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IN CINSTEA CONFERINȚEI 
NATIONAEE A PARTIDULUI

SI A CEFEI DEA 25A 
ANIVERSARI A REPUBLICII
tecuci: 0 entuziasta 
chemare la întrecere

SPORTIVII CLUJENI 
AU ELABORAT UN VAST 
PROGRAM DE ACȚIUNE

Antrenați in curentul de puternică emulație și amplă angajare crea
toare generat de apropiata Conferință Națională a P.C.R. și de 
aniversarea unui pătrar de veac de la proclamarea Republicii, spor

tivii, antrenorii și activiștii mișcării de educație fizică din județul Cluj 
iși intensifică eforturile pentru îmbunătățirea calitativă a muncii, iși 
suplimentează angajamentele la toate capitolele activității lor. Iată, de 
altfel, o sinteză a acțiunilor pe eare și le propun, intr-un amplu plan 
întocmit, recent, de către biroul C.JEFS Cluj :

In cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și aniversării a 25 de 
ani de la proclamarea Republicii, 
tinerii sportivi ai Uzinei de repara
ții auto (U.R.A.) din Tecuci au 
chemat la întrecere asociațiile spor
tive din întreprinderile și institu
țiile județului Galați, pentru orga
nizarea în cele mai bune condiți- 
uni a activității sportive de masă 
și turistice pe anul 1972, la urmă
toarele obiective :

• Intensificarea muncii politico- 
ideologice în rindul sportivilor, mo- 
bilizîndu-i la o activitate produc
tivă rodnică, pentru îndeplinirea 
ți depășirea sarcinilor de plan ;

• Organizarea campionatului a-

sociației sportive la cel puțin pa
tru discipline, dintre care să nu 
lipsească atletismul ;

• Desfășurarea unor întreceri în
tre secții, sectoare, brigăzi și echi
pe la ciclism, fotbal, volei, handbal 
și orientare turistică ;

• Angrenarea a cel puțin 60 la 
sută din numărul salariaților în 
excursii pedestre la fiecare sfîrșit 
de săptămină

• Organizarea, în cursul lunilor 
de vară, a patru duminici cultural-

V. ȘTEFANESCU — coresp.

(Continuare în pag. a 3-a)

12 000 DE PARTICIPANT! LA „CUPA 
DE VARA" Șl „CUPA 30 DECEMBRIE"

Din suita acțiunilor sportive de 
masă, închinate celor două mo
mente istorice ale anului se impun 
a fi remarcate cu deosebire com
petițiile festive : „Cupa de vară" 
și >,Cupa 30 Decembrie", întreceri 
care urmează să cuprindă peste 
12 000 de participanți din orașele 
și satele județului. Prevăzute a se 
desfășura în etape, pe asociații 
sportive, centre de comune, loca
lități, școli, licee și institute de 
învățămint superior, ele urmăresc, 
pe lingă o mobilizare masivă a ti
neretului spre exercițiul fizic, și 
ridicarea nivelului calitativ al în
trecerilor.

Sub semnul acelorași evenimen

te, au fost puse și competițiile de 
masă cuprinse în calendarul spor
tiv județean (Cupele pe ramuri de 
producție, Cupa tineretului — e- 
diția de vară, Cupa Femina, Cupa 
Eliberării, ca și cele planificate 
pentru sceli și facultăți), fapt ce 
a dus la creșterea numărului de 
participanți la 22 000.

în cadrul aceluiași capitol — al 
activităților sportive de masă — 
se prevede intensificarea acțiunilor 
turistice (cu vizitarea orașelor din 
țară, a obiectivelor industriale, so- 
cial-cul turale, a muzeelor și mo
numentelor naturii), a drumețiilor 
în împrejurimile localităților, și a 
serbărilor cîmpenești la locurile de 
agrement, pină la un număr (de 
acțiuni) in care să se îregistreze 
120 000 de participanți.

TREI LOCURI — ÎNTRE PRIMII 
ȘASE — LA J.O.

In plin efort ofensiv, Dinu Condurat îl copleșește pe Eduard Dubovski.
Foto : Paul ROMOȘAN

„INTERNAȚIONALELE44 DE TIR ALE ROMÂNIEI Mobilizați de exemplul viguros 
pe care îl oferă oamenii muncii 
în sectorul producției ca și în

DAN IIJGA (299 p!) CONDUCE IA PISTOl VITEZĂ
Francezul Michel Carrega a ciștigat 

,,Marele premiu Carpafi" la talere
Așa cum toată lumea se aștepta, capul de afiș al programu

lui celei de a treia zi, proba de pistol viteză (manșa I), a oferit 
celor prezenți pe poligonul Tunari o întrecere de mare atracti- 
vitate, de luptă aprigă și încheiată, după cele 30 de focuri, cu 
cifre excelente. Un punctaj excepțional a înscris reprezentantul 
nostru Dan Iuga — 299 p, pierzînd un singur punct la prima si
luetă din cea de a doua serie la 4 secunde. A urmat un grup 
de șase pistolari, printre care $î Ttfmpionul olimpic, Zapedzki, 
cu 297 p și 296 p. Ceilalți’ ti'fei'tâ'hdfdați olimpicii români, Tripșa, 
Roșea și Atanasiu au pierdut cite nouă puncte (primii doi) si 
respectiv, 7. Curioasă și simetrică evoluția lui Roșea. El a „mar
cat" cîte 47 p în fiecare serie de început la 8—6—4 secunde (8 sec 47-50 ; 6 sec. 47-50 ; 4 sec 47-50). 1

Concursul continuă azi, anunțînd o întrecere deosebit de Da- 
sionantă. H

Campionul lumii la talere aruncate din șanț, Michel Carrega, 
nu s-a dezmințit. După un început slab, el a revenit puternic, 
terminind învingător o probă cu mulți protagoniști de vrloare in
ternațională. Pentru locurile 2—3 a fost necesar un baraj de de
partajare între Hoppe și Geissler, ambii din R. D. Germană. Pri
mul s-a dovedit mai bun cu un punct.

Concurenții români au avut o comportare modestă, cel mai 
bun dintre ei fiind Ștefan Popovici, cu 187 t.

Nușa DEMIAN

(Con'inuare in pag. a 3-a)

Probabil că niciodată în istoria sa, 
patinoarul din Bd. Muncii nu va mai 
suporta asaltul atîtor spectatori ca în 
seara finalelor campionatelor euro
pene de box rezervate tineretului : 
8000 de iubitori ai pugilismului au 
făcut incinta neîncăpătoare.

In plină zi de vară, cu cerul senin 
trimițindu-și strălucirile prin lumi
natoarele patinoarului „23 August", 
tunetele de urale l-au purtat spre 
victorie la categoria semimuscă pe un 
admirabil tînăr clujean, Alexandru Tu
rei, care a boxat magistral, deși han
dicapat de o arcadă rănită în me
ciul anterior. Se poate spune că el 
J-a învins pe curajosul, dar dezorien
tatul Asen Nikolov (Bulgaria) cu un 
singur braț, cu cel sting, cu care 
a punctat decisiv timp de trei repri
ze, în directe eficace, repetate și im- 
parabile. Turei b.p. (5—0) Nikolov.

Dezmembrînd cu regularitate sis
temul defensiv al tînărului stîngaci 
Eduard Dubovski (U.R.S.S.), minat 
de propria sa vivacitate, Dinu Con
durat l-a potopit cu lovituri variate, 
determinînd pe arbitru să ofere boxe
rului sovietic cele 8 secunde de re
facere în prima repriză. Continuînd

CAMPIONII DE

Categoria semimuscă
Categoria muscă
Categoria cocoș
Categoria pană
Categoria semiușoară
Categoria ușoară
Categoria semimijlocie
Categoria mijlocie mică
Categoria mijlocie
Categoria semigrea
Categoria grea

TINERET Al EUROPEI PE 1972

Alexandru TUREI (ROMÂNIA) 
Dinu CONDURAT (ROMÂNIA) 
Valeri SOLOMIN (URSS) 
Vladimir LVOV (URSS) 
Simion CUȚOV (ROMANIA) 
Krysztof PIERWIENIECKI (Polonia) 
Aleksandr ZOROV (URSS) 
Nicolae BABESCU (ROMANIA) 
Vladimir LEMEȘEV (URSS) 
Vladimir MIRONIUK (URSS) 
Mihail SUBOTIN (URSS)

cu insistență ofensiva, măcinînd for
țele adversarului, dar și pe ale sale, 
mai ales in ultima repriză, Condurat 
obține o clară victorie la categoria 
muscă. Condurat b.p. (4—1) Du
bovski.

Printre brațele lungi, dar destul 
de fragile, ale lui Valeri Solomin

(U.R.S.S.), Marian Lazăr și-a făcut 
drum cu curaj, lovind des și destui 
de puternic. Din păcate, el nu a pu-

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

DE LA ORA 17,45, PE STADIONUL REPUBLICII

CAMPIOANE OLIMPICE SI EUROPENE, RECORDMANE MONDIALE 
IN TRIUNGHIULARUL ATLETIC ROMÂNIA-POLONIA-R.F. A GERMANIEI
© Fiecare probă are unul sau mai 

multe „capete de a£iș‘fc
© Cele două meciuri sînt și importante 

teste în vederea J. O. de la Miinchen

Realizînd în prima manșă 299 p, Dan Iuga 
are toate șansele să iasă învingător în dificila 
fi spectaculoasa întrecere de la pistol viteză 

Foto : Dragoș NEAGU

Două mențiuni pentru primele clasate la armă standard 3X20 
f senioare : ciștigătoarea, Baiba Zarinea (U.R.S.S.), a Înregistrat 
un rezultat foarte bun — 580 p (cu trei puncte peste 
mondial) — iar secunda,

Cit ți in pag. a 2 a, in

„SPORTUL ROMÂNESC
cadrul prezentării monografice
ÎN 40 DE SINTEZE"

recordul 
cubaneza MUzer, a obținut punctajul 

maxim la poziția în genunchi (200 o).
REZULTATE — „MARELE PRE

MIU CARP AȚI" — talere aruncate 
din șanț (200 t) : 1. Michel Carre
ga (Franța) 192 t (pe serii de cîte 
25 talere : 22—24—25—23—25—25— 
23—25), 2. B. Hoppe (R.D.G.) 191 t

JUDEȚUL VRANCEA C. COMARNISCHI
T. RĂBȘAN

(Continuare în pag. a 4-a)

VASILE TEODOR A CIȘTIGAT A 13-a EDIȚIE
A „CURSEI MUNȚILOR14

Arareori s-a întîmplat ca ultima 
etapă a unei competiții disputate 
pe ruta Brașov — Ploiești — Bucu
rești sau numai pe distanța Sinaia — 
Ploiești — București : 124 km (cum 
a fost cazul și cu cea de a patra 
etapă a celei de a 13-a ediții a 
Cursei Munților) să mai aducă ceva 
nou în clasamentul general al aler
gării. De fiecare dată, cicliștii se 
arată grăbiți să-și încheie conturile 
încă în penultima etapă, iar in ziua 
cînd fac cale-întoarsă spre Bucu
rești, spiritul de combativitate, fru
moasa rivalitate sportivă dispar, de
venind noțiuni abstracte, necunos
cute băieților.

Așa s-au petrecut lucrurile și 
ieri. Deși Cristian Tudoran, ocupan
tul locului II în clasamentul gene

ral (după 3 etape) era despărțit de 
Vasile Teodor cu numai 23 de se
cunde, nici el și nici echipierii lui 
n-au întreprins ceva prin care să 
întoarcă situația în favoarea lor, a 
clubului Steaua, pe care-1 repre
zintă. Am asistat la o etapă anostă, 
fără sare și fără piper, cu singu
rele momente mai animate ocazio
nate de sprintul final, de pe sta
dionul Dinamo. Aici a bătut la 
sprint Nicolae Gavrilă (Steaua I) 
cu timpul de 2 h 56:00. în același 
timp cu el au sosit : 2. R. Langan- 
ke (Dynamo Berlin), 3. *. Ciocan 
(Voința București), 4. M. Hrisoveri 
(C. S. Brăila), 5. Șt. Ene (Steaua I), 
etc. Clasament generai individual: 
1. Vasile Teodor (Dinamo I) 8 h 
24:52, 2. Cr. Tudoran (Steaua I) 8 h

25:22, 3. D. Stanca (Voința Bucu
rești) 8 h 26:06, 4 V. Miu (Di
namo I) 8 h 26:15, 5. R. Langanke 
(Dynamo Berlin) 8 h 26:17, 6. M. 
Eberhard (Dynamo Berlin) 8 h26:23, 
7. Al. Zaroschi (Dinamo I) 8 h 
26:49, 8. M. Rîndașu (Metalul Plo- 
peni) 8 h 26:53, 9. T. Drăgan (Di
namo II) 8 h 27:01, 10. V. Budea 
(Steaua I) 8 h 27:02. Clasament ge
neral pe echipe: 1. Dinamo I, 2. 
Steaua I, 3. Dynamo Berlin, 4. Me
talul Plopeni, 5. Voința București. 
6. Olimpia etc. în clasamentul ge
neral al cățărătorilor pe primul loc 
s-a plasat C. Grigore (Dinamo I) 
cu 7 p., urmat de C. Tudoran (Stea
ua I) 8 p, V. Teodor (Dinamo I) 
p etc.

Gheorghe ȘTEFANESCU
Fira Rafița: ultima cursă de an

trenament.

PALMARESUL

Atletele vest-germane au făcut sîmbătă dimineața un antrenament pe 
stadionul Republicii, intr-o pauză, Liesel Westermann (dreapta) șj Brigitte 
Berendonk (mijloc) au discutat — desigur, despre recordul Fainei Melnik...

— cu Lia Manoliu.

ÎNTÎLNIRILOR

ROMANIA _ R.F. A GERMANIEI

1965 — Constanța 49,5 p — 53 p

1568 — Osnabruck 46 p — îl p

1969 — Constanța $9 p — 76 p

1971 — Gerestried 53 p — 81 P

ROMANIA — POLONIA

1951 — Moscova 49 p — 75 P

1963 — Oradea 50 p — 67 p

1970 — București 66 p _ 71 p

1970 — Pitești 72 p — 63 p

1971 — Sczeczin 63 p — 72 p

Pe stadionul Republicii. începind 
de la ora 17.45. trei dintre cele mai 
puternice reprezentative feminine 
de atletism din lume — POLONIA, 
R. F. a GERMANIEI și ROMÂNIA
— vor lua startul în cadrul unui 
concurs socotit printre cele mai im
portante dm acest sezon. Este vorba 
de meciurile bilaterale pe care e- 
chipa României le susține cu se
lecționatele Poloniei și R. F. a Ger
maniei.

Această competiție de anvergură
— care reunește pe pista de elbî-

ASTĂZI, ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE FOTBAL

PUNCTE DE MARE ATRACȚIE ALE ETAPEI
Etapa de astăzi, a XXVIII-a, 

are de rezolvat cîteva probleme 
majore. E vorba de pronunțarea 
primelor verdicte în lupta pentru 
evitarea retrogradării, acolo unde 
se zbat acum nu mai puțin de pa
tru echipe. Meciul cel mai echi
librat din acest punct de vedere, 
pare să fie cel de la Cluj, unde 
CFR. revelația ultimelor etape, 
va întîlni echipa Steaua, cu gîndul 
la cele două puncte absolut nece
sare pentru a părăsi zona pericu
loasă. Și tot în această „horă fier
binte", Politehnica Iași va încerca 
sub Tîmpa să. nu piardă în fața 
Steagului roșu și să rămînă, astfel, 
in cursa pentru supraviețuire... Ne
liniștite sînt și echipele Petrolul 
li Jiul, și, în primul rînd, team-ul

JIUL - F. C. ARGEȘ, C. F. R. CLUJ-STEAUA, 
STEAGUL ROȘU-POLITEHNICA IAȘI, U. T. A.-PETROLUL

Toate partidele încep la ora 17,50

ploieștean, care va juca la Arad, 
acolo unde U.T.A. mai speră încă 
în... înfrîngerea F. C. Argeșului, la 
Petroșani, și, firește, în șansa sa 
la titlu. Âm enumerat, deci, și 
partidele hotărîtoare din vîrful pi
ramidei, meciuri care conferă a- 
cestei etape un plus de atracție și 
interes.

Desigur, mai sînț și locurile pen

tru Cupa U.E.F.A., la care se gîn- 
desc destule echipe, și din acest 
punct de vedere etapa are cîteva 
dueluri importante. Ne gîndim la 
partidele Farul — „U“ Cluj, A.S.A. 
Tg. Mureș — Rapid și chiar Di
namo — Sport Club Bacău. Așa 
îneît, din cea de a XXVIII-a etapă 
n-a mai rămas în afara calculelor 
noastre decît o singură partidă,

CLASAMENTUL LA ZI
1. F. C. Argeș 27 17 2 8 43—31 36
2. U.T.A. 27 13 7 i 45—2b 33
3. „U“ Cluj 27 14 5 8 37—25 33
4. A.S. Armata 27 12 7 8 29—28 31
5. Rapid 27 13 4 10 39—30 30
6. Sport Club Bc. 27 13 4 10 40—33 30
7. Steagul roșu 27 11 7 9 30—20 29
8. Dinamo 27 11 7 9 38—31 29;
9. Univ. Craiova 27 12 5 10 36—31 29

10. Steaua 27 9 8 10 Jl—24 26 :
11. Farul 27 8 9 10 25—33 25
12. Jiul 27 9 6 12 23—33 24
13. Petrolul 27 8 7 12 19—34 23 I
14. C.F.R. 27 7 7 13 22—33 21
15. Politehnica 27 5 11 11 28—39 21
16. Crișul 27 2 8 17 13—47 12

Crîșul — Universitatea Craiova, 
dar nu trebuie uitate, totuși, am
bițiile oltenilor care speră (și nu 
fără temei) să atingă la sfirșitul 
campionatului 35 de puncte — ceea 
ce ar putea însemna participarea 
la Cupa U.E.F.A.

tex și la sectoarele de aruncări și 
sărituri" ale stadionului Republicii 
atlete ce dețin 4 titluri olimpice, 6 
recorduri mondiale și 8 titluri de 
campioane ale Europei, precum și 
numeroase medalii de argint și 
bronz la J.O. și C.E. — capătă o 
și mai puternică semnificație prin 
faptul că se desfășoară în preajma 
Jocurilor Olimpice de la Miinchen 
unde, cu siguranță, multe dintre ele 
vor urca Pe podiumul laureatelor.

Inițial ne propusesem ca această 
avancronică să reliefeze punctele de

atracție ale reuniunii de astăzi după 
amiază. Ne-am aflat însă în impas 
atunci cînd am cercetat cu atenție 
lista participantelor pe probe, fie
care dintre ele prezentînd unul sau

(Continuare în pag. a 4-a)

Trena Szewinska — una dintre marile vedete ale reuniunii de astăzi — 
in cursa de 100 m in care a întrecut-o pe americanca Wyomia Tyus (me

ciul rolonia — 5’ U.A.).

GlNDURI 
Înainte 

DE START
înaintea oricărei mari confruntări 

sportive — așa cum este și triunghiula
rul atletic feminin ROMÂNIA — POLO
NIA — R.F. A GERMANIEI — este in
teresant să afli ppiniile, gîndurile, spe
ranțele competitorilor și antrenorilor 
lor. Ne-am aflat și noi printre protago
nistele reuniunii de astăzi și am cules 
cîteva impresii , pe care le reproducem 
în rîndurile ce urmează.

„Sînt convinsă — ne spunea Liesel 
Westermann — că orice concurs care 
adună In cercul de aruncări pe Mano
liu, Menis și discobolele noastre (de 
altfel, după cum știți, la startul triun
ghiularului vor fi prezente performerele 
nr. 2—3 și 4 ale actualului sezon) oferă 
mari garanții de calitate. In ceea ce 
mă privește, consider participarea mea 
aici, ca și întîlnirea cu Faina MeluiJț 
din cadrul meciului R.F. a Germaniei
— U.R.S.S. din 23 iunie, ca verificare de 
bază în vederea Jocurilor Olimpice**.

„Meciul atletic feminin dintre forma
țiile României și Poloniei — ne-a măr
turisit Janusz Jackowski, antrenor fede
ral (Polonia) — oferă numeroase puncte 
de atracție. Fiecare probă are la start 
cei puțin o atletă de renume în arena 
mondială, Iar unele chiar primele două 
trei performere ale lumii. Dacă vremea 
va fi favorabilă, cu siguranță se vor 
obține rezultate excelente. Fiecare dintre 
participantele Ia această reuniune vrea 
să dovedească selecționerilor că esta 
aptă pentru startul olimpic de la Mun- 
chen. Și acesta este — veți fi de acord
— un puternic stimulent !“

„Ar fi foarte bine dacă actuala ierarhie 
mondială a probei de 800 m s-ar păstra 
în continuare — ne->a spus zîmbind 
Ileana Silai. Aceasta ar însemna ca P« 
stadionul Republicii Hildegard Falck — 
recordmana mondială — să se claseze 
pe locul in, în urma mea și a Glsclel 
Ellenberger...”,
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TINERETUL SATELOR
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Interviu cu tov. VASILE MOISE — secretar al Comitetului județean Vrancea a! P.C.R.

SPRE SPORTUL DE MASĂ

VRANCEA

1947 1968 1971

Baze sportive 12 128 204
Asociații 10 92 151

1
1

Școli sportive
Licee educație fizică

— 1
— —

Secții afiliate 6 92 166
Sportivi legitimați — 986 2927
Maeștri ai sportului — 1 2
Sportivi clasificați 

categoria 1 _ o! 10
categoria El — > 86 274

Antrenori — 26 34
Instructori — 205 666
Arbitri — 96 262
Titluri naționale 
de juniori

1
5

Centre de antrenament — 4
Sportivi în loturi 
reprezentative de juniori — 5
Echipe divizionare 6 10

Obiectivul primordial
ORIENTAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

— Tovarășe secretar, în ansam- 
lui de preocupări privind dezvol
tarea multilaterală a județului 
din punct de vedere economic și 
social-cultural, ce loc ocupă miș
carea de educație fizică și sport ?

— Ca urmare a grijii manifestate 
<le Partid, a sarcinilor Conferinței 
Naționa’e și a Congresului al X-lea 
al P.C.R, aproape că nu există dome
niu de activitate în județul nostru în 
car, să nu se observe o creștere c- 
videntă pe spirala calității. La în
trebarea dumneavoastră vizind locul 
ocupat 
zică în 
v.oltare 
un loc 
lui pe 
mare și educare a oamenilor.

îmbunătățirea structurii organiza
torice, prin dispariția unor verigi 
intermediare, a dus la creșterea pre
ocupărilor pentru atragerea unui nu
măr cît mai mare de cetățeni la ac
tivitățile cu caracter sportiv și re
creativ. Un loc principal îl ocupă în 
planul nostru de acțiune orientarea 
întregii munci spre sportul de masă, 
eonsiderînd că numai în felul aces
ta putem contribui la ridicarea ni
velului sportului vrîncean.

De asenfienea, stă permanent în a- 
tenția noastră modul cum se reali
zează colaborarea între toți factorii 
care au atribuții pe linie de sport, 
sub directa conducere a organului 
nostru de partid. In repetate rînduri, 
noi am analizat în ședințele de Se
cretariat, sau 
tea sportivă, 
stringentă ca 
siile sale, să 
urmă atît în sportul de masă, cît și 
în cel de performanță — sector in 
care avem rezultate slabe, unde nu 
s-a făcut un salt pe măsura posibi
lităților.

Puiem spune, așadar, că mișcarea 
de educație fizică și sport se află 
în permanenta atenție a Comitetului 
județean de partid, eonsiderînd 
avem toate condițiile create ca 
tr-o perioadă relativ scur.â să 
ținem rezultatele dorite.

— Ce direcții credeți că 
buie sâ urmeze sportul vrîncean 
pentru a se putea situa la nive
lul unor zone cu tradiție ?

— In primul rind, trebuie sâ va
lorificăm mai bine resursele jude
țului. De exemplu, dispunem de ex
celente condiții naturale pentru prac
ticarea sporturilor de iarnă la So
veja, la Tulnici, la Năruja, dar în 
timp ce în munții Vrancei vin spor
tivi din alte județe, noi manilestăm 
încă un ritm lent în organizarea u- 
nor acțiuni de masă care să atragă 
oamenii pe pirtiile de schi sau la 
patinaj.

Ținind seâma că majoritatea popu
lației județului se află concentrată 
în mediul rural se impune, în pe
rioada care urmează, îmbunătățirea

RW

de mișcarea de educație fi- 
cadrul acestui proces de dez- 
aș răspunde că aceasta are 

binemeritat, în funcție de ro- 
care ii are ca mijloc de for-

ale Biroului activita- 
subliniind necesitatea 
C.J.E.F.S., prin comi- 
elimine rămînerile în

ca 
in- 
•b-

tre-

muncii de propagandă, de convingere 
— în unele cazuri — a cetățenilor 
de la sate, pentru a-i determina să 
participe activ la manifestările spor
tive.

In alt sector spre care se îndreap
tă atenția noastră este cel al școli
lor profesionale. Sîntem convinși că 
ele constituie un izvor nesecat de 
talente, dar care trebuie depistate și 
stimulate, pentru a putea să ne asi
gurăm un eșalon cu certe perspec
tive.

După cum vă puteți da seama, do
rim să îndrumăm tinerii spre spor
tul de performanță, pentru ca in cel 
mai scurt timp vrîncenii să se afir
me și in acest domeniu.

— Știut fiind faptul că o bază 
materială corespunzătoare consti
tuie și un îndemn pentru stimula
rea activității sportive, credem că 
ar fi interesant de știut ce se în
treprinde în acest sens în județul 
Vrancea.

— îmbunătățirea radicală a bazei 
materiale a sportului se încadrează 
în programul complex de dezvoltare 
a mișcării sportive din județ. Avind 
în vedere rapidul proces de urbani
zare, Consiliul popular județean a- 
cordă o atenție deosebită stabilirii in 
planurile de sistematizare a ampla
samentelor bazelor sportive, care să 
corespundă, nu numai cerințelor de 
azi, dar, în special, celor de mîine.

In actualul cincinal — spre exem
plu — vom construi cîteva obiective 
de mai mare amploare: o sală a 
sporturilor, cu 1200 de locuri, un 
nou complex sportiv în cel mai tâ
năr cartier al orașului Focșani — 
aflat în apropierea zonei industria
le, în continuă dezvoltare — care va 
cuprinde săli de pregătire pentru 
jocuri, două săli de forță, terenuri de 
handbal, tenis de cîmp, volei și fot
bal.

In mediul rural ne-am propus a- 
menajarea în fiecare sat a unei 
baze sportive simple, mai ales în 
cele aflate departe de centrul de co
mună.

Pentru realizarea Iar, ne cindim 
să unim eforturile tuturor, ca prin 
muncă patriotică, să efectuăm cea 
mai mare parte a lucrărilor, cu atît 
mai mult cu cit locuitorii județului 
și-au manifestat deseori dorința de 
a contribui efectiv la construcția u- 
nor „oaze" ale sportului.

— Vrancea este o zonă turisti
că mai puțin cunoscută. Ce pers
pective întreved-ți turismului în 
„Tara Mioriței* ?

— Pornind de fa indicațiile conduce
rii de partid de a valorifica la un ni
vel superior potențialul turistic al zo
nei Vrancea și în acest domeniu există 
o preocupare aparte.

Pornind de la ideea că in condițiile 
turismului actual — cînd foarte rnulți 
amatori de excursii se deplasează, în 
special, cu autoturisme sau autocare —

iar existența unor drumuri bine în
treținute reprezintă o condiție abso
lut necesară pentru a facilita pătrun
derea spre zonele montane, am tre
cut la crearea unor astfel de rețele 
de comunicație.

In plan există terminarea, la Soveja, 
în 1973, a unui mare restaurant cu mo
tel și, totadată. începerea unei con
strucții asemănătoare la Odobești, care 
să permită vizitatorilor să facă o ade
vărată -cară de struguri*. Mai nen- 
ționez. de asemenea, cabanele forestie
re de la Giurgiu, Zboina. Tulnici. Lep- 
șa care oferă nu numai priveliști mi
nunate — prin poziția lor — dar și 
ospitalitate deplină.

Su putem spune, însă, că sîntem 
mulțumiți de toate cite am făcut. A- 
vem perspective de dezvoltare turis
tică rapidă, dar se cere din partea 

o conjugare a 
traducerea in fap- 
ne-am propus in

noastră, a tuturor, 
eforturilor pentru 
te a tot ceea ce 
această direcție.

Județul Vrancea 
năr, fără veleități 
țin, deocamdată...) 
înaltă performanță. De aceea, noi în
cercăm să ne realizăm pe alte pla
nuri, care să constituie piatra de te
melie a edificiului performanței vrîn
cene. Și, sîntem convinși, că nu pes
te multă vreme veți auzi vorbindu-se 
de sportivii noștri, O dorim nu nu
mai noi, ci toți locuitorii județului.

este un județ ti- 
deosebite (cel pu- 

în sportul de
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în munții Vrancei, turiștii găsesc minunate locuri de popas.

CALATOR IN JARA niOPIȚEI

ȘCOALA

FURNIZOARE

DE TALENTE
In județul Vrancea, există o preocupare 

susținută pentru asigurarea unor con
diții optime desfășurării activității <te 
educație ----- -* — s- —-
cunoscut 
mint pot

Pentru 
jinul pe 
inspectoratul ---- T-----  . —
adresat tov. BUNEA DATCU, inspector 
cu probleme de resort.

— în 1963, cîndz au luat ființă noile 
județe, noi neavînd nici echipe puternice, 
iniei o bază materială corespunzătoare, 
ne-am îndreptat atenția spre organiza
rea unor competiții școlare, activizarea 
sportului de masă și dotarea materială. 
Pentru a asigura o activitate competițio- 
nală continuă și n împiedica dispersa
rea fondurilor, am realizat un campionat 
lavhandbal, fotbal, volei și baschet. cu 
participarea a 30 de echipe, care se dis
pută tur-retur.

Cunoscând în același timp. specificul 
școlilor, le-am dotat cu materialele ne
cesare. în momentul de față, la toate 
Jiceele din Focșani, Adjud. Panciu, Vi
dra. Odobești există cel puțin un teren 
pentru volei, baschet sau handbal, bifu
rci inizate.

Este elocvent, cred să arăt că, în timp 
ce în 1971 s-au alocat de către forurile 
școlare de resort 345 000 lei pentru acti
vitatea sportivă, în 1972 s-au acordat 
760 000 lei. ceea ce reprezintă o creștere 
însemnată.

Avînd în vedere că nici un liceu nu 
dispunea de o sală de gimnastică, am 
Juat măsura ca să se facă acest lucru 
dintr-o sală de clasă obișnuită, pe cate 
am utilat-o cu aparatura necesară. în 
același timp, am dat liceului din Odo
bești 47 000 lei pentru amenajarea unei 
săli și 30 000 Iei liceului „Al. I. Cuza? 
din Focșani pentru extinderea actualei 
săli

_  în Focșani funcționează o școală, 
sportivă și un liceu de educație fizică. 
Ce importanță li se acordă ?

_  Ne preocupă foarte mult continua 
lor dezvoltare. Deocamdată, la Hcen 
există doar 
tism) cu 57 
o pregătire 
intenționăm 
clasa a V-a.

în ceea ce 
funcționează 
grupe) șl gimnastică (2 grupe), 
acest an, vrem sâ introducem încă două 
grupe de începători, la volei șl baschet.

Aflîndu-se în stadiu de finisare, sala 
de sport de la Școala generală tir. 7 din 
Focșani, sperăm ca din viitorul an șco
lar să avem și o școală generală pro
filată Pe sport. Ca disciplină vom intro
duce gimnastica mal cu seamă că dis
punem de cîteva oadre (profesorii Ma
riana tsac. Matilda Perjeru, Mircea Văr- 
taru) cu frumoase rezultate.

fizică și sport în școli, fiind 
faptul că unitățile de învăță
ri inepuizabile surse, de talente, 
a afla amănunte privind spri- 
care ii acordă mișcării sportive 

județean școlar. ne-am

Deoflamdată. la 
două secții (fotbal și atle- 
de elsvi. Pentru a asigura 
timpurie a elevilor-sportiVi 
să-i formăm începînd cu

privește școala sportivă, ea 
cu două secții • atletism <6 

Din

Cel ce vrea să pătrundă spre co
morile vrîncene are de ales între 
5 trasee: Focșani — Panciu — 
Soveja; Focșani — Odobești — Vi
dra — Valea Sării -J Bîrsești — 
Tulnici — Lepșa ; Focșani — Odo
bești — Vidra — Valea Sării —- 
Grumaz — Năruja — Herăstrău — 
Giurgiu; Focșani — Odobești — Vi
dra — Grumaz — Năruja: Paltin — 
Spulber — Nereju — Căldări — 
Focșani — Odobești — Mera — 
Reghiu — Andreiașu -v,. Butucoasa.

Această înșiruire seacă nu spune 
prea multe, dar fiecare palmă de 
pâmînt oferă o deplină incintare

minții. Monumente ale 
trecutului istoric te iu

ASOCIAȚIA „CONSTRUCTORUL"

Convinși fiind că practicarea exert ițiilor fizice și a sportului de 
către masele largi și uelxe cerea cjt mai, utilă. șLPUcytț a, timp uliu 
liber au o importanță deosebită, pentru refacerea forței de munca? 
pentru sănătatea oamcaitor muncii, sportivii asociației „CONSTRUC- * 
TORUL" au chemat la întrecere in anul Conferinței Naționale a 
partidului și a sărbătoririi a 25 de ani de Republică, toa:e asocia
țiile din jedeț, pentru organizarea in cele mai bune condiții a acti
vității de educație fizică, sport și turism.

Notăm cîteva din obiectivele întrecerii :
• organizarea campionatului asociației la cel puțin 3 discipline, 

în raport cu preferințele salariaților;
• introducerea gimnasticii de producție la cel puțin un sector 

sau atelier de lucru ;
• intensificarea acțiunilor cu caracter turistic, la care să fie 

atrași cel puțin 75’/» din salariați;
• organizarea unui cros de masă pe întreprindere cu 2 faze :
• amenajarea prin muncă patriotică a unei baze sportive simple;
• atragerea ca membri ai asociației a cel puțin 80’/» din nu

mărul salariaților.
Sperăm că această chemare la întrecere va constitui un excelent 

prilej de stimulare a activității sportive pe toate planurile.
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NU NUMAI „EXPEDIȚIILE CUTEZĂTORII"
Aflați intr-o zonă care te invită 

la drumeție — prin frumusețea și 
pitorescul locurilor — pionierii vrin- 
ceni se arată dornici de excursii, 
de a-și petrece timpul liber in ta
bere cu corturi, de a lua parte la 
culesul fructelor de pădure. Pentru 
micii turiști, asemenea expediții 
înseamnă nu numai destindere, ci

și posibilitatea de a-și îmbogăți 
cunoștințele, de a-și manifesta fan
tezia, îndeminarea și priceperea.

în 1970, la „Expedițiile Cuteză 
torit" au luat parte 2 echipaje, ele
vul Simion Mehedinți, de la Casa 
pionierilor din Focșani, cucerind 
„Caseta de cristal". In 1971 s-au 
înscris 10 echipaje, cel al Școlii

O ultimă verificare tehnică înainte de a lua startul intr-o nouă etapă a 
„Ștafetei primăverii"

generale nr. 10 din Focșani (condu.' 
de profesorul de educație fizică A- 
lexandru Neagu) primind nota ma
ximă pentru modul cum a întocmit 
„Jurnalul de bord", iar echipajul 
Casei pionierilor din Adjud, avînd 
drept traseu Valea Putnei, s-a ocu
pat, printre altele, și de modelarea 
rădăcinilor de copac. în acest an 
și-au anunțat participarea ’ _
pedițiile Cutezătorii" 20 
paje.

Dar nu numai turismul îi preo
cupă pe pionierii din județul Vran- 
cea. Unitatea de la Școala gene
rală din com. Tătăranu a lansat 
concursul: „Cea mai frumoasă bază 
sportivă" Au răspuns chemării a 
proape 180 de școli, printre primele 
situindu-se cele din Cîndești. Bă- 
lești. Jitia și Gologanu.

De asemenea, trebuie amintită și 
„Ștafeta primăverii" la cicloturism, 
desfășurată pe 8 trasee, cu parti
ciparea a 53 de școli, însumind 
aproape 3000 de pionieri.

Întrebîndu-l ~pe Dumitru Mușat. 
șeful comisiei sport-turism a Con
siliului județean al pionierilor, care 
sînt unitățile fruntașe în activitatea 
de educație fizică și sport, a re
marcat următoarele : școlile gene
rale din comunele Ciușlea, Străoane, 
Vulturul, Bălești, Ciorăști, Rugi
nești, Tătăranu, școala generală nr. 
1 din Adjud, și școlile generale nr. 
7 și 10 din Focșani.

la „Ex- 
de echi

I

-Ux N*z Uz Uz Uz Uz s*z Ux Uz Uz Uz _ș‘z x1/ _j*z Uz Uz *6 _Uz ^*z ^‘z ^*z Uz Uz Uz
r /■< ZA z,x z.x z.A. z,a ZiV zrs Zr\ Z.K z,x z,\/jn* /r* /f* 'r' 'f*’ 'r ’ r"" 'r 'i* 'c 'i'

O INIȚIATIVĂ

SPARTACHIADA
SINDICATELOR VRÎNCENE

Pentru angrenarea unui 
număr cît mai mare de 
oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile 
județului la practicarea 
exercițiului fizic *! 
sportului într-un 
organizat. Comitetul 
dețean al sindicatelor a 
lansat tn acest an „SPAR
TACHIADA SINDICATE
LOR VRÎNCENE"

Deschisă atît băieților,

și a 
cadru

Ju-

cît și fetelor, prima edi
ție a „Spartachiadei sin
dicatelor vrîncene" se va 
desfășura la următoarele 
ramuri sportive: atletism 
(100 m, 400 m, lungime, 
.greutate), ciclism, fotbal, 
handbal, motociclism. po
pice, șah, tenis de masă 
și volei. Să mai mențio
năm în ceea ce 
participarea că se 
înscrie nu numai salaria-

privește 
pot

Zf\ /f*

lorții, ci și membrii 
familie.

Câștigătorilor li 
înmina frumoase 
și cupe, 
miate asociațiile care 
mobiliza cel mai mare 
măr <5e participant! 
cele care vor angrena 
întrecere (la etapa 
mai multe fete.

Programată a se 
șura pe parcursul

de

vcrse
diplome

Vor mai fi pce- 
vor 
nu-

Ș* 
în 
Cîtl)

desfă- 
a cinci

"ZfC* "ZfC "ZjC "ZfN "ZjN ZfS ZjN ZjX .

luni, „Spartachiada sindi
catelor vrîncene" — o ini
țiativă demnă de toată 
lauda — va contribui și 
Ia lărgirea considerabilă a 
bazei de masă 
muri sportive 
mare aderență 
meleaguri.

a unor ra- 
cu mai 

pe aceste

inimii și 
naturii și 
timpină la tot pasul, oferind vizi
tatorului o adevărată lecție vie de 
geografie și istorie. Legendele des
pre oameni, fapte și locuri te în
văluiesc, purtîndu-te pe 
intr-o lume de basm.

Pe aceste meleaguri, 
Alecu Russo a descoperit 
și pe unde Duiliu Zamfirescu și 
Alexandru Vlahuță și-au petrecut 
pașii lăsînd minunate descrieri, 
abia puteai pătrunde pe atunci pe 
jos, călare sau cu carul, străbătînd 
drumuri înguste sau traversînd de 
nenumărate ori apa Milcovului și 
Putnei, prin vad.

O condiție sine qua non pentru 
a permite accesul tuturor turiștilor 
este crearea unei rețele de drumuri 
modernizate. Numai în perioada

neștiute

în care 
„Miorița"'

1962—1968, spre exemplu, s-au alo
cat 325 milioane lei pentru con
strucția a 626 km de drumuri. în 
prezent se lucrează la marea arte
ră turistică care va lega județele 
Vrancea și Covasna și care va fi 
terminată in 1973, pînă acum fiind 
asfaltată 2/3 din întreaga șosea.

De asemenea, a sporit numărul 
locurilor de cazare prin intrarea în 
circuit a unor noi cabane fores
tiere.

Așadar, cei ce vor să vadă „Fo
cul viu" de la Andreiașu, să po
posească la Poiana Mărului 
unde au locuit și creat larga, Vla
huță, Odobescu, Grigorescu, — să 
treacă prin apa Milcovului — care 
odinioară despărțea Țara Româ
nească de Moldova — sau să guste 
din „nectarul" de Odobești sînt in
vitați a străbate „Țara Mioriței".

Dacă In 1968 existau în comunele Șt 
satele județului 57 de terenuri de fotbal, 
53 de volei și 33 de handbal, în 1971 nu
mărul acestora a crescut considerabil : 
62 pentru fotbal, 85 de volei și 48 de 
handbal. In acest an, răspunzînd chemă
rii lansate de comuna Pechea (jud. Ga
lați), fiecare Consiliu popular va rea1^®' 
naja și amenaja (acolo unde nu exista) 
baze sportive simple la nivel de comuna.

Desigur, sporirea zestrei materiale <sa 
adăugăm că au fost alocate de către 
Comitetul județean U.T.C., fonduri in
valoare de peste 60 000 lei pentru pro
curarea de materiale și echipament 
sportiv în comunele Suraia, Tătăranu, 
Vidra, Soveja, Bălești și altele) a dSl*r‘ 
minat și înființarea unor echipe (în 
nu exista nici una în mediul rural) QC 
volei, handbal, fotbal etc. in prezent, 
sînt înscrise în diversele campionate 
sătești 118 formații din 36 de comune.

Demn de reliefat este faptul că uncie 
dintre ele s-au făcut remarcate cu pri- 
lejul unor competiții de nivel republi
can : echipa de oină „Șiretul" Suraia, 
a participat la două finale a „Cupei ti
neretului de la sate", formația de Irintă 
din aceeași comună și reprezentativa de 
fotbal de la Străoane au fost finaliste m 
1970, iar voleibalistele din Vidra s-au 
clasat pe. locul 4 in 1971.

Acestei activități — desigur mai pu
tem Înscrie șl alte manifestări sportive 
„Cupa semicentenarului", „Cupa meca
nizatorului*. Turul ciclist al județului 
Vrancea — i se alătură și cea turistică. 
De fapt, turismul constituie, totodată și 
un prilej de educare a tinerilor (numai 
în cursul anului trecut au participat 
16 000), prin efectuarea unor excursii cu 
temă : „Să cunoaștem patrimoniul mu
zeistic al Vrancei" (au fost vizitate mu
zeele și casele memoriale de la Mără- 
șeștl, Mărăști, Soveja etc.). „Ce știți des
pre obiectivele industriale ale județului*?" 
— ca să oferim doar două exemple.

Firește, despre modul în care sportul 
a pătruns și pătrunde în rândul tinere
tului vrîncean se mai pot scrie multe. 
Vom încheia, noiînd cîteva cuvinte șl 
despre activitatea de propagandă. în 
comunele Soveja, Străoane. Garoafa, in 
cadrul adunărilor uleciștilor s-au dez
bătut diverse teme, ca : „Sportul roma
nesc în săli și pe stadioane", „Sportivi 
români pe coordonatele globului" etc.

Așadar, în satele județului Vrancea, 
sportul își găsește tot mai mulți atlepțl.

UN MUZEU
AL SPORTULUI

VRINCEAN
Nu peste multă vreme se împlinesc 

doi ani de cînd, din inițiativa profesoru
lui Ovidiu Gavrilă, a luat ființă in Foc
șani un Muzeu al sportului vrîncean.

Muzeul, aflat deocamdată în una din 
sălile Consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport, dispune de peste 
1 000 de piese. Pot fi văzute aici expo
nate înfătișînd dezvoltarea activității 
sportive în zona Vrancei : tablouri, foto
grafii, diplome, cupe, plachete, materiale 
sportive care au aparținut unor cam
pioni originari din județ etc. De altfel, 
vizitatorul are la dispoziție istoria spor
tivă a Vrancei din momentul cînd șira 
început activitatea primul profesor de 
gimnastică la Focșani (Alexandru Cop- 
ceanu 1860—1928) și pînă în ultimii ani.

Avînd în vedere continua lui extindere, 
muzeul va fi reamenajat în această 
vară.
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celor 151 de 
Iși desfășoo-

de sport, 
scurgerea 
se face

teren hand- popjoe

• ••••• •
perspectivă: o arenă

cu 2 piste, un portic de gimnastică, 
un teren de volei.

VOINȚA
ÎN FRUNTE

Urmărind activitatea 
asociații sportive- care 
ră munca pe teritoriul județului, 
pentru succesele dobindite meritul 
de a se situa în frunte revine fără 
îndoiala „VOINȚEI* Focșani, aso
ciație înființată în anul 1951. Drept 
argument, prezentăm mai jos cîteva 
cifre ilustrative:

• membri ai asociațieii 1 450
• membri susținători: 1 100
• secții afiliate: 

handbal.
nis

8 (popice, tir, 
atletism, volei, judo, tc- 

de masă, turism-alpinism) 
sportivi legitimați: 
sportivi clasificați: 48 
baza materială: 1
2 terenuri volei. 1 sală pentrubal.

judo. 1 sală pentru tenis de masă;

pe terenurile 
in aer liber, 
anotimpurilor 
pe nesimțite. Doar locul 
este același: terenul 
„Voința" din Focșani.

• în 1971—755 de tmeri coopera- 
au fost angrenați în competi- 
de masă.

Din preocupările Consiliului județean al sindicalelor

SPORTUL-MIJLOC DE EDUCARE

descoperi și 
valoare, sîn- 
misiunea — 
— de a uti-

Șl RECREARE A OAMENILOR MUNCII
Viitorul unei discipline sportive 

depinde de asigurarea permanentă 
a elementelor de perspectivă, fapt 
ce poate fi realizat numai prin 
prezența unui mare număr de 
practicanți, deci și de participanți 
la toate acțiunile de masă, după 
părerea noastră, surse excelente 
de depistare a eventualelor talen
te.

Dar, în afară de a 
a forma sportivi de 
tem convinși că avem 
și nu în ultimul rînd
liza sportul ca mijloc de- educare 
a tuturor categoriilor de cetățeni, 
de călire și fortificare a organis
mului uman.

De aitfeL realizarea deziderate
lor expuse mai înainte, reprezintă 
doar respectarea și traducerea în 
viață a sarcinilor prevăzute în Re
zoluția Congresului Uniunii gene
rale a Sindicatelor, 
martie 1971, în care se menționea
ză foarte clar i „In colaborare cu 
organele locale ale Consiliului Na
țional pentru Educație și Sport și 
Uniunea Tineretului Comunist, 
sindicatele să se preocupe de con
solidarea asociațiilor și cluburilor 
sportive din întreprinderi și insti
tuții, să desfășoare o activitate 
susținută de atragerea oamenilor 
muncii, in special a tineretului la 
practicarea sistematică a educației 
fizice, turismului și sportului, ini
țiind o gamă mai variată de for
me atractive, pentru asigurarea o- 
dihnei active, recreării și refacerii 
capacității de muncă a salariați- 
lor“.

Studiind situația actuală a spor
tului vrîncean. posibilitățile lui ul
terioare de dezvoltare și, avînd în 
vedere, totodată, preferințele? ex
primate de cele mai diverse ca
tegorii de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiie jude
țului, Consiliul județean al sindi
catelor, prin comisia sa de specia
litate, și-a orientat activitatea în 
așa fel îneît să încerce să răspun
dă solicitărilor, atît prin lărgirea 
ariei de cuprindere a salariaților

din 23—27

în diferite acțiuni, cit și prin ini
țierea unor manifestări care 
corespundă specificului celor 
rara se adresează. Alături de cu
pele pe ramuri de sport și de pro
ducție, de Crosul tineretului, de 
Turul ciclist al Vrancei, de serbă
rile cîmpenești organizate la crîn- 
gul Petrești, Soveja, lunca Trotu- 
șului, cascada Putnei, Greșu, — in
trate in tradiția sportivă a jude
țului —, de curînd, ca să dau un 
singur exemplu, am lansat „Cupa 
sindicatelor vrîncene". Preconizată 
ca o manifestare de mare amploa
re, sperăm ca ea să producă o e- 
mulație sportivă în rîndul mem
brilor noștri de sindicat, capabilă 
să atragă spre terenuri noi prac- 
ti cânți.

Firește, nu ne putem declara pe 
deplin satisfăcuți, chiar dacă la 
acțiunile organizate (aproape toa
te în colaborare și cu 
organe locale) au fost 
peste 15 000 de participanți. 
avem încă mult de luptat cu iner- 

concepția învechită despre 
unor oameni, cu delăsarea 
de pasiune (uneori) chiar 

investiți cu dirijarea desti-

să
Câ-

celelalte 
prezenți 

Mai

ția, cu 
sport a 
și lipsa 
a celor 
nelor sportului în diferite între
prinderi și instituții.

Și pentru aceasta, în afara ac
tivității 
cat — 
crearea 
nită să 
bune condițiuni 
cursurilor, ci și 
cerințe cotidiene

competiționale, am încer- 
în limita posibilităților — 
unei 
permită

me- 
în 

con- 
unor 

a 
sportului. Voi nota Ia acest capi
tol, doar faptul că din 1968 și pînă 
în prezent au fost alocate fonduri 
în valoare de 3,3 milioane lei pen
tru amenajări de baze și procu
rare de material și echipament 
sportiv.

în țara noastră, întreaga activi
tate a Partidului și statului, tot

baze materiale, 
desfășurarea 

nu numai ă 
satisfacerea 
de practicare

ceea ce se înfăptuiește în indus
trie, în agricultură, în știință și 
pe tărîm cultural, sînt închinate 
omului — suprema valoare a so
cietății socialiste. Din acest amplu 
proces de desăvîrșire spartul nu 
trebuie să lipsească. Educația fizi
că, mișcarea în aer liber au deve
nit factori compensatori de o deo
sebită importantă pentru combate
rea efectelor sedentarismului, de 
sporire a capacităților fizice și in
telectuale ’ '
tuind. în același timp, 
prețioase * ‘ ___ __
lă a tiijerei generații. în 
sens. Consiliul județean al sindi
catelor a apelat la diverși medici, 
profesori, activiști care au inten
sificat munca de propagandă, pre- 
zentînd — în cadrul unor atrac
tive simpozioane — expuneri des
pre necesitatea practicării 
ției fizice de către femei, 
gimnastica zilnică ca mijloc 
portant pentru sporirea capacită
ții de muncă, despre turism ca 
modalitate de recreare.

Activitatea sportivă a 
lor vrîncene este destul 
să și bogată (firește, nu 
că există încă loc pentru 
mult mai bine). Am 
însă, în spațiul oferit cu generozi
tate de 
va din preocupările și realizările 
noastre, 
nență, că făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate cere 
ca oamenii muncii care-și aduc 
contribuția la desăvîrșirea acestei 
opere mărețe, să fie bine pregă
tiți, să formeze o națiune robustă, 
atît din punct de vedere fizic, cît 
și psihic, capabilă să înfăptuiască 
programul de dezvoltare și înflo
rire a României socialiste.

ION TĂTARU 
președintele Consiliului județean 

al sindicatelor Vrancea

ale populației, consti- 
mijloace 

în educarea multilatera- 
acest

educa- 
despre

im-

sindicate- 
de diver- 
excludem 

încă ! 
prezentat.

ziarul „Sportul'1,' doar cîte-

conștienți fiind, în perma-

Pagină realizată de Emanuel FÂNTĂNEANIJ
cu sprijinul corespondentului județean Aurelian AXENTs
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Tameul final al juniorilor

Întrecerile au DEBUTAT... FĂRĂ MINGE

A PARTID!» 1)1 Ș| A Cflfl OE A XXV a

ANIVERSARI A REPUBLICII
SPORTIVII CLUJENI AU ELABORAT
UN VAST PROGRAM DE ACȚIUNE

(Urmare din pag. 1)

cel politico-ideologic și cultural- 
artigtic, sportivii clujeni nominali
zați în lotul olimpic și în loturile 
naționale (ca și antrenorii și alte 
cadre de specialitate) și-au pro- 
pus o simțitoare îmbunătățire a 
procesului de instruire, pentru a 
se putea prezenta la un nivel su
perior în competițiile’ interne și in
ternaționale care le stau în față.

Ei și-au propus să realizeze, în 
cinstea celor două mari evenimen
te ale anului 1972, următoarele re
zultate : trei locuri între primii 
șase Ia Olimpiada de la Munchen. 
2 locuri I și 2 locuri II la Jocu
rile Balcanice. 86 titluri de cam
pioni naționali (25 — seniorii, 61 
— juniorii), corectarea a 52 de 
recorduri republicane (18 — se
niorii, 34 — juniorii) și 276 jude
țene.

și amenajarea 
triotică și cu 
locale de stat 
sportive după 
TERENURI DE _________ ______
(pe CETAȚUIE) ȘI LA TURDA. 4 
TERENURI DE HANDBAL, 6 DE 
VOLEI, 2 SĂLI (DE HALTERE ȘI 
BOX> ȘI 2 VESTIARE LA CLUJ.

— prin muncă pa- 
sprijinul organelor
— a 16 noi baze 
cum urmează: 2

FOTBAL, LA CLUJ

CU PRIVIRE LA MUNCA DE EDU
CAȚIE Șl PROPAGANDA...

16 NOI BAZE SPORTIVE

Sportivii județului Cluj își vor 
dovedi hărnicia și în cadrul unei 
acțiuni care prevede buna între
ținere a bazelor sportive existente

!
...planul prevede: studierea și 

dezbaterea cu toți sportivii și ca
drele sportive din secțiile de per
formanță a Documentelor Conferin
ței Naționale a partidului, organi
zarea (lunar) a unei expuneri pe 
teme de educație, politica 
și externă a partidului, ca 
najarea (in municipiile Dej 
da și în orașele Gherla și 
a unor vitrine Și grafice 
oglindească succesele obținute de 
sportivii și de mișcarea sportivă 
din județ ; amenajarea unui stand 
cu realizările sportului din jude
țul Cluj în cadrul expoziției orga
nizate in acest oraș, în cinstea 
Conferinței Naționale a P.C.R.

internă 
ți ame- 
ș| Tur- 

Huedin) 
care să

TECUCI: O entuziastă
chemare la întrecere

(Urmare din pag. 1)

sportive și a trei serbări cîmpe- 
nești;

• Introducerea gimnasticii de în
viorare, cu participarea a 80 la 
sută din totalul salariaților ;

• Participarea ia campionatele 
municipale la cel puțin două ra
muri de sport cu secții afiliate și 
sportivi legitimați ;

• Pregătirea a trei noi instruc
tori sportivi, legitimarea a 30 de 
sportivi, amenajarea unei baze sim
ple în incinta întreprinderii sau în 
apropierea ei.

La chemarea tecucenilor au și 
răspuns asociațiile sportive AN
CORA S. N. GALAȚI, COMERȚUL 
și AUTOBUZUL I.T.O. — care, a- 
nalizînd posibilitățile de care dis
pun, au suplimentat cifrele pro
puse.

Consiliul județean pentru educa
ție fizică și sport Galați a validat 
o comisie care va urmări periodic 
stadiul de desfășurare a întrecerii, 
alcătuind, la sfîrșit.

Asociațiilor sportive 
bune rezultate li se 
diplome și premii în 
echipament sportiv.

clasamentele, 
cu cele mai 
vor acorda 

materiale și

OLIMPICA.»
IAȘI, 10 (prin telefon de Ia tri

misul nostru). Turneul final al cam
pionatului republican 
rezervat juniorilor și 
debutat sîmbătă pe 
August din localitate, 
în locul obișnuitelor 
treceri... atletice. Este vorba de 
introducerea unor norme-test, în 
cadrul acestei competiții, care are 
scopul de a stabili posibilitățile ș’ 
resursele fizice ale tinerilor hand- 
baliști. Conform programului sta
bilit de F.R.H., au fost susținute 
probe de alergare, 
rezistență în regim de viteză 
metri-băieți și fete, cu cite 9 
respectiv 4 repetări), alergare 
rezistență (9 minute, minimum 2 000 
m — băieți și 6 minute, minimum 
1200 m — fete), săritură în lun
gime de pe loc, precum și probe 
specifice handbalului — aruncarea 
mingii la distanță de pe loc și 
cu elanul caracteristic de trei pași.

Deoarece respectivele norme nu 
erau încadrate» in haremuri dinainte

de handbal 
școlarilor a 

stadionul 23 
programînd, 
partide, în-

stabilite ele constituind, de (apt, 
un prim experiment, specialiștii 

federației prezenți aici priveau 
cu oarecare reținere rezultatul 
probelor, gîndindu-se că handba- 
liștii se vor menaja în vederea 
debutului propriu-zis al turneului. 
Așa poate s-ar fi întîmplat dacă 
n-ar fi intervenit argumentul atît 
de caracteristic tineretului — ambi
ția, dorința de a cîștiga, de a întrece 
atît adversarul, cit și propriul re
zultat. în aceste condiții, n-a mai 
mirat pe nimeni faptul că testul 
a devenit 
chiar dacă 
camdată 
tricouri de campioni, chiar dacă 
rezultatele realizate nu pot fi cotate 
drept performanțe, lntrucît nu e- 
xistă un etalon, acest experiment 
a constituit o reușită deplină din 
toate punctele de vedere.

Duminică, începînd de la ora 9, 
au loc primele partide.

A X-a EDIȚIE A J.O LOS ANGELES, 7932

PENTRU PRIMA OARĂ UN SAT OLIMPIC

Horio ALEXANDRESCU

Și 
(30

Și 
de

un adevărat concurs. Și 
nu s-au acordat — deo- 

— diplome, medalii și

de viteză

ciftigă înaintea lui R. Metcalfe finala probei de 100 m

AZI, IN DIVIZIA B
Așadar, se apropie finalul întrecerii 

in eșalonul secund. Înaintea etapei a 
XXVlH-a, care se va desfășura astăzi, 
cei doi lideri. Sportul studențesc (seria 
I) și C.S.M. Reșița (seria a H-a) au un 
avans hotărîtor. Cele două formații sint
— practic — promovate In Divizia A, 
văzlndu-și astfel visurile împlinite. în 
schimb, apele sint încă tulburi In zona 
inferioară a clasamentelor. deoarece 
multe echipe au același număr de puncte 
sau sint despărțite de ctte unul sau două 
puncte.

Ce ne oferă etapa de azi ?
Fiind programate mai multe întilniri 

între formații ce doresc să scape din 
zona fierbinte, amatorii de fotbal aș
teaptă cu interes aceste confruntări. Sub 
această prismă, în seria I. atrage în 
mod deosebit atenția partida de la Giur
giu, dintre formația locală Dunărea și 
Poiana Cimplna. Ambele au cite 24 
puncte, dar datorită golaverajului mai 
bun. Dunărea ocupă locul 12. iar Poiana
— 14. Gturgiuvenli sint favorițl. deoarece 
știu să valorifice avantajul terenului. O 
altă echipă cu aceeași zestre. Ceahlăul 
P. Neamț, va evolua pe propriul teren 
in compania Metalului București. Sarcina 
jucătorilor de la Ceahlăul este destul 
de dificilă fiindcă bucureștenii au rea
lizat In ultimele partide rezultate bune, 
ceea ce arată că ei doresc să mai uree 
in clasament. Cealaltă formație cu 24 de 
puncte. Chimia RnI- Vilcea, s-a deplasat 
la Galați, unde va juca cu Politehnica. 
Studenții, deși au pierdut ultima lor par
tidă, pornesc favoriți. datorită plusului 
de valoare ce-1 au față de oaspeții lor. 
Modul de la Constanța, dintre Portul 
(singura formație ce nu mai poate evita 
retrogradarea) și S.N. Oltenița. poate 
aduce unde clarificări In privința ocu-

pantei locului 2 în serie, mai ales acum, 
după ce jucătorii de la S.N.O, au între
cut pe Progresul București, au micșorat 
diferența oe-i separă de bancari la un 
punct.

In seria a n-a. „cepul de afiș” îl de
ține partida Metalurgistul Cugir — Vul
turii textila Lugoj (ambele cu cite 23 
de puncte), tn care gazdele au prima 
șansă. Un alt meci cu miză mare se 
dispută la Oradea, intre OUmpla și Glo
ria Bistrița. Orădenli, deținători ai lan
ternei roșii, fac eforturi disperate pen
tru a pasa altei echipe poziția ce o 
dețin șl vor arunca In luptă toate re
sursele pentru a termina învingători. Și 
rezultatele altor partide pot contribui la 
ooborfrea sau rămtnerea unor echipe In 
subsolul clasamentului. Ne referim la 
partidele Minerul Anina _ Electroputere 
Craiova, C.S.M. Sibiu — Gaz metan Me
diaș și Politehnica Timisoara — Corvlnul 
Hunedoara.

2, 5 Șl 9 IULIE, DATELE
MECIURILOR DE BARAJ

PENTRU PROMOVAREA
iN DIVIZIA B

E. Tolan (in stingă)
31 iulie, scrimerul american 

George Calnan — medalie de bronz 
la spadă, în 1928 — rostește jură- 
mi ntul.

Numărul participanților a scăzut Ia 
jumătate față de Amsterdam (de alt
fel și înscrierile individuale, pe țară, 
au fost reduse la 3 în fiecare probă). 
Dar rezultatele n-au suferit de loc 
din această pricină. Dimpotrivă. 
Toate rezultatele la natație și atle
tism (cu excepția săriturii în lungi
me) au fost aici mai bune decît la 
Amsterdam. S-au depășit 32 
corduri olimpice, dintre care 
și recorduri mondiale.

Atletismul a fost urmărit 
public numeros și destul de 
tent. Dar la start lipseau doi mari 
atleți ai lumii : Paavo Nurmi șl Jules 
Ladoumegue. Acesta din urmă, un ex
celent demifondist, fost recordman 
mondial, medalie de argint la Amster
dam pe 1500 m, era speranța fran
cezilor. Dar, spre stupefacția acestora, 
cu 5 luni înainte de jocuri federa
ția franceză îl suspendă pe viață pe 
Ladoumegue, pentru acte profesio
niste.

Federația finlandeză a fost mult 
mai dîrză in momentul în care Nurmi 
este acuzat de profesionism. în ciuda 
reclamațiilor suedeze și germane, ea 
l-a apărat pe Nurmi de aceste învi
nuiri. Mal mult, l-a inclus în echipa 
pentru Los Angeles în proba de ma
raton. Dar, o dată sosit pe pămîntul 
american, i s-a interzis participarea 
la drice concurs internațional ama-

de re-
20 erau
de un 
compe-

Nurmi — care avea atunci 35 de 
ani — a urmărit deci întrecerile din 
tribună și s-a bucurat desigur de 
victoria pe 5 009 m a urmașului său 
Lehtinen. Dar la 10 000 m și la ma
raton, posibilitățile finlandeze au 
secat...

Federația finlandeză a rămas con
secventă propriei ei hotărîri și nu a 
Încetat să-l glorifice pe cel mal mare 
atlet al țării. Peste 20 de ani, la 
Helsinki, ii va da lui Nurmi sarcina 
de onoare de a purta făclia olimpică !

Cele două mari absențe abia s-au 
simțit însă în ansamblul unor 
întreceri pasionante. Istoria atletis
mului vorbește și astăzi cu compa
siune despre triumfurile și căderile 
succesive ale campionului olimpic pe 
400 m, William Arthur Carr, un tînăr 
de statură mijlocie, solid, foarte brun. 
A debutat la 17 ani ca săritor în 
înălțime și și-a fracturat ambele 
glezne. A reapărut, în 1931, la 21 de 
ani, ca sprinter, specializlndu-se mai 
apoi pe 400 m. L-a provocat de două 
ori pe celebrul Benjamin Eastman, 
care abia pulverizase recordul mon
dial de 440 yarzi (402,36 m) în 46,4 s. 
Eastman înalt și blond, cu ochelari, 
moștenitor al unei vestite firme fo
tografice (Eastman-Color), era la fel 
de bun și pe 800 m, dar, din sporti
vitate, n-a evitat lupta pe 490 m. 
Carr a cîștigat, 
mondial (46,2 s), 
(46.4 s).

Aproape toate 
Los Angeles de _ __  ____
și masivul sprinter de culoare Eddie 
Tolan l-a învins și ia 100 și ia 200 m 
pe Ralph Metcalfe, poreclit „expresul 
din Michigan", care deși pornea greoi 
(din cauza greutății sale — 83 kg/, 
termina cursa extrem de puternic. 
Tolan și Metcalfe au încheiat cursa 
de 100 m împreună (cu 10,3 s), dar 
primul va beneficia de avantajul...

EDIȚIA A X-a
Locul : Dos Angeles (S.U.A.)
Data : 3 Iulie — 7 august 1932
Part’cipanți : 1408 sportivi (din

care 127 femei), din 37 de țări
in program : 17 discipline sportive, 

cu 124 de probe
Sportivii români nu participă Ja 

această ediție

— PE MEDALII— NEOFICIAL

CLASAMENTUL

Aur Argint Bronz

1. S.U.A. 42 32 30
2. Italia 12 12 13
3. Franța 10 5 4
4. Suedia 9 5 9
5. Japonia 7, 7 4
6. Ungaria 6 5 5
7. Finlanda 5 8 12
8. M. Britanie 4 7 5

. 9. Germania 3 12 5
10. Australia 3 1 1
11. Argentina 3 1 0
12. Canada 2 5 8
13. Olanda 2 5 0
14. Polonia 2 1 4

suplu, căci, dupămai
englez, învingător este

cu un nou record 
urmat de Eastman

alergările au fost la 
bună calitate. Micul

Ieri, pe lacul Snagov

Din nou, un echipaj al Deltei Tulcea a trecut primul linia de sosire. lată-le pe cele patru caiactste cîștigă- 
toare, după premiere. Foto: Theo MACARSCHI

CURSELE DE VITEZA AU ÎNCHEIAT FINALELE
t. -1..........

JUCĂTORI SANCȚIONAI!

toare, după premiere.
Ediția din acest an a campionate

lor republicane de caiac-canoe s-a 
încheiat sîmbătă, pe lacul Snagov, cu 
probele de viteză. Debutul în aceste 
curse de 500 m l-au făcut caiaciștii 
de pe „simplu", care, prin pasionan
ta lor întrecere au oferit asistenței 
un frumos spectacol. A cîștigat I. Bi
vol (Dinamo) 1:50,0, urmat de V. 
Dîba (Delta Tulcea) 1 :50,7, R. Șofran 
(C.S.Ș.) 1 :54,3, S. Foldi (Dinamo)
1 :55,7, I. Popovici (Constructorul Ti
mișoara) 1 : 58,1.

A urmat o interesantă dispută — 
canoe simplu, 500 m — cu un sprin
ter experimentat care a condus pînâ 
spre final (I. Sevastian de la Steaua), 
dar și cu un talentat om de finiș 
(C. Ceatlaș — Dinamo) învingătorul 
cursei. Clasament : 1. C. Ceatlaș (Di
namo) 2:03,2, 2. I. Sevastian (Steaua) 
2:03,4, 3. I. Lisov (Pescarul Tulcea)
2 : 07,0. 4. P. Marcov (Dinamo 2 :08,5, 
5. G. Dinu (Olimpia Buc.) 2 :14,7.

Din acestei, două victorii ale spor
tivilor dinamoviști, caiacistele de la 
Delta Tulcea obțin primul loc în proba 
de caiac 4, aducînd tînărului club de 
pe malul Dunării cel de-al patrulea 
titlul de campion național, cucerit 
la aceste finale de pe Snagov. Rezul
tate : K 4 — fete ; 1. Delta Tulcea 
(Maria Cosma-Fedosia Sochin-Pau- 
lina Lovin-Victcria Denesiuc) 1 :46,4, 
2. Steaua (Ditcov-Timofte-Ilioiu- 
Girlacu) 1:46,6, 3. Pescarul Tulcea
(Tarasov - Buhaev - Țiganov - A’vimov) 
1,46,8, 4. C. N. U. (Răutu-Ștefan-
Petre-Paula) 1:49,5, 5. C.C.S. (Mol- 
doveanu - Andrei - Georgescu - Rîș- 
niță) 1:53,6.

O întrecere dramatică, cu învingă
tori la „fotografie", a fost cursa de 
caiac dublu-băieți. Echipajul Ivan- 
Marin de la C.N.U. — după o cursă 
pe care o controlase — a pierdut 
această întrecere pe linia de sosire, la 
2 zecimi de secundă în urma învingă-

Omagiu lui Grigore Benetato

torilor — dinamoviștii Simiocenco- 
Pâunescu. Clasament : 1. Dinamo (N. 
Simiocenco-D. Păunescu) 1 :42,3, 2.
C.N.U. (Gh. Ivan-M. Marin) 1 :42,5, 
3. Steaua (N. Terente-A. Conțolenco) 
1 :43,3, 4. Delta Tulcea (Z. Susoi-N. 
Visterneanu) 1 :47,4, 5. Dinamo (N. 
Lebuh-I. Stanciu) 1 : 49,4.

Din nou, blonzii Nemeș au fost, 
ieri .imbatabili. De data aceasta în 
proba, de canoe — 500 m pe care au 
cîștigat-o detașat. Rezultate : C 2 —
500 m : 1. Dinamo (S. Nemeș-E.Nemeț) 
1 :49,3, 2. Steaua (Ilievici-Erofrei) 
1 : 52,5, 3. Pescarul (L. Coslov-P. Cos- 
Iov) 1 :57,6, 4. Portul Brăila (Negrea- 
Luca) 2 :01,6, 5. Dinamo (Dincă-Mure- 
șan) 2 :02,8.

Conform programului, finalele de vi
teză s-au încheiat cu spectaculoasa 
cursă de K 1 băieți 4 X 500 m. Re
zultate : 1. Dinamo (Ivanov-Țugui-Pe- 
tro-Ursu) 7 :57,7, 2 Dinamo (Tudose- 
Lupea-K6movesy-Pantea) 8 ; 06,6 3.
Steaua (Cicîrmă-Pamacai-Carpo-Ivan) 
8 :11.7, 4. C.N.U. (Ivan-Petcu-Anton- 
Mihalcea) 8 :36,0, 5. U.T.A. (Nyari- 
Moise-Jula-Roșca) 8 :40,7.

Clasamentul general: 
259 p, 2. Steaua 213 p, 3. 
cea 65 p, 4. C.N.U. 54 p,

Subcomisia centrală de competi
ții și disaiplină pentru Divizia C 
a F. R. Fotbal a analizat, în ul
tima sa ședință, abaterile unor 
jucători și a luat următoarele mă
suri : D. Filimon (Unirea Tricolor 
București) a fost suspendat pe 6 
luni pentru lovirea arbitrului; F. 
Urzică (Unirea Tricolor București) 
— suspendat pe 3 luni pentru brus
carea și insultarea arbitrului; M. 
Moraru (Victoria Botoșani) — sus
pendat pe 4 etape pentru amenin
țarea cu bătaie a arbitrului ; T. 
Chirilă (Unirea Iași) — suspendat 
pe 2 etape pentru injurii aduse 
arbitrului de linie; V. Baciu (So
da Ocna Mureș), G. Covaci. (Teh- 
nofrig Cluj), I. Țifrea (Oltul Sf. 
Gheorghe), P. Alexe (Petrolistul 
Boldești), V. Nițu și N. Minescu 
(ambii de la Victoria Lehliu), G. 
Șoangher și I Ronțea (ambii de 
la Unirea Tricolor București) — 
suspendați pe cîte o etapă pentru 
injurii aduse arbitrului sau lovi
rea adversarului ; I. Răducanu și 
T. Buga (ambii de la Aurora Urzi- 
ceni), S. Blaga (URA Tecuci), N. 
Borș (Luceafărul Focșani), N. Va- 
nea (Tehnometal) și .V. Cataroș 
(Unirea Tricolor București) — 
sancționați cu mustrare pentru in
jurii aduse arbitrului.

De asemenea, Subcomisia a sanc
ționat cu mustrare secția de fot
bal Unirea Tricolor București pen
tru insuficiente măsuri în activi
tatea educativă.

îndoliată, medicina româneas
că deplînge dispariția prematură 
a unuia dintre cei mai iluștri 
reprezentanți ai săi, acad. prof, 
dr. GRIGORE BENETATO.'

Format în ■ atmosfera de înal
tă exigență și austeritate știin
țifică a Clujului, dominată de 
uriașa personalitate a lui Iuliu 
Hațieganu, Grigore Benetato a 
arătat, încă .de pe băncile am- 
fi teatrelor, o vocație cu totul 
ieșită din coftiun față de inves
tigație și cercetare. După ce și-a 
continuat studiile în laboratoa
re de mare reputație din stră
inătate, el s-a numărat printre 
cei mai tineri șefi de catedră 
din rândurile corpului didactic 
universitar.

în paleta largă a preocupă
rilor sale s-au aflat — și nu 
pe locurile din urmă — pro
blemele de medicină ale edu
cației fizice. Tn acest domeniu, 
Grigore Benetato este, indiscu
tabil, un creator de școală, o- 
mul care a pus piatră de te
melie.

încă în 1938 apare, ca o pre
mieră mondială, studiul său 
„Sistemul endoglandular în c- 
fortul sportiv".

Paralel cu cercetările în do-

meniul fiziologiei normale și pa
tologice, savantul abordează de 
Pe poziții moderne, de avangar
dă, problemele modificărilor u- 
morale care se petrec în con
dițiile marelui efort, ale ali
mentației sportivului de per
formanță, ale teletransmisiei.

Ani de-a rîndul, Grigore Be
netato a condus Secția de me
dicina educației fizice și spor
tului a Academiei de științe 
medicale, desfășurînd o labori
oasă activitate didactică și ști
ințifică. în jurul lui s-a format 
o pleiadă de medici erudiți, 
care lucrează acum în cadrul 
Centrului de medicină sportivă, 
iar unul dintre elevii săi. An
drei Demeter, fostul campion și 
recordman național la arunca
rea suliței, este astăzi profesor 
universitar, șeful Catedrei dfe 
fiziologie de la I.E.F.S.

Grigore Benetato, ale cărui 
admirabile cursuri de fiziologie 
le ascultam emoționați cu un 
sfert de veac în urmă, lasă 
amintirea neștearsă a unui mare 
savant, strălucit pedagog, a u- 
nui om de o rară noblețe su
fletească.

Valeriu CHIOSE

1. Dinamo 
Delta Tul- 
5 11

Tulcea 42 p, 6. Olimpia Buc. 35 p,
7 Dunărea Galați 31 p, 8. Ancora 
Galați 26 p, 9. C.S.Ș. 18 p, 10. Por
tul Brăila 16 p, 11. Șc. sp. 2 14 p, 
12—14. Voința Tg. Mureș, U.T.A. și 
Olimpia Reșița 9 p, 15. Voința Buc.
8 p, 16. Constructorul Timișoara 6 p, 
17. Olimpia S. Mare 5 p, 18. Rapid 
Buc. 0 p.

corpului său 
regulamentul 
cel ce traversează (și nu cel ce a- 
tinge) primul linia de sos’re !

In probele feminine, americancele 
au cîștigat totul, cu excepția sprin
tului, in care s-a remarcat poloneza 
Stanislawa Walasziewicz. Devenită 
mai tîrziu cetățeană a Statelor Unite, 
sub nomele de Stella Walsh, ea a 
deținut diverse titluri atletice ameri
cane timp de vreo 25 de ani. Dar ve
detă cu adevărat va deveni Mildred 
Didr'kson, o tînără (18 ani) atletă 
multilaterală din Texas, căreia ameri
canii l-au și pus epitetul publicitar 
„cea mai mare atletă a lumii" si care, 
sub numele de „Babe" Zaharias. a 
ajuns o excepțională campioană pro
fesionistă de golf.

Progresuj ujmitor al japonezilor la 
natație a fost o mare surpriză pentru 
americani. Tinerii niponi au cîștigat 
5 din cele 6 ]i>robe de înot 1 (Cîstigâ- 
torul probei de 100 m liber, Yasuji 
Miyazaki nu-avea decît 15 ani). Numai 
la 400 m a cîștigat americanul Cla
rence („Buster") Crabbe, urmașul lui 
Weișsmiiller la rolul lui Tarzan.

Americanii au construit la Los An
geles primul „sat olimpic" adevărat, 
model pe care ulterior îl vor adopta 
toți organizatorii. Ei au’ ridicat, pe un 
teren de golf, 700 de mici și frag le 
cabane prefabricate, destinate grupe
lor de cite patru sportivi. Pentru a 
completa culoarea locală, terenul era 
înconjurat și păzit de cow-boys că
lări !

MATTI HENRIK JARVINEN 
landa), născut ia 18 februarie 
a fost unul dintre legendarii

în aceste ultime

Mîine se dispută penultima etapă 
campionatului Diviziei C. Pină in pre
zent se cunosc câștigătoarele seriilor a 
V-a (Gloria Buzău), a IX-a (Indepen
dența Sibiu) și a X-a (Victoria Cărei), 
echipe distanțate în fruntea clasamen
telor. Celelalte serii Ișt vor desemna, 
însă, învingătoarele
două, etape care au mal rămas de jucat. 
Dar, pentru a promova în eșalonul se
cund al fotbalului nostru, echipele cîș- 
tlgătoare ale celor lî serii ale Diviziei 
C vor trebui să susțină meciuri de baraj, 
în zilele de 2, 5 și S iulie. întrecerile din 
cele patru grupe, alcătuite din cite trei 
echipe, vor fi găzduite de orașe neutre.

EROII

EMIL AMZOIU, BUCUREȘTI. „Se acor
dă gol sau nu, cind mingea depășește 
linia porții cu mai mult de jumătate din 
circumferința ei ?“ Nu ! Regulamentul

(Fin- 
1909, 

__  _ atleți 
finlandezi, membru al unei cunoscute 
familii în lumea ' Sportului" european. 
La Los Angeles, precedînd alți doi 
compatrioți, Jărvlnen a cîștigat pro
ba de aruncare a suliței cu perfor
manța de 72,71 m, care reprezenta și 
un nou record olimpic. A fost cam
pion european al probei în 1934 și 
1938. Figurează de zece ori pe tabela 
recordurilor mondiale la aruncarea 
suliței, duclnd _  în răstimpul dintre
1930 și 1936 — performanță maximă 
de la 71.57 m pină la 77,23 m.

este mai pretențios. El cere ca mingea 
să depășească linia porții CU ÎNTREA
GA EI CIRCUMFERINȚA. Să știți, însă, 
că pretențiile regulamentului nu slnt, 
totuși, prea exagerate șî că, în nici un 
caz nu el poartă vina că în etapa tre
cută a campionatului Diviziei A la fot- 
bal, nu s-au marcat. în 8 meciuri, de o 
parte și de alta, decît 9 goluri !

NECULAI FRUNZETI, BOTOȘANI. 
Propuneți doi arbitri de centru, la un 
meci de fotbal. Știu șl eu ? Mi-e teamă

să nu se dubleze numărul greșelilor ae 
arbitraj 1 Dar, în sport, fără să ne dăm 
seama, pină la urmă, nici o echipă nu 
este în cîștig, dar nici în pierdere dht 
cauza arbitrilor. O dată, aceștia greșesc 
în defavoarea echipei favorite — Și 
atunci, susținătorii acestei formații îi 
consideră cel mai negativ personaj din 
lume — iar altă dată, aceeași echipă este 
beneficiara unor greșeli de arbitraj, dar 
suporterii echipei respective consideră 
că așa trebuie să fie un arbitru. Chestie 
de sentimente și. deci. d„ optică.

UN GRUP DE SALARIATI DE LA 
CENTRALA INDUSTRIEI STICLEI, 
BUCUREȘTL Arbitrul „face parte din 
joe“, ca și barele, ca șî stegulețele de 
la marginea terenului. Nu se acordă, 
deci, „minge de arbitru", dacă balonul 
lovindu-s? de el ricoșează în aut sau 
chiar în... gol. Arbitrii știu. însă, in 
general, cum să . se plaseze, pentru a nu 
se interpune în calea mingii șl a nu-și 
crea singuri probleme, trebuind, potri- 

■ vit regulamentului, să valideze un gol 
înscris In asemenea condiții.

VIRGINIA D. POPESCU, BUCUREȘTI. 
Neavînd funcția de selecționer al echi
pei naționale, nu pot face altceva decît 
să-1 transmit pe această cale, lui Angelo 
Niculescu, ca Oblemenco, Țarălungă 'Și

putem scrie pe adresa : Ajax — 
Amsterdam Olanda. Vă rog să-mi spu
neți dacă este suficient pentru a obține 
o fotografie a Celebrului Cruyff?". Este 
suficient pentru ca scrisoarea să ajungă 
la destinație, tn continuare. însă, nu vă 
pot da nici o garanție. Totul depinde de 
amabilitatea lui Cruyff sau a clubului, 
de fotografiile pe care le au la dispozi
ție. Vă închipuiți că nu sinteți primul 
care solicită o fotografie a lui Cruyff !

BARBU F. NICOLAE, COMUNA VITO- 
MIREȘTI. „De aproape patru luni do 
zile mă, contrazic cu niște prieteni, in 
legătură cu fotbalul". Numai de patru 
luni ? Sinteți abia la început ! Să Încerc, 

contro- 
nu pot 

(INCLU-

DE LA I.E.A.B.S
ÎNTREPRINDEREA Economică 

de Administrare a Bazelor Spor
tive din București, bd. Muncii nr. 
37—39. sectorul 3, tel. 21.66.85, or
ganizează concurs pentru ocu
parea următoarele posturi:

— economist principal desfacere;
— merceolog principal;
— achizitor principal ;
— șef secție producție (inginer 

mecanic).

ANGAJEAZA DE URGENȚA

— bucătar șef ;
— zugravl-vopsitori ;
— zidari ;
— dulgheri ;
— tinichigiu auto ;
— mecanic auto ;
— vopsitor auto ;
— fochist joasă presiune ;
— muncitori necalificați.

meciul cu Italia.înMarcu să fie folosiți_ _______ ___ ..
Ceilalți jucători ai Universității Craiova, 
nu ? Lăstnd gluma la o parte, vă declar 
că și eu îi apreciez pe cei trei fotba
liști, care alcătuiesc una din cele mal 
redutabile linii de atac din Divizia A.

ANDREI FABIAN, TG. MUREȘ. Veți 
primi răspuns prin scrisoare. Vă mul
țumesc pentru ilustrata Și pentru tim
brele trimise și care sint deosebit de 
frumoase. Dar, de ce nu le-ați dăruit 
unui filatelist ? L-ați fi făcut fericit.

IOAN SCHWARTZ. ORADEA. .Am 
citit la rubrica „Răspunde Ion Poștașu

V. TOFAN

ATLETISM: Stadionul Re
publicii, de la ora 17,45: „Tri
unghiularul feminin România
— Polonia — R, F. a Ger
maniei.

FOTBAL: Stadionul Dina
mo. ora 15,30: Dinamo — 
Sport Club Bacău (tineret- 
rezerve): ora 17,30; Dinamo
— Sport Club Bacău (Div A);

Stadionul Politehnica, ora

11: Sportul studențesc—C.F.R. 
Pașcani (Div. B);

Stadionul Progresul, ora lit 
Progresul — F.C. Galați (Div. 
B);

Terenul Electronica, ora 111 
Electronica — Olimpia Giur
giu (Div. C);

Terenul Laromet, ora lli 
Tehnometal — Flacăra roșie 
(Div. C);

Terenul Voința, ora 11: Vo
ința — Laromet (Div. C);

Terenul F-R.B., ora 11: Ma
șini Unelte — Celuloza Că
lărași (Div. C);

Terenul Constructorul, ora 
11: Unirea Tricolor — T.M.B. 
(Div. C);

Terenul Autobuzul, ora 111
Autobuzul — Sirena (Div. C).

RUGBYi Teren ~ 
ora 9: Steaua — 
Bîrlad; 
lui, ora 
Dinamo

TIR:
la ora 9: campionatele inter
naționale de tir ale României, 
probe de skeet, armă liberă 
calibru mare pistol viteză, 
festivitatea de închidere.

oricum, să pun oapăt primei 
verse : într-un meci de fotbal, 
fi schimbați decît doi jucători 
SIV portarul).

AUREL POPA, BRAȘOV. Se __
revanșa Frazier — Clay nu va avea loc, 
in nici un caz, anul acesta.

E. GROSARU, BUHUȘI. Numele jucă
torului care l-a accidentat pe Pele, în 
meciul Portugalia — Brazilia, din cadrul 
campionatului mondial din 1966 ? Mo
rals.

GEORGE LICURICEANU, BUCUREȘTI, 
Partida Dinamo — Steagul roșu, În
cheiată cu scorul de... 10—1. s-a disputat 
în cadrul ediției 1964 _ 1965, pe stadio
nul „23 August”.

PETRU TIELEA, CALAN. Observațiile 
dv. sint juste. Vă mulțumim pentru su
gestii. Pentru acestea și pentru cele... 
viitoare.

LINDA b, RlMNICU VÎLCEA. 1) Vor
be în vînt ! 2) Dumitrache s-a restabilit, 
în mare măsură. Dar, evident, el n-ar 
putea face față, în momentul de față, 
cerințelor unui meci cu Italia. M-ar 
bucura și pe mine, ca și pe dv, să-1 
văd reluîndu-și locul, cit mai curind, în 
echipa națională.

GICA BĂDUCU, COMUNA VARAȘTI. 
„Atlt de mult m-am contrazis cu un 
prieten, incit am ajuns chiar să ne 
certăm”. Din cauza Iul Pele ? Impă- 
cațl-vă, oameni buni. Să lămuresc lu
crurile : Pele n-a jucat în meciul Unga
ria — Brazilia, din campionatul mondi.il 
1966. (Mă tem că după intervenția mea, 
abia începe cearta !).

pare că

Ilustrații: N. CLAUDIU

LOTO PRONOSPORT
Ghencea, 

Rulmentul 
teren Parcul Copilu- 
11 î Grivița Roșie — 
(Div. A).

Poligonul Tunari, de

PREMIILE TRAGERII EOX-EXPRes EXCEPȚIONALE DIN 4 IUNIE 1972
Categoria 1 : 3 variante 10% a 7.000 lei ; cat. 2 : 8,55 autoturisme

Skoda S. 100 (53.000 lei) ; cat. 3 : 6,85 a 10.000 lei; cat. 4 : 26,1 a 5.000 lei- 
cat. 5 : 170,25 a 1.661 lei ; cat. 6 : 271,70 a 500 lei ; cat. 7 : 565,10 a 200 lei’ 
cat. 8 : 934,40 a 100 lei. ’

Cîștigătorii autoturismelor Skoda S. 100 (bilete 100%) sînt urmă
torii : LUDOVIC BERECZKI — Oradea ; GHEORGHE VELEANU — 
Rișnov ; IOAN HIRTA — comuna Gilău — Clui ; STEFAN CORNEANU 
- Constanța; GHERGHINA SFETCU — Ploiești; PAVEL ONEA — 
Timișoara și CONSTANTIN GRANCEA — Bîrlad.

Rubrică redactată de LOTO—PRONOSPORT

mondi.il


(urmare din pag. 1)

CU TELEFONUL DUPĂ ȘTEFAN COVACI,

BLIN, NOUL CAMPION EUROPEAN Ajax ka sezonul

decizia arbi- clubului ji cu 
că va trebui să 
viitor una din

PORTISCH - LIDER

natt*. Pietrangeli (Italia) 6—3. 6—2.
în semifinalele probei de dublu femei, 

cuplul vest-german Helga Masthoff, 
Heide Orth a eliminat cu 6—1, 6—2 pe
rechea Neumanova, Vopickova (Ceho
slovacia).

Interviu cu cel mai „en vogue" antrenor european

HAMBURG 1» (.Agerpres). — în sfer
turile de finală ale probe: de dubiu bâ.'- 
bati din cadrul rzroeului tntnmational 
de tenis de la Hamburg s-au înregistrat 
următoare^ rezultate : Tmac (Româ
nia), Hewitt <R.S.A.) — Crealy. Mulli
gan (Australia) 7—5 ă—3: XSstase (Ro
mânia). Kodes (Cehoslovacia) — Fal- 
derbaurr. Gebe— iSLG.) 6—3, 6—t: 
Fassbender. Poi'.tnann (R.F.G) — Fa

tut Insă rezista rănilor la ambele 
arcade, care au determinat pe medi
cul de serviciu să dicteze sistarea 
meciului la mijlocul reprizei ultime, 
lăsind titlul categoriei cocoș unui ti- 
năr foarte talentat, crud încă, Solo
min b.ab. 3. Lazăr,

La categoria pană s-*u înfruntat 
două stiluri diferite. Cu toată forța 
șa, vlnjosul polonez Stanislaw Oset- 
kowski nu a putut trece de finețea 
tehnică a tlnărului sovietic Vladi
mir Lvov, care a găsit In repriza a 
treia și forța de a da cîteva lovituri 
decisive. Lvov b.p. (5—0) Osetkowski.

Meci demn de categoria semiușoară, 
în care adversarii nu s-au cruțat, mai 
ales în partea a doua începutului 
prudent i-a urmat o dezlănțuire da 
torță și abilitate care a entuziasmat 
publicul. Simion Cuțov a găsit mult 
mai des calea spre ținta pe care l-a 
oferit-o, fără putința de a se sustrage 
iugoslavul Branislav Vakici Marele 
număr de lovituri date de Cuțov. vo
ința sa nestrămutată de victorie, chel
tuiala de efort nu au mai lăsat nici 
un dubiu în judecata arbitrilor, pe 
care a devansat-o fratele celui me
rituos, Calistrat Cuțov, sărind în ring 
și. îmbrățișînd pe învingător. Cuțor 
b.p. (5—0) Vakici.

Primul meci în care ._ „___
trilor a venit cu multă dificultate a 
fost cel de la categoria ușoară. Har- 
math Jozsef (Ungaria) a încercat din 
nou să-și valorifice excepționala luci
ditate, reflexele șl simțul exact al dis
tanței, evitând tot timpul contactul 
cu adversarul. Dar campionul polonez 
de seniori Krysztof Pierwieniecki. 
prin insistentele sale atacuri, chiar 
dacă nu și-au atins mereu ținta si 
chiar dacă nu au devenit eficace de
cît în ultima parte a meciului, a 
reușit să obțină o decizie cu majori
tatea cea mai fragilă. Pierwieniecki 
b.p. (3—2) Harmath.

Prea prudenți pentru categoria 
semimijlocie, parcă conștienți de tă
ria pumnilor lor, Aleksandr Zoeov 
(U.R.S.S.) și Walenty Wojcik (Polo
nia) și-au început bătălia fără mena
jamente abia din minutul 5. A bi
ruit cel mai rezistent șl mai sigur în 
lovituri. Zorov b.p. (5—0) Wojcik.

Alexandru Turei, pe de mi. 
4 grele i

In limitele categoriei mijlocie mi
că, mehedințeanul Nicolae Băbescu — t 
devenit un fel de simbol al eroismu
lui in ring — a dus din nou dura 
bătălie a rezistenței In plin efort. ‘
trebuind să facă față, de astă dată, <
mobilității și siguranței lui Tîboe 1
Csizmadia (Ungaria), pe care l-a de- j
pășit in (acum tradiționala sa) in- (
sistență ofensivă, care nu poate lăsa

Hioe a podnmtdtd. triumfi după 
'bă^lu.

INTERVIUL NOSTRU

ziarist la ,,Corriere dello Sport"
— Iubitorii boxului din țara 

noastră au fost surprinși de ab
sența pugiliștalor italieni. Le pu
teți da o explicație ?

— Echipa italiană făcuse pre
gătiri deosebite pentru campio
natul european de ia București: 
un turneu internațional la Cre
mona, unde au participat juniori 
din Bulgaria, R.F.G., Franța ți 
reprezentativa de seniori a Gre
ciei. și apoi două întâlniri cu »- 
chipa de juniori a Franței, pe 
care a învins-o cu 9—2 acasă, 
în Italia, și cu 8—2 în deplasare. 
Cu două zile înainte de plecarea 
spre București a celor 9 boxeri 
italieni (nu aveam reprezentanți 
la categoriile semigrea ți grea), 
la vizita medicală s-a descoperit 
că Liscapade, „cocoșul" nostru, 
contractase o maladie jnfecțioasă 
și din acest motiv toată echipa 
a fost obligată să rămină în ca
rantină timp de două săptămîni.

— Credeți că dacă participau 
Ta competiție boxerii italieni ar 
fi jucat un rol important in lup
ta pentru medalii ?

— Aveam o echipă mai bună 
decit cea prezentată la Miskole.

Tuetla, la ..ușoară-, si Pellegri
no, la „mijlocie", aveau șanse să 
urce pe podium.

— Ce părere aveți despre va
loarea acestei ediții a campiona
telor europene ?

— Am văzut campionatele eu
ropene de la Roma, București- 
Miskolc și Madrid. Niciodată 
pînă acum nu am remarcat un 
echilibru mai mare intre repre
zentative. Marea majoritate a 
meciurilor au fost echilibrate. 
Boxerii au dovedit că au cunoș
tințe tehnice dar, din păcate, in 
luptă s-au servit prea puțin de 
ele, apelind mai mult la forță.

— Cum considerați sistemul 
tragerii la sorți a arbitrilor, sis
tem folosit acum pentru prima 
dată ?

— Căutările unei formule per
fecte de arbitraj în box mi se 
par foarte asemănătoare cu în
cercările anticilor de a descoperi 
piatra filozofală. Sistemul expe
rimentat acum la București este 
cred cel mai bun. dar nici el nu 
va rezolva eterna problemă a 
arbitrajelor in box.

Petre HENȚ

TIRIAC Șl NĂSTASE CONTINUĂ 
SEPARAT - ÎNTRECEREA LA DUBLU

AL GREILOR PROFESIONIȘTI
MADRID 10 (.Agerpres). — Bo

xerul vest-german Jurgen Blin este 
noul campion european la categoria 
grea. în urma victoriei la puncte 
asupra deținătorului centurii, spa
niolul Jose Manuel Ibar .,Urtain“. 
Meciul s-a disputat la Madrid in 
fața a 12000 de spectatori.

LA LAS PALMAS
LAS PALMAS. 10 (Agerpres) — După 

consumarea a 10 runde, în turneul in
ternational de șah de la Las Palmas 
(Insulele Canare) in clasament continuă 
sâ conducă marele maestru maghiar 
Lajos Portisch cu s'b p., urmat de 
Smlslov (U.R.S S.) - Ti p.. Bronstein 
(UJl.S.S.) — 7 P„ Larsen (Danemarca)
- 4 p. (1) Florin Gheorghiu (România)
— 6 p.’ etc. Rezultate din runda a 10-a: 
Portisch — Bronstein remiză : Vlsiere — 
Gheorghiu remiză ; Tatai _ Medina 1—0; 
Benko — Lehmann remiză.

SĂPTĂMiNA KIEL '72

AU FOST DESEMNAȚI 4 CÎȘTIGĂTORI 
PREOLIMPICEAl REGATELOR

kill 19 . Cu o zi înainte de în
cheierea regatelor preolimpice de 
yari-.-.. g. sînt cunoscuți patru din- 
fce câștigătorii claselor care vor fi
gura și în viitoarele J. O. Veliștii 
din țările nordice s-au arătat su
periori pînă acum. Astfel, danezul 
Niels Jorgensen este cistigător de
tașat La dragon, iar suedezului Tho
mas Lundquist ii revine primul loc 
la finn-dinghy. Același lucru în

noua clasă olimpică a yachturilor 
Soling, unde norvegianul Harald 
este net învingător. La Tempest, 
victoria revine surprinzător vest- 
germanului Heinz Laprell. Mai sînt 
de stabilit deci cîștigătorii la star, 
unde conduce englezul Rodney Pat- 
tisson, și la Flying Dutchman, 
unde lider este brazilianul J. Bru
der.

„INTERNAȚIONALELE" DE TIR
5

PROGRAMUL ZILEI

Ora
Ora
Ora
Ora

3 : Armă liberă calibru mare 13» de focuri — trei poziții.
8 : talere aruncate din tuni (skeet) — ultima manșă de 5» t. 
8.3» : pistol viteză 60 de focuri (ultima manșă de N O.
14 : festivitatea de premiere și închiderea campiooaseloc international».

(Drmart din pag I)

(la baraj 24 t), 3. M. Geissler 
(R.D.G.) 191 t (23), 4. K. Czeka- 
la (R.D.G.) 190 t, 5. VI. Zimenko 
(U.R.S.S.) 188 t, 6. Ștefan Popo- 
vici 187 t (România) (pe serii de 
25 de talere : 20—25—25—23—25— 
21—25—23). 7. G. Florescu 187 t 
(în manșa a Hl-a 47 t)_ 14. I. Du
mitrescu 184 t (in manșa a IlI-a — 
42 t!) „27. A. Marinescu 171 t 
(în manșa a HI-a 41 t).

Armă standard 3x20 de locuri, 
senioare : 1, Baiba Zarinea (URSS)

Ștefan Covaci, cetățean de o- 
noare al Amsterdamului după tri
pla victorie a lui Ajax, este un 
fel de... uite-1 nu e al fotbalului. 
Două zile după meciul cu Inter- 
nazionale, se Sfla pe plaja Mărij 
Negre, maj pregis la Neptun. După 
alte două zile, conducea selec
ționata Eurăipel în meciul de Ia 
Belgrad, organizat în cinstea a 
20 de ani de apariție a ziarului 
„Sport", pentru ca in clipa cînd a- 
ceste rînduri văd lumina tiparului, 
să se afle din nou la Neptun. De 
aceea, prezentul 
la Neptun și a 
nic, la Belgrad.

— Mai întîi, 
Covaci, pentru

interviu a 
continuat,

început 
telefo-

MAGDALENA LESAI (Voința) 
Șl ISTVAN JONYER (Spartakus 
Budapesta) AU CÎȘTIGAT „CUPA 

COOPERAȚIEI" LA TENIS DE MASĂ
CONSTANTA, 10 (prin telefon).
în cadrul turneului internațional 

de tenis de masă care se desfășoa
ră aici, s-au disputat probele indi
viduale din cadrul concursului do
tat cu „Cupa Cooperației". învin
gători au ieșit Magdalena Lesai 
(Voința) și Istvan Jonyer (Spartakus 
Budapesta). Rezultate, simplu fete 
pentru locurile 1—2: Lesai — B. 
Silhanova 2—0, loc 3—4: Deltuno- 
va — Becicieva 2—0, loc. 5—6: 
Căruceru — J. Silhanova 2—0 
loc 7—8: Adisowska — Sotowska 
2—1.

Simplu băieți, pentru locurile 
1—2: Jonyer — Bitman 2—1, loc. 
3—4 : Bodea — Maccvei 2—1, 
ioc. 5—6: Kocsis — Ausbrug 2—9, 
loc. 7—8: Dassel — Ambros 2—1.

In turneul de selecție la tenis

, Cu o zi înaintea terminării tur
neului de selecție în vederea de
semnării celui de al patrulea jucă
tor pentru meciul cu Italia din 
cadrul „Cupei Davis“, Ionel Sântei 
(C.S.U. Construcții) și-a încheiat 
seria meciurilor ce le avea de 
disputat Sîmbătă, în ultimul său 
joc din acest turneu, Sântei l-a 
înttlnit pe Viorel Marcu (Dinamo). 
De Ia o zi la alta, mai stăpîn pe 
loviturile de serviciu și smeci, po- 
sedînd o mai bună siguranță a pla
samentului în propriul teren, Sân
tei și-a adjudecat primul set în 
numai 15 minute, la un scor alb: 
6—0. Astfel, deși foarte scurt ca 
durată, setul a fost deosebit de

plăcut pentru spectatorii din tri
bune. Al doilea set a durat ceva 
mai mult pentru că Mar cu a jucat 
mai sigur. Dar a reușit să facă 
doar patru ghemuri. Victoria a 
fost tot de partea lui Sântei: 6—1.

La antrenamentul de vineri seara 
al lui Mărmureanu. Sotiriu și-a 
fracturat piciorul drept, astfel că 
el nu și-a mai putut disputa întil- 
nirea cu Mureșan.

Duminică, de la ora 15.30. pe te
renul central de la Progresul sînt 
programate ukimele două întîiniri: 
Viorel Marcu — Ovid și Hărădău- 
Mureșan.

Ion GAVRILESCU

580 p (pe poziții: 197—189—194> — 
campioană Internațională • Româ
niei, 2. Cuba Milzer (Cuba) 570 p 
(195—175—200), 3. Monika Riesterer 
(RF.G.) 570 p (196—184—190), 4. 
Tatiana Rakova (UJLSJSJ 568 p, 
5. Ioana Șerbănescu (România) 563 
p (189—178—196). 6. Ana Goreti 
563 p (194—180—189). 7. Edda Baia 
562 p. 8. Melania Petrescu 561 p, 
9. Mariana Feodot 559 p.„ 14. Geor- 
geta Șerban 539 p. 15. Ioana Soare 
534 p. Juniori (fete și băieți): 1. 
Janos Hullai (Ungaria) 573 p (197— 
183—193’ — campion international 
al României, 2. Heinz Reinkema- 
yer (R.F.G.) 569 p (197—181—191). 
3. Zoran Lazic (Iugoslavia) 566 p. 
(196—178—192), 4. A. Pacza (Un
garia) 560 p. 5r T._ Vappler (Un- 

(Româ- 
D. Lu- 
549 p... 
19 C.

garia) 559 n. V. Stancu 
nia) 558 p (196—172—190)... 
cache 550 p. 15. I. Vochin 
18. Vasilica Manea 546 p. 
Berea 545 p. 20. Tr. Florescu 545 p.

Pistol viteză — manșa I (30 
focuri) : 1. Dan Iuga (România)
299 p. 2—3. Andre Rouque (Franța) 
297 p. V. Torșin (U.RS.SJ 297 p, 
4—8. L. Falta (Cehoslovacia) 296 p, 
V. Carmona (Franța) 296, T. Krze- 
minsky (Polonia) 
pedzki (Polonia) 
Orlich (Polonia) 
con cu ren ti români 
pic au realizat următoarele 
taie : V. Atanasiu 293 p. M. 
291 p și I. Tripșa 291 p.

Skeet (talere aruncate din
CARPATI" 
Erfi Stra- 

t, 2. Claus 
3. Cristian

296.
296

296 p.
din lotul

J. Za- 
p. M.
Ceilalți 

olim- 
Dunc- 
Roșca

turn)
— „MARELE PREMIU 
la juniori (150 t) : 1. 
chowski (Polonia) 137 
Koch (R.F.G.) 131 t,
Loghiade (România) 125 t, 4. V. 
Erdos (România) 119 t

Deținătorul tulului suprem, 
chel Carrega (Franța) și-a confir
mat valoarea și la Tunari, ciștigind 

proba de talere
Skeet seniori — după 150 de ta

lere : 1. J. Panacek (Cehoslovacia) 
147 t. 2. Penot (Franța) 146 t, 3—4. 
Poleanski (U.R.S.S.) și Delfin (Cu
ba) cite 145 t Dintre trăgătorii 
români, cele mai bune punctaje 
au realizat L. Cojocaru 140 t, Iur- 
cenko 138 t și Pintilie 136 t.

Ștefan 
_____  ____ _ perfor
manță a dumitale și a lui Ajax, 
pentru frumoasa propagandă pe 
care ai făcut-o, în acest fel, fot
balului românesc.

— Mulțumesc, a fost foarte greu, 
neînchipuit de greu. Pot spune că 
și eu și jucătorii mei sintem obo
siți. Zece luni am fost mereu în 
marș, pe toate marile stadioane 
ale Olandei și ale Europei. Și ce 
a fost mai greu, a fost la urmă! 
Poate tocmai de aceea, zilele a- 
cestea, de vacanță, 
trec pe litoralul 
frumos, sînt parcă 
mai plăcute decît

— Cum te simți 
onoare al Amsterdamului ?

— Da. au fost plăcute momen
tele acelea trăite după meciul cu 
Inter; dar nu trebuie uitat că am. 
fost mai înainte de asta, cu ani 
în urmă, cetățean de onoare al 
Clujului, 
mult cu

— Ce
Ajax ?

— Sînt ... ___
nia. alții în Austria, o parte în 
Elveția. Dar nu au plecat de capul 
lor, ci fiecare după recomandarea 
mea și a medicului. La 12 iulie, 
vacanța se încheie și două zile mai 
tîrziu va fi primul antrenament 
al noului sezon. Campionatul O- 
landei începe anul acesta mai de
vreme, la 13 august, pentru ca ju
cătorii să aibă cel puțin două eta
pe „in picioare" pînă la meciul 
amical cu Cehoslovacia, de la 30 
august, o partidă de verificare îna
intea preliminariilor campionatului 
mondial, competiție în care Olanda 
dorește să se evidențieze,

— Revin la victoriile lui Ajax. 
Cum te simți după triplul loc I ?

— Desigur, sînt bucuros de cele 
trei rezultate, ca și de faptul că 
un antrenor român a realizat, pen
tru prima dată în Europa, o ase
menea performanță. Dar, imediat 
după momentele de euforie, am 
revenit la obligațiile mele care 
nu-mi dădeau răgaz. Pot spune că 
n-am avut timp să mă bucur.

— Va juca anul acesta Ajax în 
finala Cupei Intercontinentale ?

— Da, va juca. A triumfat ideea 
mea că regulamentul F.I.F.A., chiar 
dacă n-a fost încă oficializată com
petiția, trebuie respectat. Nu tre
buie să jignim de două 
ceasta autoritate superioară 
balului Jucătorii mei au și 
să gîndească la meciurile 
dependiente Buenos Aires, 
avea loc in noiembrie și 
brie.

te felicit, 
splendida

pe care le pe- 
nostru atît de
de 100 de ori 

le întrevedeam. 
ca cetățean de

Mă mîndresc la fel de 
amîndouă titlurile.
fac acum jucătorii lui

în concediu. Unii în Spa-

— Cum vezi pe 
viitor ?

— Conducerea 
mine am hotărit 
cîștigăm și anul
competițiile interne pentru a fi 
prezenți fi în sezonul 1973—1974 
într-una din cuplele europene. In 
rest — ce vom putea! Patru-cinci 
meciuri jucate într-una din compe
tițiile continentale au o urmare fa
vorabilă asupra bugetului clubului. 
Ca oameni, ne gîndim să-l aducem 
pe Jan Mulder, extrema dreaptă de 
la Anderlecht, olandez de origină, 
care va putea lua locul lui ,Swart. 
Sintem mulțumiți de Swart, dar are 
33 de ani,

— Spune-mî, te rog, cum a fost 
vineri seara la Belgrad ?

— Un spectacol splendid. Une
ori am avut impresia că cei 60 000 
de spectatori ar fi rămas noaptea 
întreagă în tribune ca să asiste la 
un astfel de joc. După 90 de mi
nute, rezultatul a fost 2—2 (pentru 
selecționată au marcat Cruyff și 
Netzer) și doar pentru spectacol 
s-au executat lovituri de la 11 m. 
(nu existau în protocolul meciu
lui). Steaua roșie a transformat 
cinci, iar selecționata cu unul mai 
puțin. Dumitru a jucat destul de 
reținut. După meci mi-a spus că-l 
fura jocul, atit de frumos era. De 
la Steaua roșie, in ciuda celor 35 
de ani. Sekularac, proaspăt îna
poiat din Columbia, a jucat excep
țional.

— Cind ne vom revedea la 
București ?

— La 17 iunie, cu prilejul par
tidei România — Italia. Pină a- 
tunci, voi rămîne la mare, la o- 
dihnă. Meciul de la Belgrad a pus 
punct activității mele pe 1971— 
1972. A fost un an bun. Să vedem 
ce va aduce sezonul viitor...

Mircea TUDORAN

Vineri seara la Belgrad

STEAUA ROȘIE- 
SEL INTERNAȚIONALĂ

2-2 (1-2)

de două ort a- 
a fot- 

inceput 
cu In
ce vor 
decem-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

TRIUNGHIULARUL ATLETIC ROMÂNIA-POLONIA-R.F. A GERMANIEI
(Urmare din pag. 1)

mai multe „capete de afiș“! Pen
tru exemplificare: la 100 mg trei 
concurente sînt creditate cu rezul
tate sub 13 s (Sukniewicz. Rabsztin, 
Bufanu), la 800 m sînt prezente la 
start recordmana mondială (Hilde
gard Falck) și prima performeră 
mondială a anului (Ileana Silai), 
la lungime cvartetul Rosen- 
dahl — Viscopoleanu — Roesen 
— Szewinska se recomandă sin
gur, ca de altfel și trio-ul de 
la disc : Menis — Manoliu — Wes- 
termann. Și am putea continua e- 
numerarea probelor cu sulița (Ja- 
worska, Koloska), înălțimea (Cor

nelia Popescu), 100 și 200 m (Sze
winska, Helten, Wilden), greutatea 
(Chewinska) etc. Este evident că 
într-un anturaj de asemenea vede
te de primă mărime, selecția poate 
duce la omisiuni regretabile.

în condițiile date, în care echi
librul valoric este evident, aproa
pe în toate probele și în care spor
tivii și antrenorii sînt conștienți de 
caracterul de selecție și verificare 
in vederea J.O., meciurile ROMA
NIA — POLONIA și ROMANIA — 
R. F. a GERMANIEI promit un 
spectacol sportiv de înaltă ținută 
și rezultate de valoare mondială, pe 
măsura reputației atletelor din cele 
trej țări.

Cea de-a S-a etapă a turului ciclist al 
Austriei desfășurată în circuit la Viena, 
a fost câștigată de austriacul Fredy 
Sltzwohl. cronometrat pe distanta de 
80 km. cu timpul de lh 50:51. Cu Plu
tonul doi la 37 de secunde au sosit și 
cicliștii români, Nicolae Andronache, Ni- 
colae David și Ștefan Szekeli. în clasa
mentul general individual conduce 
Steinmayr (Austria). Primul dintre ci
cliștii români, Nicolae Andronache. se 
află pe locul 16.

tate : Cehoslovacia — Brazilia 3—2; Bul
garia — Italia 3—1; Bulgaria (B) _ Cuba 
3—1: R.D. Germană — U.R.S.S. (echipa 
secundă) 3—1.

■
Ciclistul francez Marcel Duchemln păs
trează tricoul galben in turul Angliei 
după penultima etapă, Gatshead — Mo- 
recambe (165 fan), cîștlgată da suedezul 
Gorgenssen în 4 h 30:16.

BELGRAD, 10 (Agerpres). Vineri 
seara s-a disputat meciul dintre o 
selecționată internațională și e- 
chipa Steaua roșie, încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2. Trofeul 
oferit de ziarul „Sport11 a revenit 
echipei Steaua roșie care a înscris 
cinci lovituri de la 11 m, față de 
numai patru transformate de jucă
torii selecționatei. _ .
Cruyff (min. 18), Petkovici (min. 
30), Netzer 
(min. 65).

STEAUA 
Krivokuca, 
Dojcinovski 
— Acimovici, 
Geaiei.

SEL. INTERNAȚIONALA: Mă
riei (Iugoslavia) — Suurbier (Olan
da), Holcer (Iugoslavia), Meszoly 
(Ungaria), Carlos (Brazilia) — Du
mitru (România) înlocuit cu San- 
tracî (Iugoslavia), Netzer (R.F.G.) 
înlocuit cu Sergo (Iugoslavia), Mu- 
hren (Olanda) — Albert (Ungaria) 
înlocuit cu Mirando (Brazilia), 
Cruyff (Olanda), Skoblar (Iugo
slavia).

Au marcat:

(min. 42), Acimovici

ROȘIE : Dujkovici — 
Stepanovici, Pavlovici. 
— Jerkovici, Petkovici 

Kostici, Sekularac,

MARIlt VI UI IE ALE MI NU NII
IRENA SZEWINSKA (POLONIA) : 

Campioană olimpică în 1964 (ștafeta 
de 4x100 m) și 1968 (proba de 200 
m) ; campioană europeană în 1966 
(lungime, 200 m și 4x100 m). Fostă 
recordmană mondială (100 m și 
200 m).

ILEANA SILAI (ROMÂNIA) : Me
dalie de argint la J.O. din 1968 si 
C.E. de solă din 1971 și 1972 (pro
ba de 8G0 m).

HILDEGARD FALCK (R.F.G.) ; Re
cordmană mondială cu 1:58,5 în pro

__________  PROGRAMUL
ORA 17,45 100 m g : Valeria Bufanu (R) 12.9*1, 

Elena Mîrza (R) 13,7, Tereza Sukniewicz (P) 12.7, 
Grazyna Rabsztin (P) 12,8, Elfi Meierholz (RFGi 
13,2, Marlies Koschinsky (RFG) 13,3; • Suliță: 
Elena Neacșu (R) 52,50 m, Ioana Stancu (R) 
53,82 m. Ewa Gryziecka (P) 62,10 m. Daniela Ja- 
worska (P) 62,06 m, Ameli Koloska (RFG) 61,02 m, 
Christa Peters (RFG) 58,74 m ; • Înălțime : Cor
nelia Popescu (R) 1,87 m. Draga Comșa (R) 1,78 m, 
Danuta Konowska (P) 1.80 m, Dorota Lubowicka 
(P) 1,71 m, Ellen Mundinger (RFG) 1,82 m. Re
na te Gaertner (RFG) 1,84 m.

ORA 17,55 400 m : Liliana Leau (R) 55.0, Ma- 
rilena Bădițoiu (R) 56,0, Hanna Kowal (P) 54,3, 
Danuta Piecyk (P) 54,5. Christel Frese (RFG) 52,2, 
Erika Weinstein (RFG) 52-9.

ORA 18,05 800 m: Ileana Silai (R) 2:00,9, Ra- 
fira Fița (R) 2:04,8, Danuta Wierzbowska (P) 
2:02,6, Zofia Kolakowska (P) 2:06.1, Gisela Ellen- 
berger (RFG) 2:02,2, Hildegard Falck (RFG) 
1:58,5.

ORA 18,15 100 m; Valeria Bufanu (R) 11,4. E- 
leonora Monoranu (R) 11,7, Irena Szewinska (P) 
11,1, Helena Kerner (Pl 11,3, Inge Helten (RFG) 
11,1, Christiane Krause (R.F.G.) 11,5 ; • Greutate : 
Valentina Cioltan (R) 17,69 m. Ana Sălăgean (R)

ÎNTRECERII ___________
17,01 m, Ludwika Chewinska (P) 18,43 m. Da
nuta Rosani (P) 14.40 m, Brigitte Berendonk
(RFG) 16 70 m. Sigrun Kofink (RFG) 16,46 m ;

ORA 18,30 Lungime : Viorica Viscopoleanu (R) 
6.82 m. Elena Vintilă (R) 6.44 m, Irena Szewinska 
(P) 6.67 m, Barbara Skowronek (P) 6.25 m. Hei
de Rosendahl (RFG) 6,84 m. Brigitte Roesen 
(RFG) 6-58 m.

ORA 18,55 200 m : Eleonora Monoranu (R) 24.1. 
Maria Lazar (R) 25.2. Barbara Bakulin (P) 23.7. 
Ursula Jozwik (P) 23.5. Rita Jahn Wilden (RFG) 
23.2, Annegret Kroniger (RFG) 23,3 : • Disc : 
Argentina Menis (R) 64.24 m. Lia Manoliu (R'> 
62,06 m. Krystina Nadolna (P) 58.50 m. Danuta 
Rosani (P) 55-78 m. Liesel Westermann (RFG) 
63.96 m. Brigitte Berendonk (RFG) 59.90 m.

ORA 19,05 1500 m : Natalia Andrei (R) 4:18-3. 
Maria Linca (R) 4:19.5. Bronka Doborzyr.ska (P) 
4:22,2, Jadwiga Krolikowska (P) 4:28.6. Ellen Tit- 
tel (RFG) 4:10.9. Christa Merten (RFG) 4:13.5

ORA 19,55 4x100 m: România — Polonia — 
RFG.

ORA 20,05 4x400 m: România — Polonia — 
R.F.G.

•) Cea mal bună performanță.

ba de 800 m, campioană europeană 
(solă) in 1971.

ELEN TITTEL (R.F.G.) : Medalie de 
bronz la C.E. din 1971 (proba de 
1500 m).

TEREZA SUKNIEWICZ (POLONIA) : 
Medalie de bronz la C.E. din 1969 
și 1971 (100 m g). Fostă recordmană 
mondială (100 m g).

VIORICA VISCOPOLEANU (ROMÂ
NIA) : Campioană olimpică în 1968 
recordmană olimpică și fostă record
mană mondială (lungime), campioa
nă europeană (sală) în 1970.

HEIDE ROSENDAHL (R.F.G.) : Cam
pioană europeană în 19/1 (pentat
lon) ; recordmană mondială (lungime)

BRIGITTE ROESEN (R.F.G.) : Campi
oană europeană de sală in 1972 
(lungime).

CORNELIA POPESCU (ROMÂNIA): 
Medalie de argint la C.E. din 1971 
(înălțime) ; cea mai bună performe
ră mondială în stilul „flop“ (1,67 m).

LIA MANOLIU (ROMÂNIA) : Com- 
pioanâ olimpică în 1968 (disc) ; me
dalie de bronz la J.O. din 1960 si 
1964 (disc). A treia performeră mon
dială a anului în 1972.

ARGENTINA MENIS (ROMÂNIA) : 
A doua performeră mondială a anu
lui (și a tuturor timpurilor) la disc.

LIESEL WESTERMANN (R.F.G.) : 
Medalie de argint la J.O. din 1968 
și C.E. din 1971 (disc) ; fostă record
mana mondială (disc).

DANIELA JAWORSKA (POLONIA) 
Campioană europeană în 1971 (su
liță).

EWA GRYZIECKA (POLONIA) : 
Cea mai bună performeră mondială 
a anului 1971 (suliță).

La Varșovia a început intilnlrea de tenis 
dintre echipele U.R.S.S. și Poloniei pen
tru semifinalele zonei europene (grupa 
A) a „Cupei Davis”. După prima zi, 
scorul este 1—o in favoarea echipei so
vietice. în prima partidă de simpla 
Metreveli l-a învins cu 6—3. 6—3, 6—1,
pe Nowicki. A doua partidă de simplu 
dintre Kakulia și Gasiorek a fost între
ruptă din cauza întunericului la scorul 
de 8—6. 5—7. 6—3 In favoarea jucătoru
lui sovietic.

După prima zi a meciului de decatlon 
care se dispută la Moscova între echi
pele U.R.S.S. și R.F. a Germaniei atleții 
sovietici conduc cu 35 682 — S0 625 puncte. 
La individual pe primul loc se află Ni
kolai Avilov (U.R.S.S.) CU 4 149 p. (100 
m — 11,0, lungime — 7.44 m, greutate — 
14.10 m. Înălțime — 2,08 m. 400 m — 
50.1.

Cea de-a 16-a etapă a turului ciclist al 
Italiei. Soida — Asiago (223 km), a reve
nit belgianului Roger de Vlaeminck în 
6 h #6:«7. In clasamentul general conti
nuă să conducă Eddy Merckx, urmat 
de Fuente Ji 3:47.

întCnlrtle din cea de-a 3-a zi a turneului 
International masculin de void de la 
Sofia s-au soldat cu următoarele rezul-

Cu prilejui unui concurs atletic desfă
șurat la Torino. Silvano Simeon a sta
bilit un nou record italian la aruncarea 
discului cu performanta de 63,12 m. 
Vechiul record, deținut de același atlet, 
era de 61,72 m.

Stadionul olimpic din Helsinki a găz
duit un concurs atletic international, in 
cadrul căruia suedezul Anders Garderud 
a stabilit un nou record național și cea 
mai bună performantă mondială a anu
lui la 3 000 m obstacole cu timpul de 
8:34,6, ia 2,6 sec. de recordul mondial 
al australianului O’Brien.

Astăzi, la Miinchen

SORT» VOR HOTĂRÎ GRUPELE 
TURNEULUI OLIMPIC DE FOTBAL
MUNCHEN 10 (Agerpres). — Tra

gerea la sorți a celor patru grupe 
ale turneului final de fotbal al 
Jocurilor Olimpice de vară va avea 
loc astăzi la Miinchen. După cum 
se știe, pentru turneul olimpic sînt 
calificate următoarele 16 echipe : 
Ungaria, deținătoarea titlului olim
pic, R. F. a Germaniei, U.R.S.S., 
Polonia. R. D. Germană, Danemar
ca, Malayezia, Birmania, Iran, Bra
zilia, Columbia, Mexic, S.U.A., Ma
roc, Ghana și Sudan.

AUSTRIA — SUEDIA 2—0
La Viena, în preliminariile C M. de 

fotbal. Austria a Învins Suedia cu 3—».

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

DOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTI 
LA „REGATA RATZEBURG"

RATZEBURG, 10 (prin telefon). Sîm- 
bătâ. ia prima zi a tradiționalei regate 
internaționala care se desfășoară în 
localitate, schifiștii români au repurtat, 
îr.tr-o companie selectă, două pres
tigioase victorii in probele de 2+1 (Ște
fan Tudor, Petre Ceapura + L. La- 
vrenschi) și 4 fără cîrmaci.

„CUPA PROGRESUL", LA VOLEI
Ieri după amiază, stadionul din strada 

Dr. Staicovici a găzduit cea de-a doua 
etapă din cadrul „Cupei Progresul” la 
volei feminin. Spre deosebire de prima 
etapă, cind competitoarele s-au dovedit 
deficitare la capitolul „spectacol" volei- 
balistic. de data aceasta am fost mar

torii unor meciuri viu disputate. Iată re
zultatele înregistrate : I.T.B. — Spar- 
tac 3—0 (8, 7. 15, 8), C.P.B. — Progre
sul 3—1 (7, 13, 15, —7) și Flacăra roșie — 
Dinamo (tineret) 3—1 (12. 7, 3, —5).

LA GIULEȘTI, POLO
Șl BASCHET INTERNAȚIONAL

Ieri, la bazinul Giulești, In meci amical, 
Rapid a întrecut selecționata olimpică 
de polo a Cubei cu 4—1 (2—0, 1—1, 0—0, 
1—0). Au înscris Slăvei 2, C. Rusu, Bă- 
jenaru pentru învingători, respectiv C. 
Orlando. A arbitrat bine N. Nicolaescu. 
Azi, sportivii cubanezi joacă la Galați 
cu selecționata olimpică a României.

în sala Giulești, s-a desfășurat partida 
amicală de baschet masculin dintre for
mațiile Steaua și Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname din Sofia. Lipsiți de aportul lui 
Savu. Tarăa Oezelak. Dumitru (în lot)

și Dimancea (accidentat), bucureștenii 
au fost învinși cu scorul de 81—61 (30— 
35) de o echipă în oare au evoluat pawu 
internaționali : Pelcev, Brînzov, Mihai
lov și Bogdanov.

PANATTA SI ORANTES IN 
FINALA LA HAMBURG

Finala la simpla bărbați va fi dispu
tată intre Panatta și Orantes. Primul 
l-a învins în semifinale pe Kodes cu 
6—3, 7—5. 6—4, iar Orantes a dispus de 
Hewitt CU 6—4. 7—5, 6—1.

RECORDUL EUROPEAN LA 
400 m (F) EGALAT

La Londra, în triunghiularul de atle
tism feminin R.D.G. — Olanda — An
glia, Monika Zehrt (R.D.G.) a egalat 
recordul european la 400 m (51,7)
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