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iN LEONA DOCUMENTELOR DE PARTED

„EDUCAȚIA SPORTIVILOR — 
o sarcină a noastră, a tuturor!"

De vorbă cu
prof. D. POPESCU-COLIBAȘI

Turneul international feminin de volei
SUPORTERII SEISMOGRAFE FIDELE

despre sarcinile
întăririi muncii

<1 Vineri încep turneele finale

• Adevăratul scop al sportului ® înalta valoare a efortului

disciplinat • Climatul de muncă și de intransigență — cheia

IN PREAJMA NOULUI CAMPIONAT
politico-ideologice

cu sportivii

succesului sportiv • Partidul ne cere să acționăm

' CONSTAȚA, 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Prima partidă a zilei a doua din 
cadrul turneului internațional femi
nin de volei găzduit de Sala spor
turilor din localitate a opus cele mai 
puternice formații ale seriei I 
U.R.S.S. și România. Meciul, care 
urma să stabilească cîștigătoarea se-

dispensabilă), lucru care ușurează 
misiunea trăgătoarelor. Drept con
secință, handicapul este recuperat și 
echipa României se distanțează: 
10—7, 11—9.

Sovieticele se apropie datorită mai 
cu seamă randamentului slab a tră
gătoarei noastre Venera Zaharescu. 
Ele iau din nou conducerea și au

Celebrul antrenor gruzin Ghivi Ahvlcdiaui dă indicații jucătoarelor 
din echipa sovietică

Foto i Ion BUNGAU (Constanța)

riei, a debutat într-o notă de echili
bru, ambele formații prestînd un 
joc de foarte bună calitate. Cu toate 
acestea, echipa U.R.S.S. s-a distan
țat din start, luînd un avantaj con
sistent (7—1), ca urmare a eficaci
tății sporite în atac, pe de o parte, 
și a unor inexactități ale românce
lor în fazele ofensive, pe de altă 
parte. De la acest scor însă, jucă
toarele noastre evoluează excelent 
în apărare (capitol de obicei defici
tar), blochează cu promptitudine 
smeciurile adversarelor, sînt atente 
la preluare și mai ales la executa
rea pasei pentru atac (Rebac dove- 
dindu-se din nou excelentă și in-

set-ball la 11, dar fetele noastre nu 
cedează, își mobilizează ultimele re
surse și prin aportul deosebit al Ro- 
dicăi Popa (foarte bună și în linia 
a doua), Marianei Baga, Aureliei 
Ichim și Carolinei Hațură răstoarnă

REZULTATE TEHNICE

România — U.R.S.S. 2-3 (13, —5, 
11. —1, —7)

Bulgaria — R.F.G. 3—1 (1, 11, —11, 
5)

R.P.D. Coreeană — Cehoslovacia

Al doilea grup
de atleți români

pleacă la Helsinki
Astăzi va plecaAstăzi va nleca la Helsinki, via 

Copenhaga, al doilea lot de sportivi 
români care urmează să participe 
începînd de marți 10 august, la în
trecerile ediției a X-a a campiona
telor europene de atletism.

Vor face deplasarea următorii : 
Viorica Viscopoleanu (lungime), Ar
gentina Menis, Lia Manoliu și Olim
pia Cataramă (disc). Alexandru Mun
teanu (100 m), Viorel Suciu (110 mg), 
Valentin Jurcă și Vasile Sărucan 
(lungime), Casaba Dosa (înălțimii. 
Vasile Bogdan (decatlon), Iosif Naghi 
(disc).

• Sîmbătă și duminică sînt pro
gramata la Bacău finalele campio
natelor republicane de atletism pen
tru iuniori II.

• La 17 și 18 august, la Bratisla
va se va desfășura meciul triunghiu
lar de juniori Slovacia — Cehia — 
România, iar la 21—22 august, la 
Gyula, va avea loo întîlnirea echipe
lor de juniori ale Ungariei și Româ
niei

situația cîștigînd setul în prelun
giri. Și setul următor debutează cu 
avantaj de partea voleibalistelor so
vietice care reușesc multe atacuri 
prin Rîskal, Rostova și Smoleeva, 
ceea ce le aduce un avantaj sub
stanțial pe tabela de marcaj (8—2). 
După ce jucătoarele românce reduc 
din handicap, urmează o perioadă 
de acalmie în care se greșesc, de o 
parte și de alta, multe servicii, apoi 
formația sovietică realizează 7 
puncte consecutiv și cîștigă setul la 
5, profitînd și de unele momente de 
neatenție în terenul echipei noas
tre. La 1—1 la seturi, mulți cre-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

.OLIMPIC

Alaiul fotbalului 
încă puțin și 
știi cum să le 

aceste corăbioare în ___ „
ale mișcării și gîndului fără scop, vor recăpăta unul dintre punctele lor 
de sprijin, unul dintre sensurile cele mai dragi acelor mulțimi nemăsura
bile: sensul fotbalului.

In curînd, stadioanele noastre vor redeveni în anumite zile pentru 
un ceas și jumătate locurile, în care oamenii se vor bucura sau vor suferi 
martori la odiseea fotbalului.

In curînd, toți cei ce oferă o parte din timpul lor liber acestui joc 
pentru mari și mici, pentru nepoți și pentru bunici, vor simți din nou 
sărutul fotbalului.

Ne apropiem de eveniment. Prin intermediul unei suite de reportaje 
venite din principalele centre fotbalistice ale țării, suită pe care o inau
gurăm astăzi vom putea intui starea de spirit a maselor de suporteri, acei 
oameni minunați care stau cu gîndul și cu fapta în jurul echipelor pe care 
le visează mereu invincibile.

se apropie, 
duminicile, 
trăiești din

să se audă, 
pe care nu 
contrare sau

A început să se zărească și 
aceste zile adeseori ciudate,

___ r.. _... cauza ezitărilor între atracții ------------ _ 
care oamenii urcă tacticos și gustă deliciile reveriei,

BACĂP CLUBUL STRĂZII

Interlocutorul nostru de astăzi 
este profesorul D. POPESCU- 
COLIBAȘI, fostul sportiv 

de performanță, actual pedagog, 
unul din pionierii handbalului în 
țara noastră. Tehnician fin, de o 
înaltă calificare, el a contribuit 
activ la formarea unor generații de 
handbaliste fruntașe și la realiza
rea ca oameni și cetățeni a nume
roase serii de elevi care i-au tre
cut prin mînă. Cunoscîndu-i expe
riența, dragostea profundă, nedisi
mulată, pentru tineret și pentru 
sport, căruia i-a închinat întreaga 
sa viață, am socotit util să-i ascul
tăm opinia în contextul efortului 
general de transpunere în practică 
a prețiosului tezaur de învățăminte 
și indicații cuprinse în Documen
tele de partid cu privire la întărirea 
activității politico-ideologice în rîn- 
dul maselor.

— Aș vrea să încep, a spus pro
fesorul Popescu-Colibași, prin 
a-mi exprima adeziunea mea tota
lă și satisfacția deplină ca vechi pe
dagog, la strălucitul program ela
borat de secretarul general al par
tidului. Este o expresie de înaltă 
principialitate marxist-leninistă, de 
mare responsabilitate politică și ce
tățenească față de tineret, față de 
viitor.

— Care credeți că este locul 
sportului în ansamblul mijloacelor 
de educație ?

— Adevăratul 
rămîne educația. 
Iă și morală, a
rirea sănătății. Obținerea 
mgnțelor este o consecință logică. 
Găsesc că sportul este un remar
cabil instrument de educație, pen
tru că în mișcare, în acțiune, în 
natură, practicantul — descoperin- 
du-și spontan calitățile și defecte
le — le poate cunoaște și corija pe 
cele din urmă. Este un prilej unic

scop al sportului 
Educația corpora- 
caracterului, întă- 

perfor-

de a vedea, ca într-o radiografie, 
adevăratul caracter. Și tot prin 
sport, pentru că place și atrage, 
putem modela caractere»* viguroa
se pe care Ie dorim. Sportul este o 
permanență în viața omului, înce
pînd din cea mai fragedă vîrstă, 
resursele sale educative sînt imen
se. Camus spunea că datorează to
tul... rugbyului. Sînt convins că 
afirmația sa cuprindea un mare 
adevăr. Sportul este, înainte de 
toate, o mare experiență peisona- 
lă. Forța lui educativă rezidă — ca 
și în sfera producției — în dina
mismul efortului disciplinat. în spi
ritul colectiv, conștient și bine o- 
rientat pe care i 
voltarea calități'or 
lităților fizict, de 
racter, dominarea

îl reclamă. Dcz- 
■ personale, a <a- 

voință și de ea- 
senzațiilor de

Mihai BÎRa

(Continuare in pag. a 2-a)

AȘTEAPTĂ FOTBALUL
în centrul orașului Bacău, la 

doi pași de grațioasa siluetă a ho
telului „Decebal", se află un 
chioșc cu ziare și reviste. Aici se 
pot vedea la orice oră a zilei gru
puri de oameni discutînd. Despre 
fotbal, firește. Aglomerația aceasta 
permanentă din fața chioșcului a 
intrat de ani de zile în obișnuin
ța orașului. Nimeni nu crede că 
ar fi vorba despre altceva. Toată 
lumea știe că aici se consumă 
unica, nesfîrșita, pasionanta odisee 
a fotbalului. Cum a fost meciul, 
cum a apărat „Ghiță", la faza aia 
din repriza a doua a fost ofsaid, 
domnule, „Dembrovschi este un 
mare jucător" etc. etc. Fiecare tre
cător e binevenit, nici o voce nu 
e de prisos. Clubul suporterilor e 
generos și primește membri noi 
fără nici o formalitate. Marea fa
milie a fotbalului este o instituție 
deschisă.

măDin respect pentru adevăr, 
văd nevoit să menționez că nu cu 
multe luni în urmă, tăceri grave 
și elocvente păreau să domine 
viața cotidiană a acestui colț de 
lume. Ne aflam într-o primăvară 

pronosticuriagitată, bîntuită de 
triste, se calculau de zor șansele 
hîrtiei, se elaborau
Sport Club Bacău se afla în zona 
lanternei. Știința Bacău se afla în 
zona lanternei. „Fotbalul băcăuan, 
spunea cu îndîrjire și disperare un 
omuleț încruntat, trăiește o criză". 
Ceilalți înclinau capetele. Era un 
spectacol nu prea vesel, dar în 
același timp era un spectacol sin
gular, acela al zecilor de oameni 
în toată firea, care disperă și su
feră împreună pentru destinul u-

MIHAI SABIN

clasamente.

SELECȚIONATELE DE HANDBAL

ALE

LA
Echipa

ROMÂNIEI (tineret)

CUPA PRIETENIA»
de seniori evoluează in Bulgaria

handbal, ca șl înTreptat și în
alte sporturi, vacanța se încheie. 
Alături de selecționata feminină, 
aflată de mai mult timp într-o in
tensă activitate de pregătire și com- 
petiționaiă (ritmul cu care lucrea
ză în această vară handbalistele 
fruntașe este explicat prin prezen
ța lor la turneul final al C.M.), 
vor intra în curînd în circuitul 
marilor întreceri și celelalte loturi.(Continuare in pag. a 3-a)

Corespondență telefonică din Aachen

LA PISCINA DINAMORecordmana Agneta
Șterner este și la această ediție 
una dintre favoritele probelor de 
delfin.

Fotoi Th. MACARSCHI

De pildă, echipele naționale de ti
neret, masculină și feminină, au 
plecat marți dimineața în Bulgaria, 
unde vor participa la tradiționala 
competiție „Cupa Prietenia". între
cerile vor avea loc în orașul Tol- 
buhm, între 6 și 8 august.

Tot în Bulgaria au plecat ieri 
dimineața și componențil lotului 
reprezentativ de seniori. Sub con
ducerea antrenorului N. Nedef au 
făcut deplasarea următorii jucă
tori : Orban, Munteanu (portari), 
Chicid, Samungi, Guneș, Cosma, 
Bota, Coasă, Tudosie, Schobel, Blr- 
tolom, Dan Marin, Lieu, Stef, Voi- 
nea, Stockl. Dintre aceștia Stockl 
și Munteanu vor evolua mai întîi 
în cadrul „Cupei Prietenia", apoi 
vor reveni în lotul seniorilor, care 
va efectua antrenamente comune 
cu handbaliștii bulgari, iar în zilele 
de 13 și 15 august va disputa la 
Burgas două meciuri în compania 
primei selecționate a țării gazdă. VALENTIN SAMUNGI

CĂLĂREȚII ROMANI SE AFIRMA
IN CONCURSURILE INTERNAȚIONALE

VINERI, LA BRAȘOV

CONCURS INTERNAȚIONAL DEMONSTRATIV OE DIRT-TRACK
în drum spre București, alergă

torii din Polonia, Ungaria, Ceho
slovacia, R. F. a Germaniei și Ro
mânia, care își dispută astăzi în- 
tîietatea în concursul internațional

se opresc vineri lade la Sibiu,
Brașov, unde jzor participa la un 
concurs demonstrativ de dirt-track. 
Primul start se va da la ora 17 pe 
stadionul Municipal din Brașov.

CEI MAI BUNI ÎNOTĂTORI
ÎNCEP LUPTA PENTRU TITLURI

Patru zile de sărbătoare pentru 
natația românească — iată cum ar 
putea fi concretizate mai lapidar 
campionatele naționale ale acestui 
sport, pe care le vom putea urmări 
îț) frumoasa piscină din Ștefan cel 
Mare.

Campionatele europene de la Copenhaga — un test preolimpic edificator
I
I

Cu trei ambarcațiuni de valoare I
i

nu se poate ține sus cota canotajului! I
I

........ . .....

Zilele trecute, Federația română 
de canotaj — iahting a dus la de- 
săvîrșire una din interesantele și 
originalele sale inițiative, în vede
rea ușurării sarcinii de selecție a 
componenților ambarcațiunilor de 
mare performanță, deci implicit a 
candidaților olimpici. Este vorba 
de campionatul național pe echipe 
în probele mici (simplu, 2 + 1 și 2 
fără cîrmaci), competiție disputată 
pentru prima oară.

L-am rugat pe secretarul general 
al federației de specialitate, Gheer- 
ghe Giurcăneanu, să ne expl.ce ne
cesitatea acestei forme neuzitate de 
întrecere. Iată răspunsul său i

— Punerea la concurs a ambar
cațiunilor mici, cu excluderea celor

cămari, prezintă enormul avantaj 
eliberează cluburile de grijile tacti
ce (care duceau de obicei la su
pralicitarea acelorași sportivi în 
mai multe feluri de ambarcațiuni, 
numai din dorința de a obține mai 
multe distincții pentru vitrina clu
bului). în genul de concurs pe care 
l-am inițiat, reiese mult mai bine 
valoarea individuală a canotorilor, 
valoare a cărei cunoaștere în eta
pa de selecție ne este de mult mai 
mare folos decît valoarea de grup 
care se judecă în concursurile am
barcațiunilor mari. Firește că ni

Victor BANCIULESCU

I
I
I
I
I
I

(Continuare in pag. a 3-a)' I

tchipajul de (Tudor, Ceapura și Gheorghiu) la ultimul antrenament
pe lacul Snagov,

Începînd din 1952, canotajul românesc a fost de patru ori preze'ftt 
la Jocurile Olimpice, niciodată cu prea mult succes. în palma
resul olimpic ai canotorilor noștri figurează doar un loc 6, 

singular și nesemnificativ, la proba de schif simplu, în 1960. în ultimii 
ani, explozii de valoare la campionatele europene și mondiale, titluri 
și medalii au săltat simțitor cota canotajului românesc, făcîndu-l apt 
a aspira cu temei și la o recunoaștere sub laurii olimpici.

Din păcate, ascensiunea aceasta spectaculoasă spre eșalonul de 
elită al lumii canotajului nu se bazează pe o largă activitate, pe 
participarea maselor la înflorirea unui sport care îmbină structural 
plăcerea cu munca foarte aspră, fn acest sport al apelor lin curgă
toare sau stătătoare, tradiția cluburilor monosportive și a regatelor 
este hotârîtoare în crearea unei baze capabile să nască fără înce
tare ași.

Tn aceste condiții, aspirațiile spre medalii olimpice sînt îndreptățite 
prin elemente de excepție, dar nu pot fi perpetuate decît printr-o 
perseverentă muncă în profunzime, prin creșterea unui important și 
valoros contingent de juniori.

I

I
I
I
I
I
»

prim succes 
„naționalelor".

Spre deosebire 
denți, la întrecerile care debutează
astăzi nu va lipsi nici imul dintre 
sportivii fruntași cu șanse evidente 
în lupta pentru titlurile de cam
pioni. O serie de rezultate merito-

actualei ediții aal

Adrian VASILIU

OSCAR RECER

de anii prece-

Pentru cele 29 de titluri de cam
pioni puse în joc și-au depus can
didatura 108 sportivi, care au în
deplinit, într-unul sau mai multe 
concursuri, dificilele standarduri de 
participare impuse de organizatori. 
Dintre aceștia, aproape 25% sînt 
copii între 12 și 14 ani, procentaj 
ce constituie — o remarca antreno
rul federal Aurel Urmuzescu — un

întrecerile se vor desfășu
ra zilnic la bazinul Dinamo : 
seriile de 
lele de la

(Continuare în pag. a 2-a)

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS
AL SPERANȚELOR

CLUJ, 4 (prin telefon, de la trimisul 
nostru). în ziua a 
internaționale de 
cele șase terenuri 
cipal, anj asistat 
sânte, încheiate cu 
scontate. Jucînd cu Jan Bedan, com
ponent al echipei Cehoslovaciei pentru 
„Cupa Galea”, bucureșteanul Al. Suto 
(Construcții) deși pierduse cu 0—6 
primul set, a reușit să revină puternic, 
terminînd cu o prețioasă victorie : 
6—4, 6—4. în întîlnirea cu Katalin 
Fagyaș (Ungaria), dinamovista Maria
na Hagiu a fost — surprinzător — 
învinsă cu 10—8, 6—3, iar Florența 
Mihai (Dinamo), deși a cîștigat pri
mul set cu 8—6 la Elena Takacs 
(Progresul), le-a pierdut pe următoa
rele net : 2—6, 1—6.

Alte rezultate : simplu seniori — 
Savrda (Cehoslovacia)-Boldor (Politeh
nica Cluj) 11—9, 6—2 : P. Sântei (Cîm- 
pia Turziil-Crișan (U.T.A.) 2—6, 6—4,

doua a întrecerilor 
tenis, găzduite pe 
din Parcul Muni- 

la meciuri intere- 
rezultate mai puțin

6—2 ; Almăjan
(C.S.U.) 6—4, 5—7,
(Progresul)-P. Sântei 8—6’ 6—1 ; V. 
Marcu (Dinamo)-Almăjan 6—2, 8—6; 
simplu juniori: Thomas (R.DG)-Tă
băraș (Progresul) 6—0, 6—1 ; Manea 
(Dinamo)-Negru (Politehnica Cluj) 6—8, 
6—4. 6—6 ; simplu senioare : Dana 
Martinkova (Cehoslovacia)-Vera Du
das (Mureșul) 6—2, 6—3 ; Elena Trifu 
(Steaua)-Ivanka Havlova (Cehoslova
cia) 6—4, 6—4 ; Valeria Balaj (Steaua)- 
Lucia Tănăsescu (Politehnica Cluj) 
6—1, 6—2 ; Bettina Borchert (R.D.G.)- 
Elena Cotuna (Sc. sp. 2) 9—7, 6—2 ; 
simplu junioare : Simona Nunweiller 
(Progresul)-Maria Denov (U.T.A.) 6—1, 
6—2 ; Adriana Călina (C.S.U.)-Viorica 
Demeter (Sănătatea Oradea) 6—1,
6 1 ; Mariana Simionescu (Dinamo)- 
Cristina Bădin (Dinamo) 6—0, 6—1.

Ion GAVRILESCU

(C.S.U.)-Navroschi 
6—3 ; T. Ovici 

. 6—1 ;

într-o
Aachen, 
ne-a furnizat cîteva 
pre evoluția unor reprezentanți ai 
țării noastre la concursul interna
țional de echitație desfășurat la 
Saarburg, cu participarea celor mai 
valoroși specialiști ai acestui sport 
din Franța, R. F. a Germaniei, Bel
gia, Olanda și Luxemburg.

Oscar Recer, cîștigătorul celei mai 
importante probe (categoria grea) 
pe calul Liana, a. concurat și cu 
calul Dux, cu care s-a clasat pe 
locul 7 (4 p penalizare, 58 sec.). 
Alex. Bozan (pe Titan) a ocupat 
locul 10 (4 p, 59,0).

Alex Bozan a participat, cu Fiola, 
și la proba de obstacole (înălțime 
maximă 1,60 m), dotată cu Marele 
premiu al orașului Saarburg cla- 
sîndu-se pe locul secund cu 4 p 
și 94 sec.

în Marele premiu de obstacole, 
Oscar Recer, cu Wagonda, a ocu
pat, după două manșe și baraj, lo
cul 5.

Sportivii români continuă seria 
întrecerilor sîmbătă și duminică în 
Belgia, unde vor lua parte la alte 
însemnate competiții internaționale.

relatare 
călărețul

telefonică din 
Vasile Pineiu 
informații des-
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g FESTIVAL PE DOUA ROTI „Educația sportivilor NIMIC DESPRE DUMITRU!
Astăzi, la Brașov, se dă 

startul într-un inedit ma
raton ciclist ce se va în

cheia la 28 august, dată pînă 
la care se vor consuma patru 
campionate republicane (seniori 
și juniori I și II), deci 12 pro
be ; finala campionatului repu
blican pentru biciclete de turism 
și două importante competiții 
cu caracter internațional (avînd 
fiecare patru etape), „Criteriul 
juniorilor" și „Turul județului 
Brașov". Ca un interesant in
termezzo în suita de întreceri 
de anvergură, mai 
tite, se înscrie 
a concursului dotat cu 
CIBO", în cadrul căreia 
desfășura, ea in fiecare an, pi
toreasca alergare de veterani, 
la startul căreia se vor pre
zenta așii de altădată ai peda
lei, în frunte cu Nicolae Ion 
Țapu, • verii Chicomban din 
Scheiul Brașovului, cumnații 
Dede Negoescu și Marin Nicu- 
lescu, fostul alergător Dinu 
Cristea și alții...

Așadar, pe scurt un autentic 
festival pe două roți. Este un 
lucru foarte bun, desigur, și fo
rurile locale, care au arătat so
licitudine pentrif stagiunea ci
clistă brașbveană merită o men
țiune în acest sens. Ne gîndim 
însă că sînt și alte centre ci
cliste care ar găzdui cu plăcere 
un atare festival. De pildă, 
Brăila, ale cărei calități de 
gazdă au fost probate, cu alte

sus 
a VlII-a

amin-
ediție 

„Cupa 
se va

g .....
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centru sportiv și ciclist; Clujul, 
care întotdeauna s-a arătat a fi 
o gazdă entuziastă; Constanța, 
unde ani de-a rîndul s-a desfă
șurat „Criteriul juniorilor".

Credem că forul de speciali-

tate preconizează desfășurarea, 
prin rotație, a campionatelor și 
a „Criteriului juniorilor", în di
ferite orașe din țară. Și de ce 
nu chiar și în cele care nu 
sînt (deocamdată, sperăm) cen
tre cicliste: Sibiu, Craiova, lași 
și altele? Fiindcă, in fond, o 
atare „micro stagiune" ciclistă 
intr-un oraș din țară — oricare 
ar fi el — 
propagandă 
cu pedale, 
are nevoie 
trebuie să 
pitala, in ciuda faptului că latu
ra propagandistică nu se reali
zează decît parțial, din pricina 
marilor distanțe pmă la locurile 
de unde se dau starturile.

Cît privește maratonul ciclist, 
recte festivalul care începe as
tăzi in orașul de sub Tîmpa, a- 
mintim că trebuie folosite intens 
toate mijloacele unei corespun
zătoare popularizări, pentru mo
bilizarea iubitorilor de șport, 
cît și a spectatorilor ocazionali. 
In acest sens, considerăm bine
venit faptul că in două etape 
din „Criteriul juniorilor" star
tul festiv se dă din centrul o- 
rașului. Oare nu s-ar putea 
proceda astfel și in celelalte e- 
tape ale „Criteriului", cît și în 
probele de campionat ? Ciclis
mul nu ar avea decît de câștigat 
din această acțiune (pentru 
care, e drept, li se cere concu- 
renților un mic efort în plus).

Urăm deci, succes festivalului 
pe două roți, programat anul 
acesta (la 
Brașov — 
tivalurilor.

constituie o bună 
in slujba sportului 
care — se știe — 
de așa ceva. Nu 

fie omisă nici Ca-

prima sa ediție) la 
oraș reputat al fes-
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o sarcină a noastră,
V

a tuturor!“
(Urmare din pag. 1)

oboseală sau durere, 
emoțiilor, a fricii, se 
finitiv în conduita de 
pedagogului este acela 
denția sensurile etice, pozitive, ale 
faptelor petrecute.

— Și, totuși, în sport am avut 
destule exemple negative, mani
festări necorespunzătoare, atitudini 
reprobabile, reflex al unei educații 
insuficiente, slabe...

— Ceea ce a stricat cîteodată 
procesul de educație realizat prin 
mijloace sportive, a fost rodul unei... 
dragoste excesive, devenită slăbi
ciune, față de valoarea tehnică a 
unor sportivi, față de posibilitățile 
■lor viitoare ; a fost goana după re
zultate, înțelegîndu-se greșit dicto
nul lipsit de scrupule, potrivit că
ruia „scopul scuză mijloacele", și 
poate chiar faptul că nu toți aceia 
care se ocupau de instruirea spor
tivilor aveau un caracter modelat, 
ferm, intransigent. îngăduința este 
cel mai mare dușman al educației. 
Antrenorul trebuie să fie un exem
plu personal, bun pedagog, care 
să știe să asculte și să sfătuiască, 
un conducător, care să mînuiască 
eu pricepere, de la caz la caz, și

stăpînirea 
fixează de
viată. Rolul 

de a evi-

după dreptate, sancțiunea și recom
pensa, mustrarea și lauda.

— Care credeți că este condiția 
performanței ?

— Munca și educația prin muncă, 
ceea ce înseamnă disciplină, ceea 
ce înseamnă un climat educativ și 
de realizări, sănătos și puternic. 
Cred că rezultatele superioare ale 
unor discipline sportive se datoresc 
unui astfel de climat. De exemplu, 
evoluția rapidă a handbalului s-a 
datorat unei educații foarte severe 
a sportivilor și antrenorilor. Scăde
rea rezultatelor pe plan internațio
nal a fetelor a coincis cu o slăbire 
a exigențelor in educație. Sau in
vers. Suspendarea temporară de 
la lot a „marelui Gruia", acum doi 
ani pentru abateri, nu prea grave, 
dar inacceptabile tocmai la un mare 
campion, a avut un efect de bombă 
în rîndurile multor sportivi, hand- 
baliști și din alte discipline. Fermi
tatea este statuia antrenorului, a 
conducătorului sportiv, este soclul 
autorității sale și principalul argu
ment In complexul proces de edu
cație. Tocmai de aceea, cred că 
măsurile ce trebuie luate în dome
niul muncii educative a sportivilor 
pot avea eficacitatea 
mai printr-o acțiune 
pe orizontală cît și 
pentru repunerea în
»rim plan a educației, a intransi
genței în activitatea și practica 
sportivă. Și, în primele rînduri ale 
acestei largi acțiuni trebuie să se 
găsească 
trenorii, 
pund și 
educația
prin mijloace teoretice, declarative, 
ci prin exemplu personal și, în 
mod curent, practic, în procesul 
formativ, cotidian al muncii și în
vățăturii, în sport, in divertisment, 
în viața particulară. Educația nu 
poate fi selecționată, rezervată unor 
activități și domenii, după cum de 
acest complex nu poate răspunde 
o persoană, o instituție, un domeniu 
de activitate. Ea este o sarcină și 
o datorie a noastră a tuturor, pe 
care partidul ne-a înfățișat-o, — a- 
rătîndu-ne și mijloacele — cerîn- 
du-ne să reflectăm și să acționăm.

Vom acționa !...

maximă nu
de masă, atît 
pe verticală, 
drepturi, în

De foarte multă vreme mă gîndesc să aduc un 
omagiu unor oameni pe seama cărora știu prea 
bine cîte ironii și vorbe grele se pun, oamenii în 
mijlocul cărora eu totuși mă simt foarte bine, așa 
cum Don Quijotte se simțea foarte bine printre come
dieni, deși toată lumea pe atunci rîdea de ei. Eu 
mă simt minunat printre frizeri. Știu multe glume 
la adresa lor. Consider foarte just să nu le dăm și 
nici ei să nu pretindă bacșiș, dcr cei mai multi 
rămîn pentru mine frați întru muncă cinstită și 
fotbal, cei mai simpatici interlocutori în sfintele dis
cuții despre campionat, vara, iarna, c 
din cele mai deconectante mo
mente ale vieții mele este acela 
de a merge să mă turtă. Nu numai I 
că atunci știu că omul de lîngă mine j 
mă face frumos — și măcar pentru 
acest motiv ar trebui ca frizerii să 
aibă parte de o considerație sporită I 
In societate — dar operația de în
frumusețare merge mînă în mînă cu 
un dialog liber și plăcut despre fot- I 
bal. îndeobște, frizerii sînt printre I 
cei mai fini și mai pătrunzători ob- I 
servatori ai fenomenului și ai feno
menelor legote de balonul rotund, 
cum se zice. Nu mai spun că ex
presiile lor, invențiile lor verbale fac 
stilului lui Fănuș, care pentru mine — 
„enorme" ar îndruga 
fotbclului românesc.

O să-mi spuneți că aduc vorba despre frizeri fiind
că n-am mai vorbit de mult despre Progresul. Fals, 
profund fals. Prejudecata zice că mai toți fri
zerii sînt „progresiști" —; dar aceasta, e o pre
judecată printre alte o mie. Eu n-am întîțnit multi 
frizeri esișfi, aș putea spune că dimpotrivă
— am it mai multi frizeri fericiți, adică dina
moviști. As minți dacă n-aș adăuga însă că educația 
mea de „progresist", încă de pe vremea lui Mateianu
— mi-a făcut-o nea Jenică lonescu, fie-i numele 
lăudat, acum pensionar, om la care m-am tuns 
și m-am ras timp de 15 ani... Nea Jenică ținea 
cu Progresul ce-i drept, și el mi-a transmis patima 
crudă — dar după el n-au mai rămas în salon, 
la scaune decît oameni care sint departe sufletește 
de echipa noastră. Doi băieți tineri tin cu Dinamo, 
că n-ai cum s-o întorci. La stingă fotoliului meu

oricînd. Unul

— e nea lordache care merge pînă acolo încîl 
susține ziua, în amiaza mare, că 
și fără Dumitru"! Pe rîndul 
care ține cu cine joacă mai 
fotbalul bulgar, fiindcă are 
lumea l-a consolat cu inimă 
pentru Asparuhov și Kotkov.

Tn general, se observă în 
centuată spre fair-play, spre

, ~ j „Rapidul e mare 
de vizavi e nea llie, 
bine, dar e la zi cu 
rude la Sofia. Toată 
grea și vorbă blîndd

'îîRns

concurență 
oricîte idei 

rămîne stilistul nr. 1 al

salon o tendinfâ ac- 
obiectivitate — foarte 

prețuita a fost C.F.R. Timișoara! — vorbele păti
mașe nu mai sînt apreciate, au mai râmas cîteva 

'’•* *•**’ 1 ---- - nu renunța, fiindcâ
râutâți 

discuția
e

ca 
ziariștii

ASTMAN

începe lupta
(Urmare

din pag. 1)

pentru titluri

activiștii, profesorii, an- 
adică toți aceia care răs- 
trebuie să se ocupe de 

sportivilor. Dar nu numai

HORIA
(I. p. G. G. BUCUREȘTI) 
CAMPION DE JUNIORI

Timp de 20 de zile, speranțele șahului 
românesc s-au ftttrecut la Cluj in ca
drul Campionatului republican al ju
niorilor. Participanții — in număr de 
35 — au fost nevoiți să treacă mai
intîi prin sita semifinalelor, urmînd ca. 
în. continuare, cei mai buni 14 să se 
angajeze in bătălia decisivă pentru 
ciștigarea titlului de campion al țării 
pe anul 1971.

Toți cei 14 finaliști au dovedit o bună 
pregătire, multe partide fiind deosebit 
de interesante. Cele 13 runde ale tur
neului au fost marcate de numeroase 
și spectaculoase răstunări de situații. 
La început s-a lansat puternic P. Ște
fanov (4 puncte după 4 runde), cedînd 
aooi șefia clujeanului H. Prundeanu 
care, la rîndul lui, a clacat în rundele 
VII—IX. cind n-a izbutit decît trei re
mize împotriva unor jucători aflați în 
a doua jumătate a clasamentului (Bor
can, Regman, Stoicescu). Din runda 
a VIII-a a trecut in frunte Horia 
Astman, care ă dovedit o forță de joc 
remarcabilă, abordlnd fiecare partidă 
cu aceeași seriozitate și realizind o 
performanță deosebită ; 9 victorii con
secutive in rundele IV—XII. Noul cam
pion — 16 ani (reprezentant al clu
bului I.P.G.G.) — este elev în clasa a 
X-a a Liceului „George Călinescu» din 
București.

Clasamentul final : 1. HORIA ASTMAN 
(I.P.G.G. București) Îl1,.'2 P (din 13 posi
bile : 10 victorii și 3 remize) ; 2. Horia 
Prundeanu (C.S.M. Cluj) 9' 2 P ; 3. Iiilius 
Armaș (Constructorul București) 8'/2 p ; 
4—5. Francisc Salamon (Mureșul Tg. 
Mureș) și Marian Miluț (Comerțul Cra
iova) cîte 7J 2 p ; 6- ~ ’
(Petrolul Ploiești) 
(C.P.M. București) cîte 
rone Spulber (Portul 
nel Socaciu (Mureșul
Paul Antemia (Politehnica Brașov) cîte 
6 p ; 11. Corneliu Regman (Politehnica 
Brașov) 5 p ; 12. Florian Bășic (Medici
na Iași) 3'/2 p ; 13—14 Aurel Borcan
(Electrica Constanța) și Alexandru E- 
lian (Electronica București) cîte 3 p.

După încheierea competiției, cei 14 fi
naliști au luat pari.e la un turneu ful
ger organizat de C.J.E.F.S. Cluj și do
tat cu „Cupa Eliberării", care i-a re-, 
venit lui H. Prundeanu cu 9V2 p, urmat 
de C. Spulber cu 9 p și C. Socaciu cu 
8' 2 p.

în încheiere, remarcăm excelenta or
ganizare asigurată concursului de cor
pul de oficali (dr. V. Malcoci, 
și E. Hang).

Și
Horia Stoicescu 
Parik Ștefanov 

7 p ; «—10. Clce- 
Constanța), Cor-

Tg. Mureș) și

rii înregistrate în sezonul de iarnă, 
ca și cele cîteva evoluții apreciate 
ale performerilor noștri în unele 
mitinguri de amploafe (Bremen. 
Berlin, Bolzano) ne îndreptățesc să 
sperăm că în cele 4 zile de concurs, 
fruntașii înotului (și nu numai ei) 
ne vor oferi mai multe prilejuri 
de satisfacție, dublate cu noi re
corduri ale țării sau cifre de bună 
valoare. De altfel, marea majori
tate a participanților au acordat cea 
mai mare atenție pregătirii în ve-

derea acestor campionate, știind că 
în funcție de evoluția și rezulta
tele lor, federația de specialitate va 
alcătui loturile pentru ,,europenele 
de juniori" (13—15 august, Rotter
dam), Balcaniadă (19—22 august, 
București) și „Cupa Europei" 
(28—29 august, Torino).

ALMER PREGĂTEȘTE 
NOI SURPRIZE

Consultînd programul întrecerilor 
și listele de înscrieri am constatat 
că prea puține sînt acele probe 
unde am putea indica un favorit 
cert. în cele mai multe curse, re

CELE 29 PROBE

I
LOTUL
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NAȚIONAL DE JUNIORI

SUSȚINE(LIBERE)
CONFRUNTĂRI

INTERNAȚIONALE
De astăzi. pînă duminică. juniorii 

din lotul național vor participa la trei 
competiții internaționale. Prima va avea 
ioc, Joi și vineri, la Snagov: turneul 
pe categorii, la care și-au anunțat 
prezența loturile iugoslaviei șl Polo
niei. Sîmbătă, la ștrandul Floreasca ii, 
echipa noastră reprezentativă va pri
mi replica formației similare a Iugo
slaviei, iar duminică, la Ploiești, pe 
cea a naționalei Poloniei.

Atît echipa Iugoslaviei, cît și cea a 
Poloniei au sosit in Capitală. Toate 
partidele vor fi conduse de arbitri 
Internaționali.

Pentru a putea urmări mai bine 
întrecerile din cele 4 zile de concurs, 
vă oferim programul finalelor din 
fiecare după-amiază cu recordul pro
bei Și favoriții ei :

JOI : 200 m liber (m) : 1:59,5 — 
M. Slavic și E. Aimer ; 200 m liber 
(f) : 2:20,8 — Cristina Balaban, Euge
nia Cristescu. Liliana Dan ; 100 m 
delfin (m) : 61,2 — A. Petelei și I. 
Miclăuș ; 100 m delfin (f) : 69,3 — 
Agneta Șterner, Camelia Vijeu, Anca 
Groza ; 100 m spate (m) : 63,1 — Gh. 
Lupu și M. Hohoiu ; 4X100 m mixt 
(f) : 4:52,4 —• Dinamo ; 4X200 m liber 
(m) : 8:13.9 — Steaua ;

VINERI : 400 m liber (m) : 4:17.9
— E. Aimer și M. Slavic ; 400 m liber 
(f) : 4:58,2 — Eugenia Cristescu ; 100 
m bras (m) : 68,5 — A. Șoptereanu ș1 
V. Costa ; 100 m bras (f) : 1:20.7 — 
Anca Georgescu și Liliana Burlacu ; 
200 tn delfin (m) : 2:15,5 — C. Rolic, 
A. Petelei și T. Nicolae ; 200 m del
fin (f) : 2:34,8 —"Agneta Șterner și 
Anca Groza ; 200 m spate (m) : 2:19,6
— M. Hohoiu și Gh. Lupu ; 100 m 
spate (f) : 69,4 — Cristina Balaban. 
Lavinia Donia și Dana Pop ;

SÎMBATÂ : 100 m liber (f) : 64,2
— Cristina Balaban, Liliana Dan și 
Eugenia Cristescu ; 100 m liber (m) : 
55,0 — M. Slavic și Z. Oprițescu ; 200 
m mixt (f) : 2:38,2 — Anca Groza și 
Camelia Vîjeu ; 200 m bras (f) : 2:55,1
— Anca Georgescu și Rodica Petruică; 
200 m bras (m) : 2:32,5 — E. Hempel

ȘI FAVORIȚII LOR
și A. Șoptereanu ; 400
4:56,3 — D. Wetterneck ș. u. magui , 
4X100 m liber (f) : 4:29,1 — Dinamo ; 
4X100 m mixt 
și Steaua ;

DUMINICA :
2:18.2 — M. Slavic și D. Wetterneck ; 
200 m spate (f) : 2:32,9 — Dana Pop 
și Cristina Balaban ; 800 m liber (f) : 
10:19.8 — Cristina “ ‘
Cristescu ; 400 m
Anca Groza : 1500
E. Aimer ; 4X100 m liber (m) : 3:45,4 
— Steaua

m mixt (m) : 
și D. Naghi ;

(m) : 4:09,2 — Dinamo

200 m mixt (m) :

Balaban și Eugenia 
mixt (f) : 5:39.4 — 
m liber : 17:04,5 —

A
ECHIPA ROMÂNIEI

FOST ÎNSCRISĂ LA C. E.
POLO
succese 

de
ob- 
ju-

DE JUNIORI LA
In urma frumoaselor 

ținute de reprezentativa 
niori a României la polo în par
tidele amicale cu echipa U.R.S.S. 
și turneul dotat cu ,<Cupa Prie
tenia", Federația română de spe
cialitate a luat hotărîrea 
scrie formația noastră la 
natul european de juniori 
desfășura în 
Barcelona.

de a în- 
campio- 

ce se va 
luna septembrie lâ

CUM TRĂIESC SECȚIILE DE BOX

partizate judicios în cele 4 reu
niuni finale, vom putea urmări 
dueluri de o deosebită atractivitate 
cum se anunță cele de la spate 
(Lupu — Hohoiu, respectiv, Bala
ban — Pop — Donia), bras (Șopte- 
reanu — Costa — Hempel, respectiv 
Georgescu — Burlacu — Petruică) 
sau delfin (Miclăuș — Petelei — 
Rolic, respectiv Șterner, Groza — 
Vînjeu).

Cu un mare interes este așteptată 
evoluția lui Eugen Aimer, La ul
timul său antrenament înainte de 
plecarea spre Capitală, în înche
iere, el a făcut 4 repetări de 200 m 
(din apă) la 2:18,0 — 2:12,0 — 2:06,0 
—2:00,2 (cifra este la numai 7 ze
cimi de secundă de recordul lui 
Slavic) ! Antrenorul său, I. Schus
ter a fost însă foarte rezervat în 
pronosticuri. El ne-a declarat doar : 
„Urmăriți-1 bine, cu cronometrul în 
mină și veți avea ce comenta !“.

fiindcă 
ce sens 

și tunsoa- 
nici pe de- 
în presă, în 

sportivi, .! — -j 
brici 

ca 
de a

care nimeni 
fără două-trei 
ar mai avea 
rea ? Angelo 
parte 
schimb 
părerile nu-s chiar minunate, ci mai 
degrabă „plastice", adică din 
(Subsemnatul nu e cunoscut 
Belphegor, nu fac greșala 
mă autodenunța).

Așa stînd lucrurile, la telesport 
fiind 
lucru 
dus luni spre prînz la frizer să dis
cut despre „Confecția" — femei, 

îl 15—0, convins că și amicii tie- 
___  _ aibă o părere în acest domeniu, 
nu numai misoginul meu prieten, iubitul meu prie
ten Teodor Mazilu. M-am așezat bine în fotoliu, 
mi-am scos ochelarii, m-am lăsat înveșmîntat îh 
capa albă și am aruncat vorba, spre stingă, spre 
nea lordache, că adică ce a fost cu Dumitru?

— Lăsați-1 pe Dumitru _— 
mă servea — știți că țfjții 
indienii? Acum a anunțat la

Habar n-aveam. Omul meu 
în transă, era chiar inspirat

nu 
desființat 

despre

vctcanțd, Țopescu avînd de 
cu copiii la tetraflon, m-am

mi-a spus omul care 
au luat „dublul" cu 
radio...
era încîntat, m-a tuns 

___ ___ , __ ___ , în rezolvarea bleste
matului meu vîrteț din creștet, n-am discutat nimic 
despre fotbal, era survoltat cu tenisul, dar nu știa 
că vom juca meciul cu Brazilia, la ei... A 'rebuit 
să i-o spun, dar aceasta nu i-a întunecat fericirea. 
Dacă tenisul nostru a ajuns subiect de discuție 
cu frizerii — viitorul său e, fără îndoială, stră
lucit.

BELPHEGOR

Ascensiuni de mare dificultate
în regiunea montană Cheile Bicazului
Alpiniștii noștri fruntași s-au 

întîlnit în Cheile Bicazului pentru 
o serie de ascensiuni înscrise m 
programul celei de a doua etape 
a campionatului republican pe 
anul in curs. Cele cinci formații 
de cățărători, reprezentînd asocia
țiile și cluburile sportive Armata', 
Dinamo și Politehnica din Brașov, 
Unirea din Cluj și C.F.R. din Pe
troșani, au escaladat cîteva tra
see dintre cele mai dificile ale re
giunii respective : Santinela din 
Gîtul Iadului (gradul VI A), Hor
nul Mare din Polițele Bardosului 
(V B), Fisura Artei (VI B) etc.

Caracteristica principală a aces
tei etape a constituit-o buna pre
gătire a echipelor, curajul și mă
iestria cu care ele au abordat se- 
meția pereților de stîncă. Un evi
dent progres au dovedit în spe
cial apliniștii de la asociația spor
tivă Unirea Cluj care au parcurs 
traseul Pintenul lui Cătălin (V 
B). Din formația clujeană au fă
cut parte Mihai Zalma, Constantin 
Mititeanu și Domokos Kalman.

Toate echipele prezente în Chei
le Bicazului se găsesc acum, în 
campionat, la egalitate de puncte: 
75. Ele urmează să mai participe 
la o etapă de vară, programată în 
a doua parte a lunii septembrie 
în Bucegi (traseele din Valea 
Albă) și apoi la o finală ce va 
avea loc la iarnă în Retezat.

Au absentat din întrecerile ce
lei de a doua etape a campiona
tului echipe valoroase ca Sănăta
tea și I.P.G.G. din București, pre
cum și Creația din Brașov. De 
fapt, despre această ultimă echipă 
trebuie să spunem că, de o bună 
bucată de vreme, ea este pusă în 
imposibilitate să-și desfășoare ac
tivitatea sportivă, deoarece orga
nele susținătoare (sindicatele loca
le) nu-i acordă mijloacele nece-

3are pentru antrenamente și par
ticipări la concursuri.

Paralel cu campionatul republi
can, în Cheile Bicazului a avut 
loc și un alt reușit concurs de al
pinism, inițiat de A. S. Armata 
Brașov și dotat cu „Cupa Aurel 
Irimia". întrecerea, concepută în
tr-o formulă originală de către 
maestrul emerit al sportului Emi- 
lian Cristea, a reunit la start 15 
echipe de alpiniști, din care au 
făcut parte (fapt care merită a fi 
subliniat) și cîteva fete. Trofeul 
pus în joc a revenit sportivilor de 
la Dinamo Brașov. Călătorii 
dinamoviști Mircfea Opriș și Ni- 
colae Bulmez au reușit, în zece ore 
și jumătate de escaladă, să par
curgă dificilul traseu „Armata", 
ei fiind primii care întreprind cu 
succes această acțiune după „pre
miera" de acum cîțiva ani.

Locul al doilea 
pentru „Cupa Aurel Irimia* 
venit 
nica 
iea 
Este 
lungă absență, cînd sibienii revin 
în activitatea compel iț ion al ă de al
pinism și aceasta datorită, mai a- 
les. entuziastului lor antrenor Toma 
Boerescu. (D. L.).

în întrecerile 
i“ a re- 
Politeh- 

locul al trei- 
Voința Sibiu, 

pentru prima dată, după o

alpiniștilor de la 
Brașov, iar 

celor la la

UDO ELKE (R.D.G.)
CÎȘTIGĂTORUL

PRIMEI PROBE DIN CADRUL
CAMPIONATELOR

DE ZBOR FĂRĂ MOTOR
Prima probă — cu invitați străini

— a celei de a XV-a ediții a cam
pionatelor naționale de zbor fără 
motor s-a desfășurat pe distanța 
Iași — Pașcani — Iași, însumînd 
142 de km. Din 24 de concurenți, 
22 au terminat proba. Pe primul 
loc s-a clasat planoristul Udo Elke 
(R.D.G.) cu 1000 p, urmat de Mir
cea Finescu (România) 978 p. 
Zoltan Naghi (România) 952 p și 
Werner-Hans Voșs (R.D.G.) 952 p.

Miercuri a avut loc a 
în triunghi pe ruta Iași
— Pașcani — Iași (212 
la încheierea ediției nu 
venit rezultatele.

doua probă 
— Albești 
km). Fină 

ne-au pat-

ALIMENTE PROASPETE CA ÎN PRIMA ZI.
BĂUTURI TOTDEAUNA RECI. CU FRIGIDERUL

loturile de seniori 
scurtă perioadă 

fizică.

băieți) 
anȚre- 
Dumi- 

(sable). 
acestui

turneului 
pugiliștii selec-

vederea
Canada,
lotul național vor sus-

IN TOATE CĂMINELE
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• în plină vacanță de vară, activi
tatea unor „mușchetari» continuă, fi
rește, într-un ritm de odihna activă. 
Este ' vorba de trăgătorii din lotul de 
perspectivă care, începînd, de la 11 au
gust și pînă la sfîrșitul lunii, se vor 
afla în tabără la Tg. Mureș. Printre 
ei. floretistele Magdalena Bartoș, Vio
rica Draga, Maria Lazăr, Aurora Crișu 
și Mariana Ostafi, fio ret i știi Vlad, Ruff 
și Hetz, spadasinii Cărămidă, Podeanu și 
Bunea și sabrerli Pop, Mocanii, Marin 
și Oancea. Tabăra va fi condusă de 
prof. Aurel Ciortea, metodist al federa
ției de specialitate.

• Tot la Tg. Mureș, în aceeași perioa
dă,va avea loc un curs de perfecționare 
rezervat antrenorilor. Vor participa a- 
proximativ 40 de tehnicieni din întreaga 
țară. Cursul va fi condus de antrenorii 
emeriți Vasile Chelaru (floretă 
și Andrei V>l<*ea (floretă fete) și 
norii Constantin Stelian (spadă), 
tru Mustață și Lucian Glișcă 
Printre obiectivele de bază ale

DIN PROVINCIE

PUGILISMUL CRAIOVEAN TINDE SA IASĂ DIN ANONIMAT
Secțiile pe ramură de sport sînt celulele de bază ale sportului de per

formantă cele care „produc" elemente talentate pentru loturile naționale. 
Nu este o exagerare dacă afirmăm câ de maniera in care se muncește in 
secții, depinde valoarea unei discipline sportive pe plan internațional. Gael, 
oricît s-ar strădui antrenorii loturilor naționale cu sportivii apjnsi la acest 

' nivel dacă selecția si instruirea în secții n-au fost făcute in mod corespun
zător, nu vor putea' fi realizate rezultate valoroase în întrecerile interna
ționale.
Pugiliștii cralovenl reprezentau — cu 

mulți ani în urmă — o forță în bo- 
xul românesc. Echipa Dinamo Craiova 
lupta de la egal la egal cu cele mai 
puternice formații din țară și din 
Străinătate. Petre Zaharia, Petre Deta, 
Constantin lordaclie. Milial Stoian, Ni- 
colae Gîju, Ermil Constantinescu și 
mulți alții — sportivi al căror renume 
a depășit cu mult granițele țării — 
s-au inițiat în tainele sportului 
mănuși în capitala .Băniei. Dar, 
mai puternică secție din Craiova 
Dinamo — s-a desființat ! Mulți din
tre componenții ei au trecut la clu
bul local de performanță (Electropu
tere), iar alții s-au îndreptat spre alte 
meleaguri. De atunci, despre perfor
manțele boxerilor craioveni nu se 
mai pot spune prea multe lucruri bune.

In intenția de a cunoaște mai bine 
ee se întîmplă tn boxul craiovean, 
am vizitat zilele trecute toate secții
le din localitate.

„PRODUSELE" BUNE PLEACA...

cu 
cea

în saia clubului sportiv Electropute
re, am găsit o activitate ca în plină 
perioadă de pregătire pentru campio
nat. Antrenorul Glieorghe Duduleanu, 
ajutat de fostul reșițean Augustin Rouă, 
conducea pregătirile unui număr de 
aproape 20 de pugiliști seniori și- Ju
niori (antrenorul juniorilor, Mihai 
Goanță, era în concediu). Maestrul 
Duduleanu ne-a explicat motivul an
trenamentului intens la care își supu
nea elevii : cei mai buni (F. Ștanță, 
D. Nicolae, C. Truică, P. Ocică, C. Ni
colae, C. Coman și I. Leoveanu), în
curajați de federație, urmează să par
ticipe la un turneu în R. P. Ungară.

Simpla enumerare a celor mai buni 
pugiliști ai secției din care a prove

nit Nicolae Gîju (și mulți al ti tineri 
talentați) este edificatoare. în • rîndul 
celor mai buni boxeri craioveni nu 
există nici un sportiv de marcă. An
trenorul, rezervat în afirmații și exa
gerat de modest, ne-a explicat că

ieții vin la sală datorită afinităților 
existente între noi; Eu știu să mi-i a- 
propii“. Situația reală însă am a- 
flat-o din discuțiile cu membrii comi
siei județene și cu activiștii C.J.E.F.S.
— Dolj. Clubul sportiv Electroputere 
are o echipă de fotbal în divizia B și, 
de asemenea, Încă multe alte secții. 
Fondurile clubului — și așa restrînse
— se îndreaptă cu predilecție spre 
fotbal și numai ce rămîne (dacă mai 
rămîne) acoperă și nevoile boxului. 
Așa se explică lipsa unor elemente de 
valoare în boxul craiovean... Cele mai 
bune „produse1* ale secțiilor locale, 
care se ocupă de creșterea juniorilor, 
nu urmează drumul firesc spre secția 
de performanță craioveană. Ion Kiiieu 
*;de cîteva ori campion național de ju
niori la categoria grea), ca —»• • 
tații Traian Pană, Dumitru 1 
și Ion Popescu de la U.R.A.
(antrenor Vasile Fin tină), au 
spre cluburi din alte orașe.

Chiar șl în grupa de juniori 
bului Electroputere există, cîțiva 
neri de perspectivă, remarcați de fe
derație și chemați în taberele de va
canță. Dar, în condițiile exis
tente la clubul local de performanță, 
cine știe ce se va întîmplă cu ei ?

ieții

șl talen- 
Livezeanu 

Craiova 
i plecat

a CliJ- 
tl-

profesionale. Grija președintelui 
ciațiel, contabilul șef al Combinatului 
Chimie Ișalnița. Dumitru Vlleeanu, 
este evidentă șt simțită la tot pasul 
de către puglliști. Preocuparea și pa
siunea pentru sportul cu mănuși ale 
președintelui secției. Dumitru Vasileseu 
(participă aproape zilnic la antrena
mente), ca șl dragostea față de pro
fesia aleasă a antrenorului ion Hău au 
făcut ca secția, de puțină vreme în
ființată, să se mindreascâ cu rezul
tate dintre cele mai bune. A. S. Chimia 
are o echipă de juniori completă, care 
a ocupat locul I în campionatul șco
lilor profesionale din ministerul de 
resort. Din selecționata județeană, 
participantă la competiția ..Cupa Mus
celului", fac parte 7 elevi ai antrenorului 
Hău. In meciul cu selecționata Tehe
ranului. cea maî frumoasa evoluție 
dintre pugiliștii localnici a avut-o Mu
gurel Gitan, de la Chimia, iar la 
campionatele de juniori de la Cluj, 
unul dintre marile talente pe care le-a 
evidențiat competiția a fost tot un e- 
lev al antrenorului Ton Hău (necunos-

Aceste 
ciuda

JUNIORII SE REMARCA
Asociația sportivă Chimia (antrenor 

Ion Hău) dispune de o secție de box 
model, în care activează peste 25 de 
tineri elevi al școlilor generale si

cilt ca boxer) : Paul lancu. 
rezultate au fost obținute în 
pregătirii într-o sală de 6x8 m.

Explicația apariției acestei 
de tineri talentațl, care 
vor readuce boxul craiovean pe culmi 
nu de mult atinse, poate fi găsită în 
inițiativa comisiei locale de specialitate 
de a intensifica munca de pregătire 
a Juniorilor. ‘

pleia 1e 
sperăm —

Mihai TRANCA

PLANȘA
curs figurează unificarea sistemului de 
predare a lecțiilor de antrenament la 
copii și juniori, analiza contribuției 
fiecărui antrenor la promovarea de 
elemente In loturile reprezentative, 
analiza arbitrajelor prestate la cam
pionatele naționale și la ultima ediție 
a C.M. de scrimă de la Viena.

• Scrimerii din 
beneficiază de o 
odihnă pentru refacere fizică. Unii 
dintre el sînt la mare, alții la munte. 
Activitatea propriu-zisă și-o vor relua 
imediat după 1 septembrie. în cadrul 
cluburilor respective. Obiectiv princi
pal — întrecerile Balcaniadei de scri
mă din noiembrie de la Atena.

• La Palatul pionierilor, in cadrul 
clubului sportiv „Cutezătorii», se fac 
intense pregătiri pentru reluarea acti
vității, odafă cu noul an școlar. De 
remarcat faptul că antrerioare coordo
natoare a secției de scrimă este prof. 
Maria vicol, niaestră emerită a sportu
lui. (T. St.)

• In
S.U.A. și 
ționați în 
ține în zilele de 14 și 17 august 
meciuri de verificare, la Buzău 
și, probabil, la Ploiești. Compor
tarea lor în aceste partide va con
stitui criteriul de selecție pentru 
definitivarea echipei ce va. face 
deplasareâ.

• In campionatul pe echipe, 
secțiile bucureștene Metalul și Ra
pid vor alcătui o singură forma
ție. La categoria grea, combinata 
bucureșteană a primit aprobarea 
să-l folosească pe dinamovistul 
llie Dascălu, care altfel ar fi ne
voit să stea în inactivitate, fiind

Iul Ion Alexe.rezerva
• La

7 și 10 
au fost
Motorul
Craiova.
mația arădeană să facă parte și 
componentul lotului național Pa
vel Nedelcea. I

un turneu organizat între 
august, în R.P. Ungară, 

invitați și pugiliștii de la 
Arad și Electroputere 
Este posibil ca din for-

CARACTERISTICI SUPERIOARE :
— LINIE ELEGANTA

— GABARIT REDUS
- IZOLAȚIE TERMICA MODERNĂ, 

BULA DE NIVEL SI PICIOARE REGLABILE 
PENTRU ORIZONTALITATE PERFECTA

CAPACITATE 70 LITRI
COIMSUM MIC DE ENERGIE ELECTRICA : 1,9 kWh 24 h 
= 0,57 lei/24 ore

PREȚUI 1.540 lei

SE VINDE Șl CU PLATA IN 10-15 RATE LUNARE
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AL STELEI(Urmare din pag. 1)

Ștefan COIDUM și jucătorii Crișului, surprinși la

A muncit 
s-a produs. 
Trebuia să 

Și-a scrîntit

TRIUNGHIUL DE SOC
CLUBUL STRĂZII

AȘTEAPTĂ

TATARU, IORDANESCU SI AELENEI

nei echipe. Țin minte — cum se 
poate uita așa ceva ? — cum pă
răseam stadionul, după un „egal" 
sau după o înfrîngere „acasă". 
Vorbeau privirile, gesturile, tăce
rile noastre. Vorbeau pașii noștri 
apăsați, ezitarea cu care ne pri
veam unii pe alții. Apoi, după cîte
va ceasuri, cei mai mulți dintre 
noi se îndreptau spre chioșcul din 
centrul orașului, și promenada du
minicală era întreruptă de o ciu
dată și melancolică adunare uma
nă. Merită să ne aducem aminte 
de formidabila duminică a victo
riei asupra Rapidului. Statuile se 
însuflețiseră, zilele grele erau date 
uitării, clubul suporterilor reve
nise la viață.

Știu că nu e plăcut să reamin
tești învingătorilor momentele lor 
de slăbiciune. Dar e atît de ome
nesc să te gîndești în zile liniști
te la acel freamăt ce-a stăpînit mii 
de oameni, legați de lupta unei 
echipe care traversa o incertitudi
ne. Știu cît de puternic a fost an
gajamentul moral 
Costică Rădulescu. 
de băieții lui. Știu 
timpul unui meci

al antrenorului 
atît de aproape 
că la Cluj, în 
de.sfășurat pe 

ploaie, tînărul antrenor a refuzat 
să-și pună bluza de trening, pen
tru că nu voia să o ducă mai bine 
decît jucătorii săi. Știam acest lu
cru și atunci cînd am scris în re
vista „Ateneu" cuvinte severe la 
adresa lui. Dar, acele cuvinte fă
ceau parte din disperarea mea. 
Acestea toate aparțin trecutului. 
Totul e bine cînd se sfîrșește cu 
bine. Acest proverb a încolțit în 
mintea unui suporter.

Bacăul așteaptă cu nerăbdare 
reînceperea campionatului. „Clu
bul străzii" a alcătuit de pe acum 
rele mai fanteziste formații. Plea
că Ene Daniel, vine Cizic, au fost 
descoperiți doi puști, senzaționali 
în campionatul județean, de la Ști
ința va fi promovat Pelea și tot 
așa. Acest febril sfîrșit de vară se 
stinge literalmente de dorul spor
tului rege. Mii de suflete așteaptă 
un sentiment de 
robinsonadele 
Mii 
tele 
vor 
care în orașul său de baștină a 
dovedit că o a doua tinerețe spor
tivă este posibilă.

Exagerările n-au nici un rost. 
Fotbalul e un joc, un spectacol, o 
convenție, la urma urmelor. îmi 
recitesc vorbele și văd că, furat de 
entuziasmul iminentului campio
nat, nu-mi pot stăpîni inflexiunile 
juvenile ale condeiului. Fie, nu-mi 
pare rău. Murim pe peniță, cum 
scria mai de mult prietenul meu 
lacoban. Mai ales acum, cînd aș
teptăm cu sufletul la gură explo
zia campionatului.

Moldovenii, se spune, sînt visă
tori, meditativi, romantici. Evolu
ția din ultimii ani a echipei din 
prima divizie confirmă pînă la un 
punct caracterizarea. într-o seară, 
robustul Ghiță mi-a mărturisit cu 
amărăciune că a avut foarte puțin

noroc în cariera sa sportivă.
ieșit total din formă, 
formidabil și minunea 
A ajuns în națională, 
apere la Guadalajara.
degetul în Mexic, la un meci fără 
miză. Apoi a văzut totul la televi
zor și nu cred că în acele momen
te era fericit. Pasele lui Dembrov
schi au ceva din singurătatea și 
melancolia matematicianului. Ne- 
delcu nu este numai un jucător și 

. un fost căpitan de echipă, ci un 
bărbat care a găsit în fotbal și în 
spiritul de 
lăspuns la 
bări despre 
lucrează la
stitutului Pedagogic. „Clubul stră
zii" nu iubește un unsprezece 
abstract, ci o frumoasă adunare 
de bărbați, un destin colectiv.

Cînd se gîndesc la Sport Club 
Bacău, mulți dintre noi sînt ten
tați să emită judecăți legate de 
comportarea slabă din ultima 
parte a trecutului campionat, 
uitat cam prea 
vorba despre singura echipă 
club din tara noastră care a ajuns 
în turul al IV-lea al unei competi
ții continentale. Uităm repede. Așa 
e fotbalul.

Să sperăm că actualul campio
nat va afla forțele regrupate, mo
ralul refăcut, tribuna presei ame
najată ca lumea și clubul suporte
rilor plin de voie bună, 
bui, probabil, luate și
Dar asta e treaba specialiștilor. 
Eu nu mă pricep la - ■ - -
am scris un articol

camaraderie sportivă 
o sumedenie de. între- 
existență. Sorin Avram 
catedra de fotbal a In-

S-a 
repede că este 

de

Vor tre- 
niște măsuri.

fotbal. Eu 
sentimental.

Nu mi-e greu să-i adun în holul 
hotelului din Rîmnicu-Vîlcea pe Ior
dănescu. Aelenei și Tătaru, Pe primii 
doi îi găsesc împreună, așezați comod 
în fotolii, nunînd probabil la cale — 
într-o discuție cu voce joasă. — cine 
știe ce nouă formulă secretă de mar
care a golurilor viitoare. Pe Aelenei 
îl găsesc la ieșirea din camera televi
zorului și acceptă, cu plăcere provoca
rea la o discuție, renunțîjid pentru 
o jumătate de oră la cartea pe care 
avea de gînd s-o înceapă. Acum, cei 
trei centrali ai militarilor sînt din 
nou gata — teoretic de astă dată — 
să șuteze la noarta... fotbalului.

— Multă lume te vede, Puiule. în 
națională. Iar dacă toamna și antre
norul Angelo Niculescu te vor număra 
printre bobocii tricolori, va trebui să 
alegi. Ori Dumitrache. ori Tătaru...

— Dumitrache e un mare fotbalist. 
ÎI stimez și acum, ca totdeauna, chiar 
dacă, dună sezonul slab, unii și-au 
întors fata de la el. Mi-a mărturisit 
cit de greu este tricoul de tricolor. 
Si m-a avertizat în același 
Cînd am fost liber m-am dus 
deauna să-1 văd cum joacă si 
am avut cite ceva de învățat 
el. Două sau trei execuții I 
meci mal adaugă de fiecare dată ceva 
la prețuirea mea pentru el. Cu Gigi 
m-aș împăca, tot așa de bine. Sîntem, 
în plus, legați de atîtea lucruri ! Nu 
știu. E foarte greu de ales...

Pare vădit încurcat, dar ajutorul 
sosește urgent — ca o veritabilă pasă 
de „un-doi” din fotoliul lui Tătaru.

— Dacă nea Angeio ar putea să 
joaee cu trei vlrfuri...

„Cu trei vîrfuri..." Fără să ne dăm 
seama, l-am angajat și pe Aelenei

timp... 
; întot- 
mereu 
de la 

într-un

prin tema convorbirii noastre. 11 în
treb :

— în ceea ce te privește, ai 17 ani 
și ceva. Ai, — se spune — un viitor 
mare înainte, dar și pe... Iordănescu 
si Tătaru.

— Pînă acum nu ni-am gindit la 
asta. Rămîne, totuși, o problemă. Tot 
ce am știut, ce știa și ce voi ști. cel 
puțin un an de acum înainte, e că 
trebuie să joc bine cînd intru pe te
ren, să marchez în timp scurt și să 
mă... ingraș. Dacă îmi vei pune între
barea peste un an sau doi. răspunsul 
va fi același, sau poate altul.

Dar, fiind cel mai mare la .cei 23 
de ani ai săi, Tătaru finalizează si 
de astă dată :

— Eu știu cum o să răspundă: 
nu vorbind, ei făptuind. Dacă trans
piră în continuare ca acum, va ajunge 
un fotbalist bun. Și fotbaliști buni 
care să stea pe tușă, eu unul n-am 
văzut încă.

..Profesorul” Constantin apare și el 
— al patrulea „îrtaintaș" al discuției 
noastre — lingă elevii săi. Ne axăm, 
din ce în ce mai mult, pe modalitățile 
tactice la care Steaua va apela pentru 
a pune pe cei doi favoriți ai tribune
lor și pe urmașul lor, în cit mai multe 
poziții de șut, care să fie tot atîtea 
goluri sigure. Dar, „profesorul” are 
multe secrete, despre care, diplomat, 
evită să vorbească. Așadar, sacul cu 
surprize al Stelei nu s-a terminat ! 
Remarc, totuși, un lucru : că tactica 
steliștilor nu este o schemă fixă, în
vățată de pe tablă. Că un antrenor 
bun îsi subordonează intențiile par
ticularităților de ioc și talentului 
„vîrfurilor" din echină.

Radu TIMOFTE

din primele antrenamente ale acestui sezon 
Foto : Dragoș NEAGU

ORADEA SPERA PENTRU FOTBAL

siguranță de la 
inimosului Ghiță. 

de ochi vor să surîdă la fen- 
lui Dembrovschi. Mii de mîini 
să-1 salute pe Sorin Avram,

Excursie la Cimpina
Cu ocazia deplasării la Cimpina 

a echipei Progresul, pe data de 15 
august. în vederea susținerii me
ciului cu Poiana (prima etapă a 
campionatului diviziei B), clubul 
din str. Dr. Staicovici organizează 
o excursie cu autocarul. înscrierile 
se pot face în zilele de 9. 11 și 13 
august între orele 17.30—20.00 în 
str. Doamnei nr. 2.

Fază de la antrenamentul de ieri al echipei Dinamo Portarul Cavai blo
chează prompt un atac inițiat de Dumitrache.

Foto : Theo MACARSCHI

IERI, DINAMO S-A ANTRENAT

ÎN FAMILIE
Campioana țării Dinamo București a 

întilnit Ieri după-amiază, propria-i e- 
chipă de tineret. După un joc plăcut, 
presărat cu multe faze de poartă, vic
toria a revenit surprinzător cadeților 
cu scorul de 2—0 (1—0). prin puncteie 
înscrise de Petre Victor și Batacliu. An
trenorul D. Nicolae-Nicușor a întrebuin
țat următoarea formație : Constantines- 
cu-Dobrftu, Nunwelller III, Sioenescu, 
Deleanu, Sătmăreanu II. Dinu, SAlceanu, 
Doru Popescu, Dumitrache, Florian Du
mitrescu. După cum se observă au lip
sit Radu Nunweiller și Lucescu, ușor 
accidentați.

Cine cunoaște Oradea — și, mai 
ales, cine-i cunoaște pe orâdeni — 
știe cu cîtă înfrigurare a așteptat 
orășul de pe Crișul Repede reveni
rea fotbalului autohton pe prima 
scenă a țării, cîți pumni au stat 
strînși — săptămîni de-a rîndul — 
pentru șansa echipei lui Vlad, cit 
de mare a fost speranța localnicilor 
și cit de temperamental s-a mate
rializat bucuria lor finală, răsplata 
uqor eforturi știute numai de ei.

Vremea aceea a exuberanței — 
cînd orădenii coborîseră cu toții 
în stradă, șalutînd cu frene
zie înapoierea Crișului în divizia A 
— a trecut, și a trecut 
repede, lăsînd loc alteia, 
cumpănirii, din care — 
dialogurile „fierbinți" 
Teatrului — temerile 
alungate definitiv.

Prea bine știu orădenii că în ul
timii arii, divizia A a fost crudă cu 
noile promovate și că doar C.F.R 
Cluj a făcut excepție de la o lege 
nescrisă — cine promovează acum, 
retrogradează la anul ! — căreia 
i-au căzut victime, pe rînd, Pro
gresul, A.S.A. Tg. Mureș, C.F.R. Ti
mișoara...

recunoscute meri- 
echipei.

cund Vlad — cu 
te în propășirea

în cele din urmă, tentația unui 
dialog cu Ștefan Coidum a învins, 
de-a lungul ideii că impresiile nou
lui venit sînt mai diverse și mai 
șocante, mai puțin ruginite de ru
tină sau de convenție :

— Atmosfera din Oradea este 
favorabilă fotbalului, mă simt foar
te bine, oamenii sint extrem de

o spri-

ambiția 
demon- 
resur.se

Aurel PĂPĂDIE coresp.

parcă prea 
a grijilor și 
se simte în 
din Piața 
n-au fost

• STEFAN COIDUM : „PERIOA
DA'ACEASTA — A SCHIMBĂRII 
CONCEPȚIEI JUCĂTORILOR — 
ESTE DECISIVA PENTRU SOARTA 
CRIȘULUI" • PENTRU O ECHI
PA DE ELAN, SPERANȚA ESTE 
O OBLIGAȚIE • MOLDOVAN Șl 
SUCIU — „PIESELE DE GREUTA
TE" ALE ECHIPEI • VARA VII
TOARE, LA ORADEA, NIMENI 
NU VA SUFERI PENTRU FOTBAL...

★
Pentru a afla care este curentul 

de opinie ce caracterizează la acea
stă oră lumea fotbalistică a Ora- 
dei, reporterul a ezitat între a-1 a- 
lege drept interlocutor pe antreno 
rul Coidum — el însuși sosit do. 
curînd în perimetrul sportiv al 
Crișului — sau a invita la cuvînt 
pe unul din oamenii — ne-am gîn- 
dit în primul moment la președin
tele Mera sau la antrenorul se-

cel

Pregătiri, meciuri amicale
Astă-seară în nocturnă, pe stadionul 

Republicii 
RAPID — ALTAY

JIUL SE ANTRENEAZĂ LA DEVA
IZMIR

Stadionul Republicii din 
găzdui azi după amiază 
sânt cuplaj fotbalistic. ... _ 
de la ora 18, cadețil Rapidului 
tîlnl pe divizionara C Electronica 
bor. în nocturnă (de la ora 19,45) meci 
vedetă : Rapid va primi replica 
mației turce Altay Izmir. * 
partidă. Rapidul va alinia 
„11“ : Răducanu — Pop, Bor. 
Codrea, Dinu, Angelescu, 
Ene Daniel, Neagu, Codreanu. 
ve vor fi : Rămureanu, Ștefan, 
Marin Stelian și Petreanu.

Capitală va 
un intere- 

In deschidere, 
vor in- 

O-

. .. for-
In această 

următorul 
Lupescu, 

Năsturescu, 
Rezer- 
Mușat,

Azi, Ia Brașov
STEAGUL ROȘU — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA

Steagul roșu și Universitatea 
iova se întîlnesc azi intr-țin 
verificare. Meciul este 
stadionul Tineretului cu începere 
la ora 17 șl constituie pentru 
ultimul test înaintea jocului de 
miriicâ, din cadrul Cupei ~ ' 
cu formația turcă Altay Izmir.

Cra- 
joc de 

programat ne 
de 

gazde 
du- 

Balcanice,

FARUL
Mîine, la Constanța
— RACING CLUB BEIRUT

libaneză Racing Club Beirut, 
de Ionică Bogdan, va în- 
un turneu în țara noastră, 

i replica 
va

de la Jiul se antrenează în 
la Deva, unde Ieri au sus- 

com- 
din lo- 

Eugen 
prin go- 
Naidin ;

Fotbaliștii 
aceste zile 
ținut un joc de verificare în 
panla divizionarei C. Mureșul 
calitate. Elevii antrenorului 
Iordache au învins cu 2—1. 
lurlle marcate de Grigore și 
pentru gazde a înscris Tarcu.

Azi, Jiul va juca la Timișoara cu 
C.F.R., iar duminică de „Ziua Mine
rului" cu Stahl Riesa, la Lupeni.

Ion Simion — coresp.

MINERUL GURA HUMORULUI 
CLUJ 1—3 (1—2)C.F.R.

C.F.R. Cluj a jucat la Gura Humoru
lui cu echipa locală Minerul (div. C). Au 
învins clujenii, cu scorul de 3—1 (2—1): 
autorii golurilor : Vișan (min. 5), Pe
tre Gheorglie (min. 25). Roman (min. 
80), respectiv Olteanu (min. 20).

„U“ CLUJ — STAHL RIESA 0—0

amabili, condițiile pentru fotbal 
excelente.

— Vorba cîntecului : toate bune 
și... la vară cald !

— Trebuie să recunosc că 
mai greu e cu jucătorii...

— Nu v-au primit, oare, cum se 
cuvenea ? Simțiți vreo reținere clin 
partea lor ? — am întrebat.

— N-am de ce să mă plîng din 
punct de vedere al angajării la 
efort. Balogh și Cociș dau tonul li
nei pregătiri asidue, la care se ali
niază întregul lot.

— Atunci de ce e mai greu cu 
jucătorii ?

— Pentru că n-au prea fost în- 
vățați cu munca la antrenamente. 
Perioada aceasta — a schimbării 
concepției jucătorilor — este deci
sivă pentru soarta echipei. Din fe
ricire, băieții au înțeles că nu exis
tă cale de mijloc și că oricine va 
încerca să mă păcălească la antre
namente se păcălește singur ! ha 
Crișul se muncește cu sîrg și re
zultatele nu vor întîrzia să apară...

— Sperați în rămînerea echipei 
în divizia A ?

— Pentru o echipă de elan cum 
e Crișul, speranța este o obligație.

— Asta vrea să însemne că...
— ...nu vom retrograda! S-a ter

minat cu o asemenea nefastă tra
diție. Vara viitoare, la Oradea, 
nimeni nu va suferi pentru fotbal.

— Afirmația dumneavoastră este 
o supoziție împărtășită — desigur

— de toată suflarea fotbalistică a 
Oradei. Pe ce argumente 
jiniți ?

— In primul rînd. pe 
unei echipe care vrea să 
streze că are mai multe
decît să ciștige — fără prea mari 
emoții — o serie a diviziei B. ?1- 
poi, pe atașamentul jucătorilor pe 
care ii simt băieți harnici și ascul
tători, gata să se arunce in foc 
pentru echipa lor... In sfîrșit. pe 
valoarea deosebită a unora dintre 
ei, pe jocul lui Moldovan. Suciu. 
Cociș sau Lucaci, ca să citez nu
mele de la care aștept cel mai 
mult.

— La București, se aud voci cere 
zic că Dinamo a greșit cedîndu-l 
pe Moldovan. Chiar și în schim
bul lui Sătmăreanu II...

— Nu vă pot răspunde decît că 
Moldovan — dacă nu va confunda 
laptele cu țuica și ora 9 seara cu 
9 dimineața — are toate șansele să 
ajungă un mare fotbalist

— Și Suciu ?
— Cînd am venit aici, mi s-a 

spus că e un mofturos, un talent 
care joacă numai cînd vrea și care 
nu prea vrea... Cred că oamenii au 
exagerat. Suciu mi se pare un ju
cător care dublează calitățile teh
nice cu o conștiinciozitate — pînă 
acum 
că nu

— riguroasă. Vreau să cred 
mă va dezice..

★
zice că la meciul de antre-...Se 

nament cu Dinamo, Ștefan Coidum 
a fost aplaudat — pentru prima 
oară în viață, mărturisește — la 
scenă deschisă. împărțind aplau
zele cu Moldovan, jucător pe care 
Oradea l-a înfiat cu o dragoste 
trufașă.

...Se zice că doctorul Vasile Frîn- 
culescu, această mare inimă bătînd 
lîngă fotbal, mulțumit de recepti
vitatea jucătorilor în materie de 
odihnă și alimentație, ar fi declarat 
„băieții vor rămîne in 
ani !“.

...Se zice că, duminică 
Piața Teatrului, într-o 
febrilă, s-a auzit de mai

A zece

seara, în 
discuție 

..... __  multe ori
întrebarea „N-avem portari 
loare ! Ce ne facem și
n-a găsit vreun răspuns...

între atîtea zvonuri, un 
de necontrazis : Oradea ___ „„
febril reîntîlnirea cu cel mai bun 
fotbal al țării.

Trăiește și speră.

de va- 
nimeni

adevăr 
trăiește

Ovidiu IOANIȚOAIA

■

CÎȘTIGĂTORI DE AUTOTURISME LA LOZ ÎN PLIC

CONCURS DE ÎNOT LA CLUBUL 
ELEVILOR

Clubul elevilor din Tg. Mureș, cu 
sediul de vacantă Ia lsaza de agre
ment și sport Mureșul, organizează 
sub îndrumarea Comitetului munici
pal U.T.C. diferite concursuri spor
tive. printre care cele de înot se bu
cură de o popularitate deosebită. La 
primul concurs, desfășurat în noul 
bazin de dimensiuni olimpice (termi
nat în această vară) au participat 
SO de tineri, care s-au întrecut la 
trei probe — 50 m liber, 50 m bras 
și 50 m spate — pe două categorii 
de vîrslă : pînă la 15 ani și peste 
15 ani. Lauteații, elevii Maria Kiss, 
Magda Kurta, Cornel Nilca, Ștefa'.l 
Solomon. Petru Oprea. Marius Orha. 
Andrei Magvari și Ștefan Szabo au 
fost răsplătiți cu numeroase premii.

Așadar, o frumoasă inițiativă care, 
sperăm, va fi pusă în aplicare Și 
prin alte locuri.

I. PAUȘ 
corespondent

PASIUNEA UNUI PENSIONAR

Tn Municipiul Gh. Gheorghiu-De.i, 
toată lumea il cunoaște pe Ion Papa- 
dopol. ..Nea Ionică”, cum îi spun cu- 
nosculii. este un mare animator al 
sportului, este unul din acei oameni 
care se bucură de orice realizare pe 
plan sportiv a concetățenilor săi. Tn 
același limp, el participă nemiilocit. 
cu vorba si fapta, la mărirea bazei

materiale a sportului din cetatea chi- 
miștilor. Astfel, în iunie 1968, cînd 
se studia posibilitatea amenajării în 
localitate a unui parc de cultură și 
sport. Ion Papadopol a venit cu un 
plan propriu de care s-a legat cu 
trup și suflet, avînd spriiinul orga
nelor locale de partid si de stat. Co- 
ordnnînd voluntar acțiunea de ame
najare a parcului (format din două 
terenuri de baschet, unul de volei, 
unul de tenis, un stadion mic de 
fotbal — dat în folosință — și un te
ren bituminizat de handbal, cu 4 000 
de locuri), acest animator al sportu
lui a prestat el însuși, alăturf de ti
neret. peste 2 500 ore muncă. Si a- 
ceasta este numai una din faptele 
cu care pensionarul Ion Papadonol. 
în vîrstă de 62 de ani, și-a cîștigat 
stima și respectul celor care-1 încon
joară.

Gh. GRUNZU 
corespondent

MINIFOTBAL LA ARAD 
Șl TIMIȘOARA

(
Din inițiativa Comitetului munici

pal Arad al U.T.C.. în orașul de pe 
Mures s-a dat startul în campiona
tul de minifotbal ăl municipiului, 
la care participă 20 de echipe. Aces
tea poartă denumi"-! tradiționale ca 
U.T.A.. Gloria. Știint.a (echipa stu
denților timișoreni aflat! în practică 
la Arad) etc. . . Plăcută si intere
santă. această formă de desfășurare 
a jocului de fotbal a atras atenția 
multor iubitori de sport, dovadă fiind 
faptul că la locurile primei etape, 
care s-au desfășurat ne terenul de 
la „ștrand" (amenaiat special tn 
acest scop), au asistat peste 3 000 de 
spectatori. La sfîrsitul competiției, 
organizatorii vor oferi primelor cla
sate diplome și premii în materiale 
sportive.

Asociația sportivă Tehnometal din 
Timișoara a organizat și ea un cam
pionat intern, al cărui act final s-a 
consumat o dată cu partida decisivă 
dintre echipa „dispecerilor” și cea a 
„secțiilor”, cîștigată de prima for
mație.

Putem afirma, deci, că în locali
tățile de mai sus, minifolbalul se 
bucură de o... maxl-organizare.

Petre PETRIȘOR 
corespondezi

VINATORII SI PESCARII PRAHOVENI 
ÎN CONCURS

Cele de mai jos nu sînt nici po
vești vînătorești, nici farse de-ale 
pescarilor. Sînt aspecte autentice din 
activitatea vînătorilor și pescarilor 
sportivi din județul Prahova, a că
ror asociație funcționează cu 15 fi
liale. numărînd 3 000 de membri, 
din care 142 de juniori și 136 de eo
nii. Recent, în cadrul asociației, a 
început un concurs de preselecție 
în trei etape la probele de talere 
skeet și talere aruncate din șanț. La 
proba de talere sheet au participat 
Ia prima etapă 16 vînători. primul 
loc fiind ocupat de juniorul B To- 
nologeanu din Ploiești, care a doborît 
17 din cele 25 de talere aruncate.

Nici pescarii nu au fost uitati. De 
curînd, sportivii selecționați din fi
lialele teritoriale au. . . tăcut împreună 
la un concurs desfășurat ne halta 
Pleașa. Nu ne rămîne decît să le 
urăm. . . poftă bună la saramură.

M. SIMA 
corespondent

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE"

La Făgăraș s-au desfășurat între
cerile etapei județene a cupei sus- 
amintite la următoarele discipline : 
fotbal, handbal (băieți si fete) și 
oină. Concursurile, urmărite de nu
meroși spectatori, au fost dominate 
de sportivii de la Recolta Prelmer 
(fotbal). Recolta Hălchin 
fete și băieți) si Recolta 
(oină).

(handbal 
Șercaia

V. LA7ĂR
corespondent

AU PRIMIT ÎNVESTITURA 
DE „CAVALERI Al FLUIERULUI"

Timn de mai bine de cinci luni 
s-a desfășurat în Orașul Victoria 
un curs de arbitri de fotbal, absolvit 
cu succes de marea majoritate a ele
vilor. S-au remarcat viitorii „cava
leri ai fluierului”. Maria Mihai si 
Nicolae Luca. Ei au trecut toate 
examenele cu calificativul foarte 
bine.

Se cuvine să subliniem si aportul 
adus de președintele colegiului jude
țean de fotbal — Rrasov. Aurică Ff- 
‘imie. care a condus o serie do lec
ui sț a dat up însemnat cr»r|qn 
înincmiren tematicii acr-tn;

Gh. MATEI 
corosnan'lopi

Echipa 
antrenată 
treprinde _.. ______ .... ,___
tn primul meci ea va primi 
formației Farul Constanța. Partida 
avea loc pe data de 6 august.

UNIVERSITATEA CRAIOVA ȘI-A 
RELUAT PREGĂTIRILE LA RIȘNOV

După întoarcerea din Franța, fotba
liștii de la Universitatea Craiova și-au 
reluat- imediat pregătirile în 
noului sezon. Marți, la clubul 
sitar a avut loc o ședință de 
a activității din campionatul 
prilej cu care au fost numiți 
norul secund — C. Deliu — șl 
echipei — dr. D. Șerban.

Ieri după-amiază, întregul lot al U- 
niversitătii a plecat la Rîșnov, unde 
tși va continua pregătirile pînă în 
ziua de 14 august. Tn această perioadă, 
cralovenii vor susține și cîteva me
ciuri amicale, de verificare (primele 
joi șl duminică), în compania echi
pelor Tractorul și Steagul roșu Bra
șov —(tineret).

vederea 
univer- 
analiză 
trecut, 
antre

mediau 1

înaintea plecării în turneul 
hoslovacia, „U“ Cluj a întîlnit 
tr-un meci amical internațional, 
mațta Stahl Riesa 7______
Deși studenții au- dominat, jocul de«- 
fășurîndu-se în marea majoritate in
tr-un singur sens 
peților, tabela 
pînă la urmă 
„U“ Cluj

din Ce- 
în- 

for- 
(R. D. Germană).

marea majoritate 
spre poarta oas- 

de marcaj a 
neschimbată.

Stahl Riesa 0—0. 
Antrenorul Ștefan Onisie a

: Ștefan (min. 46 Moldovan) 
Crețu, Pexa, Solomon, Mihăilă 

46 — Cîmpeanu), Anca. Stîncel 
46 Sudi), Uifăleanu, Munteanu 
46 iordache), Adam, Lică (min. 
Mocanu).

în continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră, Stahl 
Riesa întîlnește azi, la Făgăraș, pe 
Chimia.

PROGRESUL

Paul Radvani

VOINȚA

rămas
Așadar,

folosit

(min. 
(min. 
(min. 

75 D.

— coresp.

BUCUREȘTI

In cadrul 
fectuează în 
campionat, formația Progresul 

susține azi, pe stadionul din 
Staicovici, o partidă 

în compania echipei
C). Meciul va începe la

pregătirilor pe 
vederea începerii

care le e- 
noulul 
Bucu-

Pe lista marilor 
„Loz în plic“ se

cîștigători la 
adaugă, 

noi și noi participanți din toate 
colțurile țării. Iată cîțiva dintre 
ultimii cîștigători : DUMITRESCU 
CONSTANTIN — Băicoi — Slcoda 
s. 100 ; STURMER DIETER — 
Reșița — Dacia 1100; SOFICAN 
GH. CONSTANTIN — Mărăcineni, 
Argeș — Moskvici 408 ; ION ION 
— Slobozia — Moskvici 408; MO- 
ȘUȚIU GELU AUREL — Cluj — 
Dacia 1100; CONSTANTINESCU 
FLORIAN — Buzău — Dacia 1100 
ș.a.

Numai cine joacă poate cîștiga I 
e TRAGEREA LOTO de mîine 

va fi televizată în direct din stu
dioul de televiziune eu începere 
de la ora 19,10.

Astăzi ULTIMA ZI pentru pro
curarea biletelor.

zilnic.
Extragerea I : 12 31 10 17 16 34.
Fond de premii : 1 698 628 lei din care 

1 204 589 lei report cat. 1.
Extragerea a n-a : 14 23 32 25 30.
Fond de premii: 700 293 lei din care 

242 829 lei report cat. A.
Plata premiilor va începe în Capitală 

de la 12 august pînă la 18 septembrie;
1 la 18 sep-în țară de la 16 august pînă 

tembrie 1971 inclusiv.

CtȘTIGURILE TRAGERII
DIN 30 IULIE 1971

LOTO

rești va 
str. Dr. 
ri fi ca re 
(divizia 
17.

de ve-
Voitița 

ora

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 

NR. 34 DIN 4 AUGUST 1971

Fond general de premii : 2 398 921 lei 
din care 1 447 418 lei report.

Extragerea I : Categoria 1 : . ____
100% a 100 000 lei și 1 variantă 10'1 
10 000 lei; a 2-a : 5.05 a 16 853 lei: 
6.9 a 12 334 lei; a 4-a : *' ‘ 
5-a : 82,6 a 1 030 lei;
445 lei.

Report categoria 1 :
Extragerea a H-a

variante a 25 -#>2 lei; _
D : 16,8 a 4 394 lei; E :
F : 26,25 a 2 812 lei; Z :

Report categoria A : 144 828 lei.
Ciștigul de 100 000 lei de la extragerea 

I categoria 1, 100% a revenit participan
tei SIMION ALEXANDRA din Bucu
rești.

1 variantă 
o a 

. a 3-a : 
24,5 a 3 474 lei: a 
a 6-a : 191,35 a

: 64 057 lei.
Categoria B :

C : 10,7 a 6 898
22.2 a 3 325
1 022,9 a 100

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

Cu frei ambarcațiuni de valoare
nu se poate ține sus cota canotajului!

(Urmare din pag. I)

meni nu pune la îndoială capaci
tatea excepțională (și de altfel do
vedită) a campionilor mondiali ai 
probei de 2 + 1 (Ștefan Tudor, Petre 
Ceapura și Gheorghe Gheorghiu), 
dar pentru noi importantă era în 
acest moment formarea unei am- 
barcații de 4 fără cîrmaci și a al
teia de 2 fără cîrmaci.

— Competiția de la Snagov v-a 
ajutat să rezolvați problema selec
ției ?

— Ne-am ghidat după capacită
țile demonstrate de coneurenți în 
special în proba de dublu. Din 
membrii echipajelor clasate pe 
primele trei locuri vom alcătui o 
formație de 4 și una de 2. Sarci
na antrenorului Dumitru Popa, care 
se ocupă de lotul masculin, este 
ușurată de faptul că toți candidații 
aparțin clubului Dinamo. Noi apre
ciem că — pentru a avea șanse — 
trebuie suiți în aceeași barcă Eme- 
ric Tușa, Dumitru Grumuzescu, Du
mitru Ivanov și Uie Oanță, care de 
altfel, nu de mult, la Lucerna, au 
făcut proba calităților lor învin- 
gîndu-i pe campionii mondiali. Pen

tru echipajul de 2 ar rămîne ast
fel Francisc Papp și Ivan Cacencu, 
de asemenea rodați în competiții 
internaționale.

— Ce v-ați propus în perspecti
vă olimpică ?

— Tn primul rînd să evităm gre
șelile de pregătire și mai ales de 
selecție din trecut. Apoi, să confir
măm valoarea ambarcațiilor de 
2 + 1, 2 f.c și 4 f.c„ alcătuite cu 
destulă trudă, dar care și-au și fă
urit un renume pe plan mondial. 
Sarcina nu este ușoară, mai ales 
în întrecere cu extrem de puterni
cele formații ale R.D.G. și U.R.S.S., 
ocupantele locurilor fruntașe în ie
rarhia neoficială a canotajului mon
dial. N-am uitat, cum vi s-ar putea 
părea, nici de fetele noastre, dar ca
notajul feminin încă nu și-a cîști
gat dreptul de a figura în progra
mul olimpic. Noi facem toate de
mersurile pentru promovarea pro
belor feminine — nedreptățite pînă 
acum — la Jocurile Olimpice.

— La 18 august încep, la Co
penhaga, campionatele europene 
masculine de canotaj academic, la 
care participă și coneurenți români.

Ce așteptați de la această impor
tantă competiție care, prin partici
parea unor echipaje extracontinen- 
tale, capătă o semnificație de-a 
dreptul mondială ?

— Cred că pentru toate țările 
prezente la start, întrecerile aces
tea nu înseamnă doar un simplu 
test pentru viitor, ci de-a binelea 
o probă preolimpică. Aici se mă
soară forțele în funcție de adver
sari, aici se dezvăluie ultimele 
noutăți în materie de tehnică și 
de alcătuire a formațiilor. Ce aș
teptăm noi ? Am dori ca rutina
tul cuplu Tudor—Ceapura să re
editeze performanța maximă, pen
tru a se impune definitiv atenției 
lumii canotajului și a lua o op
țiune morală pentru Jocurile O- 
limpice de la MOnchen. Pretindem, 
din partea echipajului de 4 f.c., 
să urce pe podium, adică să nu 
se lasș învins de nici o barcă, în 
afară de cele aparținînd R.D.G. 
sau U.R.S.S., a căror înaltă va
loare de concurs este recunoscută 
unanim. Sîntem mulțumiți dacă 
de astă dată echipajul de 2 f.c. 
reușește să se califice în plutonul

finaliștilor. Pretențiile noastre sînt 
conforme cu realitățile și nu în
trec posibilitățile băieților.

— Dincolo de această etapă 
tranzitorie în preparativele pentru 
Jocurile Olimpice, ce-și dorește 
federația ?

— In primul rînd un sprijin mat 
substanțial în achiziționarea de 
ambarcațiuni de bună calitate, 
potrivite cu nivelul înalt atins de 
canotorii noștri. în al doilea rînd, 
am dori ca asociațiile sportive* 
cluburile și mai ales antrenorii 
de specialitate să înțeleagă că 
fără pregătirea unei pepiniere se
rioase progresul canotajului ro
mânesc nu este posibil. In ra
port cu media de vîrstă a candi- 
daților olimpici din alte țări, r- 
prezentanții noștri sînt prea ma
turi, deci la limita maximă a po
tențialului lor, fără perspective 
prea îndepărtate. Creșterea junio
rilor este o muncă delicată, dar 
care trebuie efectuată pentru a a- 
sigura schimbul de mîine și mal 
ales pentru a crea o bază largă de 
selecție loturilor naționale.

resur.se
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COMENTARII DUPĂ VICTORIA CUPA BALATON
Echipa României pe locul III

DE ATLETISMÎNAINTEA

„CUPA DAVIS" INTER-ZONE

TENISMENILOR ROMÂNI

AU CISTIGAT

MILENA REZKOVA-HUBNEROVA 
(Cehoslovacia) campioană olimpică și euro
peană la săritura în înălțime, deține anul a- 
cesta o performanță de 1,85 m. care o a- 

nunță printre favoriteleprobei la C.E.

“'•A

lume
HANDBALISTELE MAGHIARE wtas»*to>

Propuneri de noi date pentru finala Brazilia — România
NEW DELHI, 4 (Agerpres). — 

Comentînd meciurile din semifina
lele interzonale ale „Cupei Davis" 
acest campionat mondial neoficial 
pe echipe al tenisului, corespon
denții agențiilor internaționale de 
presă subliniază performanța echi
pei României care, pentru a doua 
oară în decurs de trei ani, reu
șește să se califice în finala inter- 
zone, ultimul act al întrecerii îna
intea întîlnirii cu deținătoarea tro-

SUEDIA CÎȘTIGĂ

fiCUPA GALEA" '71
(Agerpres). — Ediția 
a competiției de tenis

VICHY, 4 
din acest an 
„Cupa Galea", rezervată echipelor 
de tineret, a luat sfîrșit la Vichy 
cu succesul selecționatei Suediei. 
Tenismenii suedezi au învins în fi
nală cu scorul de 5—0 echipa Fran
ței. Pentru locul trei, echipa Spa
niei a întrecut cu 4—1 reprezenta
tiva Ungariei.

feului. ,.România luptă cu ambiție 
pentru a disputa al doilea „Chal- 
lenge-round“ (meciul cu dețină
toarea Cupei, respectiv echipa 
S.U.A.), notează comentatorul agen
ției REUTER. Românii, care au 
învins la Delhi cu 4—1 echipa In
diei, vor întîlni acum selecționata 
Braziliei, țintind spre marea finală 
programată la începutul lunii oc
tombrie la Charlotte (Carolina de 
Nord) cu selecționata S.U.A.". Spe
cialiștii evidențiază jocul foarte bun 
al lui Ilie Năstase, care a fost ne
întrecut în meciurile cu indienii, 
demonstrînd întreaga gamă a ta
lentului său, care l-a consacrat ca 
unul dintre cei mai buni jucători 
din lume în ultimii ani.

Comentatorii agențiilor ANSA" 
(Italia) și FRANCE PRESSE re
marcă, de asemenea, frumoasa 
comportare a tenismenilor români 
Ilie Năstase și Ion Tiriac, care au 
eliminat echipe deosebit de puter
nice în actuala ediție a ,,Cupei Da
vis", printre care Iugoslavia, R. F. 
a Germaniei și India.

BUDAPESTA, 4 (prin telefon de la 
redacția ziarului Nepspori). Tradițio
nala competiție de handbal feminin, 
dotată cu „Cupa Balaton" a luat sfîr
șit marți după amiază în localitatea 
Veszprem.

O mare surpriză s-a înregistrat în 
meciul pentru locurile 1—2, în care 
s-au întîlnit formațiile Ungariei și 
R. D .Germane. La capătul unei apri
ge dispute, handbalistele maghiare au 
reușit să învingă cea mai puternică 
echipă la ora actuală în handbalul 
feminin cu scorul de 10—9 (4—4). In 
jocul pentru ocuparea locurilor 3—4, 
selecționata României a învins pe cea 
a Iugoslaviei cu scorul de 15—5 (9—1), 
confirmînd revenirea ei în formă. De 
altfel, interesant de subliniat în a- 
ceastă privință este faptul că în ul
tima partidă a preliminariilor, dispu
tată duminică, echipa română a cedat 
la mare luptă în fața selecționatei 
ungare, cîștigătoarea turneului. Me
ciul, transmis în direct de televiziu
nea maghiară, a furnizat o dispută 
excelentă și s-a încheiat cu victoria 
handbalistelor maghiare : 13—10 (5—5).

Clasamentul final arată astfel : 1. 
Ungaria ; 2. R. D. Germană : 3. Româ
nia ; 4. Iugoslavia ; 5. Olanda ; 6. 
Veszprem.

în exclusivitate pentru Sportul Cine va

SIMPOZION INTERNATIONAL
PE TEME DIN

ISTORIA SPORTULUI
La Madrid s-a desfășurat 

simpozion organizat de Comitetul 
pentru istoria sportului, de pe lin
gă U.N.E.S.C.O. In ultima zi a lu
crărilor s-a prezentat referatul 
„Dezvoltarea ideilor olimpice de la 
Pierre de Coubertin și pînă în zi
lele noastre". Simpozionul a fost 
precedat de un seminar de studii 
privind doctoratul în educația fi
zică, problema formării profesorilor 
de educație fizică și istoria educa
ției fizice. La aceste reuniuni au 
luat parte specialiști din 18 țări. 
Următoarele reuniuni de acest gen 
vor avea loc în 1972 la Lisabona, 
în 1973 la Buenos Aires, și în 1974 
la Praga.

un

Sub semnul întrebării continuă 
să stea datele de disputare ale fi
nalei inter-zone, 
chipele Braziliei și României, la 
Sao Paulo. După 
ziliană a propus 
cu o zi începerea întîlnirii (14, 15 
și 16 august), o telegramă a comi
tetului de organizare a competiției 
anunță că meciul poate fi amînat 
cu o săptămînă, avînd ca nou ter- 
men-limită data de 22 august. Ur
mează ca forurile de resort, ale ce
lor două țări, să cadă de acord a- 
supra acestor date de calendar.

care va opune e-

ce federația bra- 
noi date, decalînd

Mk *

fi selecfionat?

TURNEUL
DE LA

DE HANDBAL
BRATISLAVA

(Agerpres). — Turneul 
masculin de handbal

PRAGA, 4 
internațional 
de la Bratislava a fost cîștigat de 
echipa CZG Bratislava cu 4 punc
te, urmată de formațiile Dynamo 
Berlin — 4 puncte, KPS Bmo — 3 
puncte și Dozsa Debrecen — 1 
punct.

în ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
CZG Bratislava — Dynamo Ber
lin 11—9 (6—6) ; KPS Brno — 
Dozsa Debrecen 18—18 (9—9).

Moi victorii ale poloiștilor români

„EDIȚIA DE LA

VA FI CEA MAI

DIN ISTORIA
declară dr

HELSINKI
REUȘITĂ

CE."
Jozsef Sir (Ungaria)

O dificilă — și totuși plăcută (!) 
— problemă trebuie rezolvată dă, 
conducerea federației de atletism 
din R. D. Germană : Cine vor fi cei 
trei concurenți (numărul maxim ce 
pot fi înscriși la o probă) care vor 
participa la aruncarea greutății în 
apropiatele C.E. de la Helsinki ? Nu 
mai puțin de 6 atleți din R.D.G. au 
obținut în acest sezon rezultate de 
peste 20 m : H. Briesenick 21,00 m; 
J. Rothenburg 20,92 m ; H. P. Gies 
20,64 m ; D. Hoffman 20,60 m ; U. 
Grabe 20,43 m ; D. Prollius 20,15 
m 1 Primele patru performanțe sînt 
cele mai bune realizate în Europa 
anul acesta.

țara
dr.

Zilele trecute ne-a vizitat 
reputatul specialist maghiar 
Jozsef Sir, membru în consiliul 
I.Ă.A.F. și A.E.A., președintele ju
riului de apel la marile competiții 
atletice ale lumii. Personalitate 
marcantă a vieții sportive interna
ționale, d-sa a fost în tinerețe un 
excelent sprinter, al cărui record 
pe 100 m (10,4) a rezistat trei de
cenii pe tabelele celor mai bune 
performanțe din Ungaria. Iată un 
scurt interviu cu dr. Sir, realizat 
de unul din corespondenții noștri 
din Cluj :

— Ce noutăți prezintă apro
piata confruntare 
fală ?

conțineți-

țioase vor contribui la obține
rea unor rezultate de valoare?

— Desigur, mai ales dacă timpul 
Va fi și el de partea atleților.

— Ce șanse acordați sporti
vilor români la Helsinki ?

— Ii cunosc foarte bine pe atle- 
ții dumneavoastră. Unii dintre ei au 
șanse apreciabile de a urca pe po
dium. Sportivii români se pot în
toarce de la Helsinki cu cel puțin 
4 medalii. Carol Corbu, Cornelia 
Popescu, Ileana Silai, Valeria Bu- 
fanu și oricare din aruncătoarele de 
disc — Lia Manoliu, Argentina Me
nis, Olimpia Cataramă — au lati
tudinea să aleagă... felul medalii
lor.

NOII CAMPIONI MONDIALI 
LA TIR CU ARCUL

La Knaversmire (Anglia) au luat 
sfîrșit întrecerile celei de-a 2,6-a 
ediții a campionatelor mondiale 
de țir cu arcul.

La feminin, titlul suprem a fost 
cîștigat de sportiva sovietică E. 
Gapcenko, care a totalizat 2 380 
puncte, performanță ce constituie 
un nou record mondial. Pe locul 
secund s-a clasat D. Wilber (S.U.A.) 
— 2 371 puncte, urmată de M. 
Maczynska (Polonia) — 2 326 punc
te și J; Szozler (Polonia) — 2 292 
puncte. Pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de Polonia cu 6 907 puncte, 
undată de U.R.S.S. — 6 866 puncte 
și S.U.A. — 6 832 puncte.

Concursul masculin s-a încheiat 
cu victoria americanului J. Wil
liams — 2 445 punc.te (nou record 
mondial), secundat de K. Laaso- 
nen (Finlanda) — 2 381 puncte. 
Clasament pe echipe : 1. S.U.A. — 
7050 puncte ; 2. Finlanda — 6 979 
puncte ; 3. Canada — 6 931 puncte.

VARNA. 4 (prin telefon). — în 
cea de a doua zi a turneului inter
național de polo ce se desfășoară 
în localitate, echipa României a 
susținut două partide, realizînd tot 
atîtea victorii. în primul meci, po
loiștii români au avut ca adver
sară formația Poloniei. După: două 
reprize, selecționata noastră condu
cea cu 6—2. în continuare însă, ea 
a oprit în mod cu totul nejustifi
cat „motoarele" și în locul unei vic
torii categorice a fost nevoită să 
se mulțumească cu un scor la li
mită : 7—6 (4—1, 2—1, 1—2, 0—2). 
în finalul partidei, poloiștii români 
au comis multe greșeli, au ratat 
numeroase oVazii și o lovitură de 
la 4 metri (CI. Rusu).

I. Somogy (Ungaria) a condus 
următoarele formații : ROMÂNIA : 
Slăvei (Frățilă) — CI. Rusu 3, Zam
firescu 2, C. Rusu 1, D. Popescu 1, 
Mihăilescu. M Popescu. Novac 
Frîncu ; POLONIA : Kodlubaj — 
Cegielski, Bednarski 1, Biegala 2, 
Samuraj 1, Mazurkewicz 1, Pibo- 
rowski, Balah. Goralski, Kosmok 
I, Tworek.

în partida următoare, reprezenta
tivei române i-a fost opusă echipa 
Cehoslovaciei. De data aceasta,. re
prezentanții noștri, fără Huber și 
Lazăr, care sînt bolnavi, au reali
zat un succes mai concludent : 8—4 
(1—1, 3—1, 1—1, 3—1), situîndu-se, 
după trei etape, în fruntea clasa
mentului. Poloiștii români au do
minat clar, fructificînd majoritatea 
contraatacurilor. P. Lebedev 
(U.R.S.S.) a condus bine formațiile: 
ROMANIA : Frățilă (Slăvei) — D. 
Popescu 3, Cl. Rusu 1, C. Rusu 1, 
Zamfirescu 1, Mihăilescu 1, Novac 
1, Frîncu, M. ~ 
SLOVACIA :
Salati, Karasek 1, Berlanski 1, Bot- 
lik, Rienovski. Tkac, Kalinka 
Szel, Cestenicki, Matejovic.

Alte rezultate : Cehoslovacia 
Suedia 6—3 (2—1, 1—1. 1—1, 2—0); 
Bulgaria — Suedia 9—8 (2—2, 6—3, 
0—2, 1—1). Echipa României va 
întîlni, în continuare, selecționata 
orașului Varna, iar în ultima zi va 
susține meciul decisiv cu repre
zentativa Bulgariei.

Popescu ; CEHO- 
Kladek — Kolarik,

2,

Federației 
la Helsinki

— Din însărcinarea 
Internaționale, am fost 
de mai multe ori pentru a pune la 
punct — împreună cu comisia de 
organizare — cele mai mici amă
nunte pentru buna desfășurare a 
campionatelor europene. Sînt con
vins că ediția jubiliară a X-a — 
va fi cea mai reușită din scurta 
Istorie a „europenelor". Să nu 
uităm, întrecerea are loc cu un an 
înaintea J-O. de la Miinehen. Deci 
ea va prilejui excelente posibilități 
de verificare a forțelor înaintea 
marii confruntări de anul viitor. In 
ceea ce privește aparatura tehnică, 
la Helsinki vor fi depășite toate 
realizările precedente. Rezultatele 
vor fi înregistrate, selectate, trans
mise și afișate electronic pe pa
nouri uriașe. Cronometrajul electric 
va fi asigurat de firma Longines. 
In sprijinul oficialilor vor fi folo
site diferite aparate video, pentru 
supravegherea sosirilor și a aler
gărilor în turnantă (pe tartan nu 
rămîn urme...). Aceste instalații 
vor permite „repetarea" și deci 

soluționarea momentelor litigioase.

— Pregătirile acestea minu-

Interviu consemnat de
P. RADVANI
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CRONOMETRUL ELCTRONIC

Integral bazate pe cronome
traj electronic, întrecerile atleti
ce ale Olimpiadei de la Milnchen 
vor oferi spectacolul unor linii 
de sosire eliberate de șirul cro- 
nometrorilor. Un sistem fotogra
fic, dublat de impresiunea gra
fică a timpilor, va face imposi
bilă orice eroare. Formula — a- 
doptată și la actuala ediție a 
campionatelor europene ■— pare 
a fi ideală, dar ea pune, după 
cum se știe, toate recordurile

CEL MAI... STUPID GOL 
AL SECOLULUI

într-adevăr, un gol stupid 
fost marcat în meciul dintre e- 
chipele Grazer A.K. și Watens 
din prima ligă austriacă. în pau
za meciului, unul dintre supor
terii clubului G.A.K. l-a ținut 
prea mult de vorbă pe porta
rul Zoran Mișici, iar coechipierii 
acestuia nu au observat că încep 
repriza a doua fără goal-keeper. 
Cînd, în fine, Mișici a apărut pe 
teren, în plasa echipei sale toc
mai se odihnea impasibilă... 
mingea.

a

FRAZIER — OPTIMIST
Recenta victorie a lui Cassius 

Clay în meciul cu Jimmy Ellis 
nu l-a impresionat în nici un fel 
pe Joe Frazier, deținătorul titlu
lui suprem al „greilor". El a vă
zut meciul într-o transmisie te
levizată pe ecran mare, într-o 
sală din Philadelphia. „Ellis", a 
spus Joe „a boxat stupid, iar 
Mohammad Aii, în nota clovne
riilor sale obișnuite. Cu mine, 

. asemenea trucuri nu merg, deoa
rece eu sînt un luptător și cine 
mă întîlnește în ring, trebuie să 
lupte. Sînt campion și le voi ară
ta ce înseamă asta. Cît privește 
meciul Clay-Ellis, eu puteam 
face un spectacol mai bun in 

■compania fiului meu, care are 
11 ani !Obișnuitele butade ale 
campionilor boxului profesionist.

O FRINA A RECORDURILOR?

hocheiul, 
și tenisul, 
credincios

medalii olimpice vor trebui 
alerge mai repede.

COPIII MINUNE Al

GLUMELE „SOLITAREI"

— Accra — sînt legiti- 
„Asociația boxerilor a- 
peste 50 de copii între

li

f

de la Nilrburgring, din 18 con- 
curenți, P.bsi s-a clasat pe locul 
VI, fiind prima dintre cele pa
tru femei care au luat startul. 
Cîteodată, însă, excelenta schi-

Roși Mittermaier, celebra schi
oare vest-germană (23 de ani), 
este pe cale sâ devină tot atîț 
de cunoscută și în lumea auto
mobilismului. Recent, pe pista

oara da dovadă ca stapmește 
mai bine porțile de slalom decît 
virajele de beton. Iat-o în două 
ipostaze, la un alt concurs: la 
start și la finiș — în șanț...

de distanțe sub un decalaj de 
15 sutimi de secundă (timpul fi
zic necesar pentru reacția unui 
cronometru manual). Astfel, un 
alergător pe 100 m, înregistrat 
electronic cu 10,6 ar fi realizat 
la o cronometrare manuală 10,5 
sau chiar 10,4. Deci, candidații 
la 
să

Actorul sovietic Igor llinski 
este unul dintre cei mai cunos- 
cuți interpreți ai Teatrului Mic 
și ai televiziunii din Moscova. 
Deși a împlinit de curînd 70 de 
ani, el interpretează în momentul 
de față peste 20 de roluri în 
seriale T.V., film și teatru, unele 
dintre ele fiind legate de activi
tatea sportivă. El a declarat că a 
practicat în viață atletismul,

în capitala statului african 
Ghana 
mâți la 
matori"
7 și 12 ani, care își dispută cu 
înverșunare titlul de campion la 

,mini-muscă“ (greuta- 
25 kg). Faptul ar 
ca o ciudățenie 
meciurile dintre

categoria „i 
te între 22 și 
apărea poate 
locală, dacă 
copii, disputate după toate nor
mele și sub atenta supraveghere 
a oficialilor și medicilor, nu s-ar 
bucura și în alte țări africane

BOXULUI GHANEZ
de o popularitate crescîndă. In
teresant este și faptul că, deși 
animați în timpul reprizelor de 
un puternic spirit combativ, 
mini-boxerii din Ghana au foar
te bune rezultate, la învățătură, 
sînt liniștiți și evită ieșirile vio
lente cu copiii de vîrsta lor.

LA 70 DE ANI ACELAȘI ÎNDRĂGOSTIT DE SPORT
gimnastica, fotbalul, 
dar în special crosul 
cărora le-a rămas
pînă azi. în alocuțiunea ținută 
în fața colegilor care l-au săr
bătorit cu ocazia împlinirii ve
nerabilei sale vîrste, septuage
narul llinski s-a adresat astfel 
invitaților : „Practicați sportul, 
mișcarea, chiar acum. Poftiți la 
dans!..,

Prima femeie din istoria 
vigației, care a traversat Atlan
ticul, singură, la bordul unui vas 
cu pînze, este Nicoletta Millens- 
Woker, din Anglia, sosită recent 
la New-York, după o călătorie 
de 45 zile. Navigatoarea, de pro
fesie psiholog, a declarat că nu 
a întîmpinat greutăți prea mari, 
cu excepția surprizei produse de 
apariția în larg a unor balene. 
Excelentul său umor s-a mani
festat cu ocazia întîlnirii cu un 
mare vas de pasageri francez, 
pe care, după obișnuitul salut de 
pavilioane, l-a întrebat prin sem
nalizare dacă nu cumva... 
nevoie de vreun ajutor.

Se pare că Briesenick — primul 
european și al patrulea în lume, 
după R. Matson, N. Steinhauer și 
Al. Feuerbach (în sală), care a a- 
runcat peste 21 de metri — întru
nește toate sufragiile, fiind neîn
vins în 1971. Pentru celelalte două 
tocuri, Rothenburg și Gies sînt cei 
mai îndreptățiți aspiranți, întrucît 
dețin a 2-a și a 3-a performanță, 
iar la recentele campionate națio
nale au ocupat în această ordine 
locurile doi și trei.

Totuși, Hoffman este deținătorul 
titlului european cucerit Ia Atena 
și în mod normal unui campion 
trebuie să-i fie acordată șansa de 
a-și apăra coroana. Și atunci...

DON OUARRIE 19,8 PE 200 M-
RECORD MONDIAL EGALAT

în cadrul concursului atletic al 
Jocurilor sportive Paname. icane, ja- 
maicanul Don Quarrie a egalat recor
dul mondial pe distanța de 200 m cu 
timpul de 19,8. Alte rezultate ; Al. 
Feuerbach (S.U.A.) 19,76 m și K. 
Salb (S.U.A.) 19,10 m la greutate ;
Debbie Brill (Canada) 1,85 m Ia înăl
țime (record) ; S. Prefontaine (S.U.A.) 
13:52.5 — 5000 m. în seriile probei 
de 100 m femei. Iris Davis (S.U.A.) 
a realizat 11,2, iar în cele ale pro
bei de 400 m (f). Aurelia Penton 
(Cuba) 53,7 și Marilyn Neufville (Ja
maica) 53,8.

tt La Helsinki : Lasse Viren 7:54,0 
pe 3000 m și Yrjolae 19,54 m — greu
tate (record).
~ • In campionatele' naționale ale 
-—Jl-i, la Sollentuna, Isaksson aSuediei, __  _______
sărit 5,30 m, iar Blomqvist 5,20 m la 
prăjină.

O La Loeben (Austria) : Ilona 
senbauer 1.82 m — înălțime, iar 

m Ia disc (record).
★

triunghiulară de la 
încheiat cu succesul

nitzer 62,10

Gu- 
Rei-

FOB FI PREZENȚI LA HELSINKI
Federația de specialitate din Ce

hoslovacia a selecționat 38 de atleți 
pentru C. E. de la Helsinki. Printre 
aceștia : Bohman (10,2 — 100 m), 
Nadenicek (13,4 — 110 m garduri), 
unul din marii favoriți ai probei, 
Moravec (2,19 m), Palkovski (2,16 
m) și Borodac (2,16 m) la înălți
me, Broz (7,88 m — lungime), Fi- - 
scher (16,55 m — triplusa.lt), Danek 
(64,78 m 7— disc), Proskova (1,84 m), 
Hubnerova (1,83 m) și Karbanova 
(1,80 m) la înălțime femei.

Irlanda va fi reprezentată de 9 
atleți. dintre care remarcăm pe

McSweeney (46,4 — 400 m), Murphv 
(3:41,4 1500 m) și Walsh (53,9 —
400 m feminin).

★
Lotul sportivilor finlandezi va 

cuprinde 45 de atleți. O singură 
absență de marcă — cea a lui Ne- 
vala, care este accidentat. Vor fi 
prezenți însă, printre alții, Koukko- 
hao (400 m), Holmen, Viren, Va- 
atainen (5 000 m și 10 000 m), Salin 
(400 m g), Alarotu, Ivanof (prăji
nă), Siitonen, Kinnunen (suliță) ș.a,

întîlnirea 
tislava s-a 
ehipelor Poloniei (masculin) și Unga
riei (feminin). Iată și rezultatele fi
nale : Polonia-Cehoslovacia (m)
121—101 ; Polonia-Ungaria (m) 126— 
96 ; Cehoslovacia-Ungaria (m) 121— 
102 ; Ungaria-Polonia (f) 76—70 ; Un- 
garia-Cehoslovacia (f) 88—58 : Polonia- 
Cehoslovacia (f) 89—57. Rezultate teh
nice : Zsivotzky (U) 71,56 m — cio
can ; Kobuszewski (P) 
— lungime ; Kulcziski

Bra- 
e-

(m)

7.67 m
(P) 50,6

— 400 m g ; Mikloș (U) 84,92 m
— suliță ; Moravcik (C) 8:35,8 — 3000 
m obstacole ; G. Balogh (U) 22,8 — 
200 m (f), record ; I. Bognar (U) 17,93 
m — greutate (f), record ; Wierzbow- 
ska (P) 2:04,8 — 800 m (f) ; Zientars- 
ka (P) 54,4 — 400 m (f).

A Yves Leroy (20 ani) a stabilit 
un nou record al Franței la decatlon 
cu 7658 p. Cîteva din rezultatele sale : 
7,70 m — lungime ; 1,96 m — înăl
țime ; 15,3 — 100 m g și 4,30 m — 
prăjină.

Turneu/ internațional feminin de volei
(Urrnare din pag. 1)

deau că româncele nu vor mai re
zista, cunoscută fiind vigoarea cu 
care jucătoarele sovietice luptă de 
la începutul și pînă la sfirșitul ori
cărui meci. Nu a fost însă așa, 
fetele noastre făcînd din nou un set 
— al treilea — excelent, în care 
alături de jucătoarele menționate 
mai sus a ieșit în evidență Mariana 
Popescu. Ele au condus lupta de Ia 
un capăt la altul, încheind victo
rioase și ridicînd scorul la 2—1. E- 
forturile considerabile depuse în a- 
ceastă parte a jocului au impietat, 
.asupra randamentului echipei, care 
în continuare slăbește ritmul și per
mite jucătoarelor sovietice mereu 
rulate de antrenorul Ghivi Ahvle- . 
diani să preia inițiativa și să se 
impună clar în setul patru. Mai bine 
pregătite la capitolul fizic, acestea 
mențin superioritatea și după pauza 
regulamentară de 5 minute și cîștigă 
setul decisiv și cu aceasta partida 
după două ore și 5 minute de joc.

Formațiile : ROMANIA : Rodica 
Popa (Eva Klein, Georgeta Popa), 
Florentina Itu (Venera Zaharescu), 
Eugenia Rebac, Aurelia Ichim (Ana 
Chirițescu, Maria Cengher), Mariana 
Popescu (Carolina Hatură), Mariana 
Baga. U.R.S.S. : L. Bergen (R. Sali- 
kova, I. Leontieva), T. Sariceva (M. 
Batutite), N. Smoleeva, L. Bulda
kova L. Scetinina (T. Semionova, 
A. Rostova), I. Rîskal. Au arbitrat 
bine R. Trhuly (Iugoslavia) și A. 
Herman (R. F. a Germaniei).

în continuarea programului s-au 
întîlnit formațiile Bulgariei și Re

publicii Federale a Germaniei. Spor
tivele bulgare au trebuit să facă 
eforturi serioase pentru a depăși 
neexperimentata garnitură vest- 
germană în fața căreia a pierdut 
suprinzător un set. învingătoarele 
au făcut cel mai slab meci din a- 
cest turneu, absolut toate jucătoa
rele comportîndu-se sub valoarea 
reală. De la învinse s-a remarcat 
din nou Ingrid Lorentz, una dintre 
cele mai bune trăgătoare ale tur
neului. Au arbitrat foarte bine G.

Fortuna (România) și Pan-Te-Kun 
(R, P. D. Coreeană).

In ultimul meci echipa R.P.D. 
Coreene a întrecut pe cea a Ceho
slovaciei. Au arbitrat foarte bine 
C. Armășescu și C. Mușat (Româ
nia). Competiția continuă 
turneele finale, la care 
U.R.S.S., România, R.P.D. 
și Cehoslovacia (locurile
Bulgaria, R. F. a Germaniei și Ro- 
mânia-tineret (locurile 5—7).

vineri cu 
participă 
Coreeană
1-4) și

UN SET CU... THEDA HOCH
(Antrenoarea echipei R. F. a Germaniei)

„Am fost foarte onorați de Invita- 
țla Federației române de a participa 
Ia acest mare turneu, alături de e- 
chipe celebre pe plan mondial care 
vor fi prezente — cîteva dintre ele 
— și la Jocurile Olimpice de la Mîln- 
chen. Unicul scop ai formației R.F. 
a Germaniei este acela de a învăța 
de la partenerele de întrecere as
pectele mai delicate ale 
Fiindcă vom fi gazdă ia 
Olimpice și trebuie să facem figură 
onorabilă. Unica speranță în “ 
turneu este să putem cîștiga, 
camdată, un set-două în finala 
tru locurile 5—7. Nu ne facem, 
iluzii că putem evita ultimul 
Este al nostru, o știm. Dar 
viitor, cînd sperăm că vom fî din 
nou prezenți la această valoroasă 
competiție de pe litoralul românesc, 
dorim să arătăm publicului că am 
învățat ceva din înfringerile de 
acum. Echipa este tînără și lipsită 
de experiență, dar peste un an va 
fi pusă la punct sub aspectul teh-

jocului. 
Jocurile

acest 
<leo- 
pen- 
insă, 

loc. 
anul

nlc și va race cu siguranță progres» 
ce se vor concretiza în "evoluții de 
calitate. Deja trăgătoarea noastră 
principală, Ingrid Lorentz, care are 
numai 20 de ani, a lăsat o impresie 
deosebită. Mulți dintre colegii mei 
prezenți aici și-ar dori-o în loturile 
lor. Nu este vorba de lipsă de mo
destie. Este un adevăr — flatant 
pentru noi — care poate fi confir
mat de toată lumea.

De cind urmăresc acest turneu, 
două jucătoare ml-au făcut o im
presie deosebită : cea cu nr. 3 din 
echipa României (n.n. — Floren.ina 
Itu). care mi se pare voleibalista 
ideală, suplă și cu lovituri de atac 
puternice, și nr. 9 din eellipa U.R.S.S. 
(n.n. Inna Rîskal) jucătoare com
plexă, parcă făcută pentru acest 
sport. In ce privește echipa Româ
niei, cred că ea se 
Olimpiadă, deoarece 
progres evidertt față 
zut-o anul trecut la

va califica la 
mi se pare în 
de cum am vă- 
Varna“.

TELEX © TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
Rezultate din cadrul Jocurilor Pan
americane de la Caii (Columbia) :
baschet feminin : Cuba — Ecuador
72—38 ; Brazilia — Columbia 98—45 ; 
Mexic — Canada 64—61 ; volei mascu
lin : Brazilia — Canada 3—0 ; Colum
bia — Bahamas 3—0 ; Argentina — 
Chile 3—1 ; volei feminin : S.U.A. —
Bahamas 3—0 ; Mexic — Peru 3—1.
In competiția de haltere, la cat. pană, 

- --------- mexicanului '~
nuel Mateo, cu un total de 

de fotbal, echipa 
a Învins cu scorul de 2—1 
Canadei, iar selecționatele 
și Trinidad Tobago au terminat Ja e- 
galitate : 1—1.

(Elveția) — Vaganian (U.R.S.S.) 1—0 ;
Hausner (Cehoslovacia) — Ogaard (Nor
vegia) 1—0 ; Barle (Iugoslavia) — 
Poutianen (Finlanda) 1—0.

victoria a revenit

turneul

Ma-
350 kg. In 
Columbiei 

formația 
Mexicului

Meciurile din prima zi a turneului 
internațional de fotbal (juniori) de la 
Grimstad s-au terminat cu următoa
rele rezultate : Olanda — Norvegia
2—0 (0—0) ; Danemarca — Elveția 2—0 
(1-0).

A început turneul final al campionatu
lui mondial de șali al juniorilor. Re
zultate din prima rundă : Ribly (Un
garia) — Naik (Franța) remiză; Htig

Etapa a 
tugaliei, 
km), a 
mingos, 
3h 26:48. 
duce portughezul J. Agostinho.
■

Cunoscutul motociclist italian Giacomo 
Agostini se dovedește1 imbatabil și în 
acest sezon. Luînd startul în cadrul 
„Marelui premiu ai Finlandei”, des
fășurat la Imatra, Agostini (pe „M.V. 
Agusta") a terminat învingător in 
două curse : Ia 350 cmc cu o medie 
orară de 143,500 km și Ia .500 cmc 
cu o medie orară de 145,100 km. în
trecerea rezervată motocicletelor de la 
clasa 250 cmc a fost cîștigată de spor
tivul englez Rodney Gould . (pe „Ya
maha"), urmat de australianul John 
Dodds (pe „Yamaha"). La Clasa 125 
cmc, pe primul loc s-a clasat Berry 
Sheene (Anglia) pe „Yamaha" cu o 
medie orară de 131,300 km.

18-a a Turului ciclist al 
Salgadas — Amarante 
revenit la sprint lui P. 
cronometrat cu timpul 
In clasamentul general

Por
tias 
no

de 
con-

Concursul internațional de 
(clasa 500 cmc), desfășurat în 
lltatea olandeză Liehtenvoorde, 
cîștigat de sportivul olandez 
Wolslnk, care a concurat pe o 
cicletă „Husqvarna1'. Pe locurile 
toare s-au clasat suedezii Kris 
margren („Husqvarna") și Arne 
fors („Yamaha").

motocros
1 ÎO'.'ă-
. a fost

Garrit 
moto- 
urmă- 
Ha.n- 
Lind-

In primul meci din cadrul competiției 
internaționale de hochei pe gheață 
„Thurn und Taxis" s-au întîlnit la 
Fiissen echipele E. c. Bad Toelz și 
E. V. Filssen. Victoria a revenii oas
peților cu scorul de 4—3 (1—1, 3—o.
0—2). Partida a fost urmărită de peste 
3 ooo de spectatori.

La Tunis s-a disputat dubla 
internațională de volei dintre

Algeriei. Im am- 
a revenit spor- 
masculin cu 3—1 
15—5), iar la fe- 

15—6, 15-11, 11—13,

ționatele Tunisiei și 
bele partide victoria 
tivllor tunlslenl : la 
(15—11, 14—16, 15—8,
minin cu 3—2 (8—15, 
15—2).

înfîlnire 
seiee-
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