
cît și propagandistic).

înainte de a trece la enumera
rea noilor campioni consemnăm 
faptul că, pentru prima oară în 
istoria acestei competiții, au fost 
atribuite trei trofee și anume : 
„Cupa municipiului Sibiu" — echi
pei cu cel mai mare punctaj — 
Aeronautica București, „Cupa Mu
zeului Bruckenthal" — echipei cu 
cele mai multe machete — Con
structorul Ploiești și „Cupa 
C.J.E.F.S. Sibiu" — pentru cea mai 
disciplinată și ordonată echipă — 
Cetatea Giurgiu.

lată, campionii pe 1971 :
Machete — militare și civile se-

niori: A. Ghițescu (Aeronautica 
Buc.) 99 p; militare-juniori: D. Bo
tez (Politehnica Galați) 95 p; ins- 
talații-seniori: L. Popescu (Aero
nautica Buc.) 85 p; miniaturi C 4- 
seniori: Fr. Jelenici (Aeronautica 
Buc.) 95 p: C l-seniori : V B.aciu 
(Voința Pi.) 97 p; autopropulsate- 
nave comerciale cl E.H. : E. Ristin 
(Vagonul Arad) 96,9 p (seniori), 
I. Pană (Politehnica Galați) 80,9 p 
(juniori); prototip cl. E.X.: G. Ha-, 
lichia (Poli. Galați) 58,2 (juniori), 
C. Crăciunoiu (Aeronautica Buc.) 
63,2 p (seniori); Ci. viteză F 1-V
2.5 : H. Greger (Flacăra Bv.) 55,80 p 
(seniori);
Csaszar (Jiul Petroșani) 101,60 p 
(seniori): FI.
Rm Vîlcea) 74 p (juniori). Nave 
cl. E.K.: A. Ghițescu 94,9 p (se
niori), N. Ghiță (Cetatea Giurgiu)
87.5 p (juniori); cl. F3—F-molidj 
Fr. Csaszar 141 p (seniori); ™ 
D-molid : Fr. CsaSzar 148 
niori); CI. submarine: M.

ci. vit. F 1-E 30 : Fr.

Dumitrescu (Oltul

Cl. F3 
p (se- 
Vochi- 

țoaia (Cetatea Giurgiu) 44,5 p (se
niori).

După încheierea concursului în 
fața a peste 5 000 spectatori, prin- 
tre care și mulți turiști străini, a 
avut loc o „seară venețiană".

I. lONESCU-coresp.

teza de joc 1 
buie și ea 
crească simțitor... 
Avem de rezol
vat organizarea 
realistă 
în atac 
și apoi, 
sperăm 

din... primele opt locuri 
mentului"...

— Crezi într-un reviriment al 
studenților 7

— Dacă n-aș avea această certi
tudine, n-aș fi aici.,.

Onisie mai aprinde o țigară și 
privește spre „pachetul" de ju
cători care coboară panta... Un 
ultim sprint, și, clujenii, îmbujo
rați de. efort, se trag 
pe iarbă...

Remus Cîmpeanu își 
aparatul de fotografiat, 
cîteva „poze" și începe 
o bucată de lămîie :

— Ne simțim bine aici, spune 
ei, derulîrid filmul. N-âm avut 
decît două zile ploioase, dar nici 
atunci n-am Stat cu . mîinile-n 
sîn. ,. Băieții âu poftă de lucru și 
asta e esențial.

— Te-ăi restabilit complet 7
— Gata !... Dar, acum trebuie 

să lupt al . naibii pentru locul în 
echipă... Mihăilă se pregătește 
și el cu multă ambiție !... Și e 
mai tînăr... nu uita.

Vine lîngă noi și Adam. A 
schimbat două prosoape ștergîn- 
du-se de transpirație Și-l roagă Pe 
masor să-i mai dea unul.

—...Am 31 de ani... e ăl zece
lea campionat la „U",. Remus are 
11, trebuie să „tragem" vîrtos

- — . Ti-
din urmă,

a jocului 
și apărare 
putem să 
la unul 
ale clasa-

CLUJ

la umbră

aranjează 
realizează 

să ronțăie

ȘTEFAN ONISIE
Văzut de Ncagu Rădulescu

ocazia să obții note mai mari, 
toată

al
Depinde de tine... Asta-i 
supărarea ?

— Nu. Nu numai asta. Am un 
examen la 13 septembrie și nu știu 

- • I intru

„U“,
_ __ „tragem1
pentru locurile din echipă... 
ner'ii a'ceșțiâ vin târfe cL 
sînt

care

foarte
Cufli !
bate
Mai
vor i

■ ambițioși, 
îți închipui 
la ușă 7 
crîncen ca 

să pornească

campionatul

niciodată.
„lansat"Toți

din start.
— Aspiri la ceva deosebit 7
Adam zîmbește stînjenit. Apoi 

mărturisește, plin de timiditate i
— Am fost de două ori golge- 

ter... Aș mai vrea să mai fiu 
o dată... Și-apoi... m-aș retrage 
liniștit...

Remus sare ca ars i
— Atunci, dacă-i vorba așa, a- 

ranjez cu băieții să nu-ți dea 
pase de goi... Mai avem nevoie de 
tine însă mulți ani, Miștile !

Antrenorul Băluțiu își 
băieții la duș și-apoi se 
grupului nostru. Jovial 
deauna, ține să-i dea... 
lui Onisie :

— Să știi că a crescut numă
rul celor căsătoriți. în ultimele 
dcuă lupi au trecut pe la ofi
țerul stării civile, Pexa, Uifălea
nu, iar zilele • trecute,.. Ancă.

Vorbești de lup și Anca se stre
cura pe lîngă noi. Pare îmbufnat 
Nu trece mult și aflăm motivul i 

avui 
mai

trimite 
alătură 
ca-ntot- 

raportul

— Lâ cîteva jocuri am 
„note" prea mici. Meritam 
mult, zău, nu că fac pe grozavul.

— Ei, lasă, căutăm noi să-l îm
bunăm. Vine campionatul și o să

MECIURI AMICALE
Duminică aii mai avut loc în 

țară și alto, meciuri amicale, de ve
rificare. Iată relatările corespon
denților noștri.

Ștefănescu și au , obținut victoria 
prin golul înscris de juniorul Mun
teanu (min. 75), din 
ră de la 25 m.

cum o să fac. Cred c-o să 
la apă.

_  ? j ?
— Trebuie să dau proba 

înot și... nu știu să înot!
.. .Mai vorbim de ijna de

. și aflăm că „U“ joacă două 
cale .în țară, cu Politehnica Timi
șoara și cu Stahl Riesa 
urmînd ca apoi să plece 
turneu prin Ungaria și 
slovacia.

Odihnă, masa și puțin
După amiază, echipa coboară să 
joace pe Stadionul din Cîmpulung 
Moldovenesc.

Iar mîinfe, trei antrenamente 
„tari"... Onisie vrea să-și facă 
simțită prezența de la bun început.

d»

alta 
ami-

(R.D.G.), 
într-un 

Ceho-

somn...

George MIHALACHE

In „Cupa balcanică11

STEAGUL ROȘU iNTlLNESTEJ »

DUMINICĂ, LA BRAȘOV,
PE ALTAY IZMIR

Reprezentanta noastră în noua e- 
diție a „Cupei balcanice" rezerva
tă echipelor de club, Steagul roșu, 
susține duminică, pe teren propriu, 
prima manșă a confruntării cu 
Altay Izmir. Revanșa acestui joc 
se va disputa duminică, 15 august, 
la Izmir.

Joi, in nocturnă pe „Republicii"
RAPID - ALTAY IZMIR
O veste plăcută pentru iubitorii 

fotbalului din Capitală: joi, pe 
stadionul Republicii, se va disputa 
la lumina reflectoarelor o intere
santă partidă amicală internațio
nală între echipele RAPID și AL
TAY IZMIR (Turcia). Meciul va 
începe la ora 19.45.

CHIMIA RM. VÎLCEA — STEAUA
2—2 (l-l)

Aproximativ 6 000 de spectatori 
au asistat la un reușit meci de 
verificare, în care cei 30 de ju
cători folosiți
re, dovedind o bună pregătire fi
zică. Au marcat Burlaeu (min. 29) 
și Horia Popescu (min. 65) pentru 
gazde, lordănescu (min. 26) și A- 
eienei (min. 51) pentru Steaua. 
Bucureștenii au aliniat următoarea 
formație : Coman (Haidu) — Săt- 
măreanu, Hălmăgcanu (Ciugarin). 
Negrea, Cristache, Naom, Vigu, 
Pantea, Tătaru, lordănescu (Aeie
nei), Ion Constantin (Dumitriu III).

D. ROȘIANU
CORVINUL HUNEDOARA — STAHL 

RIESA 2—1 {0—1)

Hunedoara a avut loc întîl- 
internățională între divizio- 
B și Stahl Riesa (R.D.G.).

au luptat cu ardoa-

La 
nirea 
nara 
Partida s-a desfășurat în cadrul 
manifestărilor sportive prilejuite 
de a 50-a aniversare a clubului 
Corvinul. Meciul s-a încheiat cu 
rezultatul de 2—1 (0—1) în favoa
rea gazdelor. Oaspeții au deschis 
scorul în min. 30 prin Paul, hune- 
dorenii au egalat în min. 58 prin

ÎNTĂRIREA MUNCII DE
(Urmare din pag. 1)

scop propus sau pentru â ridica 
mijloacele prin care se poate ob
ține un rezultat de valoare, tre
buie cunoscute mai întîi dimensiu
nile obiectivului propus, greutățile 
drumului. După cum, o dată anga
jați în dificila cursă, trebuie făcut 
totul pentru a ajunge Ta punctul 
de sosire, știut fiind că abandonul 
dezonorează cel mai mult.

Iată cerințele pe care trebuie să 
le cunoască toți, cei angajați în 
marea bătălie pentru podiumul 
Olimpiadei, iată direcțiile pe care 
C.J.E.F.S. Cluj își va îndrepta 
cu precădere atenția. Se va milita, 
astfel, pentru o apropiere mai efi
cientă de sportivii nominalizați și 
de cadrele tehnice care le diri
jează pregătirea, pentru însuflarea 
unei atitudini mai responsabile 
față de muncă și de multiplele 
speranțe ce s-au pus în ei, pentru 
o apreciere justă a dificilei lor mi
siuni și pentru ridicarea conștiinței 
olimpice, care nu înseamnă doar 
prezența la o mare confruntare 
internațională a valorilor ci și ono
rarea unui mandat pe care îl în
credințează țara.

în scopul aceleiași misiuni, 
prevede 
tățire a 
instruire 
buri și

o preocupare «pocită pentru pregă
tirea cadrelor de conducere și a 
tuturor tehnicienilor ce lucrează 
în dificilul sector olimpic.

Se va utiliza, totodată, un bogat 
material propagandistic care evi
dențiază eforturile și marile cuce
riri ale poporului nostru în toate 
domeniile de activitate invitîndu-i, 
astfel, pe olimpici la reflecții și 
stimulîndu-i la un lucru mai in
tens și de o mai bună calitate.

SPORTUL EDUCĂ SI APROPIE 
OAMENII

se 
o revizuire și o îmbună- 
tuturor programelor de 
a tehnicienilor din clu- 
a cursorilor organizate,

La Cluj trăiesc, muncesc și stu
diază tineri aparținînd diferitelor 
naționalități conlocuitoare. Tineri 
care, în tumultul unei vieți petre
cute în comun, au sfărîmat grani
țele impuse de mentalități, obi
ceiuri și limbă, angajîndu-se — 
sub conducerea partidului — în 
marele și unicul efort de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate-

în acest important proces de apro
piere și angajare reciprocă, sportul 
a jucat un rol important, supri- 
mînd orice deosebiri și operînd în 
numele unui Singur principiu : VA
LOAREA.

Frăția, colaborarea și respectul 
reciproc între toți tinerii care popu
lează arenele sportive reprezintă, 
de altfel, și atașamentul unanim 
la politica partidului nostru.

lovitură libe-

V. ALBU
— VIITORUL 
(4-0)

POLITEHNICA 
VASLUI

în meci de
în compania divizionarei C, jucă
torii ieșeni au dovedit multă poftă 
de gol. Printre autorii punctelor 
înscrise se numără Moldoveanu, 
Marica, Cuperman, Simionaș, Măr- 
dărescu. Unicul gol al Viitorului 
a fost marcat de Bejah.

M. FLOREA
MINERUL BAIA SPRIE — MOTOR 

LUBLIN 0-1 (0—0)
Echipa poloneză și-a continuat 

turneul în țara noastră, jucînd cu 
Minerul Baia Sprie, d'fe căre a dis
pus cu 1—0 (0—0) prin golul marcat 
de Krawczyk.

V. SĂSĂRANU
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

(TINERET) — GLORIA SLATINA 
2—2 (1—0)

Autorii golurilor : Pîrvu (min. 44 
și 70), pentru Universitatea, res
pectiv, Iancu (min. 51 și 60).

V. POPOVICI
C.F.R. PAȘCANI — CEAHLĂUL 

P. NEAMȚ 3—2 (1—0)
Un util meci de verificare, în 

care gazdele au folosit și cîțiva ju-

IAȘI
8—1
verificare, susținut

EDUCAȚIE
Dorind să dea, în continuare, un 

răspuns favorabil acestui imperativ 
ce trebuie să călăuzească conduită 

-socială a fiecărui tînăr, C.J.E.F.S. 
Cluj apelează (către toate cluburile 
și asociațiile sportive din perime
trul județului) pentru o continuă 
educare a sportivilor în spiritul 
colaborării și al respectului reci
proc, pentru unitatea tuturor — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — care activează 
în cluburi și asociații, se întîlnesc 
în săli și pe stadioane. Spirit care 
— alături de cel al internaționalis
mului proletar — contribuie la 
compunerea unui profil moral nou, 
corespunzător 
cialiste.

societății noastre so

Programul acesta, prezentat re
cent de către C.J.E.F.S. Cluj, 
reprezintă, în mare, ghidul 

după care se vor orienta cluburile 
și asociațiile clujene în compune
rea planurilor lor privind îmbună
tățirea activității de educație în 
rîndul sportivilor.

Acestea, însă, supUnîndu-se prin
cipiului de la general la particu
lar, vor veni cu elemente de deta
liu, îmbunătățind vastul program 
de transformare revoluționară a 
conștiinței tineretului sportiv, deta
lii din care Vom spicui la timpul 
respectiv și pe ă căror transpunere 
în viață o vom urmări cu asidu
itate.

niori. Au înscris : Udroaica (min. 
18), Costăchescu (min. 40) și BUnea 
(min. 56), respectiv, ex-ieșeanul 
Goliac (min. 51 și 78).

C. ENEA

Revenită de la Cîmpulung Mol
dovenesc, Universitatea 
continuă pregătirile în 
Pe Someș, unde, azi, va 
joc internațional amical 
Stahl Riesa, din prima 
R. D. Germanfe. Meciul are loc la 
ora 18.

Cluj își 
orașul de 
susține un 
cu echipa 
divizie a

P. RADVANI
★

în alt meci de verificare. OLIM
PIA — POLITEHNICA BRAȘOV 
(divizia C) 3—0 (3—0). Au marcat; 
Benele, Kallo și Iacob.

P. LORINCZ
FARUL — DUNĂREA GIURGIU 

3-0 (1—0)

în nocturnă, pe stadionul 1 Mai 
din Constanța, . fotbaliștii de la 
Farul au întrecut într-un joc 
cal formația divizionară B 
Giurgiu. Cele trei puncte ale 
stănțenilor au fost marcate de 
raman. Antrenorul Cosmoc a 
lizat întregul lot (mai j 
Stoica), toți jucătorii dînd satis
facție, și mai ales proaspeții pro
movați în echipă — Mustață, Nis- 
tor, Bălosu și Dămășaru.

Iată formația utilizată de Farul; 
Ștefănescu (Popa), N. Constanti- 
nescu, Antonescu (Mareș), Nistor, 
Ghirca (Dămășaru), Bălosu (I. 
Constantinescu), Tănase (Tufan), 
Ologu, Mustață, Caraman (Oprea), 
Turcu (Kallo).

în deschidere, divizionarele B 
Portul Constanța — Politehnica 
Galați 1—2 (1—0).

Cornel POPA

ECHfPB HAPOEL SUSȚINE
4 JOCURI In țara noastră
La invitația lui F.C. Argeș, în 

perioada 8—19 august, ne vizitează 
țara cunoscuta formație HAPOEL, 
din prima ligă a campionatului 
Israelului.

Oaspeții vor susține un turneu 
de patru jocuri, după următorul 
program r 8 august — cu F.C. Ga
lați; 11 august — cu Rapid; IU 
august — cu Petrolul; 19 august 
— cu F.C. Argeș.

De menționat că în’ luna sep
tembrie, In perioada de întreru
pere a campionatului de divizia A, 
echipa piteșteană va întoarce vi
zita formației Hapoel.

Și pentru arbitri

ami- 
din 

con- 
; Ca- 

uti- 
puțin

a încetat vacanța...
Nici arbitrii n-au uitat că în 

curînd se va relua activitatea 
competițională. Și iată-i, astfel, pe 
cavalerii fluierului din București, 
începînd pregătirile, după un plan 
de pregătire fizică minuțios alcă
tuit.

Miercuri la ora 18, are loc pe 
stadionul Dinamo prima ședință 
de pregătire, la care* vor participa 
și cele 18 absolvente ale recentu
lui curs de arbitri. Ele urmează să 
conducă partidele 
campionat feminin de 
Bucureștiului, care va începe 
septembrie.

Bineînțeles, nu este ignorată 
pregătirea tehnică (teoretică 
practică), arbitrii urmînd să ... 
confruntați cu unele probleme de 
regulament, cu unele situații de joc 
ce urmează să fie rezolvate potri
vit manierei moderne de arbitraj, 
pentru a se asigura cursivitatea 
jocului și disciplina lui.

din
fotbal

primul 
al 
în

nici
ȘÎ 

fie

La 10 august - tragerea excepțională Loto
A început vînzarea biletelor pentru 

tragerea excepțională LOTO din 10 
august, tragere organizată de către 
Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport care oferă jucătorilor o listă de 
cîștiguri deosebit de atractivă :

— autoturisme DACIA 1300 și SKO
DA S.100 în număr NELIMITAT, 
excursii cu petrecerea Revelionului la 
Budapesta (2 locuri) durata circa 6 
zile și numeroase cîștiguri în bani de 
valoare fixă și variabilă tot în număr 
NELIMITAT.

Iată deci suficiente motive de a nu 
lipsi de Ia tragerea excepțională Loto 
de marți 10 august 1971.

Prețul biletelor este de 2 lei, 5 Iei 
și 15 lei varianta. Cu biletele de 15 
lei participanți la toate cele 4 extra
geri cu șanse mari de cîștig.

La concursul Pronoexpres nr. 29 din 
21 iulie 1971 participantul Vătavu Mi
hai din Timișoara a cîștigat 100.000 
lei la categoria 1. iar participanfii 
Mihâil.escu Constantin și Drâgan Aure- 
liu clin București, au cîștigat cite 60.712 
lei fiecare la categoria a Iî-a.

Nu uitați. astăzi este ultima zi 
vă mai puteți procura bilete lâ 
gerea Pronoexprfes de miercuri 
august.

cînd 
tra-

4

- 5

RECORD — 7 CÎȘTIGURI
A 100.000 LEI

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 30 

DIN 28 IULIE 1971 :
Extragerea I : Cat. 1:2 variante 

a 100.000 lei ; Cat. 2 : 6 variante 
a 9.193 lei și 2 variante (10%) a

(LO’/o)
(25%) 

3.G77 
Cal. 4 : 
308 lei ;

Iei ; Cat. 3 : 15,4.' a 4.046 lei ; 
67,20 a 930 lei; Cat. 5 : 203,25 a 
Cat. 8 : 5.834,50 a 40 lei;

REPORT CATEG. 1 : 1.204.589

Extragerea a H-a î Cat. A t: 5 variante 
(10%) a 100.000 lei ț Cat. B c 6,45 a 10.326 
lei ; Cat. C i: 51,20 a 1.301 lei ; Cat. D : 
2.112,50 a GO Iei ; Cat. E : 205,55 a 200 lei; 
Cat. F c 3.447,40 a 40 lei.

REPORT CATEG. A S 242.829 lei.
Cîștlgătorii care au obținut premiile de 

categ. 1 șl respectiv categ. A. sînt : 
IFRIM IANCtl — Brăila ; CARAUȘU 
PETREA — București : IUROV COZMÂ. 
ZURI CONST., BRINCUS PETRE, toll 
clin Brăila ; M.INEA ION — București 
și MIHAIL FORIS din Brașov. Toți cîș- 
tigătorii obțin cite ’00.000 lei sau un 
autoturism, la alegere, șl diferența m 
bani

le).

RubricS redactată 
de LOIO PRONOSPORT



Remarcabil succes
al atlețiior români lume

Jocurile sportive Panamericane
• Cuba - S.U.A. 73*69

marcabile in
la baschet • Rezultate
concursul atletic

re*

la Balcaniada de juniori
• Sportivii noștri ău cîștigat 14 titluri de campioni balcanici
• Locul Intll In clasamentele pe puncte și medalii

ATENA. 2 (prin telefon). — Bal
caniada de atletism a juniorilor 
s-a încheiat duminică la lumina 
reflectoarelor, cu un frumos suc
ces al tinerilor 
Comportîndu-se 
ziua a doua a 
care au ieșit 
probe — atleții 
să se claseze pe primul loc în cla
samentele — neoficiale — pe me
dalii și pe puncte. Juniorii români 
au cîștigat 14 titluri de campioni 
balcanici, s-au clasat în 17 probe 
pe locul 
Pe locul 
11, apoi 
goslavîa 
0 — 1.

sportivi 
remarcabil 

întrecerilor 
învingători 
noștri au

români, 
și în 
— în 
în 6 
reușit

doi și în 10 pe locul trei, 
doi, Bulgaria 14 — 9 — 
Grecia 3 — 6 — 8, Iu- 

3 — 3 — 4, Turcia 1 — 
In clasamentul pe punc

te : România 250 p, Bulgaria 229 
p,- Grecia .166 p, Iugoslavia 67 p, 
Turcia 14 p. Presa ateniană de 
luni comentează pe larg succesele 
atlețiior români, remareînd perfor
manțele înregistrate de Cornel An
ton (prăjină), Eva Z6rg6 (suliță), 
Radu Gavrilaș (decatlon), Eleonora 
Monoranu (100, 200, 400 m) și Flo- 
rca Șandru (1500 și 5000 m).

în ziua a doua a concursului 
s-au înregistrat patru noi recorduri 
de juniori ale României t Florea 
Șandru la 5000 m (14:56,2), Ștefan 
Goanță la 2000 m obstacole (5:47,2), 
echipa feminină de ștafetă 4x400 
m (3:46,9) și Gheorghe Ghipu Ia 
800 m (1:52,1 — record de Ju
niori II).

Iată rezultatele probelor desfă
șurate în ultima zi l BĂIEȚI 200 
m : 1. Zaprianov (Bulgaria) 21,6, 2. 

' Arnellos (Grecia) 21,7, 3. S. Mitro- 
■ fan (România) 21,7; 800 m : 1. 
Kavcici (Iugoslavia) 1:51,2; 2. Me- 
ridis (Grecia) 1:52,0, 3. Gh. Ghipu 
(România) 1:52,1 — record Juniori 
II: 5000 m : 1. FI. Șandru (Ro
mânia) 14:56,2 — record de juniori, 
2. Himonis (Grecia) 14:58,2, 3. Di-

mov (Bulgaria) 14:58,8; 110 mg: 1. 
R. Gavrilaș (România) 15,0, 2. I. 
Vasilescu (România) 15,1; 2000 m 
ob.: 1. Satov (Bulgaria) 5:43,6, 2. 
Șt. Goanță (România) 5:47,2 — re
cord de Juniori... 7. D. Betini
(România) 5:51,6 ; 4x400 m : 1.
Bulgaria 3:14,2, 2. Grecia 3:14,5, 3. 
România 3:17,3; înălțime: 1. Pa- 
tronis (Grecia) 2,09 m, 2. Zukar 
(Iugoslavia) 2,06 m, 3. Ekonomu 
(Grecia) 2,06 m... 5. M. Chira (Ro
mânia) 2,00 m, 6. G. Kicsid (Ro
mânia) 2,00 m ; triplusalt: 1. 
samidis (Grecia) 15,32 m, 2. Kal- 
tabuka (Grecia) 14,86 m, 3. C. Bă- 
doi (România) 14,85 m ; greutate: 
1. Stoev (Bulgaria) 18,00 m, 2. M. 
Iordan (România) 16,24 m, 3. Hris- 
tov (Bulgaria) 15,94 m; decatlon:!. 
R. Gavrilaș (România) 7022 p (rezul
tatele din probele zilei a doua — 110 
mg, disc, prăjină, suliță, 1500 m — 
15,2 — 37,02 m — 3,70 — 57,88 
m — 4:55,2), 2. I. Vasilescu (Ro
mânia) 6830 p (15,4 — 37,78 — 
4,00 m — 53,90 m — 4:57,6). 
FETE : 200 m : 1. El. Monoranu 
(România) 24,6, 2. Pavlicici (Iugo
slavia) 24,7 ; 800 m : 1. Daneva 
(Bulgaria) 2:12,0, 2. Pehlivanova 
(Bulgaria) 2:12,9, 3. L. Sălăjan (Ro
mânia) 2:15,5, 4. C. Holub (Româ
nia) 2:16,2; 4x400 m: 1. România 
3:46,9 — record de Junioare, 2. 
Bulgaria 3:53,8; înălțime: 1. Stoi- 
ceva (Bulgaria) 1,70 m, 2. R. Vu- 
lescu (România) 1,70 m... 4. G. 
Pop (România) 1,65 m ; greutate :
l. Țoneva (Bulgaria) 14,26 m, 2. M. 
Constantin (România) 13,12 m, 3. 
M. Ionescu (România) 12,34 m ; su
liță : 1. E. Zorgo (România) 52,36
m, 2. Hristova
pentatlon
ria) 4196 
nia) 4126

: 1. 
P, 2.
P-

Val-

(Bulgaria) 48,64 m; 
Novakova (Bulga- 

O. Giobanu (Româ-

Nicolae MARAȘESCU

LA TIRANA
au

atlet 
înâl-

unui concurs atletic 
Tirana, unde 
cîțiva sportivi din 

. cunoscutul

Cu prilejul i 
desfășurat la 
luat parte și 
R. P. Chineză, 
chinez Ni-Chih-chin a trecut 
țimea de 2,25 m. .In cadrul acele
iași reuniuni, sportiva albaneză 
Pronjari a sărit 1,78 m la înălți
me, stabilind un nou record na
țional.

BOGOTA 2 (Agerpres). — In lo
calitatea Caii din Columbia conti
nuă tradiționalele Jocuri sportive 
Panamericane.

Cea mai mare surpriză din ziua 
a doua a competiției a fost furni
zată de selecționata masculină de 
baschet a Cubei, învingătoare cu 
scorul de 73—69 (36—33) în 
echipei S.U.A. 
ma înfrîngere 
ția americană 
baschet într-o 
tivă.

în concursul 
masculină de 100 m plat a revenit

fața
Aceasta a fost pri- 
suferită de forma
la un turneu de 
competiție polispor-

de atletism, proba

ECHIPA FEMININĂ

cu 
său

Sulițașul A. Makarov, unul dintre echipierii U.R.S.S. pentru apropiatele 
campionate europene. Foto i TASS

ATLEȚII SOVIETICI SE PREGĂTESC
PENTRU C.E. DE LA HELSINKI

VALENTINA CIULKOVA - 1,87 M LA iNALȚIME
triplusalt — 
minin : 400 
kova 54,1.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Con- 
tinuîndu-și pregătirile în vederea 
participării la apropiatele cam
pionate europene de Ia Helsinki, 
atleții fruntași sovietici s-au între
cut în cadrul unui concurs pe sta
dionul „V. I. Lenin" din Moscova 
în proba feminină de săritură în 
înălțime, Valentina Ciulkova a 
egalat recordul unional cu perfor
manța de 1,87 m, iar tînăail spor
tiv Aleksandr Maklarov 
un nou record unional 
în proba de aruncarea 
rezultatul de 83,42 m.

Cu un rezultat bun s-a încheiat 
și proba de aruncarea ciocanului, 
cîștigată de Vasili Hmelnițkî, cu 
72,92 m. Kestutis Sapka s-a cla
sat pp primul loc în proba de să
ritură în înălțime cu 2,20 m. (a ra
tat de puțin cele trei încercări la 
2,25 m), iar Ilmar Roous a ocupat 
primul loc în cursa 
obstacole, 
8:29,6. Alte rezultatei

Bariban 16,48 m ; Fe
rn plat — Vera Pop-

DE HANDBAL A ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE ÎN

BUDAPESTA, 2 (prin telex). 
Tradiționala competiție de handbal 
feminin „Cupa Balaton", a pro
gramat luni două partide intere
sante. în primul joc selecționata 
României a învins cu scorul de 
9—8 (4—3) reprezentativa Olandei. 
Meciul, așa cum o arată și scorul, 
a fost foarte strîns, victoria hand-

CUPA BALATON"
balistelor românce conturfndu-se 
abia în ultimele minute. în cea de 
a doua partidă formația Iugosla
viei a întrecut reprezentativa ora
șului Veszprem cu scorul de 15—8 
(8-1).

Marți, echipa română înttlnește 
selecționata Iugoslaviei.

jamaicanului Donald Quarrle 
10,2, urmat de compatriotul 
Lenox Miller 10,3 și Meriwether 
(S.U.A.) 10,3. Proba de 100 mg a 
revenit cubanezei Marlene Diaz, cu 
timpul de 13,5, iar cea de 
în lungime, canadiencel 
Eisler 6,43 m (nou record 
rilor). Alte rezultatei 1500 
culin î Martin Liquor!
3:42,1 ; 200 m femei i Stephanie 
Berto (Canada) 23,5; 400 m mascu
lin i John Smith (S.U.A.) 44,6; 800 
m femei: Abigail Hoffman (Ca
nada) 2:05,5; disc bărbați 1 Dres
cher (S.U.A.) 62,26 m.

Proba feminină de floretă, diri 
cadrul concursului de scrimă, a 
fost cîștigată de Marguerite RodrU 
guez (Cuba), cu 5 v, secundată de 
Ruth White (S.U.A.) 4 v șl Irene 
Forbes (Cuba) î v.

în concursul de haltere, la ca
tegoria cocoș, pe primul loc s-a 
situat Roland Chang (Cuba) 342,300 
kg-

Rezultate de la alte discipline 
sportive : fotbal: Argentina — 
S.U.A. 3—0; Canada
Dominicană
dad Tobago 
ber: Souza
(m): Cuba
— Bahamas
3—0.

săritură 
Brenda 

al Jocu- 
m mas-1 
(S.U.A.)

Republica
4—0; Cuba — Trinl-' 
0—0 ; tir : pistol li- 

(Brazilia) 552 p; volei 
— Chile 3—0; S.U.A. 
3—0 ; Brazilia — Haiti

a stabilit 
de juniori 
suliței, cu

de 3 000 m 
cu timpul execelent de 

masculin :

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI FEMININ »
de ele s-au datorat și unor defi-v 
ciențe în organizarea jocului echi-' 
pei noastre (deficiențe alimentate 
în bună măsură de lipsa de mobili
zare cu care aceasta abordase întîl- 
nirea). în partea jocului la care ne 
referim, echipa României s-a dove
dit ușor influențabilă și gata să 
demobilizeze în fața situațiilor cri
tice în care s-a găsit, comițind 
inexactități la efectuarea blocaju
lui (greoi), nesiguranță la efectua
rea pasei pentru atac și pripeală în 
fazele ofensive. După ce antreno
rii N. Roibescu și N. Meadu au fă
cut cîteva schimbări, temporare, 
pentru calmarea spiittelor. echipa 
s-a prezentat mult mai bine, a cîș
tigat acest set la 12 și apoi pe ce
lelalte două de o manieră catego
rică. Scor final 3—0 (12, 3, 2), pen
tru România după 55 de minute de 
joc. Au fost folosite următoarele 
jucătoare : Rodica Popa, Florentina 
Itu, Eugenia Rebac (Ana Chirițes- 
cu), Aurelia Ichim (Maria Cengher), 
Mariana Popescu și Venera Zaha- 
rescu (Mariana Baga). De la oaspe
te, o foarte bună impresie ne-a fă
cut jucătoarea Ingrit Lorentz. Au 
arbitrat bine N. Topancev (Bulga
ria) și R. Trhuly (Iugoslavia).

In meciul-vedetă s-au întîlnit 
formațiile U.R.SS. și Bulgariei. 

Voleibalistele sovietice au ter
minat victorioase cu 3-1 (7, 6, —5, 
5) după un joc de factură tehnică 
medie. Ambele echipe au avut pe 
parcursul întîlnirii mari oscilații. 
S-au remarcat: Andronova, Sceti- 
nina și Rostova (U.R.S.S.), respec
tiv Stoimenova, Strîndeva și Ior- 
danova. Au arbitrat A. Hermann 
(R.F.G.) și C. Armășescu (Româ
nia).

(Urmare din pag. 1)

învinse, mai bine s-a comportat 
Victoria Caranda. Au arbitrat foarte 
bine I. Prokes (Cehoslovacia) și H. 
Schultz (R.F.G.).

în cel de-al doilea joc, prima e- 
chipă a României a întîlnit forma
ția R. F. a Germaniei. Voleibalis
tele vest-germane au început par
tida timid, știind că nu au șanse să 
cîștige nici măcar un set. Astfel, 
româncele au condus detașat, — 
fără a arăta însă o superioritate 
eyidentă — cu 8—2 și 9—2. Simțind 
că pot forța nota, oaspetele au in
sistat mai mult în acest moment, 
obținînd egalarea la 9 și menținînd 
în continuare disputa echilibrată. 
Cele 7 puncte consecutiv realizate

VĂS/LI SMlSLOV

ÎNVINGĂTOR
LA AMSTERDAM

AMSTERDAM, 2 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah (gru
pa marilor maeștri) de la Amster
dam s-a încheiat cu victoria fos
tului campion mondial Vasili 
Smîslov (U.R.S.S.), care a realizat 
10 puncte din 15 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat Portiscli 
(Ungaria), Browne (Australia), Ke- 
res (URSS) — cu cîte 9 puncte 
fiecare, Ree (Olanda), Gligorici, Iv- 
kov (ambii Iugoslavia) •— 8>/j punc
te, Evans (SUA) — 8 puncte, 
Hartoch (Olanda), Uhlmann (R.D. 
Germană) — 7>/j puncte, Donner 
(Olanda), Adorjan (Ungaria) — 7 
puncte, Timman (Olanda) , 6'7i 
puncte, Boboțov (Bulgaria), Lan- 
geweg (Olanda) — 5i/j puncte și 
Scholl (Olanda) — 3 puncte.

în ultima rundă a turneului, 
Gligorici a cîștigat la Hartoch, 
Ree la Timman, Keres, la Donner, 
Langeweg la Scholl, Adorjan la 
Portisch și Ivkov la Browne. Smîs
lov a remizat și Uhlmann, rezul
tat consemnat și în partida Bo
boțov — Evans.

UN SET CU...

(IX ZE IE
(R. P. D. Coreeană)

„Sîntem bucuroși că luăm par
te — pentru prima oară — la 
turneu] internațional al Româ
niei. Compania valoroasă pe care 
o avem ne obligă să luptăm cu 
seriozitate pentru obținerea unei 
poziții fruntașe în clasamentul 
acestei competiții, pe care o con
sider prestigioasă. Nu va fi ușor, 
avînd în vedere faptul că și ce
lelalte echipe — în special 
U.R.S.S. și România — urmăresc 
același lucru, Rămîne de văzut 
în ce măsură, pe fondul unor ; 
tactici de joe diferite, viteza în 
construirea acțiunilor și apăra
rea noastră în linia a doua ne 
vor putea crea avantaj în fața 
forței atacului și blocajului mai 
•înalt al principalelor adversare.

înfruntarea acestor elemente n! 
se pare esențială pentru cîștiga- 
rea primului loc. Dar, în afara 
acestor aspecte generale, fiecare 
dintre echipele participante pre
zintă caracteristici proprii ce pat 
influența rezultatele. Sperăm să 
contribuim la realizarea unor 
spectacole voleibalistice apreciate 
de publicul român, în mijlocul 
căruia ne simțim ca acasă”.

înaintea deschiderii sezonului '71-72
Corespondente speciale pentru SPORTUL

Cînd se va da startul?
lată datele, începerii campionatelor 

naționale în diferite țări europene :
9 august : BULGARIA

11 august : CEHOSLOVACIA. FRAN
ȚA.

14 august :
13 august : 

ELVEȚIA.
22 august : IUGOSLAVIA.

5 septembrie : BELGIA, SPANIA, 
LUXEMBURG.

3 octombrie : ITALIA.

UNGARIA. OLANDA,

BULGARIA PRIMUL
SOFIA, 2 (prin telex de la cores

pondentul nostru. Fotbaliștii bulgari 
se află in faza finală a pregătirilor 
lor în vederea începerii celei de-a 
43-a ediții a campionatului național. 
După scurta vacanță de vară, jucă
torii și-au reluat activitatea conform 
programului conceput în linii mari de 
însăși federația de specialitate.

Pentru priima oară în istoria fotba
lului bulgar divizia națională va fi 
alcătuită din 18 echipe. Hotărirea Fe
derației bulgare de fotbal de a spori

tși 
care

cehoslovacia: SE VOR REABILITA ECHIPELE DIN PRAGA?

■ WVH
Sykora (Inter Bratislava)

PRAGA, 2 (prin telex de Ia co
respondentul nostru). Campionatul 
național care începe la 11 august sus
cită un mare interes. în special la 
Bratislava. Trnava și Praga. Toate a- 
ceste orașe aii avut pe rind in trecu
tul apropiat, formații redutabile care 
aspirau la titlu. In ultima vreme, 
insă, formațiile pragheze Slavia. Spar
ta și Dukla nu ău mai avut un rol 
important în lupta pentru primul loc.

Deși în Cehoslovacia nu se fac 
transferări spectaculoase de jucători, 
totuși se crede că în actuala ediț!e a 
primelor formații, echipele din Praga 
se vor întări simțitor, in primul rînd 
datorită faptului că cls au promovat 
cîțiva fotbaliști talentați din pepiniera 
proprie sau au achiziționat, jucători 
din ligile inferioare.

Spartak Trnava, adversara echipei 
Dinamo București în C.C.E.. a rămas 
cu același efectiv de jucători, pe care 
contează din nou în cucerirea titlului. 
O singură noutate. Campionii au un 
nou antrenor, pe Malatînsky. care a 
activat cîțiva ani Ia Viena. De altfel. 
Malatînsky a fost solicitat și de for
mațiile pragheze, și cele din Bratislava 
(Slovan șl Inter), dar în cele din urmă 
a optat pentru Trnava. Odată cu ve
nirea sa la Spartak, Malatînsky a de
clarat că misiunea sa este deosebit 
de dificilă atît în campionat cit și în 

București este o c- 
și pe multi din com- 
văzut Ia Guadalajara, 
al

MECI LA 9 AUGUST
numărul acestora a intervenit in urma 
restaurării vechilor cluburi .,Slavia" 
și „Lokomotiv”, ambele din Sofia, care 
fuzionaseră în 1968 sub numele 
J.S.K.-Slavia.

în noul campionat, echipele 
păstrează loturile de jucători pe
le-au folosit în ediția precedentă. Cu 
excepția jucătorilor care au revenit 
Ia vechile lor cluburi, Slavia și Lo
komotiv, alte transferări de fotbaliști 
din prima divizie nu au avut Ioc. In 
acest domeniu, federația de speciali
tate tinde să limiteze pe cit este po
sibil transferările, adniițindu-le numai 
în anumite cazuri. Se apreciază că 
această poziție nu poate aduce decît 
rezultate pozitive.

Etapa inaugurală a noului campionat 
este programată la 14 august. Dar 
unul din cele 9 meciîîri. care va opune 
formațiile Ț.S.K.A. — Cerno More, este 
devansat: cu cîteva zile, vrmînd să se 
dispute la 9 august. Modificarea datei 
a fost cauzată de participarea la mij
locul lunii, pentru a doua oară. a 
campioanei Ț.S.K.A. la tradiționalul 
turneu internațional de la Palma de 
Majorca.

Este riscant să facem vreun pro
nostic despre cîștigătoarea campiona
tului care va începe in curind. Dar 
ținind cont de valoarea echipelor pu
tem afirma că și de această dată pre
tendentele cele mai serioase vor fi 
Ț.S.K.A. și Levski-Spartak.

Cu interes este așteptată finala pen
tru „Cupa Bulgariei”, amînată pină 
la data de 25 august, care se va 
disputa între Levski-Spartak și Loko
motiv (Plovdiv).

Toma HRISTOV

R.F. A GERMANIEI: Echipe 
valoroase pierd 

numeroși jucători
DUSSELDORF, 2 (prin telex). — 

Tn calendarul campionatului vest-ger- 
man, data primei etape este prevăzută 
pentru 14 august. Dar, așa cum s-a a- 
nunțat, în cazul clnd federația de spe
cialitate nu va lua o hotărîre definiti
vă în privința unor eventuale excluderi 
a echipelor din prima ligă, s-ar putea 
Ca data începerii campionatului să fie 
amînată. Să așteptăm deci hotărirea 
forului suprem... Pînă atunci, vă pu
tem însă Informa asupra ultimelor nou
tăți.

S-a încheiat perioada transferărilor de 
Jucători. Cititorul atent șl cunoscător 
își va da seama din prima clipă că a- 
ceste transferări au slăbit numeroase 
echipe șf au echilibrat raportul de for
țe al formațiilor din prima ligă. De 
pildă, campioana țării Borussia MSn- 
chengladbach pierde trei jucători In
ternaționali : Laumen, Dietrich și 
Koppel. F. C. Koln, una din formaițille 
fruntașe, a renunțat la Internaționalul 
austriac Partts (transferat la Eintracht 
Frankfurt), la iugoslavul Soskici (care 
se reîntoarce la O.F.K. Beograd) și, bi
neînțeles, la Manglltz (suspendat pe 
viață). Schalke 04 pierde pe internațio
nalul austriac Pirkner, Hannover 96 
pe iugoslavul Cebînac, iar Bayern 
Mttnchen pe Brenuinger, transferat la 
Young Boys Berna.

Achizițiile făcute de unele formații 
fruntașe sînt destul de neimportante, 
deci ele nu vor prezenta nimic deosebit 
în sezonul care bate la ușă. Poate doar 
Werder Bremen, cu Laumen șl Die
trich, să fie avantajată de pe urma 
transferărilor. De peste hotare au fost 
legitimați doar do! jucători mat cunos- 
cuți : Braun — golgeterul campionatului 
din Luxemburg la Schalke 04 și inter
naționalul turc Ender la Eintracht Frank
furt.

Înaintea începerii campionatului. la 
un referendum organizat de mat multe 
ziare, antrenori! primei ligi 
dat eu majoritate de voturi 
Bayern Mflnchen prima șansă 
ceri titlul. Urmează în ordine 
Mdnchengladbach, Werder 
Hertha șl F. C; Koln. Noile promovate 
V.f.L. Bochum și Fortuna Dflsseldorf 
vor avea o misiune dificilă în compania 
unor echipe valoroase, iar Borussia 
Dortmund, care a pierdut nu mai pu
țin de 8 (!) jucători, este amenințata 
de pe acum cu retrogradarea.

Giinther GRABS '

au aeor- 
echlpei 

de a cu- 
Borussia 
Bremen,

C. M. '78 IN
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 

Președintele federației internațio
nale de fotbal, Stanley Rous, aflat 
la Buenos Aires cu prilejul meciu
lui Brazilia — Argentina, a de
clarat că în mod sigur organizarea 
celei de-a 11-a ediții a campiona-

ARGENTINA
tului mondial de fotbal (turneul fi
nal in 1978) va fi atribuită Argen
tinei. Președintele FIFA a vizitat 
majoritatea stadioanelor din Ar
gentina declarînd că ele corespund 
din toate punctele de vedere cerin
țelor unei asemenea competiții.

ROMÂNIA CONDUCE ÎN „CUPA DAVIS”

C.C.E. „Ditiamo 
chipă redutabilă 
ponențîî ei i-am 
în turneul final

Foarte interesantă va fi și evoluția 
noilor promovate A. C. Nitra și Z.J.S. 
Brno. care au mai Jucat în prima 
ligă. în fine, după mulți ani. marele 
centru industrial Brno are 
în „A” în care localnicii îsî 
speranțe.

AUSTRIA SALZBURG ÎN FORMĂ

(Urmare din pag. 1)

jucătorul indian, se încheie acest 
prim set.

Fața luptei se schimbă, însă, de

Ciștigind Marele Premiu de la Niirburgring

JACKIE STEWART SE DISTANȚEAZĂ
ÎN C M. DE AUTOMOBILISM

o echipă 
pun mari

în cadrul „Cupei Inter-Toto", e- 
chipa Austria Salzburg (viitoarea 
adversară a formației UTA în 
„Cupa UEFA") a întîlnit pe teren 
propriu formația elvețiană Gras
shoppers Zurich. Fotbaliștii aus
trieci au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (1—0).

Alte rezultate din această com-

petiție: Hvidovre Copenhaga —
T. Z. Trjinec 0—1 (0—1); A. B. r- u.— „ ]_4

Youg Boys
Inns-

Copenhaga — F. C. Ziirch
(1—2); Malmoe
Berna 6—3 (6—0; Wacker 
bruck — Aatvidaberg I—2 (1—1)| 
Inter Bratislava — Djugarden 
Stockholm 1—2 (1—1).

MUNCHEN, 2 (Agerpres), 
„Marele premiu automobilistic" 
R. F. a Germaniei, desfășurat 
circuitul de la Nurburgring, 
încheiat cu victoria sportivului 
scoțian Jackie Stewart. învingăto-

al 
pe 

s-a

rul, care a concurat pe o mașină

Scoruri categorice In campionatul 
european de baschet junioare 
BELGRAD 2 (Agerpres). — In 

ziua a doua a campionatelor euro
pene de baschet rezervate echi
pelor de junioare, s-au înregistrai 
următoarele rezultate I Grupa A (la 
Backa Topola) i URSS — Israel 
103—29 (46—13)5 Italia — Scoția 
72—32 (36—14); Polonia — Belgia 
44_34 (16—10);. Grupa B: (la Su- 
botica) i Bulgaria — Ungaria 71— 
53 (42—23); Cehoslovacia — O- 
landa 85—38 (42—13); Iugoslavia 
— Elveția 105—31 (45—13).

în clasamentele celor două 
grupe conduc echipele URSS și 
Poloniei — cu cîte 4 p (grupa A) și 
formațiile Iugoslaviei, și Ceho
slovaciei — cu cîte 4 p (grupa B).

,,Tyrell Ford", a. parcurs 274 km 
în Ih 29:15,7, realizînd o medie 
orară de 184,200 km. Pe locul se
cund s-a clasat francezul Franțois 
Cevert pe „Tyrell Ford", urmat de 
elvețianul Clay Regazzoni pe „Fer
rari", americanul Mario Andretti 
pe „Ferrari" și suedezul 
Peterson pe „March Ford".

Jackie Stewart, care a 
pînă acum cinci din cele 
curse disputate, conduce detașat în 
campionatul mondial cu 51 p, ur
mat de Jacky Ickx (Belgia) — 19 
p, Ronnie Peterson (Suedia) — 17 
p, Franțois Cevert (Franța), Clay 
Regazzoni (Elveția) — Î2 p etc.

la începutul setului doi, în care Ți
riac preia inițiativa. Lupta merge 
însă, foarte echilibrată, pînă în 
prelungiri, unde românul reușește 
în fine un „break" care îi asigură 
egalarea: 7—5.

Mukerjea nu mai reușește să re
vină cu aceeași forță nici în ur
mătorul set, în care Țiriac domină 
evident, cu serviciile sale precise 
și lovitura de stînga extrem de 
eficace. La seorul de 3—6, 7—5, 
6—3 in favoarea Iul Ion Țiriac, par
tida se întrerupe din cauza unei noi 
averse de ploaie. Jocul nu mai poa
te fi reluat, apoi, pînă la căderea 
întunericului.

O nouă pauză, deci, în această 
dispută foarte dîrză, înaintea punc
telor decisive, care trebuie să sta
bilească echipa învingătoare. Marți

(n.r. azi) pe terenul central de Ia 
Clubul național de sport din New 
Delhi, partida Țiriac-Mukerjea se 
reia cu al patrulea set. în caz că 
jucătorul român cîștigă meciul său, 
echipa României este calificată pen
tru finala inter-zone, cu Brazilia ! 
Iar la un eventual scor de 3—1, 
ultimul meci de simplu — cel din
tre Ilie Năstase și Premjit Lall — 
nu mai are decît importanță spec
taculară.

Evident, ne mai despart doar 
cîteva ore de epilogul unei întîlnîri 
cu adevărat emoționante, în care 
tensimenii noștri, maeștrii emeriți 
ai sportului Ion 
tase, au depus 
pentru victorie, 
foarte aproape.

Țiriac și Ilie Năs- 
un efort deosebit 
de care sînt acum

SOKOL

■A -u--£■

O fază din meciul Eoldklub 1903 — BASK, din cadrul Cupei Inter-toto", desfășurat la Copenhaga
ji cîștigat de oaspeți cu 3—1. In prim plan, Wiegler înscrie primul gol în poarta danezilor

Telefoto A. P. AGERPRES

■

Ronnî»

cîștigat 
șapte

FILMUL 'J.O. ’72
. J

INCERT...

MONCHEN. — Ofertele prezentate 
pînă acum pentru realizarea filmului 
Olimpiadei de la Munchen au fost 
respinse, fiind considerate prea costi
sitoare. Rămîne însă în discuție can
didatura fostului schior internațional 
Willy Bogner, realizator al unor va
loroase filme cu subiect sportiv.

Zile de glorie pentru tenismenii Braziliei... TELEX • TELEX •TELEX • TELEX • TELEX
La Porlo Allegre, Brazilia conduce

bra- 
Da- 

corespondentul agenției FRANCE 
PRESSE transmite: „La Porto Al
legre, echipa de tenis a Braziliei tră
iește zile de glorie, după ce în proba 
de dublu, Mandarino și Koch au în
vins perechea cehoslovacă Kodes- 
Kukal. Cu acest prețios punct, care 
a majorat scorul la 3-0 în favoarea 
brazilienilor, aceștia se califică pentru 
finala inter-zone. în care vor întîlni 
pc cîștigătoarea meciului dintre se
lecționatele României și Indiei. Con
form tragerii la sorți prealabile în- 
lilnirilor din faza interzonală a com
petiției, Brazilia are dreptul de a dis
puta, iot pe teren propriu, această 
finală. Ea urmează să fie organizată

Comentind calificarea echipei 
ziliene în finala zonală a „Cupei 
vis'

cu 3—1

13.in orașul Sao Paulo, în zilele de 
14 și 15 august.

Tenismenii brazilieni au făcut T_ 
duminică o partidă excepțională. în
deosebi Thomas Koch datorită unei 
serii de puncte realizate direct din 
serviciu, a unor lovituri imparabile 
la fileu, a imprimat meciului de dublu 
un ritm căruia oaspeții nu i-au putut 
face față. Edson Mandarino l-a se
cundat cu brio, demonstrînd la rîndul 
său că se află în formă mare”.

In penultimul meci, Frantisek Pala
1— a învins pe jucătorul de rezervă bra
zilian Carlos Alberto Kirmair cu 6—1,
2— 6. 4—6. 6—2, 6—4 și astfel înaintea 
ultimei partide. Brazilia conduce cu
3— 1.

Și

Vichy a început intîJnirea din- 
selecționatele Suediei și. Fran- 
contînd ca finală a competi- 
internaționale de tenis pen- 
tineret „Cupa Galea“. “ 

prima zi de întreceri, 
suedezi conduc cu 2—0. 
son l-a învins cu 6—2, 
pe E. Deblicker, iar K. 
a dispus cu 6—1, 0—6, 
de J. Lovera.

La 
tre 
tei, 
ției 
tru După 

tenismenii 
T. Swens- 
6—2, 6—2 
Johansson 
6—1, 6—3

Au luat sfîrșit întrecerile turneu
lui internațional de tenis de la 
Quebec. Proba de simplu bărbați 
a fost cîștigată de jucătorul olan
dez Tom Okker, care l-a învins în 
finală cu 6—3, 7—6, 6—7, 6—1 pe 
campionul australian Rod Laver, 
favoritul nr. 1 al concursului. Pro
ba de dublu masculin s-a încheiat

cu victoria cuplului australian 
Rod Laver-Rdy Emerson, învingă
tor în două seturi: 7—6, 6—2 în 
fața perechii Tom Okker (Olan
da) — Marty Riessen (S.U.A.).
■

Proba de slalom uriaș din cadrul 
concursului internațional de la 
Portillo (Chile) a fost dominată 
de schiorii austrieci aflați la pre
gătire în această localitate. Pe 
primul loc s-a clasat David Zwil- 
ling, cronometrat în cele două 
manșe cu timpul de 2:20,44 ur
mat de R. Tritscher — 2:20,58 și 
P. Pechtl — 2:20,61. Cunoscutul 
campion austriac Karl Schranz a 
ocupat locul cinci cu 2:20,95.

Etapa a 13-a a turului ciclist al
Portugaliei, desfășurată în circuit

pe străzile orașului Vila de Con
de, a revenit rutierului francez 
Joel Millard, cronometrat pe 60 
km cu timpul de Ih 11:40. în cla
samentul general individual con
tinuă să 
Joaquim 
compatrioții săi Firmino Bernar
dino — la 28 see., Fernando Men
des — la 59 sec.

conducă portughezul 
Agostinho, urmat de

Uniunea europeană de 
desemnat pe pugilistul
Jose _ Ibar Urtain șalanger oficial 
la titlul european la categoria 
grea, deținut în prezent de en- t 
glezul Joe Bugner, învingătorul 
lui Cooper, Urtain a mai fost cam
pion european, pierzînd centura 
înainte de limită în fața lui 
Cooper.

box l-a 
spani«l
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