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Faza-gol din 
nul care va

în turneul de tenis 
de la Wimbledon

la 
l-a salvat ...vinciul 
reluarea spectacu- 

a lui Lupescu, s-a 
scoată balonul din

în pag. a 3-a

lar! s -au disputat semifinalele „Cupei 
mâniei" la fotbal, partidele Dinamo—Jiul

I unor jocuri pasionante victo- 
revenit Jiului — cu scorul de 9—8

,r

min. .70: Lupescu (foarfecă, la marginea careului mic), a reluat, spectaculos și imparabil. balo- 
poposi in plasa porfii lui Iorgulescu Foto i Thco MACARSCHI ,

TRAMBULINĂ DE LA „TINERETULUI'

va juca duminica, încapînd de la ora 20, pe 
stadionul „23 August", se vor întrece echipele 
Rapid și Jiul. în deschidere se va dispuia finala 
campionatului republican de juniori între Dinamo 
și Universitatea Cluj.

INTR-UN AVÎNT UNANIM AU FOST OBȚINUTE PESTE PLAN: 
1000 TONE ALUMINA CALCINATA, APROAPE 250 000 MP PLACI 
DIN ASBOCiMENT, 120 000 TRICOTAJE, 33 000 PERECHI ÎNCĂL

ȚĂMINTE, 4000 TONE ULEI Șl MULTE ALTE PRODUSE

(2—2 după prelungiri), în urma executării lovi
turilor de la 11 m — și echipei Rapid, care a 
dispus cu 3—2 de singura divizionară B ajunsă 
în această fază a popularei competiții.

Așadar, în finala „Cupei României", care

și Pe- 
s& se

Ro-
---------- --------- r----------- „ (la
Pitești) și Rapid—Metalul București (în Capi- 
fala). La capotul ------- 2------ ' 2
riile au i

și, nu

DOUĂ JOCURI SEMIFINALE PASIONANTE...

ANUL XXVIII 4 PAGINI 30 BANI

IMPORTANTE

IN! PATRU
f 

Colectivele unităților industriale 
ale județului Bihor, antrenate în 

v marea întrecere socialistă sub lo
zinca „CINCINALUL REALIZAT 
ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE !“, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luate în cinstea

Conferinței Naționale a partidului 
și a celei de-a XXV-a aniversări 
a proclamării Republicii, înscriu 
de la o zi la alta noi succese pe 
marele front al muncii.

Rezultatele obținute sînt rodul 
gîndirii și hărniciei oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri, care 
descoperă noi posibilități, iar în 
lupta cu timpul, se străduiesc să 
reducă termenul de executare a 
unor produse sau lucrări de inves-

tiții. Printre produsele date peste 
plan amintim : 1000 tone de alu
mină, circa 250 000 m.p. plăci de 
azbociment, 120 000 tricotaje, 33 000 
perechi încălțăminte, 4 000 tone de 
ulei etc.

Remarcabile sînt succesele înre
gistrate la Combinatul de mate
riale de construcții de la Aleșd. 
Prin eforturile colectivului de con
structori, a intrat în funcțiune, îna
inte de termen, cea de a 5-a linie 
de ciment, succes dedicat Conferin
ței Naționale a partidului și celei 
de-a XXV-a aniversări a procla
mării Republicii. La acest mare 
combinat au fost puse în funcțiune 
pînă în prezent 5 din cele 6 linii 
de ciment, iar în prezent lucrările 
sint mult avansate față de grafi
ce la cea de-a 6-a linie, ultima de 
acest fel. în trimestrul III al anu
lui va intra în producție, tot înain
te de termen, cea de-a doua fabri
că de var, cu care se încheie, de 
altfel, ciclul de investiții pe 1972,

INTERNAȚIONALELE DE PENTATLON MODERN

la călăriepunctaje maxime

calul Vama, a

Foto : Theo 
MACARSCHI

Gheorghi Stoianov, 
în cursă

Ieri dimineață, la ștrandul Tineretului 
din Capitală, un mic eveniment ! doi 
dintre componenții lotului olimpic de 
sărituri în apă (Ion Ganea șî Sorana 
Prelipceanu), precum și aLți practicanți 
ai acestei ramuri a natației, au executat 
primele salturi de pe noua trambulină 
amenajată în bazinul rezervat lor.

începute în primăvara anului 1971, lu
crările au fost încheiate zilele trecute șb 
după recepționarea lor, săritorii frun
tași și-au mutat locui de pregătire de la 
piscina .,23 August** la bazinul de J» 
„Tineretului". Noua trambulină are cite 
o platformă pentru salturi de la 10 m» 
7 m, 5 m, și cîte două de la 3 m și 1 m.

Inaugurarea trambuline! va fi făcuta 
astăzi, la ora 17, cînd unii dintre cei mal

buni săritori din țară vor participa la 
un concurs demonstrativ, în cadrul că
ruia vor fi executate cele mai dificile 
și spectaculoase salturi cuprinse în pro
gramul exercițiilor libere. Sperăm că 
astăzi (spre deosebire de ziua de ieri 
cînd termometrul nu indica mai mult 
de 22 de grade) concurenții vor beneficia 
de o temperatură mai ridicată a apei 
(minimum 26 de grade), care să le per
mită desfășurarea antrenamentelor în 
condiții optime.

în imagine, saltul Inaugural executat 
de Sorana Prelipceanu, Ion Ganea Și 
Gheorghe Robu, ultimul o speranță a 
clubului Progresul. (Foto : Vasile BA- 
GEAC).

In organizarea Federației române 
de călărie și pentatlon modern și a 
clubului Olimpia, ieri a început cea 
de a XVI-a ediție a campionatelor 
internaționale de pentatlon modern 
ale României. Ca de obicei, întrece
rea a fost inaugurată cu proba de 
călărie. Concurenții au fost împărțiți 
în două serii, prjma luînd startul la 
ora 9,20, iar a doua după o pauză de 
o oră.

în prima serie, cel mai bun timp 
a fost realizat de sportivul cehoslovac 
Jan Bartu care, pe calul Hazlia, a 
parcurs traseul foarte bine, realizînd 
1 080 p. Un alt concurent cehoslovac,

NĂSTASE L-A ELIMINAT 
PE GRAEBNER !

Amănunte în pag. a IV-a

Jiul __ Dinamo 9—8 (0—1, 2—2, 2—2), 7—6 la lovituri de la 11 m
PITEȘTI, 28 (prin telefon de la tri

misul nostru). __j
Un meci cu' final surprinzător, 

printr-o spectaculoasă răsturnare a 
scorului. Dinamo a condus cu 2—0 
și a crezut că meciul este terminat, 
subestimînd resursele Jiului. Echipa 
din Petroșani, insă, n-a cedat nici 
un moment lupta și în două minute 
consecutive a restabilit echilibrul pe 
tabela de marcaj, care era, de altfel, 
conformă cu realitatea de pe teren. Și 
de unde s-a crezut că prelungirile nu 
vor fi necesare — cu atît mai puțin 
loviturile de la 11 m pentru departa
jarea echipelor — iată că s-a ajuns 
pinâ la urmă la această ultimă soluție 
și, culmea, au ratat tocmai specialiștii 
în astfel de execuții. In final, Jiul a 
reușit să transforme 7 penalty-uri din 
9, față de 6 cîte* a reușit Dinamo, 
califieîndu-se pentru prima dată în 
finala „Cupei României".

Performanța Jiului este meritată, 
chiar la soluția penalty-u'rilor, pentru 
că a avut o calitate în plus față de 
echipa dinamovistă, nu a socotit re-

zultatul compromis, s-a „bătut" pentru 
el cu multă dîrzenie și ambiție, a și 
jucat destul de bine, avînd satisfac
ția de a ajunge finalistă. Din păcate, 
pentru a-și apăra șansele, unii ju
cători (Stocker, Mulțescu, Făgaș și 
chiar Libardi, căpitanul echipei) au 
recurs deseori la gesturi nesportive, 
sau la proteste împotriva unor de
cizii ale arbitrului.

Jocul (influențat de un vînt destul 
de puternic) a fost specific de cupă, 
fără calități tehnice deosebite.

Partida a început cu o perioadă de 
tatonări, de o parte și de alta. Apoi, 
perioadele de atac au alternat, jocul 
a fost destul de confuz, dar în 
min. 28 se deschide scorul : Nun- 
weiller VI îl lansează în adîncime pe 
Dumitrache, care pătrunde în careu 
și cînd era pe punctul să tragă sau 
să paseze, Georgevici i-a luat din

Petre GAȚU

(Continuare în pag. a 4-a)

Rapid — Metalul 3—2 (1—1)
Partida antrenantă — cu tempo 

ridicat, cu un bun nivel tehnic, cu 
bare multe și cu nu mai puțin de 
cinci goluri — această semifinală 
Rapid—Metalul, disputată aseară, 
la lumina reflectoarelor de la 
„23 August".

Din start, a plecat mai tare 
formația metalurgistă care. încu
rajată de evoluția Jiului, a forțat 
a doua mare surpriză în Cupă. în 
min. 4. Iancu a cîștigat un duel 
lingă tușe, a driblat apoi doi apă
rători rapidiști și cînd a avut un
ghi favorabil. în apropierea careu
lui mic. a șutat pe lingă Răduca- 
nu (ieșit), la firul ierbii, în colțul 
lung.

Riposta 
așteptată, 
rîndurile 
în jurul 
fac-totum.

Rapidului nu s-a
Feroviarii și-au 

în ofensivă, s-an grupat 
lui Dumitru, jucătorul 

prezent Ia pregătirea

lăsat 
strins

atacurilor, la pasa decisivă 
o dată, și la finalizare.

Rezistenta Metalului (a'uil 
riculos pe contraatac) avea 
frîngă, insă, în min. 30 : Iorgulescu 
a fost supus unui tir repetat, 
șutul lui Neagu 
barelor, dar. la 
loasă (foarfecă) 
văzut nevoit să 
plasă : 1—1. scor cu care repriza 
se Va încheia, consemnînd, pînă la 
pauză, ca element demn de reți
nut pe carnetul nostru de însem
nări, doar bara lui Iancu din 
min. 40.

Tot o bară (Neagu min. 49) va 
pigmenta si începutul reprizei se-

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag a 4-a)

LA LUPTE LIBERE 
MAI SÎNT MULTE

PROBLEME DE REZOLVAT
Turneul internațional de lupte 

al României ne-a dat posibilitatea 
să urmărim, intr-un concurs cu o 
participare valoroasă, pe cei mai 
buni sportivi români ai stilului li
ber, aspiranți la un loc în echipa 
pentru confruntările olimpice de la 
Munchen. Sistemul de organizare a 
competiției, determinat de numărul 
mare de participanți, i-â solicitat 
intens pe concurenți, mulți dintre 
ei fiind obligați să susțină cite 3 
și chiar 4 meciuri pe zi. în aceste 
condiții, cîștigători au fost numai 
acej care au beneficiat de o pre
gătire deosebită, sub toate aspec
tele.

Acum, cînd întrecerile s-au în
cheiat, putem reflecta asupra com
portării luptătorilor noștri și deci 
să desprindem unele concluzii re
feritoare la evoluția 
mâni la acest ultim 
Jocurilor Olimpice.

SEMIMUSCĂ. La

sportivilor ro- 
test dinaintea

campionatele 
mondiale de. anul trecut și la cele 
europene din acest an, țara noas
tră a fost reprezentată de Ion Ara- 
pu. care înaintea turneului de la 
București a fost operat și n-a mai 
putut participa. In aceste împreju
rări, antrenorul federal Ion Crîs- 
nic l-a înscris în concurs pe Iancu 
Vangheliei, un luptător care a ob-

ținut rezultate bune la unele tur
nee internaționale și care l-a în
vins pe Arapu la finalele campio
natelor naționale 
cerind titlul de 
această categorie 
Ion Iatagan pe
Vangheliei l-a întrecut clar chiar 
în primul tur. Iată, însă, că în me
ciul următor Vangheliei a fost sur
clasat de cubanezul Miguel Cor
dero și, în final, el nu s-a clasat 
decît pe locul 4. După cum a e- 
voluat. Vangheliei, îndeosebi cu ad- 

exprimăm

din acest an, cu- 
campion. Tot la 
a fost încercat și 
care însă același

versarul din Cuba, ne

Mihai 
Costin

TRANCA 
CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)

Radomir Borgula, cu _ 
încheiat proba fără penalizări, obți- 
nînd 1 060 p. învingătorii acestei pro
be aveau să fie desemnați însă în 
cea de a doua serie. Primul care și-a 
anunțat prezența printre fruntași a 
fost bulgarul Gheorghi Stoianov, de
ținătorul celui mai bun timp al zi
lei ; 1:35,3 — 1 100 p, realizat cu ca
lul Hazlia. După numai, cîteva mi-

nute, același punctaj îl realiza 
pentatlonistul român Marian Cosmes- 
cu (cu Vama), ambii conducînd deo
camdată în clasament. Din păcate, 
campionul țării, Dumitru Spîrlea, a 
tras la sorți cel mai slab cal, Nep- 
tun, cu care n-a realizat decît 760 p. 
Tot din cauza calului a fost nevoit 
să abandoneze concurentul român

Anton Kim, din echipa secundă a- 
țării

In
9,50, 
lărie 
neficia de caii folosiți în prima 
Vineri, de la ora 9, la sala Floreasca 
este programată cea de a doua probă 
a concursului, scrima.

noastre.
cursul zilei de azi, de la 
vor lua startul în proba de 
și ceilalți sportivi, care vor

ora 
că- 
be-
zi.

Prima pa-te a sezonului olimpic 
de caiac-canoe se încheie aparent 
surprinzător, cu un desăvîrșit „calm 
plat". Este prima oară cînd, după 
o întreagă suită de regate interna
ționale : Plovdiv, Minsk, Praga,
Țampere, antrenorii și ceilalți spe
cialiști comentează mai mult valoa
rea performanțelor decît locurile o- 
cupate de elevii lor în clasamentul 
diferitelor probe. Semnificativ, în 
aceeași ordine de idei, juriile de apel 
n-au fost nici ele cîtuși de puțin 
solicitate — nici o contestație, deși 
uneori sosirile la „fotografie" puteau 
produce — ca altădată — discuții 
interminabile. Mai mult, în cîteva 
rînduri am fost chiar martorii unor 
concesii făcute de antrenori (inclu
siv de către cei români) atunci cînd 
— în ciuda mijloacelor moderne de 
înregistrare a rezultatelor — nu se 
putea spune cu „mina pe inimă" cine 
a fost învingătorul.

Toate acestea (și multe altele) 
pentru că, absolut firesc, luna iunie 
a constituit. înainte de toate, etapa 
primelor verificări preclimpice și — 
așa cum vom vedea — a unor spec
taculoase și contradictorii confrun
tări tactice. Așa stînd lucrurile, re
zultatul într-o probă sau alta a de
venit, mai mult sau mai puțin, o- 
biectiv personal al sporturilor, sub
ordonat cerințelor generale de pre
gătire a echipelor. Fără îndoială, ar 
fi greșit să se înțeleagă că, în pe
rioada la care ne referim, valoarea 
și spectaculozitatea întrecerilor, cu
prinse în programele regatelor in
ternaționale au înregistrat scăderi, 
că lupta pentru întîietate s-a desfă
șurat fără acea puternică dorință de 
victorie. Este vorba de faptul “x 
interpretarea și

ca 
evaluarea acestor 

rezultate au avut la bază nu numai 
bilanțul locurilor fruntașe ocupate 
ci — dominante — criteriile 
rințele pregătirii olimpice 
această etapă.

Dacă, din acest punct de 
cronometrele au furnizat specialiști
lor toate datele obiective, arătindu-le 
cu o mare exactitate treapta de pre
gătire pe care se află, la ora ac
tuală, fiecare echipaj, în ceea ce 
privește eficiența orientării tactice — 
generale și particulare — rămîne

și ce- 
pentru

vedere,

CONFRUNTĂRI TACTICE (IUNIE)
ÎNAINTEA SELECȚIEI (IULIE)

ca ea să fie verificată de 
rezultatele ulterioare și 
nu este exclus — dim
potrivă — ca tocmai la 
Miinchen să se capete 
adevăratele răspunsuri.

Deocamdată notăm ca 
o caracteristică principa
lă pentru calendarul in
ternațional al lunii iunie 
această diversă confrun
tare tactică, poate deci
sivă în lupta pentru titlu
rile și medaliile olimpi
ce. A reieșit clar, de la 
prima jntilnire interna
țională de amploare (re
gata Plovdiv), că unele 
echipe — România, R.D. 
Germană, Bulgaria etc. 
— caută verificări puter
nice ale formațiilor o- 
limpice probabile, în timp 
ce alte reprezentative — 
Ungaria, . Uniunea Sovie
tică ș.a. — preferă pre
gătirile... fără spectatori 
și au în plan doar cîteva 
participări, „surpriză" la 
regate internaționale care 
inițial nu anunță starturi 
deosebite ca valoare.

In alte cazuri, diferite 
echipe au înscris fie nu
mai echipaje de caiac, 
fie numai echipaje de ca- 

am avut 
constatăm, 
puternice.

noe. Alteori, 
surpriza să 
că formații 
cum ar fi de exemplu
cea a R.F. a Germaniei,
prezintă în concurs... un singur spor
tiv. La Tampere, a fost limpede,
totuși, pentru toată lumea că Detlef 
Lewe a venit să-l întîlnească, prin
tre alții, pe tînărul nostru canoist 
Lipat Varabiev, despre valoarea că
ruia se știau prea puține lucruri. 
Detlef Lewe a avut, însă, la rîndul 
jsău, surpriza să-l întîlnească la 
(Startul probei și pe Ivan Patzaichin, 
de altfel, învingătorul finalei. Tot 
în planul confruntărilor tactice si
tuăm și înscrierea diferitelor echi
paje în mai multe probe olimpice 
sau de viteza, pe distanța de 500 m 
în cadrul aceleiași regate în timp 
ce alte echipe au fost reprezentate

9

IVAN PATZAICHIN
■doar în probele la care se urmă
rește participarea olimpică.
, Extrem de interesantă ne-a apă
rut și confruntarea tactică în ve

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

NOI LOCURI |

LA EXCURSIILE

DE ASTAZI, LA MAMAIA,
CONGRESUL ANUAL AL L.I.H.G.

Sala de festivități n hotelului „Inter
național** din Mamaia va găzdui, înce
pând de astăzi, cel de al 57-lea Congres 
anual al Ligii Internaționale de Hochei 
pe Gheată (L. I. H. G.).

La aceasta importantă manifestare sînt 
prezenți J. F. Ahearne, președintele ligii, 
membrii comitetului executiv, ți co
misiilor ligii, reprezentanții federațiilor 
naționale afiliate.

Agenda lucrărilor este foarte încărcată, 
pe ordinea de zi figurînd nu mai puțin 
de 16 puncte. Congresul va asculta, 
printre altele, rapoartele în legătură cu 
administrarea și activitatea ligii și cu 
privire ]a pregătirea campionatelor mon
diale (grupele A, B și C) și europene 
(A și B) pentru juniori, din anul 1973,

va discuta și va vota propunerile privind 
modificarea unor puncte din statut și 
a unor reguli de joc, va alege comitetele 
internaționale, va desemna pe organi
zatorii campionatelor mondiale și eu
ropene pentru anii 1974, 1975 și 197G.

Cu implicații pentru soarta viitoare a 
hocheiului va fi. fără îndoială, hotărîrea 
ce se va lua în legătură cu turneele și 
meciurile internaționale, cu referire spe
cială ia acelea dintre echipele nord-ame- 
ricane și europene.

Urind succes deplin Congresului, ne 
exprimăm convingerea că reuniunea de 
lq Mamaia a forului suprem al hocheiu
lui mondial va fi rodnică și va contribui 
la dezvoltarea și perfecționarea acestui 
joc sportiv de mare popularitate.

J.O. MUNCHEN
bună pentru amatorii 
S-au obținut supli-

O* veste 
de sport. _____
mentări la excursiile la Jocu
rile Olimpice de la Miinchen.

AGENȚIILE BIROULU DE 
TURISM PENTRU TINERET 
din toate județele țării primesc 
noi înscrieri la excursiile orga
nizate la Jocurile Olimpice de 
la Munchen, în perioada 24 au
gust — 11 septembrie 1972. La 
aceste excursii organizate de 
B.T.Ț. pot participa tineri, stu- 
denți, profesori de educație fi
zică și sport, antrenori, specia
liști și activiști din domeniul 
educației fizice și sportului. Re
lații la sediile birourilor de tu
rism pentru tineret.
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0 VIZITA LA I.E.F.S. URMÎND ÎNDEMNUL UNEI SCRISORI...

300 DE ECHIPAJE IN „CUPA ȘCOLARUL"!
f De mult pista nautică a Herăstrău- 
' Oui nu a cunoscut o participare atit 
• de bogată ca aceea prilejuită de 
I competiția organizată recent de Clu
bul 
tea 
lui.

sportiv școlar București In cins- 
Conferintei Naționale a partidu- 
într-adevăr, apreciind cifric cele

23 de probe ale „Cupei școlarul", ne 
putem da seama cu ușurință că este 
vorba de un record în materie, 300 
de echipaje disputindu-și întîietatea. 
Am asistat la numeroase curse în 
care elanul tineresc, dorința de afir
mare au făcut întrecerile și mai

SUCCESE REMARCABILE
I (Urmare din pag 1)

urmînd ca anul viitor să fie date 
în producție două linii tehnologice 
de azbociment/

La fabrica de confecții, ing. Ovi- 
diu Șerbănescu, președintele secți- 

' ei de fotbal a clubului Crișul, ne 
■ spunea cu satisfacție că din anga
jamentul pe acest an de 30 milioa
ne lei la producția globală, pînă a- 
cum s-au realizat 19 milioane, iar 
la producția-marfă s-a obținut o 
depășire de 9 milioane față de an- 

.gajamentul anual de 18 milioane 
lei. De subliniat este faptul că a- 
ceste succese s-au înregistrat în 
mare parte pe baza creșterii pro
ductivității muncii, care arată un 
indice de 1,5 la sută în plus față 
de plan, semn că în toate secțiile 
fabricii oamenii muncii lucrează 
fără preset pentru a cinsti cu re
zultate c ntre cele mai bune mari
le evenimente din viața partidului 
și poporului nostru.

Colectivul fabricii „Drum nou" a 
luat măsuri eficace în scopul în
deplinirii exemplare a sarcinilor 
ce-i stau în față. S-a obținut, ast
fel, un frumos record : 1200 kg 
fire vopsite în 24 de ore, față de 
800 kg cîte se realizau pînă acum.

La Combinatul de industrializare 
a lemnului a fost lansată o inițiati
vă valoroasă : fiecare salariat să 
realizeze în acest an o producte 
suplimentară de 1000 de lei. La 
producția-marfă, fată de un anga
jament anual de 6 milioane lei. 
s-au realizat pină acum mai bine 
de 4 milioane.

De la Ocolul silvic din Marghita 
sîntem informați că s-a intensificat 
acțiunea de împăduriri. Din cele 
175 ha planificate pentru acest an, 
colectivul acestei unități, antrenat 
în marea întrecere care a cuprins 
întregul nostru popor, a plantat 
167 de hectare.

Tinerii nu se lasă nici ei mai 
prejos. Prin munca lor se va rea
liza un obiectiv de mare importan
ță județeană : regularizarea cursu
lui Crișului Repede. în acest sens 
s-au organizat 6 serii a cîte 105 
tineri care, în brigăzi și echipe, își 
vor aduce aportul la efortul colec
tiv ce-1 depun oamenii muncii în 
aceste zile.

Sportivii județului Bihor, la locu
rile de muncă sau pe terenurile de 
sport, sînt hotărîți să se angreneze 
în efortul colectiv al țării. în nu
meroase colective de muncă, spor
tivii se numără printre fruntași, 
printre cei evidențiați. Pe plan lo
cal, atît la Oradea cit și la Salon- 
ta, Beiuș, Marghita și Aleșd se vor 
organiza în această perioadă nu
meroase întreceri în cinstea celor 
două mari evenimente, Conferința 
Națională a partidului și aniversa
rea a XXV de ani de la proclama
rea Republicii.

Succesele realizate pînă acum și 
cele ce vor urma demonstrează 
dragostea și atașamentul cu care 
bihorenii, strîns uniți în jurul parti
dului, se străduiesc să-și aducă din 
plin contribuția la chemarea ce le-a 
fost adresată : REALIZAREA ÎN 
MOD EXEMPLAR A ACTUALU
LUI CINCINAL.

spectaculoase, în cîteva probe (caiac 
dublu juniori mici, caiac simplu ju
nioare mari etc) cîștigătorii fiind de
partajați de adversarii principali doar 
prin cîteva zecimi de secundă. Atît 
organizatorii, cît și tinerii competi
tori merită felicitări pentru modul 
cum au știut să onoreze acest con
curs festiv.

Iată, de altfel, și echipajele învin
gătoare pe traseul de 500 m (numai 
7 dintre curse s-au disputat pe 
800 m) : JUNIOARE MICI, caiac sim
plu : C.S.S. (Elena Rîșniță) 2:34,1 ; ca
iac dublu — C.S.S. (Mureșan, Dumi- 
trache) 2:15,6 ; caiac 4 — C.S.S. (Rîș- 
nită, Mureșan, Dumitrache, Rodina) 
2:06,9 ; JUNIORI MICI, caiac simplu 
— Olimpia (Franguloiu) 2:03,2 ; caiac 
dublu — Rapid (Anghel, Cîrstoi) 
2:01,2 ; caiac 4 — C.S.S. (Carp, II- 
nițchi, Hazirov, Moșoiu) 1:48,4 ; canoe 
simplu — C.S.S. (Craivan) ; canoe 
dublu — Rapid (Dumitru, Modoran) ; 
JUNIOARE MARI, caiac simplu — 
C.S.S. (Stela Moldoveanul 2:15,5 ; ca
iac dublu — C.N.U. (P. Marioara, E. 
Constantin) 2:04,5 ; caiac 4 — C.N.U, 
(P. Marioara, V. Petre, E. Constan
tin, D. Simion) 1:52,3 ; JUNIORI 
MARI, caiac simplu — Olimpia (Eșa- 
nu) 1:54,5; caiac dublu —. C.N.U.
(Ivan, Petcu) 1:47,5; caiac 4 — O- 
limpia (Nițescu, Badea, Mihăilescu, 
Eșanu) 1:40,0; canoe simplu — Olim
pia (George Dinu) 2:10,4 ; canoe du
blu — Dinamo (Dincă, Mureșan) 
2:04,1 ; caiac simplu (800 m) — C.N.U. 
(Gh. Ivan) 3:30,2 ; caiac dublu (800 
m) — Olimpia, (Nițescu, Mihăilescu) 
3:24,5 ; caiac 4 (800 m) 
(Ivan, Ivan, Petcu, Auuni/ ,
canoe simplu (800 m) — C.S.S. (I. Vă
duva) 4:18.9 ; TINERET, caiac simplu 
fețe — Olimpia (Didina Vasile) 2:20,0; 
caiac simplu băieți — C.N.U. (N. Ma
rin) ; canoe simplu — Dinamo 
Pooescu) 3:57,4.

Trofeul pus în joc a revenit tine
rilor reprezentanți ai Clubului 
tiv școlar București, care au acumu
lat 268 p. Cel mai redutabil adversar 
s-a dovedit clubul Olimpia, care a 
realizat 181 p. Au urmat în clasa
mentul general pe echipe : Clubul 
nautic universitar 135 p, Școala spor
tivă nr. 2 115 p, Rapid 83 p, Dinamo 
81 p și Energia — cu numai 2 p.

Am primit-o de la un grup de 
elevț aflați în ultima clasă a Școlii 
sportive din Sibiu........Cîțiva dintre
noi — se spunea printre altele — 
dorim să ne înscriem Ia Institutul 
de Educație Fizică și Sport. Am 
vrea să aflăm de la dv. cîteva amă
nunte privitoare la : examenul de 
admitere ; șansele și avantajele pe 
care le au — sau nu — elevii ce 
vin de la o școală ca a noastră 
față de alți concurenți ; exemple — 
dacă sint — de studenți deveniți 
sportivi fruntași, deși la intrarea 
în facultate nu „promiteau" așa 
ceva..."

— Nu-i de mirare, ne-a spus de
canul Facultății de 4 ani din cadrul 
I.E.F.S. — conferențiarul universitar 
Titus Tatu — cînd a aflat scopul vi
zitei noastre. Primim sute de aseme
nea scrisori — primăvara și Ia înce
putul verii — la care răspundem, în 
general, trimițind broșura „Admite
rea în I.E.F.S."

Ni s-a oferit și nouă una, după 
care am copiat, în carnetul de notițe, 
cîteva date interesante :

• I.E.F.S., institut semicentenar, a 
fost înființat in 1922 sub denumirea 
de Institutul național de educație fi
zică (INEF), fiind una dintre cele 
mai vechi instituții de învățămînt su
perior cu acest profil din Europa.

• Este singurul institut din țară 
care pregătește specialiști cu cea mai 
înaltă calificare în acest domeniu.

• Din 1971 în cadrul I.E.F.S., func
ționează : Facultatea de educație fi
zică și sport (durata studiilor — 4 ani)- 
și Facultatea de educație fizică (du
rata studiilor — 3 ani).

• In cinci decenii de existentă, 
institutul a format peste 4 600 cadre 
de specialitate cărora li s-a conferit 
diploma de licențiat în educație fi
zică.

Ne notăm în continuare, pentru cei 
interesați, cîteva date importante : 
concursul de admitere se va desfășura 
pentru ambele facultăfi între 10 și 20

iulie. Cursurile de zi au o durată de 
4 ani iar cele lără frecvență, de 5 
ani. Se pot prezenta la concursul de 
admitere : a) absolvenți cu diplomă 
de bacalaureat (sau maturitate) ai li
ceelor (școlilor medii de cultură ge
nerală) și liceelor de specialitate;
b) absolvenți cu examen de diplomă
ai școlilor __ 1 ’ (
funcționat după 1948) și ai școlilor 
tehnice cu ’ ’ ' ' '
funcționat în perioada 1955—1962) ;
c) absolvenți cu examen de bacalau
reat ai fostelor licee teoretice, indus
triale sau comerciale și ai altor școli 
echivalate de Ministerul Educației și 
Invățămîntului.

— La prima vedere, ne precizează 
tovarășul Tatu, nici o diferență între 
candidații ce vin la Institut. Și totuși 
elevii școlilor sportive sînt avantajați 
de faptul că sint mai bine pregătiți 
pentru probele practice. La admitere 
se dau 3 probe practice (atletism ; 
gimnastică ; un joc sportiv la alege
re) și o probă scrisă (anatomie).

medii tehnice (care au
durata de 4 ani (care au

C.N.U.
Petcu, Anton) 2:58,5 ;

(N.

spor-

che o 
împarte 
mari la

ILUSTRATE DE PE
Am sosit la Mamaia în preajma 

ploii torențiale care a preschimbat 
în cîteva ore săptămînile de cani
culă în temperatura lunii oc
tombrie. Și pentru că, deși nu 
ploua, era totuși rece, marea și pla
ja au fost părăsite (cu regret !) 
pentru sport și agrement, singu
rele mijloace apte să țe mențină în 
atmosfera concediului, a vacanței.

Cele 5 piscine păstrau, singura
tice, azurul cerului în limpezimea 
apei lor, în timp ce bazinul de di
mensiuni olimpice, aflat în construc
ție dincolo de Hotel Parc, era și el 
lipsit de animația publicului... Dar 
în sezonul următor va fi și vre
mea lui...

De dimineața pînă seara, în cele 
două zile cînd soarele s-a jucat cu 
noi de-a v-ați ascunselea, masa de 
ping-pong de la Hotel Modern e 
fost solicitată, 
lui de masă atrăsese pînă și 
cei fideli schiului nautic. ~ 
3 lei pe oră ți se puneau la 
ziție palete și minge.

Aveai nevoie însă și de 
imaginație pentru că ceea 
afla pe rol de fileu, semăna

cunoscut-o în fața televizorului la 
meciul de tenis România—Italia 
(el 26 eni, ea 22, doi copii blonzi), 
era prezentă a doua zi pe terenu
rile din fața Hotelului Central, a- 
vînd ca partener pe profesorul-’Tio 
meo Samur, cel ce conduce activi
tatea, sportivă și de agrement la 
Mamaia. Și Henk Swart mi-a a- 
runcat peste umăr, în timp ce răs
pundea adversarului cu un smach : 
„Năstase, nu-I așa ?•

„Dacă terenurile — ne-a 
Romeo Samur — ar fi bine 
najate dinaintea sezonului cu 
ră din belșug și de calitate, 
am avea piase corespunzătoare și 
mingi noi suficiente 
riaț (ca și rachete), 
la Pelican, Neptun, 
celelalte ar atrage și 
riști. I.H.R. Mamaia, care răspun-

spus 
ame- 
zgu- 
dacă

pentru închi- 
terenurile de 
International, 
mai mulți tu

LITORAL
de de dotarea bazelor sportive, ar 
trebui să-și mai aducă aminte și de 
mingile de volei și baschet bune 
doar de... reformă"

Poate că gospodarii Mamaiei 
consideră aceste sporturi învechi
te, și le tratează ca atare, căci 
schiul nautic — în debut pe lito
ral — are acum pe Siutghiol două 
debarcadere (cazinou, Internațio
nal), 35 șalupe și 70 perechi schiuri 
din import. Dar cum Mamaia nu-și 
pierde, nicicînd, culorile vii ale ve
rii, adăugind sezon de sezon as
pecte inedite, nici sportul și agre
mentul nu trebuie lăsate să prin
dă, pe ici, pe colo, cîte o pată de 
rugină, mai ales că acum soarele 
este iar la înălțime !

Paul SLAVESCU
Magnetul tenisu- 

pe 
Pentru 
dispo-

puțină 
ce se 

mai 
mult cu o sfoară. Dacă s-a găsit 
plasa pentru „îmbrăcarea" terasei, 
de ce nu se găsește și un fileu re
gulamentar pentru masă ?

Parcă niciodată în acest sezon 
n-au fost maj populate terenurile 
de tenis ale Mamaiei. Familia 
Swart din Amsterdam, pe care am

Sfaturi pentru al pi ni ști

LUPTA CU MUNTELE ESTE DURA
ȘI NE OBLIGĂ SĂ FIM PRUDENȚI

Întreaga

Pentru fiecare se acordă 
notă, iar totalul obținut se 
la 4. Așa că cine ia note 
cele 3 probe practice...

— Vă vin candidați din 
țară ?

— In general, da. Totuși avem aici 
un studiu făcut pe ultimii trei ani, 
din care reiese că ne.au venit multi 
din judefe cu tradiție sportivă : Bra
șov, Cluj, Timișoara, Pitești, Sibiu. 
Mureș. Din alte 19 insă — Satu 
Mare, Vrancea, Ialomița, Tulcea. 
Alba, Gorj, Botoșani ș.a. doar cîte 
2—3 studenți din fiecare județ. Este 
motivul pentru care noi am trimis 
echipe formate din cadre didactice 
tocmai în aceste județe pentru a se 
discuta cu profesorii de educație 
fizică, cu presupușii viitori studenți 
ai institutului nostru.

— In încheiere, am dori să 
răspundeți la o altă întrebare

ne
.....  ce 

ne-a fost pusă în scrisoarea amin
tită : ajung studenții institutului, 
cei ce nu sînt nume răsunătoare la 
venire, la performanțe înalte ?

— Avem nenumărate exemple din 
care reiese că „elevii obișnuiți" la 
venire, care s-au pregătit cu serio
zitate, cu mijloacele pe care Ie au 
la dispoziție, au ajuns nume cu
noscute în lumea sportului. Vă pot 
da — la întîmplare — 
ELISABETA BACIU 
maestră a sportului 
campioană balcanică, 
NIUS (Arad) maestru

cite exemple : 
(din 
la
GH.

Roman) 
atletjsm, 
PET»O- 

al sportuîtii 
Ia atletism, TOMA PETRESCU (Ro
șiori de Vede) alergător de 10,3 pe 
14)0 m, frații MIRCEA și ȘTEFAN 
VODĂ (Tîrnăveni) boxer și judokan, 
RODICA VĂDUVĂ (București) cam
pioană republicană la scrimă, hand
balistele RODICA BUNEA și DOINA 
BAICOIANU...

Am mulțumit tovarășului decan 
Titus Tatu pentru informațiile puse 
la dispoziție. Le publicăm succint în 
speranța că ele vor folosi tinerilor 
care vor să se îndrepte spre una din 
cele două facultăți ale I.E.F.S. din 
București, (str. Maior Ene 12, telefon 
31.44.40).

REPORTER
• Admiterea în învățămîntul su

perior fără frecventă va avea loc 
între 15 și 22 septembrie.

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE

LACUNE ÎN ZESTREA DE VALORI A PUGILISMULUI NOSTRU

său din Jinală, Ion Mocanu

greutate, ducem încă 
pugiliști de talia lui

Ion Gydrffi (dreapta) stăvilește cu clasica directă atacul rivalului 
Foto: D. NEAGU

S-a încheiat încă o ediție a cam
pionatelor naționale de box re
zervate seniorilor. Ecourile aprige
lor dispute se mai aud și se vor 
menține încă destulă vreme. Spe
cialiștii si cronicarii fac aprecieri 
asupra celor petrecute pe ringul de 
la patinoarul „23 August", iar ma
joritatea sportivilor încununați cu 
titlul de campion național și-au în
ceput, aproape imediat, pregătirile 
în vederea marilor confruntări de 
la Miinchen.

Campionatele naționale din acest 
an au adus la turneul final 85 din- 
trei cei mai buni pugiliști ai tării : 
cite 7 la categoriile semimuscă, u- 
șoară. semigrea si grea, cîte 8 la 
muscă, cocoș, pană, semiușoară. 
mijlocie mică și mijlocie, 9 la se- 
mimijlocie

Se constată o mai mare diversi
ficare în domeniul județelor care 
au avut reprezentanți la actul li

nai al întrecerii. Astfel, au fost 
prezenți la București sportivi din 
județele : Ilfov, Constanța, Galați, 
Brăila. Tulcea, Timișoara. Caraș- 
Severin, Brașov. Cluj, Argeș, Iași, 
Buzău, Dolj, Bacău, Maramureș. 
Arad. Satu Mare. Deci, un număr 
destul de mare, aproape jumătate 
din județele tării au avut trimiși 
la aceste finale.

Spectatorii prezenți 
uniuni ale turneului 
mărit 73 de partide, 
s-au terminat înainte
prin abandon. 3 prin k.o., 3 prin 
neprezentare și 2 prin descalifi
care. Cele maj multe meciuri în
cheiate înainte de scurgerea celor 
9 minute de luptă au avut loc la 
categoria ușoară. Aici s-au înre
gistrat 5 Întîlniri terminate înainte 
de limită, dintre care 3 sint opera 
lui Calistrat Cujov, care nu a 
9 minute în ring în nici una

ia cele 7 re
tinal au ur- 

dintre care 23 
de limită : 15

stat 
din

cel» 3 partide susținute la acest 
turneu final. O situație interesanta 
apare la categoria grea, unde nici 
un meci nu s-a terminat înainte de 
limită, deși aici acest lucru ar fi 
fost mai normal să se petreacă.

Făcînd o analiză pe categorii, se 
observă că la unele există mai 
mulți pugiliști buni, de valoare 
apropiată, iar la altele — doar 
cite un singur reprezentant de pri
mă mină, care cu greu poate fi de
tronat. Este, de asemenea, intere
santă constatarea că ly categoriile 
mici, atît de abundent și de valo
ros populate într-un trecut nu prea 
îndepărtat, selecționerii au astăzi 
cele mai mari dificultăți în găsi
rea unor titulari. Nu s-ar putea 
spune că boxeri ca Băiatu, Cazma, 
Ganea. Cerchia, Cojan Toni sau 
revelația acestor campionate, tînă- 
rul Marin Peia — n-ar fi comba
tanți buni. Dar. la primele trei ca-

tegorii de 
lipsa unor 
Mircea Dobrescu sau Constantin 
Ciucă. compleți în domeniile teh 
nic și tactic, pe suportul unei com
bativități atît de caracterțstice pen
tru boxerii mici.

Categoria pană este prima și 
probabil singura în care semifina
lele aduc în ring nu numai meciuri 
pasionante și atrăgătoare, ci și 4 
boxeri care acoperă nevoile na
ționale ale categoriei cu valori pe 
care le pot invidia multe a’te țări. 
Niciodată nu va fi greu să ale
gem între Pometcu, Nedelcea, Am»- 
zăroaie și Dumitrescu pentru a face 
fată, pe front larg, oricăror 
internaționale.

Din păcate, începînd de 
tegoria semiușoară și pînă 
tegoria mijlocie, existența unor va
lori de excepție (cum sînt Antoniu 
Vâsile, Calistrat Cuțov. Victor Zil- 
berman, Ion Gyorffi sau Alee Năs
tac) trimite aproape in anonimat 
pe toți ceilalți candidați. Ciochină. 
Mathe, Popa sau Mocanu sînt fără 
îndoială boxeri buni, dar ei încă 
nu au putut face pasul spre con
sacrarea definitivă. De alfel. în ca
drul acestor categorii se remarcă 
încă, din păcate, prezența unor bo
xeri de rutină, cu perspective li
mitate. care nu mai îndeplinesc 
altă sarcină decît aceea de a aduce 
numele cluburilor lor pe lista tur
neului final

Situația c°a mat neșatisfăcătoare 
o întâlnim la ultimele două cate
gorii, frecventate încă de boxeri 
cu prea multi ani de activitate în
tre corzile ringului, cărora simpla 
experiență acumulată nu le-a spo
rit în același timp și valoarea. 
Apariția tinerilor talentați la ca
tegoriile semigrea și grea (într-un 
proces care este îndeobște lent) nu 
se face încă simțită.

în afara cluburilor Dinamo și Stea
ua care și-au asigurat cîte 3 titluri 
naționale, alte 5 
tene 
ciale 
torul 
lung) 
fi produs cîte un campion, ci și 
acela de a fi dovedit o activitate 
perseverentă în antrenarea valori
lor locale., bazîndu-se mai 
creșterea condiției fizice 
deficitară).

turnee

la ca
la ca

cluburi bucureș- 
(Rapid și Metalul) și provin- 
(Portul Constanța, Construc- 
Galați și Muscelul Cimpu- 
au pu numai meritul de a

ales pe 
(altădată

ÎNCĂ UN ANTRENOR EMERIT MIHAX PETRE
Omul cu părul alb și ochelari 

fumurii, care a stat cu prosopul 
în mînă in. colțul multor cam
pioni de box ai României, a fost 
onorat zilele trecute cu înaltul 
titlu de antrenor emerit. Un ti
tlu meritat, pentru Mihai PE
TRE, pedagog reputat în lumea 
pugilismului românesc, titlu ce 
vine să încununeze o activitate 
de peste 30 de ani, la un om 
în vîrstă de 56 de ani (născut 
în 1916, la Ploiești).

Lăcătuș la atelierele C F.R. 
Galați, Mihai Petre a urcat el 
însuși în ring, ca boxer de ca
tegorie semimijlocie, în perioa
da 1931—1947. ajungînd ao’esea 
finalist al campionatelor națio
nale 
cepe 
lăți, 
(deși 
Prin 
xeri __
Jelesneac sau Panaitescu-Zigotb. 
Pe Dumitru Ciobotaru, un mic 
fenomen al boxului nostru, l-a 
purtat spre gloria sportivă de

de amatori. Tn 1939 își în- 
cariera de antrenor la Ga- 
oraș căruia îi rămine fids’ 

are familia la Ploiești}, 
mîinile lui au trecut, be
ai altei epoci, ca cei doi

lala greutatea de 33 kg pină
95 kg. Prin sala sa de antrena
ment (Pe care o consideră o 
școală) au trecut Ion Peicin, 
Gheorghe Marinescu, Mihai Pîn- 
zaru. Ștefan Cojan și alții. Alee 
Năstac, unui dintre cele mai 
bune produse ale boxului ro
mânesc, tot de acolo a pornit. 
Astăzi îi frecventează sala ; A- 
măzărbaie. Bumb. Toni. Ganea, 
Cojocaru, Lehăduș, Deicu și 
multi alții, care s-au distins în 
arena pugilismului. De curînd, 
4 juniori ai maestrului 
hai Petre au devenit 
naționali.

Important ni se pare 
antrenorul gălățean se 
nu numai de educația 
ci si de cea socială a elevilor 
săi. Cei mai multi dintre aceș
tia s-au făcut remarcați nu nu
mai prin excelenta pregătire fi
zică si tehnică, ci și prin fap
tul că și-au încheiat, sau sînt 
în curs de a termina studiile 
la școala de maeștri. Nu e de
loc de mirare că pasiunea ex-

Mi-
campioni

faptul că 
preocupă 
sportivă-

traprofesională a antrenorului 
Mihai Petre este stupăritul, pen
tru că acolo se găsește îndeob
ște simbolul hărniciei.

IOVAN

DE JUNIORI LA

D. WETTERNECK — 
NOI RECORDURI 

400 M MIXT

La Reșița a avut loc primul con
curs în bazin descoperit al sezonu
lui. Cu acest prilej, tînărul Diet- 
mar Wetterneck a corectat sub
stantial recordurile de juniori (mari 
și mici) ale tării in proba de 400 
m mixt, înregistrînd timpul de 
4:56,6 (la numai 0,3 sec de recor
dul de seniori). Luînd startul in 
cursa de 200 m delfin, Eugen Ai
mer a fost cronometrat în 2:18,0. 
Alte rezultate ;

100 m liber (b) : I. Sporea 62,2, 
D. Gropșan 64,5 ; 100 m liber (f) : 
Julieta Mirosu 69,3, Lavinia Donea 
69,7 ; 100 m spate (b) : Gropșan 
l :10,l ; 100 m spate. (f> : J. Mirosu 
1:19,3 ; 100 m delfin (b) ; Grop
șan 1:12,5.

Sezonul estival marchează o in
tensificare a activității alpiniștilor 
cărora li se adaugă mereu noi ve- 
jjlțl in rîndurile lor, amatori de 
escalade pe pereții munților noștri. 
Considerăm că este momentul ca, 
mai ales pentru începători, să dăm 
cîteva sfaturi absolut trebuincioase.

O atenție cu totul specială tre
buie acordată frînghiei, numită de 
unii „un rău necesar". Ea, după cum 
este știut, se bucură de o îngrijire 
aparte, pentru a rămine nealterată, 
co.'espunzâoare multiplelor ei între
buințări. Cea mai elementară pru
dență ne oprește s-o utilizăm dacă 
constatăm unele defecte. Capetele 
frînghiei vor avea matfeajul intact, 
iar mijlocul ei va fi însemnat cu o 
culoare. De reținut aceste amănunte, 
care, in cazul coboririlor în rapel, 
au un rol hotărî tor. mai ales pe 
vreme rea ori ne întuneric,

Cordelina scărilor, uzată la capete 
și in regiunea treptelor nu trebuie 
tratată cu indiferență. Nu prege
tați să renunțați la cîțiva metri de 
cordelină dacă prezintă sempe de 
uzură.

Prin văile de abrupt — ici, colo — 
zăpada mai persistă, fiind întărită 
și extrem de alunecoasă. Tn timnul 
urcușului, dar mai ales al coborîrii 
acestor pasaje, alpiniștii vor fi în- 
călțați cu bocanci și, în funcție de 
înclinația pantei sau consistența jză- 
pezii, vor merge legați cu frînghia.

Acordați mare. atenție pasajelor «--* . ■ ■ ■ —uscată, rămasă
este putrezită și 

de alunecoasă.
Începeți sezonul escaladînd 
tari. Mersul artificial — ,.la 
dublă" și cu scărițe — slă-

ceput de sezon — escaladarea creste
lor. Să nu uităm, 'însă, că acestea, 
prin specificul lor, au fost mai ex- 
DUse intemperiilor, dezagregarea 
fiind aici mai activă. De aceea con
trolați atent prizele și pitoanele. Nu 
urcați fără cască !

Acum, cînd la munte vremea este 
destul de capricioasă, întreprindeți 
escalade ușoare. Vlrful Picătura, 
Hornul din Peretele Coștilei, Umă
rul sau Colțul Gălbinele din Bu- 
cegi, Turnul Bardosului din Ricaz, 
Creasta Frumoasă ori Hornul Negru 
din Piatra Craiului sînt cele mai 
recomandate

Practicînd cățărarea liberă pe tra
see ușoare la începutul sezonului, vă 
deșăvîrșițj antrenamentul, asigurîn- 
du-vă reușita în marile escalade din 
timpul anului.

EMILIAN CRISTEA 
maestru emerit al sportului

VIE ACTIVITATE

înierbate 1 Vegetația 
din anul trecut, < 
extrem

Nu
trasee 
coardă ____ , _. .
bește deprinderea cățărătorului li
ber, lenevește reflexele, prudența 
și încrederea in forțele proprii.

Din cauza umezelii și a durității 
lor. traseele de perete trebuie evi
tate, preferindu-se — acum, la, în-

ultimele trei săptămini ale 
veri atît de călduroase, a- 

prahovean al Bucegilor a 
.... o animație deosebită, refu- 
g;ul alpin Coștila dovedindu-se ne- 
incăpător pentru amatorii de esca
lade din București și din alte loca
lități.

Au fost escaladate de mai multe 
echipe toate traseele clasice din Pe
retele Gălbinelelor (Trei Surplombe, 
Furcile, Marea Surplombă, Roșcule, 
Umărul lui Coman), Creasta Coștila 
Gălbinele precum și traseul Fisura 
Mare din Peretele Coștilei (echipa R. 
Slăvoaca și N. Dini).

• Recent a avut loc prima tură 
din seria celor organizate de „Sănă- 
tatea-București" avînd ca scop cunoa
șterea traseelor alpine din Bucegi și 
însușirea elementelor tehnice funda
mentale ale cățărării. 20 de amatori

• In 
acestei 
bruptul 
cunoscut

ÎN BUCEGI
escalade avînd între 18 și 40 de 
au urcat Valea Colților, Încă pe

A
PESTE 600 DE CONCURENȚI 

LA FINALELE JUNIORILOR

întrecerile de sîmbătă și duminică — prilej de selecție 

Jocurile Balcanice de la Izmirpentru

Un nou concurs de amploare, de 
această 
sfirșitul 
publici!. _ _
juniori (băieți născuți în 1953 și 
fete născute în 1954, sau mai tineri) 
din absolut toate județele țării în 
luptă pentru titlurile de campioni 
naționali. Așadar, o trecere în re
vistă a tinerilor noștri atlețj care 
bat la poarta consacrării. Dorel 
Cristudor, Gheorghe Ghipu, Nico- 
Iae Onescu, Radu Gavrilaș, Gergely 
Kicsid, Cornel Anton, Paul Gheor
ghiu. Marin Iordan, Constantin Ro- 
maniuc, Tudor Stan, Eleonora Mo- 
noraru. Adriana Surdu, Liliana 
Leau, Cornelia Holub, Mariana Ne- 
dclcu, Roxana Vulescu, Eva Zcrgo, 
Anca Hoinărescu sint numai cîțiva 
dintre cei care s-au afirmat puter
nic anul acesta, unii dintre ei fiind 
chiar selecționați în formațiile re
prezentative de seniori ale tării.

întrecerile de sîmbătă și dumi
nică mai prezintă însă și un alt in
teres. Ele vor constitui un foarte 
bun prilej de selecție în vederea 
alcătuirii echipelor naționale ce ne 
vor reprezenta peste trei săptâ- 
mîni în cadrul Jocurilor Balcanice 
de juniori de la Izmir. Avînd în 
vedere acest lucru, organizatorii au 
stabilit programul celor două reu
niuni Ia ore cit mai apropiate de 
cele în care se va desfășura impor
tanta competiție balcanică. în fie
care zi deci, o bună parte a pro
gramului o vom putea urmări la 
lumina reflectoarelor,

Avînd in vedere și numărul foar-

dată cu caracter intern, la 
săptămînii pe stadionul Re-
La start — peste 600 de

Modificarea 
datelor 

de disputare 
României"

te mare de concurenți, s-a hotărît 
ca o serie de probe (simbătă — 40;) 
m, 1500 m. 2000 m obstacole, 4x100 
m, iar duminică — 400 m garduri, 
800 m. 5000 m și 4x400 m), să se 
desfășoare în serii contratimp. In 
fine, alergările de 100 m, 200 m, 
100 mg și 110 mg vor avea finala 
întii și a doua.

de 
ani . . ,
zăpadă, cu pioleți, colțari și asigu
rați, In corzi. După un popas în 
Strunga Gălbinelelor ei au continuat 
drumul pe Valea Scorușilor, Brîna 
mare a Coștilei, Brîna mare a Carai- 
manului, coborînd in final pe valea 
Jepilor.

• Cea de a doua etapă a întîlniri- 
lor de alpinism organizate de comisia 
de specialitate a municipiului Bucu
rești' a reunit în masivul Piatra 
Craiului alpiniști din opt asociații șl 
cluburi sportive : Celuloza Zărnești 
Torpedo Tohan, Corvinul Hunedoara 
Rapid Oradea, Voința Sibiu, Grivița. 
București, Universitatea Brașov și 
I.P.G.G. — București. Pe o vrem« 
excelentă, participanții au escaladat 
o serie de trasee printre cele ma! 
dificile numărindu-se : Piatra Mică 
(Fisura de Cristal), zona văii Crăpă
turii (Fisura Jderilor și Acul 
păturii), Tancurile Curmăturii 
zona Padina închisă (Creasta 
moașă).

S-au remarcat echipele din 
nești și Tohan, Rapid Oradea 
Corvinul Hunedoara. Menționînd buni 
organizare asigurată sub îndrumare! 
neobositului D. Colan, vom exprimt 
regretul că această întîlnire a coin
cis cu sesiunea de examene studen
țești ceea ce a dus la absența ma' 
multor echipe universitare.

* Cea de a doua deplasare din 
seria ascensiunilor de inițiere orga
nizate de clubul Sănătatea București 
a angrenat 24 de participant! în par
curgerea Văii Țapului.

Iosif GIIEȚIE, coi-esp

Cră- 
și îl
Fru-

Zăr-
i 9

DINAMO BRAȘOV
După victoria la limită obținută 

asupra Progresului, Dinamo Brașov 
părea că va face zile grele echi
pei campioane, Dinamo București. 
Chiar din primele întîlniri brașo
venii acumulează două victorii prin 
I. Kerekeș, care învinge destul de 
ușor pe V. Marcu (2—6, 6—3, 6—1) 
și Gh. Neacșu care cîștigă la P. Al- 
măjan (6—3, 6—2). Tr. Marcu, ju- 
cînd la categoria juniori, acumu
lează toate trei punctele posibile 
pentru brașoveni.

Odată cu intrarea în teren a ti
nerelor talente dinamoviste, Maria
na Simionescu și Virginia Ruzici, 
împreună cu toată garnitura de 
juniori, rezultatul avea să se în-

Campionatul divizionar pe

echipe

DINAMO BUCUREȘTI 9—15
toarcă în favoarea bucureștenilor 
care, în cele din urmă cîștigă în- 
tîlnirea su 15—9.

De remarcat faptul că Iudit Di- 
bar-Gohn, după o partidă excelen
tă și epuizantă cu Virginia Ruzici 
(pe care a întrecut-o cu 3—6, 6—4, 
6—4) nu a mai putut face față, a 
doua zi, impetuoasei Mariana Si
mionescu de care este învinsă cate
goric cu 6—4, 6—3.

Alte rezultate : Felicia Bucur — 
Mariana Simionescu 2—6, 6—8 ; T. 
Marcu — F. Manea 6—1, 7—5 ; Fe
licia Bucur — Virginia Ruzici 
3—6, 0—6 ; Iudit Dibar-Gohn, 
cia Bucur — Virginia Ruzici, 
riana Simionescu 6—2, 0—6,

6—4, 
Feli- 
Ma- 
2—6.

CAMPIONATUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI LA COPII
Gabriela Dinu (Dinamo), o aprecia
tă speranță, a învins după un joc 
frumos pe colega sa de club Ga
briela Szoke (fiica fostului fotbalist 
internațional) cu 6—4, 6—2.

Rezultatele celorlalte finale și 
campionii categoriilor respective. 
BĂIEȚI 13—14 ani : S. Zancu (Cu
tezătorii) — Ed. Pană (Cutez.) 6—1, 
6—1 ; 8—10 ani : FI. Cristian (Di
namo) — L. Viădescu (Cutez,) 4—6, 
6—2. 6—2 : FETE, 13—14 ani • Ele
na Popescu (Dinamo) — Doina Io- 
nescu (Cutez.) 6—0. 6—4 ; 8—10
ani : Mihaela Totoran (Dinamo) — 
Carmen Robescu (Cutez.) w.o. ; 
DUBLU BĂIEȚI : S Zancu, S. Po
pescu (Cutez.) — E. Pană, S. Nisi- 
paru (Cutez.) 4—6, 6—4, 6—2 ; 
DUBLU FETE : Elen» Popescu, 
Doina Ionescu — Lucia Romanov, 
Maria Romanov (ambele „Cuteză
torii") 6—3, 5—6, 6—1.

La sfirșitul săptămînii trecute 
s-au încheiat întrecerile pentru de
semnarea campionilor municipiului 
București la categoria copii. Tere 
nurile bazei sportive Steaua din 
Ghencea. prezentate în condiții op
time. au găzduit concursul celor 
mai mici jucători de tenis. Au par
ticipat 88 de băieți și 36 de fete 
din toate cluburile bucureștene. 
Clubul Dinamo, care a devenit o 
adevărată școală a tenisului, a 
avut de luptat din greu cu „Cute
zătorii" care a început încă de 
anu] trecut să-i amenințe supre
mația.

Cea mai disputată finală a fost 
la categoria li—12 ani băieți, care 
a- revenit la mare luptă lui D. Bu
cătarii (Șc. sportivă 2) învingător 
asupra ambițiosului dinamovist FI. 
Segărceanu cu 6—4, 4—6. 6—2. La 
aceeași categorie, la fete, micuța

tir 
cu

Biroul Federației române de 
hotărît ca întrecerile dotate 

.Cupa României" la armă sport 
să se dispute între 13 și 15 oc
tombrie și nu în zilele de 7-9 iulie 
cum inițial fusese stabilit. Compe
tiția va avea loc la Cluj.

a



IMPORTANTE HOTARIR! ALE F.R.F. PRIVIND
SEZONUL COMPETIȚIONAL DE TOAMNA

Iu 
Pi

marți seara pentru a 
:va calendarul competitions! 
și internațional (supus, în 

cil. discuției Biroului fede- 
i sezonului de toamnă, con- 
... F. R. Fotbal a hotărît ur-

h:pele divizionare A care au 
activitatea duminică 25 

■ își vor încheia perioada de 
r.ă in ziua de 16 iulie ; finalis- 
jEupet României" își vor pre- 

săptămînă, deciA

PRiMA ETAPA A
LUI ®ITO8 LA

CAMPIONATU-
20 AUGUST

Noua c-i.ț.e a campionatului 
toate cele, trei divizii, A, B și 
va începe^ '.a 20 august și va -avea, 
în continuare, următoarea desfășu
rare a Ii-a la 27 august;
etanșa HI-a la 9 septembrie ; eta- 
IMMb ". -a la 24 septembrie ; etapa

v ; la 1 octombrie ; etapa a Vl-a
* 1 jc-.ombrie ; etapa a VH-a la
2 octombrie; etapa a VIII-a la 
“ 22 octombrie ; etapa a IX-a
- - . 5 noiembrie ; etapa a X-a
a 12 r.ciembfie ; etapa a Xl-a la

r.t embrie ; etapa a XlI-a la 19
• em.brie : etapa a XIII-a la 25 și 
2» noiembrie ; etapa a XlV-a la 
i -. 10 decembrie; etapa a XV-a 
% 17 decembrie.

(în 
C)

ACȚIUNILE 
LOTULUI REPREZENTATIV

r:rr.a convocare a lotului repre- 
tativ, în vederea jocurilor din

• La 20 august — prima etapă în Diviziile A, B și C
® Jocul România—Austria, la Craiova © Meciurile din pre
liminariile C.M. • „Termenele" U.E.F.A. • Două etape în 
„Cupa României"

viitorul sezon, a fost stabilită pen
tru perioada 31 iulie — 2 august, 
cînd, după un riguros control me
dical, elevii lui Angelo Niculescu 
vor susține un joc de omogenizare 
în compania unei divizionare B sau 
C. Eșțe o acțiune-preambul la me
ciul amical cu Austria, programat 
(în cuplaj cu echipele de tineret) 
pentru 3 septembrie, la Craiova.

La 20 septembrie, echipa națio
nală va susține primul ei joc ofi
cial în preliminariile campionatului 
mondial, întâlnind, la Helsinki, re
prezentativa Finlandei. între 9 și 
11 octombrie, lotul național va fi 
convocat din nou, pentru o scurtă 
acțiune comună, în vederea me
ciului de Ia București, cu Albania, 
care șe va desfășura la 29 octom
brie, în preliminariile C.M.

Pentru echipa națională este în 
curs de perfectare și un joc ami
cal cu Israel, care ar urma să se 
dispute la Tel Aviv 
decembrie.

firește, seama și de datele prevă
zute de către U.E.F.A. pentru dis
putarea jocurilor în cupele euro-

„CUPA ROMÂNIEI"

la 23 sau 24

★
Atît în alcătuirea 

competițional intern, 
acțiunile lotului național, s-a ținut,

calendarului 
cit și pentru

pene la care participă echipele 
club. Aceste termene sînt : 13 și 
septembrie, 25 octombrie, 8 și 
noiembrie și 13 decembrie.

0 FORMAȚIE STUDENȚEASCA IN PRIMA DIVIZIEIn viitorul sezon competițional 
sînt prevăzute să se desfășoare și 
două etape în faza finală a „Cupei 
României". Astfel, „16“-imile au 
fost programate la 22 noiembrie, 
iar „optimile" la 3 decembrie.

Cu mai bine de trei •ecenii în 
urmă. Capitala număra în rindurile 
echipelor saîe din prima divizie a 
țării $i o formație a 
bucureșteni, Sportul

studenților 
studențesc.

1

ry r x

A FOST ALCĂTUIT LOTUL STUDENȚESC PENTRU C.E.
Operația de observare — în jocu

rile de campionat — și de selecțio
nare a lotului studențesc, în ve
derea Campionatului Europei, care 
va avea loc în România între 19—30 
iulie, s-a încheiat. Antrenorul prin
cipal aj lotului, prof. C. Cernă- 
ianu, s-a fixat asupra următorilor 
22 de jucători :

Portari : Ștefan (,,U“ Cluj), Pilcă 
(„U" Craiova), Gadgea (C.F.R. 
Cluj).

Fundași : Mihăilă, Pexa („U“

Ciuj), Deselnîcu, Vclea, Niculescu 
(„U“ Craiova). Stoicescu (Politeh
nica Iași), Jurcă (Sportul student 
țese București).

Mijlocași : Anca, Mureșan („U“ 
Cluj), Strimbeanu („U“ Craiova), 
Simionaș (Politehnica Iași).

Atacanți. Marcu. Oblemenco. Ța- 
rălungă („U“ Craiova). Munteanu 
(„U“ Cluj). Incze. Cuperman (Poli
tehnica Iași), Mircea Sandu și Le- 
șeanu (Sportul studențesc Bucu
rești).

Acest lot va fi reunit simbătă, 
la Rm. Vîlcea. pentru o săptămină 
de refacere, după care va pleca la 
Constanța, sediul grupei a patra a 
Campionatului Europei, unde va 
disputa' cele trei jocuri cu Olanda, 
R. F. a Germaniei $i Israel. în pe
rioada 9—16 iulie. în programul de 
pregătire a lotului sint prevăzute 
și trei întîlniri amicale, cu adver
sari încă nedesemnați. Probabil că 
unul va fi Farul Constanta.

O „poză de album'' pen
tru Sportul Studențesc. Iată 
lotul care a urcat pe prima 
scenă a fotbalului românesc.

Formație ale cărei caracteristici 
erau elanul și tinerețea și a că
rei existență oficială a încetat în 
perioada anilor care au urmat ime
diat după război.

Ceva mai târziu, prin 1954—1955, 
tradiția fotbalului universitar bucu- 
reștean începe să prindă, din nou, 
viață în jurul asociației ..Știința".

Dar, în lupta inegală cu marile clu
buri divizionare A din Capitală, 
activitatea tinerei asociații studen
țești se desfășoară multă vreme 
sup semnul insuficiențelor pe pla
nul performanței de valoare. Ani 
de-a rindul. divizionara B Știința 
București se mulțumește — dacă se 
poate spune așa — cu rolul modest 
al echipei de pluton, străduindu-se 
adeseori să supraviețuiască în dis
puta grea chiar și pentru asigura
rea unui loc în eșalonul secund al 
fotbalului nostru. Așa cum s-a în
tâmplat și ultima oară, la sfîrșitul 
ediției 1969—1970 a campionatului 
republican, cînd simpla 
la denumirea tradițională, 
Sportul studențesc, nu 
de ajuns ca să mobilizeze 
idei pentru a îndrăzni cu 
Pe drumul afirmării. Era 
de altceva. De o schimbare radicală 
în atitudinea față de pregătire, fa
ță de performanță.

Tînărul prof. Ion 
în vara anului 1970 
ghetele de jucător, 
acest lucru. Și a luat cu hotărîre 
și simț de răspundere, în mînă, ba
gheta de antrenor, ajutat cu sîrgu- 
ință profesională, de colegul 
M. Macksai și medicul 
Șerban Florian.

A urmat un prim 
surpriză, 1970—1971, o 
șoc. în care Sportul studențesc, în 
luptă atunci cu experimentata for
mație A.S.A. Tg. Mureș, a fost, în 
final, la un punct de aceasta și la 
un singur pas de Divizia A. Și

revenire 
aceea de 
putea fi 

forțe și 
adevărat 

nevoie și

Motroc, care 
de-abia lăsase 

a înțeles bine

său, 
echipei, dr.

campionat- 
evoluție de

pasul care „n-a ieșit" anul trecut, 
poate și din lipsă de experiență, a 
reușit acum, mai clar decît în ori
care dintre exemplele predecesoa
relor care au promovat în Divizia 
A : locul I. la 10 puncte diferență 
față de echipa clasată pe locul II1

Cum a fost posibil acest lucru ? 
Antrenorul I. Motroc explică suc
cesul. rezumîndu-se la cîteva ele
mente hotărîtoare : pregătire con
știincioasă, încredere reciprocă ju
cători — antrenori, exigență, disci
plină de viață și de joc, dragoste 
față de colectiv, comportare com- 
petițională constantă, condiții de 
pregătire bune, înțelegere și spri
jin efectiv din partea conducerii 
clubului.

Cine au fost artizanii acestei per
formanțe oare a readus pe Sportul 
studențesc în Divizia A ?

Ne facem o plăcută datorie de a 
prezenta^ cu acest prilej, lotul de 
bază al echipei, în cadrul căruia 
jucătorii înscriși cu majuscule și-au 
adus o contribuție majoră la pro
movarea formației lor în primul e- 
șalon divizionar al țării : ION VA
SILE și C. Marian — portari ; JUR- 
CĂ DUMITRU NICOLAE. MAțA- 
OANU. RADULESCU. GH. IONES
CU și Secășeanu — fundași; JA- 
MAISCHI, CULDA. DAMIAN și 
Badea — mijlocași ; LEȘEANU, 
PANA, BUJOR. MIRCEA SANDU, 
NUȚU. KRAUS, Sava. V. Florea. 
Georgescu și Firițeanu — atacanți.

Mihai IONESCU

O zi la centrul de copii și juniori Mureșul Deva

DOAR CU SZABADOS... NU POT FI

NOILE PROMOVATE ÎN DIVIZIA FEMININĂ JUSTIFICATE INVESTIȚIILE

• ȘAPTE ECHIPE SE ANTRE
NEAZĂ — ------------ “
REN •
ZON
• CINE DOREȘTE UN CEN
TRU DE COPII Șl JUNIORI?

PE UN SINGUR TE- 
INTRAREA PE GA

STRIC. INTERZISA I

— Ultimele dispute ale echipelor
Sîmbătă și duminică au avut loc, 

pe arene neutre, meciurile deci
sive pentru calificarea în divizia 
națională feminină de popice. în
trecerile s-au desfășurat după ur
mătorul program : Frigul București 
— Nicolina Iași, Instalatorul Bucu
rești — Dacia Ploiești (în seria 
Sud), U. T. Arad — C.F.R. Tg. Mu
res și Record Cluj — Olimpia Satu 
Mare (în seria Nord). La capătul 
unor dispute pasionante, primele

UN IMPORTANT CONCURS 
INTERNAȚIONAL PE VELO

DROM

CUPEI ZIARULUI „SPORTUL"

Vineri, sîmbătă și duminică se 
vor desfășura pe velodromul Di
namo din Capitală probele unui im
portant concurs internațional de 
pistă. Pistarziî români se vor în
trece în compania celor din Bul
garia, \ Cehoslovacia ,și Ungaria. în 
cadrul ediției a V-a a competiției 
dotate cu Cupa ziarului „SPOR

ITUL". în vederea apropiatelor 
oispute, ieri la amiază a sosit la 
sediul Federației Române de Ci
clism tabeldl cu numele sportivilor 
cehoslovaci înscriși în concurs. 
Aceștia sînt : Jiri Pecka, Milan 
Jindrich. Miloș Jelinek, Jiri

NOU TEST OLIMPIC
Cicliștii români aspiranți la un 

loc în delegația ce ne va repre
zenta țara la J.O. din Miinchen 
vor concura mîine în Ungaria în 
proba olimpică de 100 km contra
timp pe echipe. La concursul ce 

echipe și-au văzut eforturile încu
nunate de succes, reușind să pro
moveze în primul campionat al țâ
rii. Iată pe autoarele acestei fru
moase performanțe :

FRIGUL — Calipi Băncilă, Ma
ria David. Stela Gheciov, Constan
ța Rusu. Carmen Petra, Georgeta 
BanviU, Florina Nedelcu. Antrenor : 
Vasile Dona.

INSTALATORUL — Acrivița 
Constantinescu, Ana Iupceanu. Ger-

Schwartz, Anton Lacko și Jiri 
Kolar.

Dintre cicliștii români care vor 
participa la „Cupa Sportul" amin
tim pe Ștefan Leibner, Florian și 
George Negoescu. Marian Fer felea, 
Petre Dolofan. Marin loniță și An
ton Neagoe,

Conform programului, vineri și 
sîmbătă, probele vor începe de la 
ora 16,30 iar duminică dimineață 
de la 8,30. Se va concura în ca
drul probelor de viteză, 1 000 m 
cu start de pe loc. 4 000 m indi
vidual. 4 000 m pe echipe, cursa 
italiană și semifond.

PENTRU CICLIȘTII ROMÂNI
Se va desfășura pe șoseaua Buda
pesta — Balaton, echipa României 
va fi alcătuită (în ziua cursei) din 
următorul lot : Vasile Teodor, Va
sile Miu, Ion Cosma, Constantin 
Grigore și Cristian Tudoran.

masculine —
trude Schumer, Ariclia Titu, Ioana 
Moldoveanu. Salomea Campan, Ma
ria lordăi'.escu. Antrenor: Gheor- 
ghe Baicu.

U.T. ARAD — Ileana Antal, Me
lania Besony, Emilia Plav, Ileana 
Craiovan, Maria Nadaș. Elena Can- 
ciu, Ana Bora. Instructoare : Ileana 
Antal.

RECORD — Gyzela Kovacs, Ma
ria Kovacs, Felicia Buduru, Victo
ria Mălan. Magda Bodea, Magdale
na Kilin. Ana Beiuc Instructor : 
Dezideriu Tokos

Confruntările masculine au ajuns 
în faza finală. Sîmbătă și dumi
nică se vor desfășura ultimele 
jocuri din program : Bradul Slănic
— Laromet București. Victoria Bod
— Petrolistul Cîmpina. Jiul Petrila
— Someșul Gherla. Record Cluj — 
Spartac Satu Mare. Echipele în
vingătoare vor obține dreptul de 
participare in campionatul divi
zionar.

DE LA I.E.A.B.S.
Eiletele pentru finala cam

pionatului republican de juniori 
și pentru finala Cupei României 
la fotbal, care se vor disputa în 
ziua de 2 iulie a.c. pe stadio
nul 23 August, se pun în vîn- 
zare mîine. 30 iunie, la urmă
toarele case de bilete din oraș : 
Stadion 23 August. Republicii, 
Dinamo- Ciulești. Loto-prono- 
sport ștr. Halelor nr. 5 și la casa 
specială de la C.N.E.F.S.

Casele funcționează între o- 
rele 9—20.

Orașul Deva, cu cei 40 000 de lo
cuitori ai săi, nu se bucură de pri
vilegiul altor reședințe de județ 
de a avea ia dispoziție mai multe 
stadioane. La Deva există unul 
singur — ce-i drept bine amena
jat — așezat într-un eadru natural 
pitoresc, la poalele dealului pe 
care străjuiește medievala cetate, 
stadion arhisolicitat, pe gazonul că
ruia își desfășoară activitatea nu 
mai puțin de șapte echipe ! Cocheta 
bază sportiva, ce poartă simbolic 
numele „Cetate", este și locul 
unde pot fi văztiți zilnic zeci de 
prichindei, micii fotbaliști care se 
pregătesc în cadrul centrului de 
copii și juniori Mureșul Deva.

Am pătruns, Intr-o dimineață, 
în incinta stadionului cu gîndul 
de a-i vedea la lucru pe viitorii 
fotbaliști.

...In spatele uneia dintre porți, 
pe spațiul de zgură, zărim ca prin 
ceață siluetele celor 20 de copii 
cafe, în alergare, ridică nori cără
mizii de praf. Ne întâmpină antre
norul Ștefan Lengel. conducăto
rul centrului și Teodor Pop, încă 
jucător activ la Mureșul Deva, in
structor pasionat în munca cu co
piii, elev, totodată, în anul I la 
Școala postjiceală de antrenori. 
„Vedeți, copiii sint foarte dornici 
de minge și la virsta lor este foar
te important să Ie dezvoltăm teh
nica de joc — ne spune S. Len
gel —. așa că grupa de astăzi, a 
celor mai n.l.i, născuti în anii 
1959—1961, cred că ar fi în stare 
să rămină aici pină la asfințit. 
Este, evident, exclus, căci acești 
copii merg după-amiază la școală 
și la ora 12 programul de instruire 
ia sfîrșit. De grupa de dimlreată 
se ocupă Teodor Pop, un băiat des
toinic, pe care il veți găsi mai tot 
timpul la stadion. La fel și instruc
torul Iosif Belea, care are sub in- 
drumarea sa grupa celor mari, cu 

care lucrează în fiecare după-a
miază".

Privim cu plăcere cu cțtă poftă 
execută, sub arșița soarelui, progra
mul micuții fotbaliști; Receptivi și 
atenți la exemplificările lui T. Pop 
fiecare dintre ei își dă toată oste
neala să-1 imite cit mai precis pe 
profesorul lor. După obișnuita în
călzire în care a fost pus un deo-

Anul înființării centrului : 1969
Antrenori : 3 (Ștefan Lengel — co

ordonator. Teodor Pop si Ioslf Belea 
-r instructori)

Jucători rulați de la înființare : 390
Jucători prezent! : 75
Fonduri Investite în perioada 1989- 

1972 : 331.050 lei
Jucători promovați : în Divizia A 

— NU ; in Divizia B — NU ; in Divizia 
C — 2 ; In lotul național de juniori 
_ Szabadoș.

sebit accent pe școala alergării, la 
scurte intervale de timp sînt in
tercalate și exerciții cu mingea, 
atît de necesare la această vîrstă 
pregătitoare a tehnicii de ioc. Și 
totul decurge într-o liniște desă
vârșită. Abia spre sfîrșit, în clipa 
în care sint alcătuite echipele pen
tru „miuță", încep să se audă, vo
ioase, glasurile copiilor. Jocul se 
încinge (chiar si Pe zgură). Nu lip
sesc fentele și golurile. Și cînd te 
gîndești că numai la cîțiva metri 
gazonul stadionului este călcat doar 
de pașii omului care tunde iarba... 
Intre timp, își face „rondul", ca 
de obicei, tov. Constantin Scurtu, 
secretarul asociației Mureșul Deva. 
„Știți, asociația noastră, care pa
tronează centrul de copii și juniori, 
este obligată să plătească chirie 
C.J.E.F.S.-ului Hunedoara, proprie
tarul stadionului, suma de 70 de 
lei pe oră Or, cum antrenamen
tele se desfășoară zilnic, fie dimi
neață, fie după-amiază, vă imagi
nați la ce sumă am ajunge intr-o 
singură lună. Asociația Mureșul nu 
dispune de un asemenea venit 
care să-i permită să achite această 

chirie, mai ales că nici echipa de 
seniori nu este scutită de această 
taxă. Mi-aș permite să sugerez. 
F.R.F. ca, pe lingă fondul de 77.000 
Iei pe care ni l-a acordat pentru 
buna desfășurare a activității cen
trului. să ne aprobe scutirea plății 
chiriei stadionului pentru antre
namentul copiilor și juniorilor. 
Aceasta ar reprezenta un mare a- 
vantaj, mai cu seamă că tot a- 
sociația Mureșul suportă și chel
tuielile de transport, cazare și 
masă ale echipei de junior I care 
participă în campionatul republi
can și eare face parte tot c’ln com
ponența centrului. în momentul de 
față — trebuie să recunosc cu re
gret — cheltuielile depășesc posi-, 
bilitățile asorfației noastre. Cred 
că este cazul ca F.R.F. să revină 
asupra hotăririi pe care a luat-o 
de la 1 ianuarie, aceea de a ne 
desființa o normă întreagă de an
trenor. De altfel. în nenumărate 
rînduri, profesorul Benone Popa

AZI, ULTIMA
La tragerile și concursurile săptăminale 

Loto. Pronoexpres și Pronosport parti- 
cipantli beneficiază — în afara premiilor 
obișnuite în bani — și de autoturisme in 
cadrul valorii unitare a premiilor

Astfel. |a tragerea loto de milne. se 
pot ciștiga : autoturisme DACIA 1 390 
(70 000 lei) si DACIA 1 100 (55 000 lei).

Nu lipsiți de la tragerea Loto de mîine 
care vă oferă posibilitatea obținerii unul 
important premiu în autoturisme sau 
bani.

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 26 DIN 28 IUNIE 1972

Fond general de premii : 2 329 692 lei, 
din care 1 210 900 lei report.

Extragerea I : 12 34 15 20 4 5
Fond de premii : 1 641 901 lei. din care 

1 080 94o lei report eateg. 1.
Extragerea a Ii-a : 35 40 18 6 14
Fond de premii : 687 791 lei, din eare 

159 96n lei report categ A.
Plata premiilor pentru acest concurs 

se va face astfel :
In Capitală Încetând de joi 6 iulie 

pină la 1? august 1972, inclusiv ; in țară 

și-a exprimat dorința de a îndru
ma și urmări activitatea centrului. 
Dar, de fiecare dată, deși are spe
cializarea fotbal, bunelor sale in
tenții Ie-a pus stavilă tov- preșe
dinte Mircea Biriș, care i-a dat 
sarcini legate de alte discipline 
sportive explicîndu-i (sic!): „las-că 
pînă ajung ăștia la seniori are cina 
să se ocupe de ei !“

Iată cum bunelor intenții ale 
secretarului asociației, ale antreno
rului și instructorilor, se găsește 
cineva care le pune bețe în roate 
în activitatea de formare a celui 
mai tânăr eșalon al fotbalului.

Ne punem întrebarea : oare cum 
va putea fi asigurat schimbul de 
mîine al fotbalului din județul 
Hunedoara ? Doar cu Szabadoș, 
component al lotului național de 
juniori, singurul produs de perspec
tivă răsărit din cadrul centrutol 
Mureșul Deva în decurs de trei 
ani ?

Gheorghe NERTEA

ZI LA LOTO
începind aproximativ de luni 10 iulie 
pinfi la 12 august 1972. inclusiv
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 2J 

IUNIE 1972
Extragerea I : Categ 1 : 1.20 variante 

a 98 822 lei ■ categ 2 : 5.45 a H 347 lei : 
categ. 3 : 9.90 a 6 246 lei ; categ. 4: 
18,50 a 3 343 lei: categ 5 : 78.60 a 787 
lei : categ 6 : 177,75 a 348 lei.

Extragerea a Il-a : Categ. A : 1 va
riantă 25% a 67 879 lei ; eateg. B : 6 va
riante 25% B 6 938 lei și 4 variante 10%
a 2 775 lei : categ. C : 10,30 a 5119 lei ;
eateg. D : 25.35 a 2 030 lei : categ. E:
28.05 a 1 380 lei : categ F : 48.55 a 1 088 
lei ; categ Z : 1 220,50 a lOo lei.

Premiul de categoria 1 a fost obținut 
de DAMIAN NICOLAE din Brăila lai
cei de categoria A de DULLO IOSIF din 
București, care cîștigă cite un autotu
rism la alegere, plus diferența in nu
merar.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

•ATENA 1896 — EDIȚIA I...

... a J-O. moderne — este numele 
primei noastre zile de tabără. Nu 
știți despre ce este vorba ? Noi, ma- 
•ea noastră familie de sportivi, al
cătuită din 250 elevi și 25 de pro
fesori, facem cu toții parte din „Sa
tul olimpic" stabilit în stațiunea „2 
Mai". Pentru cei de aici, fiecare 
nouă zi reprezintă o nouă ediție a 
J.O. începînd cu Atena (1896) și în
cheind eu Ciudad de Mexico— 1968. 
Mai precis, iată despre ce este 
vorba : dimineața directorul taberei 
— Desideriu Bleier — ne povestește, 
in careu, pe rînd, întâmplări, amă
nunte despre fiecare ediție a J.O. 
In fiecare zi, despre o nouă ediție.

în principal, facem zilnic antre
namente intense, sub îndrumarea 
antrenorilor, în scopul acumulării 
de noi forțe pentru viitorul cam
pionat de juniori. Baschetbaliștii, 
handbaliștii și voleibaliștii din toată 
țara, componenți ai echipelor divi
zionare. „pisează" cu spor nisipiul 
plajei de la „2 Mai”. Nu, să nu 
credeți însă că aici facem numai 
sport. Un mare rol îl are. pe timpul 
taberei, activitatea cultural educa
tivă. O seară, de pildă, am închi
nat-o apropiatei Conferințe Națio
nale a Partidului și celei de a 25-a 
aniversări a Republicii. Ni s-a făcui 
cu acest prilej o expunere documen
tată după care, noi. cei de aici am 
susținut un program artistic. cu 
pronunțat caracter patriotic. Nu „ne 
6C<ipă" emisiunile TV pentru tine

ret, organizăm seri culturale urmate 
de dans, concursuri „Cine știe cîș
tigă" (dintre care una cu tema 
„Sportivi români la ultimele trei 
ediții ale J.O.“) ș.a.

într-un armonios șir de antrena
mente și distracții diverse, „olim
piadele" (zilele) trec una după alta 
și vom ajunge, cu părere de rău, 
la cea din urmă: Ciudad de Me
xico 1968. (LUCIA DOBROI, din 
echipa de volei a Șc. sp. Timișoara).

LICEUL CAMPIONILOR

Liceul nr. 3 Bîrlad nu este un li
ceu cu profil de educație fizică, ci 
unui de cultură generală. Și, totuși, 
aici sportul are foarte mulți prie
teni. în primul rînd directorul lice
ului, Vasile Țugulea (profesor de 
matematică), nelipsit de la întrece
rile sportive în general și de Ia 
cele în care se întrec elevii săi. In 
special. Nu este însă singurul. Dacă 
aș aminti pe toți profesorii care 
iubesc sportul în acest liceu, ar 
trebui să înșir numele a cel puțin' 
10 dintre ei.

La liceul nr. 3 Bîrlad, educația 
fizică și sportul se bucură de 
aceeași atenție, ca și celelalte obi
ecte : matematică sau fizică, română 
sau chimie, geografie sau istorie... 

Aici se organizează, cu regularitate, 
întreceri sportive interne (inter-cla- 
se, inter-ani) la mai multe discipline 
sportive ca : volei, fotbai, handbal, 
baschet, atletism. Și nu numai că 
sînt prezenți. dar ei domină cu au
toritate majoritatea competițiilor la 
care participă. înscriind în palmare
sul lor victorii după victori»; îmbo- 
gățindu-și mereu vitrina cu trofee. 
Este suficient să arătăm — pentru 
a demonstra acest lucru — că nu
mai în acest an sportivii liceului 
nr. 3 au cucerit 7 titluri de campioni 
județeni la sporturi de echipă : fot
bal. handbal (publicăm fotografia 
echipei și a prof. M. Voicu), baschet, 
gimnastică, pentatlon și alte titluri 
de campioni județeni la atletism : 
Marius Gogu (disc), Lidia Pricop 
(înălțime) Cristinel Hrițcu (409 m 
plat Și 800 m plat), Dorin Ilie (1 500 m 
plat). Remuș Juverdeanu (lungime). 
Cristian Onete (100 și 200 m plat). 
Mai este de mirare că liceul de care 
scriu este numit la noi „liceul cam
pionilor" .? (ELIADE SOLOMON, 
coresp.)

• A. S. C.F.R. Sighișoara a or
ganizat în cinstea Conferinței Na
ționale a Partidului un campio
nat de casă la șah, popice Și 
teniș de masă. Participă un mare 
număr de salariați din unitățile 
complexului C.F.R. Sighișoara. 
(ION TURJAN, coresp.).

N-AVEM MINGI...

Mai înțîi vă rugăm să ne permi
teți să ne recomandăm : sînțem
membrii echipelor de rugby-copii 
(în 7 și în 10) ale clubului Con
structorul din București. Avem un 
conducător bun, la care ținem —

• Competiție de fotbal dedicată 
; elevilor, pe stadionul „Energia" 
din municipiul Gh. Gheorghiu 
Dej. Cupa a revenit primei | 
echipe a Școlii sportive de elevi 
din orașul gazdă (antrenată de 
prof. Gh. Birsan). Pe locul II • 
echipa liceului cu program de j 
educație fizică-fotbal din Bacău j 
iar pe locul III echipa centrului 
de fotbal din Tg. Ocna. (GH. 
GRUNZV. coresp.).

Grigore Aman — vechi antrenor de 
rugby care se ocupă cu atenție de 
noi, un teren dar-, n-avem mingi. 
Ne chinuim în fiecare dimineață 
umflînd una veche, stricată. N-avem 
condiții să creștem și noi așa cum 
au crescut în urmă cu ani rugbyști 
de renume din țara noastră — Nica, 
Mateescu, Coravu șa. — la acest 
club cu tradiție. Și e păcat fiindcă 
am îndrăgit rugbyul. Un secret: in 
magazia clubului sint mingi dar nu 
vor să ne dea și nouă una (Un grup 
de rugbyști copii).

PUTINI DAR INIMOȘI

Asociația sportivă „Timișul* din 
Lugoj, este o asociație mică, e drept, 
dar în rindurile ei sînt oameni ini
moși, cu multă dragoste pentru 
sportul preferat, handbalul. Baza 
sportivă aflată în incinta ștrandu
lui este cea de a doua casă a hand- 
baliștilor unde mulți își petrec ma
rea majoritate a timpului liber. Prin 
muncă voluntară ei și-au amenajat 
aici un mic club dotat cu televizor, 
au adus o masă de tenis. în pre
zent, aceștia lucrează în orele li
bere la modernizarea bazei sportive 
unde se fac lucrări de canalizare, 
pavare a peluzelor cu plăci, repara

rea băncilor, a tribunei oficiale, re- 
vopsiri ș.a. Zilnic fiecare jucător 
efectuează cel puțin 4 ore de muncă 
voluntară. In plan este ca pînă la 
18 august totul să fie gata și aici 
să se organizeze un turneu rezervat 
unor echipe de handbal din țară 
(C. OLARU, coresp.).

PE STADIONUL „ARINI" 
DIN SUCEAVA

în această lună, pe stadionul 
„Arini" din Suceava, a avut loc 
un minunat spectacol cultural spor
tiv dedicat celor două mari eveni
mente din viața partidului și po
porului nostru: Conferința națională 
a P.C.R. și cea de a XXV-a ani
versare a Republicii. La început. în 
sunet de trompete, pe covorul verde 
al stadionului și-au făcut apariția 
peste 400 de sportivi care au în
scris cu trupurile lor. pe întreaga 
suprafață a terenului, litere cu o 
semnificație deosebită: „R.S.R," și 

„P.C.R.". A urmat apoi un program 
foarte frumost 200 de fete de la 
liceul Ștefan cej Mare — Suceava 
au prezentat un program cu stea
guri mari din voal, roșii, galbene 
și albastre... alți 300 de sportivi — 
băieți și fete — exerciții spectacu
loase cu rozete și haltere... sincro
nizare perfectă în programul de 
exerciții al elevilor Liceului militar 
dn Cîmpulung Moldovenesc... 200 
de dansatori amatori din întreprin
derile sucevene.

Aproape două ore de îneîntător 
spectacol sportiv, de fapt emoțio
nant mesaj al tinereții, rostit în fi
nal prin versurile omagiale: „Glorie 
partid conducător ' Glorie partid 
biruitor / Glorie, stindard al liber
tății / Glorie, partid nemuritor" (GH. 
HALIȚCHI, vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Suceava).

Rubrică redactată de
. Modesto FERRARINI



CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL
JIUL ÎNVINGĂTOARE

(Urmare din pag. I)

piciorul, faultîndu-1 clar. Lu

În turul Soi al turneului de tenis Se la Wimbledon

NĂSTASE L-A ELIMINAT
Turneul international de voleî de la szombathel^

6pate . _, ___________ ______ _____
cescu a transformat lovitura de la 
11 m- Jocul se îndîrjește, apar duri
tățile (în min 34 Stocker este aver
tizat). în min. 35, Mulțescu ratează 
o situație extrem de favorabilă, la un 
corner executat de Făgaș.

Repriza a, doua începe sub semnul 
unor atacuri repetate ale dinamoviș- 
tilor care, la 4 minute de la reluare, 
majorează scorul. Nunweiller VI este 
faultat de Stocker (pe partea dreap- 
rtă), tot el execută lovitura la Săl- 
ceanu, care centrează din apropierea 
liniei de corner, iar Dinu, bine pla
sat, reia cu capul peste Suciu In 
plasa. Din acest moment, dinamo- 
Viștii încep să temporizeze jocul, 
paseaza mult, dar lateral șj treptat 
pierd inițiativa. Dacă prima parte a 
meciului a aparținut lui Dinamo,

repriza secundă s-a disputat sub 
imperiul superiorității teritoriale a 
Jiului. Libardi ratează în min. 60, 
dar Jiul se menține în atac și în 
min. 73 Făgaș primește o pasă de la 
Tonca, înscriind printr-un șut plasat 
din marginea careului. Echipa bucu- 
reșteană este descumpănită și ime
diat primește și al doilea gol, egaliza
tor. în minutul 74. Făgaș centrează, 
Constantinescu și Sandu ratează in
tercepția și mingea ajunge la Geor
gescu, care înscrie în poarta goală. 
Jocul continuă în aceeași alură dîrză, 
Jiul este mai mult în atac, obține 
citeva cornere, dar scorul rămine 
nemodificat ca — de altfel — și In 
cele două prelungiri care au urmat, 
in timpul cărora atit Dinamo cît șl 
Jiul au ratat cite ol ocazie bună. 
Pentru desemnarea învingătoarei, s-a 
recurs la lovituri de la 11 m, Jiul 
ciștigînd cu 7—6.

DUMITRIU Ii (din min. 64 Fl. Dumitrescu). Dumitrache Lucescu
g arbitrat bine OTTO ANDERCO (Satu Mare) ajuta* la*tuse de C.Szilaghi si V. Trifu (ambii din Baia Mare). ajUTat u C.

_marcatLucescu (min. 2S din 11 m). Dinu (min 401 Făeas (min 
73), Georgescu (min. 74). La lovituri de la 11 m au înscris pentru Jiul — Mul- 
rat^‘wten5Si«S«DsOdrt Ijibardl Si Georgescu. Georgescu si Mulțescu au 

J>°'r»:urâ-«de a m- Pentru Dinamo au transformat Lucescu, Deleanu (2), Fl Dumitrescu, Dinu și Dumltrache : au ratat : Dumitrache Luces
cu și Fl. Dumitrescu. ’

UN MECI DISPUTAT
(Urmare din pag t)

cunde : o bară care, parcă, anunța 
golul din min. 55 : Marin Stelian
1- a servit, scurt. în careu. Pe Năs- 
turescu care, în poziție favorabilă, 
a îndeplinit o simplă formalitate 
împingînd balonul în plasă. Este
2— 1 pentru Rapid, dar Metalul — 
ambițios. inspirat — n-a depus 
încă armele : în min. 59, impetuo
sul Troi l-a obligat pe Lupescu să 
acorde un corner, în extremis, iar 
un minut mai tîrziu Mateescu 
(șut, prin surprindere, de la circa 
30 m. lateral stingă) a înscris și

cu concursul lui Răducanu care 
a scăpat balonul în plasa : 2—2.

Nici Rapidul n-a renunțat la 
victorie și. iată, doar trei minute 
mai tîrziu tabeia de marcaj va 
suferi o nouă și... ultimă modifi
care de scor : Codreanu a execu
tat, de pe partea dreaptă, o lovi
tură de colț, Dumitru a prelungit, 
cu capul, spre Marin Stelian 
a reluat, tot cu capul, sus. în 
tul lung, spre disperarea lui 
gulescu. iremediabil învins : 
pentru Rapid, echipă care se
fică, în mod meritat, în finala cu 
Jiul

care 
col- 
Ior- 
3—2 
cali-

_ ____ J)'1PID ! Răducanu - POP. LUPESCU. MUSAT. Codrea — Dinu (min.
46 CODREANU). DUMITRU — NASTURESCU. MARIN STELIAN NEAGU, An gel eseu
„„„„ METALUL : iorgulescu — Rădulescu. Moraru. Apostol, mateescu —
PROFIR. STAN GABRIEL — IANCU. Georgescu. TROI. Omer (min 55 Rădoi).

A arbitrat satisfăcător C. DINULESCU ajutat la tușe de R. Stincan șl 
T. Vasile — toți din București.

Au marcat în ordine: Iancu (mtn. 4). Lupescu (min. 30). Năsturescu 
(min. 55). Mateescu (min. 60) si M. Stelian (min. 63).

CONFERINȚA DE PRESA
a președintelui F.I.F.A., Stanley Rous

RIO DE JANEIRO, 28 (Agerpres). 
— Președintele federației internațio
nale de fotbal, Stanley Rous, aflat 
în Brazilia cu prilejul „Cupei Inde
pendenței" ,a declarat — în cadrul 
■unei conferințe de presă — că este 
în favoarea sporirii numărului de e- 
chipe participante la turneu final al 
Campionatului mondial. „Un turneu 
cu 20 de formații ar fi mai intere
sant”, a declarat S. Rous. 
se știe, recent, Uniunea 
de fotbal și-a exprimat 
cordul în legătură cu
Argentinei de a spori numărul par
ticipantelor la turneul final de la 16 
la 24.

Diferitele formule privind campio-

După cum 
europeană 

Insă deza- 
propunerea

natul mondial de fotbal vor fi stu
diate cu ocazia sesiunii F.I.F.A. ce 
se va ține in luna august la Paris, 
întrebat dacă va mai candida la ore- 
ședinția forului suprem, Stanley Rous 
a declarat : „Pînă la alegerea preșe
dintelui mai sint doi ani. Dacă să
nătatea îmi va permite, eu mă voi 
număra din nou printre candidați'.

Referitor la intenția președintelui 
Confederației braziliene a sporturi
lor, Joao Havelar.ge de a-și depune 
candidatura, actualul președinte al 
F.I.F.A. a declarat că celebrul Pele 
ar putea fi un bun „agent electoral* 
pentru compatriotul său. ..Ba. mai 
mult, a spus Stanley Rous, Pele în
suși ar putea revendica funcția de 
președinte al FJ.F.A".

JORG DREHMEL
17,20 m la

Vizează o medalie olimpică la tri
plusalt Cel puțin, acel 17,20 m. — cea 
mai bună performantă mondială a 
anului — îl recomandă la ocuparea 
unui loc pe podiumul Învingătorilor.

Membru al asociației sportive 
„Vorwărts” din Potsdam. Jorg 
Drehmel s-a născut la 3 mal 1945 
în localitatea Trentow Statura sa 
Impozantă (1.78 m. ; 83 kg), calitățile 
sportive manifestate Încă de mic co
pil l-au îndemnat spre atletism. Cu
rios. la începutul carierei atletice el 
nu a practicat săriturile, ci ... arun
carea suliței, probă în care a ob
ținut chiar rezultate bune (peste <0 
rr). Dar. In urma unei luxați! a 
umărului. Drehmel s-a dedicat triplu- 
saltului. Așa se explică faptul că 
apariția sa în această disciplină a 
coincis cu o vîrstă — 21 de ani 
Ia care alții erau deja consacrat! pe 
plan internațional.

Debutul a fost satisfăcător : 15,36 m. 
în 1966. Apoi, an de an. rezultatele 
sale s-au Imnus tot mai mult în are™a 
internațională : 
16,27 m. : 1969 
17,13 m. ; 1971 
17,20 m.

Printre succesele repurtate se nu
mără : cucerirea titlului de campion 
european în 1970 ; locul I în Cupa 
Europei : locul I la meciul Europa — 
S.U.A. : campion al R.D.G. în anii 
1969-70-71 ; locul III la Universiada 
din 1970 : locul II la C E. de sală din 
1970.

Printre marii săi adversari, Dreh
mel H apreciază îndeosebi pe Viktor

1967 — 15.56 m. : 1958
— 16,78 m. ; 1970 —
— 16,93 m. ; 1972 —

PE AMERICANUL graebner
LONDRA 28 (Agerpres). — Tur

neul internațional de tenis de la 
Wimbledon a programat primele par
tide din turul doi al probei de sim
plu bărbați. Favoritul nr. 1 al con
cursului, americanul Stan Smith l-a 
învins cu 6—4. 9—8, 6—3 pe Irvine 
(Rhodezia). O formă bună manifestă 
în continuare jucătorul sovietic 
Aleksandr Metreveli, calificat în tu
rul trei în dauna francezului Pa
trice Dominguez pe care l-a între
cut cu 7—9, 6—1, 6—4, 6—4. Spa
niolul Andres Gimeno a Intîmpinat 
o rezistență deosebit de dirză din 
partea neozeelandezului Ony Parun 
cu care, la întreruperea meciului 
se afla la egalitate 4—6, 6—8, 8—6, g_ g g_ 3.

Alte rqfultate : Bungert (R.F.G.) — 
Cooper (Australia) 5—7, G—4. 0—6,
6—2, 6—2 ; Fletcher (Australia) — 
Olmedo (S.U.A ) 6—0, 6—4, 1—6, 6—3. 
McDonalt (Australia) — Pinto Bravo 
(Chile) 6—4. 3-6, 6-3, 6—0; Kukal 
(Cehoslovacia) — 
tina) 4—6, 8—9, 
Jauffret (Franța) 
di=) 1—6, 7—5,

Vasquez (Argen- 
6—4, 6—4, 8—6 ;
— Bengtson (Sue- 
8-9, 6-1, 7—5 |

Gorman (S.U.A.) — Mignot (Belgia) 
6—4, 6—4, 6—2; Meiler (R.F.G.) — 
Mandarino (Brazilia) 6—4, 6—2, 6—1; 
Orantes (Spania) — Goven (Franța) 
8—6. 7—5, 6—4 • Lall (India) —
Gerken (S.U.A.) 5—7, 6—3, 6—2, 3—6, 
6—3; Proisy (Franța) — Lihaciov 
(U.R.S.S.) 6—4, 9—8, 8—9, 6—4 ; Tan
ner (S.U.A.) — Velasco (Columbia) 
6—3, 2—6, 6—4, 7—9, 7—5 ; Stockton 
(S.U.A.) — Koch (Brazilia) 8—9, 4—6,
6— 3, 6—2, 6—4 ; Crealy (Australia)
— Spear (Iugoslavia) 9—7, 6—2, 1—6,
7— 5.

Evoluînd excelent și cu mult calm, 
Ilie Năstase I-a învins detașa* pe re
dutabilul jucător american Clark 
Graebner cu 6—3, 4—6, 6—1, 6—2. 
Tenismanul român a controlat în 
permanență meciul și a cules aplau
ze din partea numeroșilor specta
tori prezenți la întîlnire.

Alte rezultate : Barthes (Franța)
— Gisbert (Spania) 6—4, 6—2, 6—4, 
Masters (Australia) — Amritraj (In
dia) 8—9, 8—6, 6—4, 3—6, 12—10, Di- 
bley (Australia) — Gonzales (S.U.A.) 
6—3, 6—3, 8—6, Țiriac — Gottfried 
(S.U.A.) 6—4, 9-7, 9—8.

In „Trofeul Iugoslavia" la handbal feminin
ROMÂNIA-BULGARIA 16-12

VRNJACKA BANJA, 28 (prin te
lefon). în localitate au început în
trecerile ediției din acest an a tra
diționalei competiții internaționale 
de handbal feminin dotată cu „Tro
feul Iugoslavia".

în prima întîlnire a turneului, 
reprezentativa României — care a- 
liniază la această confruntare o 
echipă alcătuită, în majoritate, din 
jucătoare debutante în națională —

cua depășit formația Bulgariei 
scorul de 16—12 (7—6).

Cea mai mare surpriză a primei 
runde a fost furnizată, însă, de re
prezentativa Cehoslovaciei, care a 
învins echipa R. D. Germane, cam
pioană mondială^ cu scorul de 
14—11 (5—5). în celălalt meci al 
turneului, Iugoslavia a surclasat 
Olanda cu 23—8 (10—5).

ROMÂNIA LA A DOUA VICTORIE: 3-1 CO UNGARIA!
SZOMBATHELY (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Așadar, reprezentativa masculină 

de volei a României a debutat cu 
succes în „Cupa Tungsram". învin- 
gînd marți seara după aproape trei 
ore și jumătate de joc echipa R. D. 
Germane, campioană mondială. 
Dar, mai prețioasă decît victoria în 
sine — fără a-i contesta desigur 
importanța — ni se pare a fi,; to
tuși. maniera în care ea a fost rea
lizată. chiar dacă scorul (3—2) in
dică doar un singur set diferență 
între voleibaliștii români și valo 
roșii lor adversari.

Care au fost elementele deter
minante ale victoriei ? In primul 
rînd, jocul în viteză și foarte va
riat la fileu, cu combinații deru
tante, care a pus în permanentă di
ficultate blocajul advers, precum și 
buna condiție fizică, ce a permis 
românilor să abordeze și cel de-al 
cincilea set cu suficiente resurse. 
La aceasta se mai adaugă inspira
ta introducere în teren, in setul 
al doilea a lui Romeo Enescu, care 
s-a dovedit eficace în atac și atent 
în apărare, împingînd echipa spre 
victorie, mai cu seamă în seturile 
doi și trei ; buna coordonare a jo
cului de către Stamate (cu unele 
intervenții neașteptate și eficace în 
atac), care a știut să paseze min
gea acelui trăgător scăpat de sub 
supravegherea blocajului 
forța de penetrație a lui 
nu și Dumănoiu în atac.

Desigur. pe parcursul

cui voleibaliștilor noștri a fost 
nesatisfăcător în toate comparti
mentele (blocajul a funcționat de
fectuos, acționînd în contratimp cu 
atacanții adverși, preluarea a în
greunat misiunea coordonatorilor, 
în timp ce în atac, voleibaliștii ro
mâni nu au reușit să depășească 
apărarea la fileu a echipei R.D.G.). 
De asemenea. deconectarea tim
purie a jucătorilor i-a privat, real
mente, de cîștigarea partidei cu 
3—1. In setul patru, echipa noas
tră a condus cu 14—11 și a avut 
de cincj ori meci-ball, pentru ca
— prea devreme siguri de victorie
— să comită o suită de greșeli și 
să piardă la 14. Firește, greșelile 
comise pot fi foarte ușor remediate, 
mai cu seamă că după meci, jucăto
rii erau pe deplin conștienți de 
ceea ce au făcut.

Reprezentativa R.D.G. s-a dove
dit a fi aceeași valoroasă garnitură.

dar al cărei joc este lipsit <j® 
varietate, de combinații surpriză. 
Jocul stereotip, cu atac din pase 
înalte, dă posibilitatea adversarilor 
să găsească mijloacele eficace dea 
se apăra cu succes.

Antrenorii Nicolae Sotir și Au-1 
rel Drăgan au utilizat, în această 
partidă, următorii jucători: Schrei
ber (Codoi), STAMATE. OROS 
(Cristian Ion), UDIȘTEANU (Ba
laș Moculescu). Bartha (ENESCU), 
DUMANOIU.

România a cîștigat și al doilea 
meci, cu Ungaria. Scor i 3—1 (10, 
12, —15 3). Am asistat la o întîlnire 
disputată, în care clasa Superioară 
a echipei noastre, omogenitatea va
lorică a jucătorilor, au impus câș
tigătoarea.

în alt meci. R.D.G.—Cehoslovacia 
3—2 (11. —10 13. —13. 10).

Emanu»! FANTANEANU

advers ;
Udiștea-

acestui 
meci au fost comise și unele erori, 
deloc neglijabile, care ar fi putut 
să priveze echipa României de vic
torie. în setul întîi, de exemplu, 
cedat la o diferență categorică, jo-

RECORD MONDIAL EGALAT LA 100 m g (F)
VARȘOVIA, 28. — Iată cîteva din 

rezultatele concursului atletic 
morialul Kusocinski" care se 
fășoară la Varșovia : FEMEI :
— 1. S. Telliez (Franța) 11,4, 
Szewinska (Polonia) 11,4 ; 400 
C. Truste (Cuba). 52,8 ; 800 m 
ZIateva (Bulgaria) 2:02,6. greutate — 
L. Chewinska (Polonia) 19,06 m (re
cord național), 2. Valentina Cioltan 
(România) 17,81 m; lungime — M. 
Sarha (Polonia) 6,48 m ; BĂRBAȚI : 
100 m — Ramirez (Cuba) 10,1, 400 m
— Jaremski (Polonia) 46,2 ; 1 500 m — 
Kirkbride (Anglia) 3:41,0 ; 3 000 m

„Me- 
des- 

100 m
2. I.
m — 
— M.

obstacole — Maranda (Polonia) «£3.« 
(record național), cea mai bună per
formanță mondială a anului, 2. Zie
linski (Polonia) 8:26,6 ; 4 x 100 m — 
R. D. Germană 39,3, 2. Cuba 39,3.

La Varșovia în concursul „Memo
rialul Kusocinski", atleta austra
liană Pamela Kilborne a realizat 
12,5 pe 100 m garduri, egaljnd proas
pătul record mondial al probei.

★
La Moscova, în „Memorialul 

Znamenschi", V. Gavrilov a cîștigat 
săritura în înălțime cu o performan
ță de' 2,21 m, iar Nina Maralțina a 
aruncat sulița la 61,04 m

LA LUPTE LIBERE MAI SÎNT
MULTE PROBLEME DE REZOLVAT

(Urmare din pag 1)

îngrijorarea asupra participării 
sale la J.O.

MUSCA. Duelul dintre Petre 
Cearnău și Emil Butu nu credem 
că s-a încheiat o dată cu confrun
tările internaționale din sala Flo- 
reasca, unde Cearnău a cucerit pri
mul loc. iar Butu pe cel de al 
4-lea. Lipsa de experiență l-a de
terminat, indiscutabil, pe tânărul 
Butu să comită o greșeală tactică 
în meciul cu polonezul W. Stecyk, 
de pe urma căreia a pierdut prin 
tuș. Dar. din greșeli se învață ! 
Celălalt concurent. Cearnău, slăbind 
prea mult pentru a se încadra în 
limitele categoriei nu are forța ne
cesară să finalizeze unele proce
dee care impun ridicarea adversa
rului.

COCOȘ Cu toate că antrenorii 
noștri au înscris nu mai puțin de 5 
concurenți, atenția specialiștilor era 
îndreptată doar spre coi dintre ei: 
Nieolae Dumitru si Gheorghe Stan. 
Amîncoj insă au fost împovărați 
cu cite 5 puncte de penalizare 
cupă primele două tururi Dumitru 
a ajuns totuși pînă în finală, dar 
a făcut multe erori tehnice. Nu
mai cu voința sa exemplară. Du
mitru nu se va putea prezenta me
ritoriu la J.O.

PANA. Petre Coman nu s-a pu
tut prezenta la înălțimea reputa
ției sale, așa cum a făcut-o la ul
timele trei ediții 
petiții, deoarece, 
accident a fost 
ceapă pregătirea 
decât colegii săi.
partida finală, el a luptat bine, 
întrecîndu-și toți adversarii.

SEMIUȘOARA. Chiar dacă pe 
primul loc s-a clasat Emilian Cris
tian, gălățeanul Petre Poalelungi a 
concurat mai convingător și grație 
experienței sale competiționale. pro
babil, îi va determina pe tehni
cieni să opteze pentru el. Iată deci 
o dilemă importantă pentru antre
norii noștri.

UȘOARA. Vicecam pionul mon
dial, Ludovic Ambruș se află la 
cel de al doilea mare concur., in
ternațional din acest an la care 
nu a dat satisfacție. Comportarea 
sa este îngrijorătoare. Poate că este 
prea sigur de selecție, neavînd un 
contracandidat autentic. în cazul 
and nu se va pregăti cu toată se
riozitatea. ii reamintim proverbul 
cu ulciorul...

SEMIMIJLOCIE. Singurul dintre 
luptătorii de bază ai lotului care 
nu a participat la campionatele eu
ropene a fost VMtte Iorga. acci
dentat cu puțin timp înaintea com-

ale acestei com- 
din cauza unui 
obligat să-și în- 
mult mai tîrziu
Totuși, pînă în

Ludovic Ambruș a 
fost surprins de Mikloș 
Urbanovics (Ungaria) 
în această poziție difi
cilă, evitind cu mari e- 
forturi tușul
Foto: T. MACARSCHI

BREVIRR oumpic

„ascensiune" 
pe tribuna Sta
dionului olimpic 
din Miinchen, fă
ră îndoială nu 
este o performan
ță. Cind este 
realizată de Sher
pa Norkay Ten
sing, alături de 
Edmund Hillary 
cuceritorul Eve- 
restului, ea capă
tă insă dimen
siuni de simbol 
Celebrul alpinist 
nepalez a fost, 
recent, oaspetele 
Comitetului de 
organizare a J.O.

(R.D. Germană) 
triplusalt

petiției. Așadar, așteptam 
teres justificat apariția sa 
telele din sala Floreasca. Și, 
să recunoaștem. Iorga a luptat bi
ne. trecînd înaintea unor concu
renți reputați ca Horst Stottmeister 
(RDG). vicecampionul mondial. To
tuși. el execută unele procedee teh
nice de atac prea lent 
prilej adversarilor să se 
mai multă ușurință

MIJ’XKIE. La această 
după părerea noastră. încă nu s-a 
găsit o rezolvare cît de cit cores- 

j punzătoare. Stelian Morcov, princi
palul eandidat la locul în

i

S-AU ÎNCHEIAT j.b.

3. M. Simovici (Iugos-

Vasilica Manea (Ro-
14. I. Vochîn (Româ-

1. S. Peiovici (Iu.

trebuie

Si oferă 
apere cu

categorie

DE TIR PENTRU JUNIORI
i' . ■ ‘ t:.'f'-l $■.'s, 1

SOFIA, 28 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). In ultima zi 
a Balcaniadei de tir pentru juniori 
s-a desfășurat proba de armă cu aer 
Comprimat 40 f. Concursul s-a dis
putat pe un- timp nefavorabil — 
vînt puternic și ploaie torențială — 
fapt care a influențat rezultatele 
concureriților. La un moment dat 
chiar, organizatorii au fost nevoiți 
șă, întrerupă competiția pe. timp de 
o oră. Proba a revenit iugoslavului 
S. Peiovici. Dintre concurenții ro
mâni, cea mai bună 'Comportare >a 
avut-o Dan Lucache —Jocul patru.

Clasament) L ^Ju
goslavia) 362 p, 2, G. Poliakov (Bul
garia) 360 p. 3. M. Simovici (Iugos
lavia) 358 p, 4. D. Lucache (Româ
nia) 354 p, ...7. 
mânia). 353 p. ___ „ ...
nia) 334 p... 15. L. Ilovici 330 p.

La actuala ediție titlurile au fost 
cîștigate de trăgătorii bulgari (3) și 
iugoslavi (2). Viitoarea ediție a Bal
caniadei de juniori va avea loc ariut 
viitor în Iugoslavia.

TOMA HRISTOV

Panaite nu a mai beneficiat de un 
sorț bun. cum a avut la recentele 
campionate europene, și a fost eli
minat după primele două meciuri. 
El a luptat lent, lipsit total de per
sonalitate. cedînd cu multă ușurin
ță în fața atacurilor simple pe care 
le-au declanșat adversarii săi. Vio
rel Enache, cel de al doilea luptă
tor român înscris la semigrea, a 
pierdut prin tus primele două par
tide, și deci nici măcar nu coate 
Intra în discuție pentru J,O. Cine 
va fi desemnat să concureze la 
Miinchen ? La această întrebare 
vor trebui să răspundă antrenorii.

GREA. în absența principalilor 
favoriți olimpici Alexandr Medved 
(Uniunea Sovietică) și Osman Du- 
raliev (Bulgaria). Ștefan Stingu s-a 
impus, confirmând merituoasa sa 
comportare de la C.E. Și nu se 
poate spune că la întrecerile de la 
categoria grea n-au fost, totuși, 
luptători valoroși.

CASSIUS CLAY L-A ÎNVINS
DIN NOU PE JERRY QUARRY

NEW YORK. a« (Agerpres). — tn gal« 
de box desfășurată pe ririgul <Un Las 
Vegas (Nevada), fostul campion mondial 
la categoria grea. Cassius Clay, l-a în
vins prin K.O. tehnic în repriza a ,7-a 
pe Jerry Quarry. Cu excepția primelor 
trei reprize. în care adversarul său s-a 
apărat destul de bine. Cassius Clay, be
neficiind de. avantajul alonjei și al unui 
plus de greutate de aproape 9 kg„ • 
dominat net Intilnirea.

în urma acestei victorii aseipoa unuia 
dintre șalangerii lui Frazier, Cassius 
Clay și_a mărit șansele de a spera într-o 
revanșă cu actualul campion al lumii.

Iți cursul aceleiași reuniuni, campionul 
mondial lă categoria semigrea. Bob 
Foster, și-a păstrat titlul, ttv.tngind prin 
K.O. pe Mike Quarry, fratele mai mic 

ai adversarului lui . Cassius C9ây.L

echipa 
pentru J.O.. are încă minusuri 
peste care nu Se poate trece ușor, 
acordîndu-i-se creditul. „Urcarea" 
lui Ion Dumitru de la semimijlo- 
cie poate că ar fi o soluție mult 
mai bună.

SEMIGREA. Nici la această cate
gorie nu ne putem declara mulțu
miți de comportarea luptătorilor 
noștri d>n lotul olimpic. Enache

favorizînd creșterea (ulei de pește, 
unt, ficat etc), nesfârșite marșuri 
efectuate in picioarele goale. Astăzi 
Rustam a atins 1,86 m !

PAKISTANUL va fi reprezentat 
la J.O. de o delegație de 35 sportivi 
și oficiali. Din delegație fac parte 
18 jucători de hochei de iarbă. 4 
atleți, 2 boxeri, 2 luptători și un 
halterofil. Pakistanul deține titulul 
de campioană olimpică la hochei pe 
iarbă.

NELSON PESSOA, cunoscutul 
călăreț brazilian, manifestă o for-

CONCURSUL pentru cea mal ori
ginală întrebare pusă organizatori
lor, în decursul celor 150 de confe
rințe de presă ținute pină în prezent 
pe teme olimpice, a fost cîștigat de 
o ziaristă americană. Organizatorii 
nu ii dau numele din motive ușor 
de înțeles. Ziarista a întrebat, cu 
candoare : în ce an s-a ținut ultima 
Olimpiadă în orașul Miinchen ?

DUPĂ ce au făcut cunoscută 
absența de la J.O.. datorită unui 
accident, a campioanei olimpice la 
pentatlon de la Ciudad de Mexico, 
atleta vest-germană Ingrid Becker, 
agențiile de presă anunță că unul 
dintre cei mai prestigioși gimnaști 
ai Iugoslaviei și ai lumii, binecunos
cutul Miroslav Cerar va absenta șl 
el de la marea întrecere. Cerar 
a informat, printr-o scrisoare. Co
mitetul olimpic al țării sale că de
clină invitația ce 1 s-a făcut de a 
participa la J.O. Motivul : nu s-a 
putut reface complet după un ac
cident suferit în timpul unei exhi
biții în Japonia. Avocat la Lju
bljana, tată a doi copii,_el a fost 
campion 
de două

UNUL 
membri _ .
Miinchen. este săritorul în înălțime 
Rustam Ahmetov, ajustor din orașul 
ucrainian Berdicev. El este realiza
torul unei mari surprize la ultima 
Spartachiadă — cu un 2,23 m — și 
o prețioasă medalie de aur. De ca
riera sa sportivă este legat un in
teresant detaliu care îl fixează 
pe un element plin de voință 
tenacitate. Rustam, la vîrsta de 
ani, avea o înălțime de 1,65 m 
nimic nu lăsa să se întrevadă că 
va dezvolta cu mult peste această 
talie. Pentru a crește în înălțime, 
cîțiva ani în șir el a făcut zilnic 
exerciții. Marele ecart, transversal 
ți longitudinal, suspendări și yoga, 
alimentație bogată

Comitetul olimpic argentinian a 
anunțat că nu va trimite o echipă 
de cicliști la J.O. de la Munchen, in- 
truclt Ia concursul de selecție, des
fășurat in localitatea Cordoba. 1# din 
cel 11 „olimpici” In perspectivă au 
folosit medicamente stimulatoare in
terzise.

J

(Urmare din pag. 1)

al lumii și al Europei și 
ori cîștigător al medaliilor 
de aur.

dintre cei mai tineri 
ai delegației sovietice la

box,
TEOFILO

Saneev. Carol Corbu și Pedro-Perez 
Duenas. „Cred că intre noi se vor 
decide — spunea Drehmel — primele 
locuri la J.O. Forma de zî își va 
spune cuvintul. In condiții atmosfe
rice bune, sint convins că se va de
păși cu mult limita celor 17 metri”.

ca
ți
15 
și

se

în vitamina A,

mă remarcabilă în actualul sezon, 
anunțîndu-se drept unul dintre prin
cipalii favoriți lă apropiatele între
ceri olimpice. Concur!nd pe calul 
său favorit „Nagir", Pessoa a ter
minat .învingător în ultima probă 
de obstacole din c-adrul concursului 
internațional de la Fontainebleau. 
El l-a lăsat în urmă pe francezul 
Marcel Rozier pe „Kilt".

LOCUITORII orașelor Miinchen, 
Augsburg și Kiel — viitoarele cen
tre de desfășurare ale diferitelor 
întreceri olimpice — vor putea afla 
ultimele noutăți sportive, formînd 
una din cele trei combinații de 
numere telefonice, adaptate acestui 
scop. Informațiile sînt furnizate 
în limbile germană, franceză și en
gleză. Textele sînt înregistrate pe 
bandă, care este reînnoită de șapte 
ori în decurs de 24 de ore. Odată 
cu începerea Jocurilor, transmisiile 
vor fi înmulțite, ajungîndu-se pînă 
la reînnoirea informațiilor la fie
care oră a zilei.

STEVENSON (Cuba)
categoria grea

Este păcat că din cauza unei duble răniri încă în prima 
repriză. în meciul său cu Ion Alexe. nu am putut judeca 
adevărata valoare a boxerului cubanez Teofllo Stevenson. 
In aprilie, cu prilejul turneului international „Centura de 
aur“. la București. Faima tlnărului pugilist de categorie 
grea trecuse de mult hotarele patriei sale, deși el este 
posesorul unui palmares încă minimal. El n-a disputat 
cu totul decît vreo 40 de meciuri, din care a cistigat peste 
30.

Născut la 29 martie 1952. studentul Teofilo Stevenson 
și-a început cariera de boxer la clubul sportiv Victoria 
de las Tunas, demonstrînd eurfnd excelente calități teh
nice și tactice, pe suportul unui corp suplu si înalt.

Dintre performantele sale vom nota locul trei ocupat la 
Jocurile panamericane în 1971 si victoria în turneul in
ternational de la Halle.

rificarea echipajelor. Vom alege ca 
exemplu proba de caiac 4 — 1000 m. 
Tn timp ce echipa noastră — și alte 
reprezentative — au încercat de la 
prima regată (Plovdiv) o formulă de 
bază, alte echipe, cum ar fi cea a 
R. D. Germane — în componența 
Icăreia intră mulți caiaciști de mare 
Laloare — a considerat mai util să 
înscrie 4 echipaje în proba de sim
plu. 4 la dublu și nici unul la K4 — 
1000 m. Este binecunoscută și car
tea de vizită a echipajului de caiac 
4 al Austriei și era. poate, normal 
ca acesta să se verifice la recenta 
regată internațională de la Tam
pere, mai ales în compania repre
zentanților noștri. Tehnicienii aus
trieci au înscris, însă, numai două 
echipe de dublu părînd, mai degrabă, 
interesați de evaluția și rezultatele 
din această probă. Ulterior, ei au 
hdresat federației noastre rugămin
tea ca la regata Snagov să poată 
beneficia de o ambarcațiune pentru 
că vor concura la proba de caiac 
4 — 1 000 m !

Ne oprim aici cu exemplificările...
Tn ceea ce privește echipa olimpi

că a României, credem că — în baza 
unei
obținute (timpi și locuri fruntașe, 
inclusiv mai multe victorii) — se 
poate aprecia o constanță valorică 
îmbucurătoare, dovedită la cele 
două examene principale ale lunii 
iunie — regatele internaționale de. 
la Plovdiv și. Tampere. Se cuvine, 
însă, să adăugăm acestei evidențe 
și unele rezultate bune realizate de

„echipajele secunde” la regatele de 
la Minsk și Praga. în această peri
oadă echipa noastră olimpică a In- 
tîlnit aproape toți adversarii de va
loare, cu pretenții la titlurile și me
daliile olimpice, cu excepția sporti
vilor sovietici ți maghiari (primele 
garnituri). Este un obiectiv impor
tant, posibil de realizat Integral 
pină Înaintea jocurilor.

Dacă iunie ni s-a părut a fi luna 
verificărilor șl a confruntărilor tac- 
t:__, ___
sivă de pregătire specializată, 
probele Jocurilor Olimpice, și 
selecție pentru cele 7 curse de 
Miinchen.

Foarte curînd, în zilele de 1
2 iulie sînt programate regatele 
Belgrad și Brandenburg O săptă- 
mînă mai tîrziu — tradiționala re
gată internațională Snagov, față de 
care un mare număr de echipe și-au

ties, iulie se anunță ca o etapă de- 
sivă de pregătire specializată, pe 

de 
la
Si

exprimat un Interes deosebit, anun- 
țîndu-și participarea cu loturi va
loroase. Pe agenda coriipetiționălă a 
lunii iulie mai figurează competi
țiile internaționale ce se vor des
fășura Ia Bydgoszcz (15—16), Buda
pesta (22—23) și Copenhaga (29—30), 
ultima fiind, de asemenea, conside
rată ca una din cele mai grele șt 
importante verificări a cahdidățilbr 
olimpici. Va fi și pentru . echipa 
noastră o lună a clarificărilor și 
selecției olimpice . pentru câ„... firesc, 
în etapa actuală, la această. oră, nu 
se poate vorbi decît de două certi
tudini (echipajul de K 2 — '500 m ‘fete 
și K2 — 1 000 m) și de o „formulă 
de bază” (K 4 — 1 000- m) pentru ce
lelalte patru probe fiind necesare 
— în continuare — căutări și veri
ficări...

Le așteptăm cu încredere și le 
dorim cît mai eficiente. ’ '

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

analize realiste a rezultatelor

intilnirea de atleUsm dintre selecționa
tele masculine ale Suediei și Norvegiei 
s-a încheiat cu scordul de 117—95 în fa
voarea sportivilor suedezi. Cunoscutul 
discobol suedez Ricky Brucn a realizat 
performanta de 63.54 m.. iar norvegianul 
Krister Floegstad a stabilit un nou: re
cord national în . proba de triplusalt cu 
16,39 m. Proba de săniuță cu prăjina 
s-a încheiat cu o surpriză : corecordma- 
nul mondial Kjell Isaksson (Suedia) a 
ocupat locul doi cu 5.20 m. fiind întrecut 
de compatriotul său Hans Lagerqvist În
vingător cu 5,30 m.

Antrenorul emerit Ion Popa, care l-a văzut box’nd în 
R.D.G., apreciază că Teofilo Stevenson — în ciuda pre
zentei la aceeași categorie a americanului Duane Bobik — 
este unul dintre principalii candidați olimpici.

Pe stadionul „Karalskakis” din apropie
rea Atenei se desfășoară meciul triun
ghiular atletic dintre selecționatele An
gliei. Olandei și Greciei. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de Jenkins 
— 45,3 la 4Oo m. plat (nou record al 
Angliei). Papageorgeopoulos (Grecia) — 
10.1 la 100 m. plat și. Barbara Inkpen 
(Angliai — 1,83 m. la săritura în înălțime.

In golful Anzio, situat 1* ** km. de 
Roma,- au început întrecerile campiona
tului mondial de yachting Ia clasa 
..Finn”. Prima regată a revenit suedezului 
Tomas Lundquist, urmat de brazilianul 
Jorge Bruder și grecul E. Hatzlipaulis. 
■

Selecționata masculină de baschet a 
U.R.S.S.. de 11 ori campioană europeană 
și vicecampioahă mondială, a tntflnit la 
Augsburg, într.un meci amioal, repre
zentativa R.F. a Germaniei. La căpătui 
unui ioc în care au deținut permanent 
inițiativa, baschetbaliștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul de 71—53 
(31-25).

In primul meci al turneului internațional 
de fotbal de la Bada.ioz (Spania), echipa 
portugheză Vitoria Satubal a întrecut cu 
scorul de 2—1 (1—1) formația Penarol 
Montevideo

Rezultate din competiția Internațională 
de fotbal „Cupa Alpilor” : grupa 
Nimes — Lausanne 1—o ; grupa B 
Basel *: " “ ; " _1'_
Girondlns Bordeaux 0—2. In clasamentele 
celor 
cu 8 
cu 7

A : 
: F.C. 

Lyon 3—2 : Servette Geneva —

două Brune conduc echipele Nimes 
P. și respectiv Girondins Bordeaux 
p.

Prima probă a concursului internațional 
de pentatlon modern de la Stokholm 
— cea de călărie — a revenit danezului 
Steffensen. urmat do suedezii Andersson 
și Schroeder. Pe echipe, victoria a re
venit Ungariei cu 3 200 puncte, urmată 
de U.R.S.S. — 3175 puncte. Suedia — 
3115 puncte. R.F. a Germaniei — 3 015 
puncte si Danemarca — 2 885 puncte.

Competiția internațională eiclUtl „Cupa 
MS.ru Baltice” s-a încheiat la Gdansk cu 
victoria rutierului polonez Mieceslav No- 
vlckl. urmat de Aleksandr Kasin (R.S.S 
Lituaniană) _ la 2:03. Aleksandr Tihonov 
(MoșcOva) — la 2:47 si Bernard Kaczinski 
(Polonia' — la 3:28. Ultima etapă a 
cursei, dlsoutată oe traseul Mal Jbork— 
Gdansk (175 km.) a revenit polonezului 
Boneeki. cronometrat în 4 b 03:12.■
tn cadrul turneului internațional de 
baschet (rezervat echipelor de junioare) 
de la Taranto, selecționata Cehoslovaciei 
a dispus eu scorul de 74—62 (49—29) de 
formația Iugoslaviei, fntr-un alt meci, 
reprezentativa Poloniei a învins cu 
55—52 (36—22) echipa Italiei.

După trei etape, în Turul ciclist al Turelei 
conduce rutierul vest-german 
Kroft. urmat Ia o secundă de 
triotu! său Andreas Troche șl la 
de polonezul Andrei Kaczmarek, 
samentui general pe echipe, pe 
loc se află formația Poloniei. ______
de R.F. a Germaniei — la 11:15. Turcia
— la 15:30. Iran — la 19:57 si Bulgaria
— Ia 20:45. Etapa a 3-a. desfășurată ne 
traseul Bolu-Izmir (185 km.) a fost dș- 
tigată de ciclistul ture. Rifat Câllskan 
cronometrat în 3 h 47:06

Jurgen 
compa- 
23 see., 
în sta- 
primul 

urmată
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