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întreceri spectaculoase, citeva performante bune 
și nenumărate surprize în prima zi de concurs
• Mariana Condovici învingătoare la 100 r și 400 a! • Perța și îetertyea —13.7 s la 110 mg • C. Stan a corectat

recordul la 400 m • Argent iu Menis — 64,22 ■ la disc, performanță de valoare mondială
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CAMPIONATELE REPUBLICANE - HOTĂRITOARE PENTRU
ALCĂTUIREA REPREZENTATIVELOR CE VOR PARTICIPA

„CUPA DAVIS“ DUPĂ DOUA ZILE DE ÎNTRECERE 3-0 CU NOUA ZEELANDĂ!

ECHIPA ROMÂNIEI St (ALIflCA ȘI CÎȘTIfiA
UN NOU CUPLU millI ADIL: MASTASE- SÂNTEI!

Studentul bucwreștean Constantin 
Stan (stingă) primește felicitări 

după cursa record

motive obiective, finalele au reu
nit tot ceea ce atletismul româ
nesc are mai valoros la această 
oră. Rememorarea disputelor și o 
sumară trecere în revistă a rezul
tatelor înregistrate pe foile de con
curs ne dau posibilitatea să afir

măm că prima zi a competiției a 
corespuns în bună parte așteptă
rilor. Argentina Menis — cu 64.22 
— a realizat o nouă performanță 
de valoare .mondială la aruncarea 
discului. Constantin Stan a corec
tat recordul național la 400 m 
(46,3 s), cuplul hurdlerilor Perța— 
Sebestyen a egalat cu 13,7 s per
formanța record la 110 mg, iar 
un impresionant număr de atleți 
și atlete au egalat sau au depă
șit recordurile campionatelor.

„Sarea și piperul" îl constituie 
și în atletism — ca și în celelalte 
discipline sportive — surprizele. 
Prima zi a „naționalelor" ne-a o- 
ferit și la acest capitol elemente 
interesante. Studentul bucureștean 
Mihai Purice a cîștigat săritura 
în înălțime (cu un record perso
nal : 2.15 m), depășindu-1 pe favo
ritul incontestabil al tuturor spe-

• Năstase învinge net Parun •
nedesemnată • Cronicile zileiechipa U. R.

Splendidă victorie și în partida de dublu © Viitoarea noastră adversară

Cele două

NÂSTASE — PARUN 6—1, 8—6, 6 2

F

PROGRAMUL ULTIMEI ZILE

Ia 5—2) a fostora 14,30 (și in continuare)
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LA MARILE ÎNTRECERI INTERNATIONALE
sufocantă

Mulți dintre iubitorii 
n-au rezistat tentației 
dat. Au plecat spre ștrai 
spre potecile răcoroase ale 
ților. Puținii oameni prezenț 
tribunele stadionului din Dealu 
Spirii sînt — ar putea primi ș 
diplome — prieteni de nădejde a 
atletismului. Cu umbreluțe sau ci 
coifuri de hirtie, ascunzindu-se în 
unghere umbrite, sînt numai ochi 
și urechi. Privesc spre atleți, as- 
eultă anunțurile (uneori prea pom
poase pentru atmosfera familiară 
a întrecerilor...) crainicului reu
niunii. Inițiați în tainele acestui 
sport al sporturilor, spectatorii dis
ting în înfrigurarea competitorilor, 
în

Ilie Năstase — Brian Fairlie 
Tema Oriei — Onny Parun

ANTICIPAȚIE Șl REFLEX...

. asai. mereu suuc’tat. antrenorul 
federal prof. Git Zimbreșteanu

ambiția lor. în încrîncenarea

■t'

tribunelor, la deschiderea festivă de ieri (de la stingă la dreapta): Ion Sântei, Viorel Marcut Tom-a oAcit Ilie 
Cristea Caralulis, arbitrul Pat Hughes, John Lockington, Brian Fairlie, Jeff Simpson, Onny Parun.

I 

•z

scurtă, convingătoare, a 
care Ilie Năstase mai 

un set pînă la victorie, 
rezistență acerbă a lui 

Onny Parun, cheltuită în van...
Nimic neașteptat in această con

tinuare fără prea multe secrete, 
dar ce minunat spectacol de tenis 
Năstase a jucat în stilul său de 
mare campion, neprecupețind nici 
un efort. Dominare din primul 
ghem, cînd Parun este învins, după

VICTORIE MAI NETĂ 
ÎN AL DOILEA MECI

Trtr-un interval de I# aainute. Ma
riana Coodorici a fast de două cri 
pe podium ca învingătoare : oarecum 
scontat ta proba de 100 m și surprin
zător la sprintul prelungit într-o pri
mă apariție, în cadrul campionatelor 
naționale, la 400 m.

După cursa in care Mariana Con- 
dovici obținuse eventui, cee de 
100 m, atieta metalurgistă r.e-a spus : 
„Am găsit _se</etul“ pentru un start 
bun la -sulă* f alerg in prealabil • 
cursa de 400 m ! Bineînțeles că am 
să merg și la 200 m. aici sînt doar 
la mine acasă. Evident că proba de

viitor este m. Cel puțin așa spun 
specialiștii-. Esențto al constă. însă, 
intr-o pregătire adecvată ia care ac
cidentele să nu mai fie un însoțitor 
prea des. Și in ultima vreme am lu
crat pentru această probă cite trei 
antrenamente pe zi. t ind am să cu
nosc și secretele cursei de 400 m am 
să mă pot pronunța cu certitudine. 
Dacă m-am aind.t la -Cupa Euro
pei" ? N-am avut timp. Aveam in 
față campionatele aaționăle. Incepind 
de Ini. .Cupa Europei" va fi noul 
obiecție*.

ce se apropiase la 40—30 printr-un 
contraatac retur-vole, demn și el 
de aplauze. Apoi, servicii puternice 

nco-zeelandeztilui. urmate 
de veniri la fileu, care-i 
egalarea : 1—1. Servește
Din nou, inițiativă puter- 
un ..lung de linie" de toa- 

al

per- 
care
Pa-

red Perry, cîșițigătprul unui mace Wimbledon., omul care nu doar
me două nopți dacă se în timpii să piardă Năstase, a spus .odată 
ziariștilor englezi: „Nu căutațî să descompuneți tehnica lui Ilie. 

Marea lui calitate este acest uluitor simț al anticipației, prin care ro
manul „gîndește" cu o fracțiune mai devreme dccît toți ceilalți jucători 
ai lumii". •

Mi-ăta amintit de această vorbă a celebrului campion englez în 
aceste două zile de tenis victorios.. M-am gîndit în repetate rinduri 
Ia Fred Perry, ori de cite ori Năstase anticipa, cu un instict de, fe
lină, out-uri milimetrice greu de reperat pînă și din fotoliul comod al 
arbitrului. M-am gîndit la Fred Perry cînd l-am văzut pe Ilie prin- 
zind ta palmă, cu o ușurință de prestidigitator, o minge șutată — la 
enervare —, de mult prea necăjitul Fairlie. (Probabil că pe un teren 
de cricket, în Anglia, această performanță a îndemînării campionului 
nostru ar fi fost aplaudată minute în șir). M-am gîndit. la Fred Perry 
văzîndu-1 pe Ilie Năstase amortizînd-eu racheta o minge rătăcită, ca și 
cum „Dunlop‘‘-ul lui ar fi avut calități de aspirator. Dar, pe deasupra 
tuturor acestor probe de anticipație’ cu’ totul neobișnuită, m-am gîn
dit la Fred Perry în după-amiaza sosirii lui Ilie Năstase.

Trecuseră doar două ore de la sosirea campionului nostru. Iile Năs-

ale 
prompt 
asigură 
Năstase. 
nică. Și
ă frumusețea cu care înscrie 

doilea punct.
Urmează ghemul trei, breakul.

BRAILA, 21 (prin telefon), 
bătă seara a fost 
listică în localitate, 
tepram, iubitorii 
nuși din orașul 
venit în număr 
cea de a doua 
boxerii români și 

Aa in ____  ________ __ ___
lenilor Niță Robu, Nicolae Nichitov, 
Ion Răducu și Anghel Papuc a adus 
în tribunele cochetei arene din Gră
dina Publică peste 3000 de specta
tor’. entuziaști și competenți.

Spre deosebire de spectacolul, 
recum protocolar, 
aici. la Brăila a fost 
la capitolul pregătire fizică. u 
mânii au reușit să se impună 
tr-un

Cea 
niunii 
gorie 
Rândy 
revenit 
rare a 
IATA 
(in ordinea celor 11 categorii): Paul 
Drgu b.p. Alberto Sandoval, Niță 
Robu p.p James Livingston. Alexan
dru Barbu b.p. Mike Hess, Florin 
Ghiță b.p. Howard Davis jr, Adrian 

Warkins.
Randy 

William 
Jerome 

1 la 
Simon

Sim- 
pugi- 

Așa cum ne a$- 
.portului cu xnă- 

fraților Cuțov au 
mare să asiste la 
confruntare dintre 
americani. Prezen- 

reprezentativa noastră a brăi-

de la 
ipl 

americană a fos

oe- 
București, 

tâ nu glumă, 
t superioară

evident plus de tehnicitate, 
maț frumoasă întîlnire a reu- 
au oferit-o sportivii de cate- 
ușoară, Nicolae Nichitov șl 
Schields. în care victoria a 
boxerului de peste Ocean, 
avut un final mai bun. 

REZULTATELE TEHNICE

p.p. Maurice
Nichitov p. p.

Marcel Lupu b.p. 
Ion Răducu b.p.

Anghel Papuc, p.ab.
Fickling, Mircea

Turcitu
Nicolae 
Shields.
Tuttle, 
Bennett,
Bussell ___ _____
b. ab. 1 Tommy Brooks, Ilie Dască- 
Iu b. p. James Chapman. Scor final 
7—4 pentru reprezentativa de tine
ret a României.

Petre HENȚ
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IMPORTANTUL LUCRU NECESAR

Primul pooas l-ac ficat la m 
ztaul SPORT nr. 233 dj- Bea 
Afluență mare de exacăratoci. 
care solicitau articole ie b-w-4 
te sau textile plecau 
însă...

— As vrea o racheta 4e tenis.
— Lipsește, răspunde c~4—rt—U
— Dați-mi atunci citeva nunei. 
— Nu avem !

DIN MAGAZINELE SPORTIVE?
mirare cum 
ici . căutau și 
are magazin 
ai și pantofi 
Jor preferat.

d
— Degeaba vi mirați, ne explică 

responsabila naoaziMilui Erna Ver- 
irs. C sai vi>. aceste obiecte se și 
«iad. iațeieg de ce întreprinderi
le care produc articolele respective, 
na cwm»c — prin intermediul comer- 
(«Mh — cererile pieței.

\ no: eu Irțeiegem de ce aceste 
L—cmxr: qg se iroduc pe măsura ce- 
rîoteior. O Întreb pe responsabilă ce 

artLcoie oe sezon caută clienții

imp.

ț- ar
— Sbpari pentru bărbați, pantaloni 

scwti « scarte de fis pentra bărbați, 
treaîngvri Supraelaslice pentru copii 
să adolescenți. Sini lucrări necesare, 
dar care, deocamdată, lipsesc din de
pozitele LC.R.TJ. Brusov, și. bineîn
țeles. din raftnrile unității noastre.

Prin txmare. cumpărătorii trebuie 
sâ-si piardă multe ceenuri si să um
ble chiar zii* ir-j-eg! după un slip 
sau o pereche de nan'alrrrî scurti —

atît de necesare in anotimpul fier
binte...

ETERNELE RACHETE...
Ne continuăm drumul la magazi

nul SPORȚJ nr. 35 din Sf. Gheorghe.
— Am dori o rachetă de tenis de 

cîmp...
— Ehei, ne răspunde amabila per

soană de după tejghea, de cind nu 
am mai primit așa ceva !

— Dar pantofi de încălzire ?
— Momentan nu avem, mai încer

cați.
Stăm 

sabilul 
Ferencz.

— Nu 
obiectele care ne lipsesc din cînd în 
cind. Se perpetuează însă absența 
ghetelor de fotbal mărimile între 
25—28, a jambierelor, a echipamentu
lui de gimnastică de culoare neagră 
pentru școlari și a pantofilor cu cuie 
pentru atletism. Ceea ce ne sîcîie și 
ne pune nu o dată nervii pe... jar, 
este neputința de a da curs cererilor

Traion IOANIȚESCU

apoi de vorbă cu respon- 
magazinuiui. tov. Demeter

este cazul să vă înșir toate

(Continuare în pag. a 3-a)

A X-a EDIJIE A FESTIVALULUI MONDIAL AL TINERETULUI SI STUDENȚILOR - BERLIN 28 IULIE-5 AUGUST

SUB SEMNUL PRIETENIEI SI AL PĂCII
IN ÎNTREAGA LUME!4

A

• Peste 500 de tineri

la o 
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Au trecut exact 20 de ani de 
frumoasă vară, a anului 1953, 
Bucureștiul găzduia unul din 
mai reprezentative manifestări 
tineretului din lumea întreagă —
Festivalul mondial al tineretului și 
studenților — simbol aii speranțelor 
și năzuințelor celor mai tinere vlăs
tare de pa glob. Și iată că, anul a- 
cesta, capitala R.D. Germane va 
primi iarăși mii și mii de tineri ai 
lumii, veniți să sărbătorească, îm
preună, a X-a ediție a Festivalului, 
ajuns după cum se vede la un nu
măr jubiliar. între 28 iulie și 5 au
gust, la Berlin, vor fi prezenti tineri 
din cele mai îndepărtate colțuri 
globului, care vor avea prilejul 
a face cunoștință cu semeni de-ai 
despre care își vor da seama că 
aceleași idealuri și năzuințe ca și 
care doresc și ei pacea și stabilirea 
relațiilor de prietenie și înțelegere 
reciprocă între toate pdpoarele lumii, 
în ciuda deosebirilor de orice fel.

între aceștia — multe mii de soli ai

ale 
de 
lor 
au 
ei,

tineretului progresist — se vor 
și tinerii din România, 
ma o delegație ce va fi 
în atenția tuturor, dat 
cunoscuta politică a 
statului nostru, militantă pentru pace 
și înțelegere între 
cei aproximativ 500 
vor forma delegația 
vor fi sportivi.

Deschiderea festivă a Festivalului 
va avea loc ta ziua de 28 iulie, pe 
stadionul — nou inaugurat — al „TI
NERETULUI LUMII", unde va avea 
loc defilarea celor 130 de delegații 
participante. în cadrul festivității de 
deschidere se vor desfășura mai 
multe demonstrații sportive, între 
care cea de gimnastică de masă va 
marca desigur un plus de atractivi- 
tate. întrecerile sportive propriu-zise 
se vor desfășura la mai multe ramuri 
de sport, pentru stabilirea „învingă
torilor Festivalului". în delegația ro
mână au fost incluși 15 atleți foarte 
tineri (limita de vîrstă este pentru 
juniori 19 ani, iar pentru junioare 
18 ani), printre care trebuie să-i 
amintim pe talentații Gheorghe Me-

din România participa la
gaSl 

care vor for- 
în mod sigu- 
fiind atît de 
partidului si

popoare. Dintre 
de tineri care 
tării noastre, 60

rntilnirea tineretului de pe întreg globul • Competiții
sportive pentru obținerea Drapelului Festivalului
• Sportivi celebri printre invitații de onoare

gelea. Viorel Dumitrescu. Marius 
Scoarță, Carol Antal, Sofia Mitrică. 
Marian Voicu, Argentina Pavel si 
alții. Trebuie să spunem aici că F.R. 
Atletism s-a găsit in fața unor difi
cultăți certe în alcătuirea lotului de 
sportivi care pleacă la Berlin, dat 
fiind că viitoarele date ale progra
mului competițional internațional 
sînt foarte aglomerate. Cu toate a- 
cestea, după cum ne declara secreta
rul F.R.A., Victor Firea, s-au făcut 
eforturi și pentru o participare de 
calitate a țârii noastre la concursul 
de atletism de la Festival, unde 
România are de apărat un prestigiu 
bine stabilit cu prilejul edițiilor an
terioare ale marelui eveniment.

La turneul de fotbal, care se va 
disputa între 30 iulie și 3 august,

limita de virată este de 17—21 de ani. 
Tara noastră va fi reprezentată de 
echipa de tineret-rezerve a clubului 
F.C. Petrolul, cjștigătoare a ediție! 
din acest an a competiției cadeților. 
La volei, unde limitele de vîrstă sînt 
16—20 de ani, la turneu (30 iulie — 
3 august) va lua parte din țara noas
tră echipa feminină a Școlii sportive 
din Sibiu, cîștigătoare, anul acesta, 
a campionatului național al juniori
lor și școlarilor. De asemenea, Româ
nia a inclus în 
judocani (toți 
juniori) : loan

delegație și trei tineri 
din lotul național de 
Moraru (Iași). Tiberiu

Dumitru GRAUR

(Continuare in pag, a 4-a)

Mai îhtîi un retur în cros care-1 
decimează pe Parun. Apoi un lob, 
trimis cu mare artă, depășindu-1 
pe neo-zeelandez pe linia de fund, 
în fine, două pasinguri în veritabil 
„stil Năstase".

S-a mers în continuare normai, 
pe ghemuri cîștigate la serviciu,
dar nu fără să merite semne de 
exclamații... La 4—2. servește
Năstase și are 40—30. Este egalat 
și apoi condus ; avantaj la primire.
Ilie se concentrează pe 
rele trei tururi de 
pinge spectaculos 
adversarului.

Ultimul ghem (de
cel mai dîrz disputat. Năstase vrea 
parcă să demonstreze că poate 
cîștiga exact în momentul pe care 
el și-1 alege. Și demonstrația e 
fectă. Egalează, după lovituri 
dezlănțuie tunete de aplauze,
run ia avantaj. O mică eroare a 
arbitrilor de linie (poate singura 
în tot maciul) acordă lui Năstase 
un punct gratuit. Campionul îl re
fuză, aruncînd. mingea următoare 
în aut. Din nou aplauze, de data 
aceasta pentru sportivitate. Urmea
ză un retur fulgerător. a lui Ilie și 
de data aceasta este egalitate ne
contestabilă. Apoi mecibal pentru 
român, primul, respins „in extre
mis" de neo-zeelandez. Șase egali
tăți au fost înscrise în fișa acestui 
ghem, care el singur a durat a- 
proape jumătate din întregul timp 
de joc (34 minute). în fine, abia la 
a 18-a minge, Ilie Năstase găsește 
lovitura fără răspuns, ultima !

3—0 pe tabela meciului Năstase 
— Parun. 2—0 în scorul general 
al întîlnirii România — Noua 
Zeelandă.

tase cobora dezinvolt din automobilul său galben, pe aleile parcului 
Z pe care îl cunoaște centimetru cu centimetru, încă din anii copilăriei.

Ceilalți trei davis-cup-meni ai noștri jucau de o jumătate de oră. 
Ilie a apărut pe teren, vesel și degajat. A făcut cîțiva pași spre scau
nul gol al arbitrului. Ceilalți trei s-au apropiat de el. Și atunci, Năs
tase, în loc de salut, a spus ex-abruptt>: „Eu, cu Sântei joc dublul". 
Iuțeala acestei afirmații a evitat, sau, mai bine zis, a atenuat surpriza 
publicului’ spectator. Ionel Sântei s-a uitat neîncrezător la Ilie, dar 
și-a revenit foarte curînd. Peste citeva minute, Ilie Năstase și Sântei 
se aflau alături, pe „Central".

Jocul de dublu în compania perechii Ovicl-Viorel Marcu a Început 
imediat. Sântei a strîns cu putere minerul rachetei și și-a zis, proba
bil, că a sosit momentul crucial al carierei sale de tenlsman. De 
frică, Ionel a mizat pe arma curajului. Mingile au pornit să zboare, 
razant, pește fileu. Ionel s-a aruncat în intercepții, cu... luciditatea 
omului care știe că depinde de forța serviciului pornit din acolada lui 
Năstase.. Nu trecuseră decît puține minute, și am 
perechii proaspăt constituite o relație sufletească

(Continuare în pag. a 4-a)

remarcat în jocul 
hotărîtoare pentru

NĂSTASE. SÂNTEI — FAIRLIE, 
PARUN 6—1, 7—5, 6—3

O partidă de dublu, care poate 
fi și o lecție de tenis. Am văzut

Radu VOIA loan CHIRILĂ

Salariatele de la cooperativa „Muncă și artă" experimentează normele Complexului „Sport și sănătate". Pe sta
dionul „Voința" din Capitală se desfășoară seriile alergării de viteză Foto: Theo MACARSCH1

„planul Năstase". Era evident că Ilie apela din nou la formidabilul său 
simț de anticipație, văzînd în voleul sprințar al lui Sântei o armă mai 
prețioasă decît jocul elaborat al lui Ovici. După primul set, Năstase 
a forțat tempo-ul, pentru a sonda viteza reflexelor lui Sântei. Zîmbe- 
tul lui spunea tuturor că intuiția îi dădea dreptate.

Ieri, pe Progresul, dublul Năstase-Santei a cîștigat ușor în fața 
unui cuplu ale cărui calități nu sînt cu nimic mai prejos decît cele ale pe- 
rechii finaliste de la ultimul Wimbledon : Neale Fraser-John Cooper, 
Ieri, Sântei s-a dovedit a fi un locotenent din familia Van Dillen — f- 
cum spunea un coleg de la masa presei. Nu ne rămîne decît să a- 
plaudăm miraculosul simț de anticipație a lui Ilie Năstase și admira- 
bilul reflex al lui Sântei...

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

SUB EGIDA „CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL" BUCUREȘTI

ASTAZI, DIN
„Clubul sportiv municipal Bucu

rești" devine, pe zi ce trece, un tot 
mai activ centra al activităților de 
masă și de agrement. Sub egida 
sa, vor avea loc. astăzi, mai multe 
acțiuni de popularizare a „sportu
lui pentru toți".

Astfel. la recent inaugurata 
bază nautică de la Pantelimon și 
pe lacul din parcul sportiv „23 Au
gust" se vor desfășura cu începere 
de la orele 9, două concursuri 
populare de canotaj. Echipajele, al-

NOU O DUMINICA PLINA...
cătuite din cite două persoane, vor 
concura pe bărci tip „universale" 
pe distanța de 400 m, pe lacul „23 
August" (plecările de pe malul 
dinspre str. Maior Coravu) și pe 
distanța de 800 m, pe lacul Pan- 
telimon.

întrecerile se desfășoară pe cate
gorii de vîrstă : 13—20 ani. 21—25 
ani și peste 25 ani. Bineînțeles, nu 
vor lipsi... premiile pentru cei mai 
buni

Tot astăzi, vor avea loc, în par
cul Herăstrău, întreceri de fotbal, 
volei ți popice, cu participarea 
unor echipe din întreprinderile și 
instituțiile sectoarelor 1 și 2, în 
timp ce pe terenul Fundeni (șos. 
Coton tina) se vor desfășura compe
tiții de handbal și fotbal.

Așadar, din nou o duminică „pli
nă" pentru sportul de masă din 
Capitală...
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Șl, MAI ALES, AUR
BRONZ, ARGINT

FOCUL NICIODATĂ STINS
AL SPERANȚEI Șl AL AMBIȚIEI

SPiNUDOINA

a prins de trei
rn ultimul moment

26.-2a.7 73

î «U CW« AN» KAYAK
PETRE STOICA, COMUNA TĂLMA

CII). „Iubesc atît de mult fotbalul, in
cit nu mă voi despărți de el, nici Cînd 
voi muri". O asemenea, declarație de 
dragoste n-am auzit nici în ,,Romeo și 
Julieta" ! La 23 de ani, socotiți că a ve* ’ 
nit vremea să deveniți arbitru de fotbal. - 
începutul trebuie să-l faceți, urmind un 
curs de arbitri. C.J.E.F.S.-urile organi
zează, periodic, astfel de cursuri. Intere- 
sațl-vă, la Sibiu.

M. VICTOR CORNEL, PLOIEȘTI. Ați 
găsit singur răspunsul. Ce aș mal pu
tea adăuga eu ?

GHEORGHE GROZAVU. PETROȘANI. 
Mi-e foarte greu, recunosc, să reconsti
tui arborele genealogic al unora dintre 
echipele noastre de fotbal. Cred că s-ar 
încurca Și Istoricii ! Despre C.F.R. Cluj

Filele calendarelor ne a- 
propie rapid de starturile 
fierbinți de la Tampere, o- 
rașul gazdă al ediției din a- 
cest an a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe. 
Prilej, desigur, de anticipa
ții și comentarii, de speran
ța unor noi victorii și a 
afirmării realizate de spor
tivii români. In așteptarea 
ăpr, ne face deosebită plă
cere să reamintim cititorilor 
drumul 
pe care 
noastre 
acum, o 
prinde, 1

plin de strălucire
• reprezentanții țării 
l-au străbătut pînă 
retrospectivă ce cu- 

totodată, elogiul sin
cer adresat marilor perfor
meri ai competiției care reu
nește elita caiacului și ca- 
noei din întreaga lume în- 
tr-o confruntare sportivă de 
la o ediție la alta mai di
ficilă prin numărul ți va
loarea concurenților.

„BRONZUL"
LUI MIRCEA ANASTASESCU

Cursa s-a terminat! In colecția lui Aurel Vernescu va străluci încă o medalie 
de aur. Multiplul campion al lumii este astăzi antrenor al lotului național de 
caiac și marea lui dorință este ca elevii pe care-i pregătește să îmbogățească 

necontenit palmaresul atît de bogat al caiaciștilor ji canoiștilor . români 
Foto : Paul ROMOȘAN

pragul de aur

*
MACON, 1954. Pentru prima oară 

în istoria caiacului românesc, un spor
tiv român urea pe podiumul laurea- 
ților. Numele lui — Mircea Anasta- 
sescu, un sportiv binecunoscut, iubit 
.ți prețuit deopotrivă pentru modestia 
ți puterea sa de luptă. A cucerit e- 

(jtunci medalia de bronz în finala cîș- 
jtigată de marele Frederiksson, mul
tiplu . campion olimpic, mondial și 
european.

Momentul primei afirmări de pres
tigiu în arena Internațională...

PRIMUL TITLU...

PRAGA, 1958. Canoistii români 
•nion Ismailciuc și Dumitru Alexe 
(cu doi ani înainte'— campioni olim
pici) se numărau printre favoriții 
probei de dublu. Confirmare strălu
cită! Ei au ciștigat atunci finala dis
putată pe apele VLtaveî și iată că 
în vitrina celor mai prețioase trofee 
era așezată 'la loc de cinste prima 
medalie de aur cucerită de sportivii 
români >la „mondialele" de caîac-ca- 
noe.

A fost — la Praga — „.seria ca- 
noiștilor. La excelenta victorie rea
lizată de Ismailciuc și Dumitru s-au 
adăugat alte două performanțe de 
prestigiu — locul II ocupat de Achim 
Sidorov și Lavrenti Calinov (în pro
ba de dublu fond) și locul III ciști
gat la simplu fond, de Nicliifor Ta- 
rara.

Si*

adevărat triumfal. O pregătire exce
lentă, o mare putere de dăruire, o 
exemplară voință de luptă — toate 
au concurat la obținerea unui succes 
de care ne aducem aminte cu plă
cere și mîndrie. La această ediție a 
campionatelor, reprezentanții țării 
noastre au cucerit șase titluri mon
diale, patru medalii de argint și una 
de bronz. Pînă la C. M. de la Jajce 
doar canoiștii reușiseră performanțe 
de a se întoarce victorioși de la 
campionatele lumii. De data aceasta, 
pe lingă cele două succese realizate 
de Simion Ismailciuc (C 1—1 000 m) 
și Alexandru lacovici — Achim Si
dorov. (C 2—1 000 m) au fost înregis
trate.,, 4 titluri cucerite da caiaciști : 
K 1—500 m Aurel Vernescu, K 2 — 
500 m ! Vasile Nii'oară — llaralamb 
Ivanov ; K 2—1 000 m : Vasile Nicou- 
ră — Haralamb Ivanov ; K 1 — 4X500 
m : Anton Ivănescu — Vasile Nicos- 
ră — Haralamb Ivanov — Aurel Ver- 
neșcu.

începem să scriem despre tripli ți 
dubli campioni mondiali !.

DEPUNĂ CONFIRMARE VALORICA

ȘASE MEDALII DE AUR I

JAJCE 1963. Așadar, cinci ani de 
3a ediția trecută, ani de mari pro
grese înregistrate de echipajele româ
nești care le dădeau dreptul să as
pire la întâietate. Bilanțul a fost cu

GRUNAU, 1966. Pe pistele cunoscu
tei baze de sporturi nautice din Ber
lin, sportivii români reușesc confir
marea deplină a valorii ridicate de
monstrată la ediția anterioară a cam
pionatelor mondiale. Aceasta, in po
fida faptului că echipa suferise o 
substanțială întinerire, aproape ju
mătate din componenți fiind debu- 
tanți la C. M. „Schimbul de ștafetă" 
fusese, însă, excelent pregătit și e- 
chipa României a reușit să încheie 
greaua întrecere de la Griinau cu o 
colecție de 5 medalii de aur, una de 
argint și una de bronz. Pe tabelul 
de onoare al deținătorilor titlurilor 
mondiale se scria cu majuscule nu
mele multor sportivi români 1 K 1 —

500 m: Aurel Vernescu, K 2 —1000 
m : Aurel Vernescu — Afanasie Sci- 
otnic, K 4—1000 m 1 Afanasie Sciot- 
nic — Mihai Țureaș — Dimitrie Iva
nov — Anton Galenic, C 2—1 000 m : 
Vicol Calabiciov — Serghei CovaJiov, 
C 2—10 000 m 1 Petre Maxim — Au
rel Siniionov.

Așadar, debutanții au strălucit I
CURSA MEDALIILOR 
DEVINE MAI GREA

COPENHAGA, 1970. în lumea caia
cului și canoei se produc evidente 
mutații valorice. Echipele Uniunii So
vietice și lingarici cunosc o ascensi
une impresionantă. Crește numărul 
adversarilor redutabili, crește consi
derabil valoarea unor echipaje din 
R.D. Germană, R.F. Germania, Da
nemarca, Suedia. Austria; șe înregis
trează participări (jin Meșie, Statele 
Unite, Japonia. Coasta de Fildeș... 
Cursa medaliilor este, neîndoios, din 
ce în ce mai grea. Și totuși două 
splendide victorii ale canoișiRor prin 
echipajele de dublu Ivan Patzaicliin— 
Serghei Covaliov (1 000 m) și Petre 
Maxim — Aurel Simiomov (10 000 m), 
precum și trei locuri II și un Joc III.

DUPĂ ULTIMELE FINALE 
MONDIALE...

BF.LGRAD, 1971. Anul preollmpic 11 
reunește pe campionii padeiei și pa- 
gaei pe apele de la Ada Giganlija. 
Finalele aduc reprezentanților noștri 
două titluri, două locuri II și cinci 
locuri III. Campionii lumii la acea
stă ultimă ediție sînt Afanasie Sciot- 
nic — Cuprîan Macarencu — Vasile 
Simionenco — fostei Coșniță (la K4 
— 10 000 m) și Gheorghe Simionov — 
Gheorghe Danilov (la C2 — 500 m).

...Șl ÎNAINTEA STARTULUI 
DE LA TAMPERE

TAMPERE, 26—29 IULIE 1973. Echi
pa de caiac-canoe a României, aureo
lată de strălucirea celor 16 MEDALII 
DE AVR, 11 DE ARGINT ȘI U DE 
BRONZ, cucerite la edițiile anterioare 
ale campionatelor mondiale, este pre
gătită &ă-și onoreze eu cit mai fru
moase succese impresionantul palma
res, rezultat al condițiilor create pen
tru o dezvoltare și un progres ne
contenit, oglindă a talentului, hărni
ciei sportivilor, a pasiunii și compe
tenței antrenorilor.

Tuturor echipajelor noastre — gata 
de start — le dorim succes deplin !

Dan GARLEȘTEANU

HEMINGWAI
Dacă ar fi trăit, la 21 iuli® 1073 

âr fi avut 75 de ani. Ar fi fost un 
bărbat impozant, cu înfățișare ma- 
iestoasă, viguros, cu ochii vil, stră- 

- lucind de inteligență, cu o barbă 
de lup de mare. A murit violent, 
înainte a de împlini 62 de ani, în 
iulie 1961. Cei șaizeci de ani pe 
care i-a trăit, au fost însă anj plini, 
trăiți la o maximă intensitate, scrii
torul obținînd de la viață, prin pro
priile-! calități, aproape totul i a- 
ventură, glorie, dragoste.

Ernest Hemingway a fost toată 
viața un om activ, un neastâmpărat. 
Ca și marii săi contemporani Faulk
ner, Dos Passes, Steinbeck, el este 
atras de timpuriu de ziaristică și, 
la 19 ani, se înrolează în Crucea 
tRoșie Americană — de pe frontul 
din Europa. Aici este rănit grav și 
acest eveniment îi determină, în- 
tr-un fel, destinul de scriitor. Tră
iește mult timp la Paris, dar în 
timpul războiului civil din Spania, 
e reporter în primele rînduri, mili-

CĂSĂTORIE INTRE DOI
CAMPIONI Al SCHIULUI

tind contra fascismului. îl întâlnim 
apoi vînînd cu măiestrie.
pescuind cu pasiune ’în mările și 
oceanele lumii, admirfnd 
care luptelele cu taurii, conducîn- 
du-și iahtul în Pacific sau Atlantic, 
zburînd cu avionul, ca un aviator 
profesionist.

în cel de-al doile^ război mon
dial, este de asemenea printre lup
tători, corespondent de presă, zbu
rînd în misiuni de luptă, urmărind 
submarine fasciste. Intră în Parisul 
eliberat, odată cu trupele franceze.

El însuși un adept al întrecerii. 
Hemingway a iubit și a admirat 
spectacolul sportiv, competiția 
dreaptă, loială. în Cuba, unde a lo
cuit o vreme, juca base-bal cu Fidel 
Castro. Peste tot putea fi văzut la 
concursurile de tir, la cursele hipice, 
la meciurile de box sau la întrece
rile de atletism. '

în literatura americană, 
Jack London încoace, nici un scrii
tor n-a surprins cu atâta finețe și 
precizie secvențe din culisele spor
tului, cum a făcut-o el. De pe po
zițiile unui perfect cunoscător, el 
demască aspectele nocive ale pro
fesionismului, afacerismului, co
rupția, parazitismul. în același 
timp, el apără ceea ce sportul are 
mai frumos și mai pur : cinstea, co
rectitudinea, bărbăția, camaraderia.

Schițele lui, „Campionul" „Cinci
zeci de bătrîne", „Capitala lumii", 
„Bătrînul meu”, sînt, din punct de 
vedere literar veritabile capodopere, 
imortalizând momentele amare din 
existența unor sportivi profesioniști.

Povestirea sa „Bătrînul și marea" 
j-a adus consacrarea definitivă și, 
în anul 1954, premiul Nobel pentru 
literatură. Este în această povestire- 
bijuterie o viguroasă filozofie de 
viață, filozofie a neîngenunchierii, 
a luptei și credinței permanente în 
victorie. Este propriul său crez, 
propria sa convingere pe care și-a 
materializat-o permanent.

ln Africa,

cu înfo-

Recent s-a oficiat la Brașov că
sătoria civilă între doi campioni 
ai schiului alpin, li recunoașteți 
desigur din fotografie pe Dan Cris- 
tec. multiplu campion național 
balcanic de schi și 
nu, campioană a 
pe anul 1972.

In ciuda verii, și . .
citul eveniment a fost asistat de o 
„gardă alpină“ constituită din prie
teni și colegi, în realitate adver
sarii cei mai înverșunați ai celor 
doi pe terenurile de schi ale țării. 
Printre aceștia enumerăm pe N. 
Ghimbășanu, Daniela Munteanu, 
Ion Bobiț, Constantin Văideanu, 
Virgil Brenci etc...

După cum se vede, adversarii nit 
i-au slăbit din ochi nici un mo
ment, nici cu ocazia căsătoriei ci
vile...

Maria Cîmpea- 
țării la slalom

a căldurii, feri-

spune, totuși, că este o urmașă 
formații clujene de acum un

se poate 
a fostei 
sfert de veac. Fierar.

GETA DRĂGAN. SLOBOZIA. „Știu că 
în anul 1971, echipa actorilor de teatru 
a întilnit Intr-un meci de fotbal echipa 
clntăreților, din care făceau parte Dan 
Șpătaru și Aurelian Andfeescu. Dar nu 
am reușit nici piuă acum să aflu rezul
tatul meciului și autorii golurilor". Nici 
eu nu știu care a fost rezultatul. Să ve
dem, poate că îl găsesc în „Anuarul 
F.I.F.A.".

AUREL GHENDAR, arad. Catrenul, 
este cam Întârziat. dar, evident, pe im 
pat do spital, zîmbetul întârzie uneodr- 
Duble felicitări in orice caz, 1. pent” 
că v-ați refăcut în urma gravului acci
dent suferit. 2. pentru catrenul trimis, 
pe marginea finalului campionatului Di
viziei A la fotbal :

Campioni, la luptă, mare; 
Au ieșit DINAMOVIȘTII, 
Iar tricouri de onoare 
Le țesură... TEXHLIȘTII !

Proba de săritură în lungime 
junioarelor a fost una dintre cele 
mal gustate Întreceri ale triunghiu
larului atletic desfășurat Ia Erfurt. 
Prin amenajarea sectorului de elan 
și a gropii în paralel cu pista de 
alergare, spectatorii au avut prilejul 
de a urmări din tribună, de la nu
mai cîțiva metri, pasionanta dispută 
a tinerelor atlete. Și încă ce dispu
tă...

Pe parcursul concursului vîntul a 
suflat din spate in rafale și acestea 
au picat în două rînduri chiar pe 
elanul principalei favorite Yutta 
Fernys (R.D. Germană), purtind-o mai 
intîi spre 6,20 m și apoi la 6,25 m. 
Se parca că favorita publicului va 
clștiga fără dificultate, mai ales că 
Înaintea ultimei serii de inversări, 
cind ea conducea detașat, vîntul s-a 
oprit din senin. Și totuși cu o ultimă 
săritura linăTa noastră reprezentantă 
Doina Spînu realiza ce nu mai spera 
nimeni : un rezultat de 6,28 m, care 
i-a adRs victoria și un nou record 
național de junioare, cea de a doua 
performanță europeană a anului.

Pentru tânăra elevă (are numai 16 
ani) a antrenorului Ilie Nicolae, la 
fel de puțin cunoscut marelui public 
ca și talentata atletă din Pitești, a 
fost fără doar și poate cel mai mare 
șticces al unei activități ce abia în
sumează trei ani. în 1969, Doina s-a 
aflat pentru prima dată în fața unei 
gropi de sărituri, iar zborul ei a mă
surat exact 4 metri. In primul an 
competițional (1971) — 5,69 m, în cel 
următor, o cifră identică. Abia în 
1972 avea să rețină atenția specialiș
tilor cu o săritură de 6,03 m. ceea ce 
pentru o fată de 15 ani nu era de loc 
râu.

Cartea ei de vizită : S-a născut la 
9 mai 1957 în comuna Dărmănești 
din județul Bacău, are 1.68 m și 59 
kg și este elevă în clasa a X-a a 
Liceului Zinca Golescu dir. Pitești. 
Multiplă campioană ți recordmană de 
junioare, atletă cu cele mai mari șanse 
de a tfrea pe podiumul de premiere 
al campionatelor europene de la 
Duisburg. Vn amănunt interesant < 
Doiaa Spinu ți-a stabilit ultimele 
trei recorduri csțiaaale de junioare 
(6^3 m — 6,19 m si acum C48 ra), 
de frecare daă, din ultima lacercare.

Făptui esre fără îndoială teși: din 
comun, chiar si In afara granițelor 
țării. El probează, cum nu se poate 
mal bine, un talent excepțional du
blat de o rara putere de concentrare 
și dorință de continuă autodepă- 
sire. Adică acele elemente care îl

Fericită după dublul succes de la 
țările principalei sale

Erfurt, Doina Spînu primește felici- 
adversare, Yutta Fernys

Foto: Manfred FROMM-Erfurt

CLENCIURI"

Al. CLENC1U

POLI" TIMIȘOARA

că da, poate că nu. Deocamdată, însă,' 
nu se poate vorbi despre o altă regle
mentare decât cea prezentă. 2. Pe tere
nul de joc.

AUREL NICULESCU, C1MPULUNG 
MUSCEL. Ne întrebați dacă un junior 
are voie să participe la o cursă mara
ton 7 O asemenea participare nu estet 
recomandabilă, din punct de vedere 
medical, motiv pentru care regulamen
tele noastre atletice Interzic prezența ju
niorilor în probele de maraton. In unele 
țări occidentale, nu există, însă, această 
interdicție, ajungîndu-se și la desfășu-* 
rarea unor probe de maraton rezer
vate... femeilor. Natural, în aceste ca
zuri, este vorba de exhibiționism, nici
decum de sport. • ‘

ȘTIAȚI
— DI nd sălaș acestor soli. 
Mi-am sporit, acuma — vara. 
Avuția cu doi poli:
POLI — IAȘI și TIMIȘOARA!

la 26 iulie, in orașul Luccș împotriva 
reprezentativei similare a Italiei.

. . .cei© mai vechi recorduri ettetâce 
sint cefe ale Luxemburgului Ia 1M m 
și săritura ln lungime 7 Din 1936. nici 
un atlet al Marelui Ducat nu a reușit 
să obțină mal mult de 10.6 sau 7,44 m.

;: .fostul președinte gl C.I.O.. Avery 
Brundage, are 85 de ani 7 Ceea ce nu 
știap, în .orice caz, este că zilele trecute 
el s-a căsătorit cu Maria Reuss, in 
etate de 36 de ani.

.. .reprezentativa feminină da fotbal 
a Argentinei întreprinde un turneu în 
Europa 7 Ea va susține primul meci.

ING. ION MTU, MOLDOVA VECHE. 
In vara anului 1968, cînd numărul di
vizionarelor A la fotbal a fost mărit 
de la 14 la 16 echipe, s-a desfășurat un 
baraj în patru pentru ocuparea noilor... 
posturi. Au concurat Progresul și Stea
gul roșu, care retrogradaseră din divi
zia A și liderii celor două serii ale Di
viziei B. Crișul Oradea șl politehrvw 
Galați. Barajul a dat cișlig de cauză 
fotbaliștilor de la Progresul și Crișul.

R. P., TÎRGU MUREȘ. Nu înțeleg de 
ce pltagețl pe umărul meu pentru „gre
lele cuvinte" pe care cunoscutul scri
itor Eugen Barbu le-a spus la adresa 
echipei dv. favorite. Rapid, vă asigur, 
în orice caz, că nici Rapidul nu are 
vreun dinte Împotriva Iul Eugen Barbu, 
după cum nici el nu s-ar putea supăra, 
odată, definitiv, pe această echipă, de. . 
care 11 leagă amintirile tinereții.

propulsează pe sportiv spre cele mal 
înalte trepte ale măiestriei.

„Totuși — ne mărturisea Doina, 
fericită după ultimul ei record — aș 
prefera ca de acum înainte să reu
șesc asemenea performanțe din prima 
încercare. Aș avea mai puține emoții. 
Și dv., probabil !

— Vreo dorință specială acum> în

pragul unui bogat sezon competl- 
țional ?

— Sint atît de multe... Poate un 
titlu balcanic, poaite vreo medalie la 
„europene". Vă promit că voi Încer
ca. Deocamdată atît, căci pînă ia cei 
6,80 m ai Vioricăi Viscopoleanu, mai 
am o cale lungă de parcurs...

Adrian VASILIU

ING. VIOREL FER AM, RIMNlCU
VILCEA. 1. Echipa de hochei pe gheață 
a Canadei va mai juca în Grupa A 
întrebarea dv. m-a mai... răcorit, poate

DIVIZIA

DORIN ALMAȘAN
Birocrație sportivă

J '
< I Șl SUPORTERII El

m ______  ______
chipâ de fotbal ln 
de toehjpcit bucuria 
tare siatrați au fc 
1M6 încoace t Acum.
„pe viu- pe 
Argeș și po: 
hotare.

Stau de vorbă cu unul dintre cei 
mai vechi și mai devotați „chibm* ai 
lui O știu eu. U știe toat* Timi
șoara. Banatul, să na zic toatâ țara. 
Încă de pe vremea cind formația Pv .- 
teimicil Începea cu Boroș, corbuț. Nl- 
colaevicl și șe termina cu— Dee, Mfi- 
ghie.

— Ce echipă, tovarășe. Dar nici aata 
a noastră de astăzi nu ne tace de rts 
spune dînsul.

— Cum a fost, nea. ..
— Uite, tovarășe, dacă îmi proraițl că 

nu vei scrie cum mă cheamă. Iți apun 
tot, tot ce dorești să știi. înțelegi T

— Deci, cum a fost cu promovarea ?
— Greu, mult am avut de suferit cu 

toții. Poale că de multe ori, noi supor
terii eram mai obosiți decît fotbaliștii. 
Evident, însă, greul l-au dus jucătorii 
și acest antrenor al nostru, bată-1 no
rocul să-l bată, copilul nostru din Bud- 
na, Ion Ionescu — dumneata ca bănățean 
știi unde vine acest sat, nu 7

— Ce nu au reușit alte nume mari, 
de rezonanță a reușit ionescu din Rud- 
na...

— Nu-1 destul că al nume. Trebuie 
să dorești, să vrei, să lupți, să fii a- 
proape de jucători, să te faci Înțeles 
de conducere, să-i mobilizezi pe cei din 
jurul tău și alte o mie de calități.

— Chiar așa, nea. ..
A avut șl cîțiva băieți foarte buni

sSrșiî, Tiniișoara. xre din nou e- 
‘ “ Est* lesne

îrenilor. Și 
Ațenii. din 

___„_____ q tot urmân 
«a. Dinac*. Rap.d, F.C. 
și ake echipe, de peste

foUtaliști. foarte buni studenți. Mare 
lucru. Notează-i : Arniutu, ălehedințu, 
Maier. Bojin, Șchiopu...

— Se pare că a avut și
— Din toate părțile, de

a ele. A avut Politehnica _ __ .
anul trecut, ce nu a avut In toți anii 
trecțtp. Auzi, tovarășe, saună, bazin 
de recuperare, instalație de oxigenare, 
mingi, tricouri. Dar galeria 1 Sint vreo 
390—100 de membri, toți studenți. Au 
tricouri alb-vișinii comandate special. 
Steaguri, lozinci, muzică. Tot timpul 
meciului clntă. A trecut timpul cind la 
Timișoara era huiduită echipa oaspete. 
Acum, primește flori. Iar șeful galeriei, 
siudentul Seracin. este fenomenal. Am 
auzit de alte galerii, dar pun rămășag 
că și la capitolul acesta tot „Banatu-i 
frttncea-. Pentru Începutul campionatu
lui. se fae pregătiri, se Înnoiește re
pertoriul. înțelegi 7

— Dar vorba e, ce
— Rezistăm. . .
— Nea. .. văd că

noutățile, eu toate __ . . .
tehnicii. Fad parte din conducerea sec
ției 7

— Jumătate din pensie îmi ajunge să 
fiu prezent pe toate stadioanele, să ur
măresc echipa. O Iubesc și o ajut cit 
pot. Cit despre faptul dacă fac parte 
din conducerea secției... Păi dacă toți 
care iubim echipa asta am face parte 
din conducere, nu ne-ar ajunge stadio
nul „1 Mai" pentru ședințele săptăml- 
nale. înțelegi 7

— înțeleg.

sprijin mare, 
la toate orga- 
anul acesta șl

facem în „A* ?

ești la zi eu toate 
problemele Poli-

ședințele săptAml-

GH. GLISICI

LA 80 DE ANI, PE BICICLETA
Ne-a scris pensionarul Ion 

Alexandru Olaru, din Breaza, 
unul dintre cei mai vîrstnici 
practicanți ai sportului cu pe
dale din. țara noastră, autorul 
unor lungi excursii pe bici
cletă.

In 1967, pe cînd împlinea 75 
de ani, Ion Alex. Olaru a pur
ces la ocolul munților Făgăraș 
și a masivului Bucegi, parcurgînd 
650 km în numai 6 zile. După 
doi ani, temerarul călător a în
călecat din nou pe șa pornind 
spre Suceava ; a străbătut ln 
rpai puțin de două săptămîni 
1 000 km, devenind astfel un 
personaj cunoscut la Breaza și 
„eroul" unei scurte relatări, 
laudative, publicată de ziarul 
Scînteia. la rubrica „Faptul di
vers". Sărbătorirea celei de ă
10-a aniversări a zilei de naș- 
ere, a fost făcută de pasionan

tul ciclist amator... pe bicicletă. 
Se afla pe ruta Porțile de Fier 
— Pitești, unul din ultimele 
segmente ale Turului Români-

ei, început spre Brașov, conti
nuat la Oradea, Timișoara, Or
șova și întregit pe Valea Oltu
lui.

Scrisoarea despre care vor
beam Ia începutul acestor rîn
duri are — ne explică Ion 
Alex. Olaru, pe o jumătate de 
pagină — o motivație aparte : 
octogenarul ciclist se pregătește 
din nou de drum, lustruindu-și 
„mașina" și umplîndu-și ruc
sacul, înaintea unei călătorii pe 
care o speră cea mai lungă 
(peste 2 000 km) de pînă acum.

la vîrsta la care alții s-au 
retras, precauți, spre sobe și 
prisăci, veșnic tânărul ,Ion A- 
lexandru Olaru nu se sf ieste să 
înfrunte vîntul și ploile, sta
bilind recorduri de kilometri 
și... longevitate, greu de egalat.

Nu ne rătnîne deeît să-l 
urăm drum bun și... nici o pa
nă de cauciuc !

D, MORARU-SLIVNA

VACANȚĂ FĂRĂ
Scriu de-aicea.
De la mare,
Din vacanța estivală, 
Unde-mi odihnesc, la soare, 
Bucuria.
Anuală.
Am o cameră frumoasă 
Cu vedere înspre far 
Și-am mereu guvizi la masă 
De la un vecin
Pescar.
Am grădină de legumă.
Am și-un arbore umbros, 
Am prieteni puși pe glume 
Și mai am
și timp frumos.
Sint pe-aici dudui bronzate 
Cu privirea ca un clește.

Cum se vede, 
Am de toate,
Dar ceva tot imi lipsește :
Din această afluență 
De lumini ce mă pătrund, 
îmi lipsește o prezență : 
A balonului rotund...

In vacanța 
Ce-mi dâ mia

De Iluzii de sezon, 
Sint lipsit de bucuria 
Drumului
Spre stadion.. 1

îmi lipsește tensiunea 
Pentru-acel 1—x—2,
Ce se potolește lunea, 
Ca să reînceapă joi.

Fotbal 1
Poate se cuvine
Să ieși temporar din rol, 
Dar pentru un timp.
Vezi bine.
Lași în noi
Un mare „gol".

Uneori, las plaja baltă, 
Părăsesc în grabă cortul 
Și — cu alții laolaltă — 
Stau
S-apuc șl eu un „Sportul".

Sorb
Cu dioptrii atente 
Notele obișnuite : 
Pregătiri, 
Antrenamente
Și concluzii 
Cam grăbite.

VASILE 
de partea

VASILE

PĂVALUȚA. Dreptatea 
dv., în ambele cazuri.

Rapid, 
sub 

reușit.

_______ ORHEN, SUCEAVA. Ați 
să revedeți meciul Dinamo — 
din returul campionatului, care, 
toate aspectele, a fost foarte ___ , .
Poate că, Intr-o „duminică fără fotbal", 
televiziunea va transmite înregistrarea 
făcută atunci.

rinții dv. nu v-au dojenit cind 
mic și făceați, cite o poznă î Șl 
convins că ați făcut mal puține 
Rapidul I

ION GRUIA BUCUREȘTI. Fratele dv. 
are dreptate. Se pane că nu citiți ziarul 
cu atita atenție, cît susțineți. Altfel, 
n-ațl fi făcut această confuzie.

Ilustrații : N. CLAUDIU

FOTBAL
Văd pe plajă 
Zeci de semeni 
Ce tînjesc de dorul sferei 
Ce-a cuprins 
Șub lauri gemeni. 
Longitudinile Terci.
Șl atunci. 
Spontan, 
Se-alege 
O echipă, care-n slip 
Deservește sportul-rege 
Pe terenul de nisip.
Insă face ghinionul 
(Dar și lipsa de control) 
Să expediem balonul 
Intr-un tip 
Dat cu nămol.
Dînd apoi
(Infrînțl de soare) 
Mingea unor copil 
Ne refugiem ‘ 
Cu aceleași
Și în apa
Ca opalul. 
Răcorind pe ______
îmi zlmbesc, luptând cu valul; 
„Vine el. Campionattii..

FRED FIREA

In mare 
nostalgii.

subsemnatul,



AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ
MARGHITA (BIHOR): La ordi- 
necțzilei r— gimnastica la locul 
de fjiuncâ

In localitatea Marghita din jude
țul fii hor s-a analizat recent felul 
curri se înfăptuiesc obiectivele tra- 
sate de Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., din 28 februarie — 2 mar
tie a.c. Printre măsurile preconiza
te a fost și aceea a relansării gim
nasticii la locul de muncă.

Faptele atestă că această activi
tate ' a cunoscut, după Hotărîrea de 
partid, un mare interes din partea 
salariaților. Cu sprijinul condu
cerilor de întreprinderi, a organi
zațiilor de partid, gimnastica la 
locul de muncă a devenit o reali
tate. la Fabrica de confecții, Fabri
ca de încălțăminte „Bihoreana", 
Cooperativa meșteșugărească „Re- 

Arta Crișană" 
h prezent nu

mărul celor care iau parte la exer
ciții trece de 3 000.

Este de remarcat cu acest pri
lej contribuția pe care o aduc la 
reușita acțiunii o serie de instruc
tori sportivi voluntari printre care 
Magdalena Soos, Katalin Nica, 
Gheorghe Bodisz, Maria Kovaci și 
Iuliana Schek.

GHERGHEASA (BUZĂU) Atrac
tive acțiuni cicloturistice ale 
pionierilor și școlarilor

Pasiunea' elevilor de la Școala 
generală din comuna Ghergheasa — 
județul Buzău este îndeobște cu
noscută. Numai în acest an ei au 
efectuat 7 excursii pe biciclete, 5 de 
cite o zi — în medie cîte 40 de ki
lometri — în împrejurimile comu
nei, cu peste 200 de participanți, 
iar celelalte pe traseul Gherghea
sa — Brăila — Galați — Mără-

cord“, Cooperativa ,, 
secția covoare etc. I

IMPORTANTE MĂSURI 
PRIVIND ORGANIZAREA 

* „CUPEI DUNĂRII" LA HALTERE
La Constanța, cu prilejul „Cupei 

Dunării" U haltere pentru juniori,, 
a avut loc conferința comisiei de 
organizare a. competiției. Cu acest 
prilej s-au discutat mai multe pro
bleme legate de viitoarele ediții 
ale întrecerii, adoptîndu-se mai 
multe măsuri :

—■ începînd cu următoarea edi
ție, la seniori, disputele se vor or
ganiza la 9 categorii : la juniori 
■vor avea loc întreceri la 8 categorii 
(în loc de 7) ;

— limita de vîrstă pentru ju
niori . a,rămas de 21 de ani;

— odată cu organizarea primei 
ediții a campionatelor europene de 
juniori-,4 regulamentul „Cupei Du
nării"- va fi identic cu cel al com
petiției continentale (probabil 9 ca
tegorii, vîrsta maximă — 20 de 
ani). '

__ Ați fost stabilite, de asemenea, 
țările care vor organiza edițiile 
următoare :

SENIORI : Austria — 1974 ; R.F. 
Germania — 1975; ROMANIA — 
— 1976 ; Bulgaria — 1977 ; Iugo
slavia — 1978 ; Ungaria — 1979; 
Cehoslovacia — 1980 si Austria — 
1981.

JUNIORI : Iugoslavia sau Unga
ria — 1974 ; Bulgaria — 1975 ; R.F. 
Germania — 1976; Austria — 1977; 
Cehoslovacia — 1978 ; ROMÂNIA 
—• 1979 ; Iugoslavia — 1980.

HANDBALISTELE NADIRE IBADULA SI EMILIA MUNTEANU
SUSPENDATE

ț* Analizînd atitudinea manifestată 
de unele sportive față de activitatea 
echipei . reprezentative, Biroul Fede
rației române de handbal a hotărît 
următoarele :

1. Suspendarea sportivei Nadire 
Ibadula (Universitatea Timișoara) pe 
timp de 2 ani din orice activitate in-

SUntle 
mergem

ATLETISM. Stadionul Repu
blicii, de la orele 9 și 17 : 
campionatele republicane de 
seniori ; circuitul din str. Ma
ior Coravu, ora 8 : proba de 
20 km marș din cadrul cam
pionatelor republicane de se
niori.

CAIAC-CANOE. Lacul He
răstrău, de la ora 7,30 : faza 
municipală a campionatului 
republican de juniori (fina
le).

TENIS. Terenul central din 
Parcul sportiv Progresul, ora 
14,30 : ultimele două partide 
de simplu ale îritîlnirii Ro
mânia — Noua Zeelandă din 
cadrul „Cupei Davis" (semi
finale europene) : Ilie Năstase
— Brian Fairlie, Toma Ovici
— Oriny Parun-

DE CE LIPSESC ARTICOLE DE SEZON DIN MAGAZINELE SPORTIVE?
Urmare din pag. 1)

mereu crest înde de rachete și mingi 
de tenis de timp.

— Ce părere aveți despre calitatea 
unor materiale 1

— Reclamații avem din ce în ce 
mai puține. Necazuri ne mai dau re- 
soul aragaz de turism produs de 
ÎJIL Tg. Jiu și talpa pantofilor de 
încălzire. confecționați la Reghin, 
care se dezlipește cam ușor.

DORINȚE NEINDEPLINITE

De cîțbva minute discutăm cu to
varășa Eugenia Arseni, responsabila 
unității ,,de specialitate din Bîrlad. 
Gazda ne pune la dispoziție un caiet, 
in care cumpărătorii își înscriu pre
ferințele. Penal figure :ză eternele 
rachete si mingi de tenis, ace de pes
cuit, undițe, pantofi cu cule de atle
tism, teniși pentru copil, palete de 
tenis de masă etc.

— Deși am cerut m repetate note 
aceste articole I.C.R.T.I. Iași, care ne 

șești — Focșani — Rm. Sărat — 
— Ghergheasa; în total circa 
500 km.

Cei mai buni cicloturiști din co
mună vor parcurge în actuala va
canță de vară alte trasee, sub în
drumarea și în organizarea comi
siei județene de specialitate și, se
parat, între 18—20 august, vor lua 
parte la o excursie pe valea Oltu
lui, urmînd itinerarul Gherghea
sa — București — Pitești — Km, 
Vîlcca — Sibiu — Făgăraș — Bra
șov — Predeal — Cîmpina — Plo
iești — Buzău — Rm. Sărat. — 
Ghergheasa.

Felicitări micilor cicloturiști pen
tru zelul și pasiunea lor față de 
sport!

PITEȘTI: Peste 38 000 de parti
cipanți la „Cupa recoltei arge- 
șene“

Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Argeș a orga
nizat — în colaborare cu Comite
tul județean U.T.C. și Uniunea ju
dețeană a cooperativelor agricole 
de producție — cea de a 4-a ediție 
a „Cupei recoltei argeșene". Nu de 
mult s-au încheiat întrecerile din 
cadrul primei etape, desfășurate 
timp de trei luni (la fiecare sfîrșit 
de săptămînă) la atletism (alergări 
de cros), handbal, fotbal, oină și 
trîntă. Au participat sportivi și 
sportive din 94 de comune, grupa
te în 27 de centre și zone geogra
fice. La întreceri au luat parte 
peste 38 000 de amatori de sport. 
S-au evidențiat reprezentanții co
munelor Albești de Argeș, Aninoa- 
sa, Bălilești, Vădești, Recea, Ti- 
țești, Bradu, Corbi, Nucșoara, Că- 
linești, Bascov (valea Ursului), 
Ștefănești, Bughea de Jos etc.

De notat că întrecerea a reușit

Etapa a ll-a a campionatelor naționale de călărie

DISPUTE DÎRZE PENTRU PRIMUL LOC
SIBIU, 21 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). întrecerile din 
cadrul etapei a doua a campionate
lor republicane de călărie, dresai șl 
obstacole, pare se desfășoară la baza 
hipica din localitate, se apropie de 
sfîrșit.

O. interesantă dispută au oferit cei 
30 de concurenți înscriși în proba 
de obstacole, rezervată juniorilor de- 
16 ani. înregistrând un timp supe
rior adversarilor săi, Cristian Gri- 
gore cu Arogant a reușit să se cla
seze pe primul loc.

Clasamentul probei : 1. Cristian
Grigore (Filmul) cu Arogant 0 P 
(29,0 s), 2. Răzvan Dundaru (Steaua) 
cu Graur 0 p (31,7 s), 3. lise Nacu 
(C.S.M. Sibiu) cu Călin 0 p (34,5 s), 
4. Monica . Ringheanu (Dinamo) cu 
Pegas 0 p (35,0 s).

Performera probei de obstacole 
pentru juniorii de 18 ani a fost di- 
namovista Monica Ringheanu, care

Campionatul național de parașutism, faza interjudețeană

ALEX. CARACUDĂ - CiSTIGĂTORUL SERIEI DE LA BRASOV> 9

S-au încheiat întrecerile din ca
drul seriei de la Brașov a fazei 
interjudețene a campionatului na
țional de parașutism. în cadrul 
probei de salt individual de zi, de 
la 1000 m cu deschidere imediată 
și aterizare la punct fix, pe pri
mele trei locuri s-au clasat : 1.
Alexandru Caracudă (Aeroclubul 
„Gheorghe Bănciulescu" Ploiești) 
0,53 m, 2. Virgil Popescu (Aeroclu
bul „Mircea Zorileanu" Brașov) 
0,82 m, 3. Vasile Nica (Aeroclu
bul „Someșul" Cluj) 1,50 m.

PE 2 ANI!
ternă și internațională, pentru ab
sențe nemotivate și repetate de la 
activitatea echipei reprezentative, 
pentru indisciplină și dezinteres ma
nifestat cu ocazia participării la 
„Trofeul Iugoslavia";

2. Suspendarea sportivei Emilia 
Munteanu (Textila Buhuși) pe timp 
de 2 ani da la orice activitate in
ternă și internațională, deoarece nu 
s-a prezentat la activitatea echipei 
reprezentative ;

3. Avînd In vedere că sportivele 
Maria Magyari (Voința Odorhei) și 
Terezia Popa (Universitatea Timișoa
ra) nu au putut răspunde solicită
rilor echipei reprezentative din mo
tive medicale, Biroul federal, in do
rința de a evita suprasolicitarea 
lor, a hotărît ca respectivele sportive 
să nu-și reia activitatea de antrena
ment și jocuri derft cu avizul Cen
trului de medicină sportivă ..23 Au
gust", confirmat de F. R. Handbal. 
Biroul F. R. Handbal le va sprijini 
în vederea realizării unei depline 
recuperări și a unei reintegrări nor
male în activitatea de pregătire si 
competiționaiâ.

CAMPIONATUL JUNIORILOR LA POLO
In ultimele meciuri disputate în 

seriile turneului final al campio
natului republican de polo rezer
vat juniorilor mici, au fost înre
gistrate următoarele rezultate : se
ria I : Crișul Oradea — Șc. sp. 1 
București 4—4 (2—0, 0—2, 1—0,
1—2) Dinamo București — Voința 
Cluj 8—1 (2—0, 1—1. 3—0, 2—0); 
seria a H-a : Școlarul București — 
Mureșul Tg. Mureș 12—0 (4—0, 

aprovizionează — ne explică interlo
cutoarea — fie că unele nu vin in 
cantități îndestulătoare, fie că altele 
nu le primim de luni de zile.

Asta presupune, gîndim noi, că 
timpul cumpărătorului este risipit, 
că va trebui să alerge de mai multe 
ori după obiectul dorit. Păcat!

SERIAL DE... LIPSURI

Ultimul popas l-am făcut la maga
zinul SPORT nr. 20 din Brăila. Și 
aici asistăm la un adevărat serial de 
lipsuri. Dacă cereți cumva rachete, 
mingi de tenis, slipuri supraelastice, 
costume de baie pentru femei, pa
puci de baie, teniși pentru copii între 
3 și 14 ani, pantaloni scurti, mingi 
de fotbal și volei cu supapă (produc
ție indigenă), tricouri cu mined 
scurte, mingi de tenis de masă, șor
turi de femei șl camere pentru mingi, 
le veți căuta zile întregi, întrucît e 
greu să le procuri.

— Ce părere aveți, tov. Cornelia 

să mobilizeze un larg activ obștesc, 
alcătuit din profesori de educație 
fizică și învățători, care și-au adus 
aportul în calitate de arbitri sau 
oficiali, organizatori de competiții. 
Cîteva nume: C. Dumiterscu (Ti- 
țești), Gh. Ciatană (Corbi), A. Stere 
(Albești), M. Olaru (Recea), I. Ma
rinescu. (V. Ursului), I. Nicolae 
(Bradu) ș.a.

JUDEȚUL BACĂU: Primul Fes
tival sportiv al stațiunii Slănicul 
Moldovei

C.J.E.F.S. Bacău, în strinsă cola
borare (ca întotdeauna) cu Consi
liul județean al sindicatelor și 
U.J.C.M. organizează prima ediție 
a FESTIVALULUI SPORTIV AL 
STAȚIUNII SLĂNICUL MOLDO
VEI. Acțiunea a fost programată 
pentru zilele de 28 și 29 iulie în 
parcul sportiv al stațiunii.

Cu acest prilej se vor desfășura 
întreceri de handbal, volei, tenis de 
cîmp, tenis de masă, popice, gim
nastică, mini-fotbal, (numai pentru 
fete) și haltere. în pauzele întrece
rilor la jocuri sportive vor avea 
loc jocuri distractive — trasul cu 
fringhia etc.

La reușita primului festival spor
tiv al stațiunii Slănicul Moldovei 
își vor aduce contribuția cluburile 
și asociațiile sportive din munici
piile Bacău și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și din orașele Tg. Ocna, Moi- 
nești ș.a, precum și sportivi aflați 
în stațiune

Acțiunea coestituie un experi
ment pe care factorii cu responsa
bilități sau cu atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului de masă 
îl realizează într-o stațiune de o- 
dihnă dintre cele mai importante 
ale țării.

s-a impus în fața celorlalți concu
renți, reușind să termine atît „par
cursul de bază cit și cel de baraj 
fără nici un punct penalizare.

Clasamentul probei ; 1. Monica 
Ringheanu (Dinamo) cu Pegas 0 p,
2. Adrian Pîrlea (Rovine, Craiova) 
cu Haiduc 4 p (51,2 s), 3. Hans 
Schneider (C.S.M. Sibiu) cu Călin 
4 p (51,8 s).

Cu deosebit interes a fost aștep
tată întrecerea specialiștilor în pro
ba de dresaj, categoria intermedia
ră. Nicolae Mihalcea cu Domino, a- 
cumulînd cu un singur punct mai 
mult decit Iosif Molnar cu Suspin, 
a ocupat locul I. «

Clasamentul ■ probei: 1. Nicolae
Mihalcea (Steaua) cu Domino 865 p, 
2. Iosif Molnar (Steaua) cu Suspin 
864 p, 3. Eugen Catan (Filmul) cu 
Baba Novac 789 p.

Ilie IONESCU

Proba de salt individual de zi 
de la 2 000 m cu executarea de fi
guri impuse, a revenit tot ploieș
teanului Alexandru Caracudă cu 
5,70 p, urmat de Gheorghe Iliescu 
(Aeroclubul „Gheorghe Bănciules
cu" Ploiești) 6,45 p și Flore Todo- 
ran (Aeroclubul „Mircea Zorilea
nu" Brașov) 6,70 p.

în clasamentul general indivi
dual primele trei locuri ’ au fost 
ocupate de : 1. Alexandru Caracu
dă (Aeroclubul „Gheorghe Bănciu
lescu" Ploiești) 6,23 p. 2. Vladimir 
Peța (C.S. „Oțelul" Galați) 8,35 p,
3. Vasile Perde (Aeroclubul „So
meșul" Cluj) 9,24 p. Pe echipe, pe 
primul loc s-au clasat reprezentan
ții C.S. „Oțelul" Galați cu 40,43 p, 
urmați de echipele aerocluburilor 
„Someșul" Cluj cu 41,73 p, si 
„Gheorghe Bănciulescu" Ploiești 
cu 46,30 p.

SCHIMBARE Df LIDER 
ÎN ÎNTRECERILE DE IA IAȘI 

Alt PlAWfiIȘIIlOR
în campionatul național de pla

norism. etapa interjudețeană, s-au 
disputat manșele a VT-a și a VH-a. 
cîștigate de Erwin Rosch (Aeroclu 
bul „Mircea Zorileanu" Brașov) și 
respectiv Ion Pavel (Aeroclubul 
„Moldova" Iași). In urma acestor 
rezultate în fruntea clasamentului 
a trecut sportivul brașovean cu 
6488 p, urmat de vechiul lider, ie
șeanul Petre Zenovei cu 6420 p. 
Sîmbătă s-a dat startul în ultima 
manșă a întrecerilor, triunghi de 
viteză pe distanța Iași — Sinești — 
Vlădeni — Iași.

3—0, 4—0, 1—0), Șc. sp. Cluj — 
Politehnica Cluj 9—7 (3—3, 1—1, 
3—1, 2—2). Cele 10 participante 
s-au calificat în turneele finale 
astfel: turneul pentru locurile 1—4: 
Crișul, Șc. sp. 1. Șc. sp. 2, Școlarul; 
5—8 : Dinamo, Voința Cluj. Șc. sp. 
Cluj, Politehnica Cluj ; 9—10: Mu
reșul Tg. Mureș. Industria lînii Ti
mișoara. întrecerile se vor încheia 
duminică.

Gologuș. reușiți să satisfaceti nevoi
le cumpărătorilor ?

— Sinceră să fiu — ne răspunde 
responsabila magazinului — nu sint 
complet mulțumită de ceea ce oferim 
clienților. Avem în rafturi felurite 
produse, dar ne aflăm deseori in si
tuația neplăcută ca unii cumpărători 
să plece dezolați din unitatea noas
tră. Merg în fiecare săptămînă la de
pozitul I.C.R.T.L din Galați și cer 
mărfurile care nu se găsesc pe piață. 
Ce pot face mai mult ?

IN LOC DE CONCLUZIE

Este clară dificultatea pe care o 
întîmpină în unele locuri amatorii de 
drumeție sau prietenii exercițiului 
fizic în căutarea obiectului necesar 
practicării sportului preferat. De a- 
ceea, vom porni din nou la drum, de 
data aceasta pe traseele producăto
rilor de materiale sportive, întrucît 
al lor e meritul sau a lor e vina dacă 
găsim ori nu in magazine mărfurile 
de sezon.
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A. S. ARMATA TG. MUREȘ SE ANTRENEAZĂ...
• 18 ȘEDINȚE DE LUCRU EFECTUATE CU INTENSITATE 

MAXIMĂ • SPRE ATINGEREA UNEI FORME DE VlRF

Un moment de relaxare al jucătorilor de la A.S. Armata 
capul pe pajiștea din fața vilei „Stejăriș"

Tg. Mureș care exersează perfecționarea jocului cu 
Foto: V. BAGEAC

Pitoreasca stațiune montană Po
iana Brașov cunoaște adevărate 
zile de vară. Cîte o ploaie de scur
tă durată este binevenită atît pen
tru vilegiaturiști, dar mai ales pen
tru fotbaliștii diverselor echipe pre
zente la antrenamente, pe pantele 
înverzite sau pe stadionul stațiunii. 
Canicula care se face simțită pînă 
și aici, la altitudine, nu-i determi
nă pe jucători să se abată de la 
programul stabilit. Așa procedea
ză și cei de la A.S. Armata Tg. Mu
reș pe care i-am întîlnit la vila 
„Stejăriș" unde executau programul 
obligatoriu de înviorare de la înce
putul fiecărei zile. Sint aceiași ju
cători care au apărat culorile clu
bului militar și în campionatul tre
cut. O singură absență, fundașul 
central Ispir, care s-a îmbolnăvit 
și a fost nevoit să plece la Tg. Mu
reș. Pe terasa vilei, Fazekaș pri
vește cu tristețe spre colegii săi 
de echipă. Abia își mișcă piciorul 
drept imobilizat de fașa gipsată. O 
întindere de ligament la genunchi, 
contractată la unul din antrenamen
tele de la munte l-a făcut indispo
nibil pentru cel puțin. încă o săp
tămînă. în rest, aceleași vechi cu
noștințe : Nagel, Solyom, Solosi, 
Unchiaș, Czako. Hajnal, Orza, B6- 
loni, Caniaro, Mureșan, Na<y, Sul- 
tănoiu, Kiss, Varodi, Szekely, Colier, 
Lucaci II, Țevi, cărora li s-a adă
ugat și lanoși, promovat de la e- 
chipa de tineret.

Starea bună de spirit care dom
nește în rândurile jucătorilor mu
reșeni, tragerea de inimă a celor

RAPID-CARAIMANUL BUȘTENI
6-1 (3-1)

Formația bucureșteană Rapid a 
susținut vineri un nou meci de 
pregătire, în compania Diviziona
rei B, Caraimanul Bușteni. Fero
viar;;. în vervă de joc, au termi
na: învingători cu scorul de 6—1 
(3—1),

JOAO HAVELANGE :
„MAI MULT FOTBAL. MAI 

PUJIN COMERȚ"
Joao Haveîange. președintele Confe

derației braziliene a sporturilor. per
sonalitate de prim rang a fotbalului din 
țara campioanei mondiale, candidat — 
cu mari șanse, se apreciază — la func
ția de președinte al FJ.F.A., a însoțit 
echipa lui Zagalo în recentul ei periplu 
afro—european, prilej pentru ziariștii 
continentali de a-’ solicita să răspundă 
unor complicate întrebări. . .

Iată cîteva fragmente dintr-un recent 
interviu publicat de săptănunalul ce
hoslovac „Gol“.

— Pesie 20 de mari cluburi europene 
se luptă in prezent cu dificultăți mate
riale. Cum arată această problemă în 
Brazilia ?

— Obligația federației noastre este să 
ajute ‘cluburile. Evident, o asemenea o- 
perație presupune multe greutăți, forul 
federal văzindu-se nu o dată obligat 
să le finanțeze, să le plătească datoriile. 
Din păcate, multe cluburi nu sint bine 
organizate. Vă rog să vă închipuiți că 
există cluburi care ne roagă să inter
venim pentru achitarea obligațiilor față 
de furnizorii de. .. curent electric sau 
față de companiile de telefoane ! Mi se 
pare o greșeală ide ea de a cumpăra 
cu orice preț jucători costisitori, pen
tru a cîștiga titlul cu ei. Toată lumea 
cumpără, toată lumea face- datorii, clu
buri sint multe, dar titlul este unul 
singur.

— Cluburile braziliene sint astăzi mă» 
puternice ca altădată ?

— Greu de spus. Majoritatea clu
burilor se zbat să găsească un nou Peie, 
să-l vlndă și să trăiască bine mult timp 
de pe urma acestei operații. Mi se 
pare că a venit timpul să limităm nu
mărul cluburilor profesioniste, pentru 
ca în acest fel să punem capăt comer
țul ui și să ne ocupăm mai serios de 
școlarizarea fotbaliștilor.

— Ce părere aveți despre tendința 
schimbării regulamentului jocului de 
fotbal ?

— Sint adeptul oricăror modificări 
care ar putea să facă jocul mat atractiv 
dar regulile de bază trebuie să rămînă 
intacte. Să luăm exemplul baschetului, 
care își schimbă în mod inteligent anu
mite reguli. Astăzi, un jucător de bas
chet nu are voie să țină mingea mal 

mai vîrstnici, sint tot atîtea dovezi 
că fiecare dintre ei este conștient 
de importanța acestei perioade, că 
energia acumulată la munte va în
semna succese în plus în jocurile 
din campionat.

★
Miercuri după-amiază mureșenii 

au coborît la Brașov unde au sus
ținut primul lor joc test la două 
porți în compania proaspetei divi
zionare B Tractorul. Au fost rulați 
toți jucătorii în scopul edificării a- 
supra potențialului de moment al 
fiecărui component al lotului. Con
ducerea tehnică a căutat să-și for
meze o idee asupra unei formule de 
echipă cit mai omogenă.

„MUGURI' ÎN COPOU, TĂTĂRAȘI, GALATA...
® Frumoasa inițiativă a profesorului Gheorghe TATU

un interlocutor 
în afirmații, în a 
fără echivoc, ne-a 
trecute, un tablou

Vasile Lupașcu, unul din inspec
torii școlari ieșeni, fire întreprinză
toare (rareori îl găsești în biroul său, 
fiind mereu plecat să vadă cum stau 
lucrurile la fața locului), ordonată 
(are o evidență, de la A la Z, a tot 
ce se înttmplă în mișcarea sportivă 
școlară a județului), 
prompt șl precis 
Oferi răspunsuri 
prezentat, zilele 
exact al fotbalului școlar ieșean. Un 
tablou bine... conturat, cu culori vii, 
deosebit de atractive.

Ne-a vorbit. înainte de toate, de 
marea și permanenta atenție acorda
tă campionatului școlilor profesiona
le ieșene. Șapte echipe își dispută, 
an de an, intiietatea pe durata a 
două tururi. în 1973 a cîștigat Școala 
profesională „Nicolina" a profesoru
lui, atît de pasionat de fotbal, Leonid 
Antohi. Există, tot în Iași, organizat 
tot an de an, campionatul municipal 
al școlilor generale, la care au par
ticipat, în ediția 1972/1973, 12 for
mații. învingătoare, în urma unui 
retur pasionant, Școala generală nr. 
21. Imediat după terminarea acestui 
campionat s-a dat startul „Cupei 
cravatelor roșii", cu 14 echipe. S-a 
jucat doar un tur șl victoria a re
venit aceleiași Școli generale nr. 21. 
La nivel de județ se desfășoară o 
altă competiție la care PARTICIPĂ

mult de 30 de secunde. în fotbal, mulți 
jucători stau pe teren într-un singur ioc 
și se uită la ceilalți, cu sau fără min
ge. De cite ori este întrerupt jocul ? 
Ar trebui să facem ceva ca să se 
joace mai mult fotbal, în mod efectiv, 
în cele 90 de minute regulamentare.

PREGĂTIRI PENTRU 
„MONDIALE"

în cadrul pregătirilor pentru campio
natul mondial care se va desfășura in 
R. F. Germania jucătorii vest-germani 
vor avea un vast plan de întîlniri, cu 
o serie de selecționate din Europa.

După meciul cu U.B.S.S., care urmea
ză să aibă loc la 5 septembrie, la Mos
cova, campionii europeni vor mai • in- 
tilni echipa Austriei (io octombrie, la 
Hanovra). Franța (13 octombrie, la Gel
senkirchen), Scoția (14 noiembrie, la 
Glasgow), Spania (24 noiembrie, la 
Stuttgart).

Anul viitor, reprezentativa R. F. Ger
mania va întîlni Spania (23 februarie, 
în deplasare) și va fi gazda meciurilor 
cu Scoția (26 februarie). Ungaria (20 
aprilie) și Suedia (1 mai).

De remarcat că • selecționerul Helmuth 
Schon va trebui să renunțe la unii ju
cători cu scopul de a întineri cadrele. 
Așa cum s-a văzut, în meciurile — pier
dute pe teren propriu — cu Iugoslavia, 
Argentina și Brazilia, echipa a avut se
rioase fisuri în apărare, iar atacul și-a 
pierdut din incisivitate. Faptul că unii 
jucători de valoare vor juca în alte 
țări, (ea de pildă Netzer, care va activa 
în Spania) și nu vor putea fi supuși 
unui control al formei și unui regim 
corespunzător de antrenament, îngreu
nează și mai mult situația. Largul pro
gram de activitate al naționalei este 
menit tocmai pentru a permite o îm
prospătare a echipei cu jucători tineri.

CEASUL DESPĂRȚIRILOR
Fotbalul sovietic trăiește din plin 

epoca de reînnoire a cadrelor. Au loc 
obișnuitele ceremonii de despărțire de 
vechil jucători care și-au adus din Pita 
contribuția la succesele fotbalului din 
U.R.S.S.

înainte de disputarea meciului S.K.A. 
— Ț.S.K.A., spectatorii au aplaudat În
delung despărțirea de maestrul emerit

A. S. Armata a pierdut cu 2—1 
meciul cu Tractorul. Jucătorii săi 
au acționat lent, fără vlagă, au ieșit 
istoviți de pe teren. Acea stare de 
oboseală, bănuim că a fost urmarea 
firească a celor 18 ședințe de pre
gătire efectuate pînă acum, toate 
de intensitate maximă, Ia care au 
fost supuși jucătorii. Dar, pînă la 
25 iulie, dată la care se vor încheia 
pregătirile la‘ munte, conducerea 
tehnică va avea.. în vedere scăde
rea treptată a volumului de lucru 
acc,entuîndu-se latura tehnico-tac- 
tică în așa fel îneît, în următoarele 
jocuri de verificare, formația să a- 
tingă o formă de vîrf.

Gheorghe NERTEA

TOATE CELL 312 școli generale. 
Organizarea este impecabilă. Se știe 
cu exactitate între ce date au loc 
etapele pe comune, intercomtune, inter- 
centre. Centrele, aceleași 11 în fiecare 
an, la care vin cite 6—8 echipe, sint 
localitățile Kăducăneni, Tomești, An- 
dreeșeni, Gropnița, Hîrlău, Pașcani, 
Ilălăucești, Tg. Frumos, Podul Iloaiei, 
Tibănești și Scînteia.

Toate acestea sint competiții mult 
îndrăgite și, ceea ce trebuie subli
niat, au devenit aproape tradiționale, 
croindu-și un făgaș stabil, bine for
mat. Am vrut, totuși, să aflăm și să 
consemnăm și cîteva inițiative deose
bite ale ieșenilor in domeniul fot
balului școlar, la treapta lui cea mai 
de jos, acolo de unde se începe totul, 
la „mugurii" celui mai îndrăgit 
dintre sporturi.

— Avem în Iași cîteva școli — ne 
spunea inspectorul Vasile Lupașcu — 
care merită laude și stimă pentru 
tot ceea ce fac în domeniul sportului 
și, implicit, al fotbalului. Excelente 
campionate de școli au organizat, în 
primăvară. Liceul „C. Negruzzi", Li
ceul nr. 7, Centrul școlar de chimie, 
Liceul „Emil Racoviță", Școala pro
fesională „Nicolina". Au participat 
toți, absolut toți elevii care AU DO
RIT să joace fotbal. Dar cel mai 
semnificativ exemplu de inițiativă 
personală, în spiritul noilor hotărîri

O vedetă a gazonului devine stea pe ecran! Franz Beckenbauer 
va apare într-o peliculă de lung metraj-a casei Bavaria-Film, pur- 
tind un titlu sugestiv: „împăratul Franz“... Iută-l pe cunoscutul 
fotbalist milnchenez (mijloc) sărbătorind cu șampanie primul tur de 
manivelă, împreună cu regizorul W. Wigker (dreapta) și cu opera
torul Ch. Steinberger, care vor avea grijă ca filmul să recolteze 
un real succes. Foto: KEYSTONE

al sportului Valentin Aîonin, de 43 de 
ori internațional, cate în cursul înde
lungii sale cariere jucase în ambele 
echipe ce urmau să se înfrunte pe 
stadion. El a fost unul din stîlpii apă
rării echipei reprezentative a U.R.S.S., 
disputînd in cadrul campionatului u- 
nional peste 250 de meciuri, A partici

STAREA DEPRESIVĂ A ELEVILOR DIN LIVERPOOL...
Infrîngerile suferite de echipa F. C. 

Liverpool afectează in mod vizibil sta
rea psihică a elevilor din școlile orașu
lui englez, constatîndu-se că aceștia nu 
sint atențl la cursurile ce se țin joi 
sau luni, dacă formația lor favorită 8 
suferit vreo tnfringere sau că nu răs
pund tn mod corespunzător la Între
bările puse de profesori. Psihologul Ke
vin Flelsh din Liverpool a Întreprins 
o anchetă în rîndul elevilor constatînd 
o bună dispoziție, atunci cind echipa 
Ier este învingătoare și o stare psihică

PLEACĂ ASTĂZI IN FRANȚA
Lotul nostru reprezentativ va 

pleca astăzi dimineață, pe calea 
aerului, în Franța, unde va efec-j 
tua un turneu de 3 jocuri, după, 
următorul program : la 25 iulie cuj 
Nancy; la 28 iulie cu Lens; la 1] 
august cu Nice. Vor face deplasa-: 
rea: Haidu, Adamache, Sătmărea- 
nu, Antonescu, Dinu, Deleanu, Tă- 
năsescu, Sameș, Dumitru, Nunweil- 
ler, Anca, Dobrin, Troi, Dumi- 
trache, Denibrovschi, Dudu Geor-' 
gescu, Ța răi ungă și Marcu, împre-j 
ună cu antrenorii Valentin Stă-, 
nescu și Robert Cosmoc. ,•

La 30 august, pe stadionul Ciulești

RAPID - LOKOMOTIV MOSCOVA
Echipa bucureșteană Rapid va în- 

tilnl, la 30 august, pe stadionul Giu
lești, formația sovietică Lokomotiv 
Moscova. Acest meci 6e va disputa 
■in cadrul semifinalelor Campionatu
lui international feroviar.

Astăzi, la Snagov

SELECȚIONATA 
„UNDER 2î‘-F.C. ARGEȘ

Selecționata divizionară de tine
ret, care ne va reprezenta Ia Fes
tivalul mondial al tineretului și 
studenților, care va avea loc în 
R. D. Germană, se pregătește in
tens, în aceste zile, în liniștea de 
la Snagov. Desigur, partidele de 
verificare, de încercare a diferi
telor formule de echipă, de omo
genizare, nu lipsesc de pe agenda 
antrenorului prof. Ion Voica. Pupă 
ce au întîlnit vineri la București 
pe divizionara C Laromet, selee- 
ționabilii vor juca astăzi în com
pania unei formații de primă di
vizie — F. C. Argeș, la Snagov. 
Tot aici, lotul de tineret „under, 
21“ va întîlni marți o altă divi
zionară C, Autobuzul București.

privind activitatea sportivă de masă, 
il constituie Liceul nr. 8 din Iași. 
Există la acest liceu un proflsor. 
Gheorghe Tatu, care se zbate, caută, 
mobilizează energii, antrenînd și pe 
alții în materializarea ideilor sale. A 
vrut să organizeze un campionat de 
fotbal dotat cu „Cupa Liceului nr. 8“, 
L-a organizat, invitind la această în
trecere alte șapte echipe de Ja șco
lile din cartier. A fost o competiție 
micuță, au participat opt formații 
insumind circa 200 de elevi. A cîști
gat școala care a inițiat-o, dar orga
nizarea fără cusur și adeziunea de 
care s-a bucurat în rîndul copiilor 
demonstrează cu prisosință NECESI
TATEA unor astfel de întreceri. Sint 
convins că lașul va mai oferi și alte 
exemple de acest fel în viitorul cel 
mai apropiat...

împărtășim convingerea inspecto
rului Lupașcu. Cu atît mai mult, cu 
cit alte cîteva licee din Iași (nr. 3, 
5, 7 etc.) au făcut dej.a primii pași 
in acest sens, venind mai hotărîte 
în întâmpinarea nestăvilitei dorinți a 
sutelor de elevi de a practică fot
balul, copii pentru care fenta, dri
blingul, golul, au fost, sint și răminș 
un mare miraj.

Laurențiu DUMITRESCU

pat la campionatul mondial din 1066 și 
1970 și la campionatul european în 1968.

Valentin Afonin urmează să devină 
unul din antrenorii cadrelor de tineret 
ale echipei militare din Moscova. El 
este absolvent al Institutului d2 cultură 
fizică și sport din capitala U.R.S.S, 

depresivă atunci cînd F. C. Liverpool 
pierde acasă. Ce e de făcut cu acești 
elevi care „suferă” prea mult In urma 
înfringerilor ? După Kevin Fleish pro
fesorii trebuie să-și schimbe metodele 
de predare in aceste zile, să fie mai ve
seli, chiar dacă șl el sint su
porteri al echipei, totul pentru a crea 
o atmosferă mal destinsă. Mai există o 
soluție, spunea In glumă Flelsh, dar 
asta nu depinde de elevi și nici de pro
fesori : cit mai puține Infringed inreJ 
gistrate de F. C. Liverpool I



CUPA DAVIS" DUPĂ DOUĂ ZIEE DE ÎNTRECERE: 3-0 CU NOUA ZEEIANDĂ! Corespondență specială pentru „SPORTUL"

Realizatorii punctului victoriei, Ion Sântei și Ilie Năstase, în timpul excepționalei lor partide de dublu.
Fotografii de Theo MACARSCHI

Campionatele republicane de lupte greco-romane ale seniorilor
(Urmare din pag. 1)

SITUAȚIA PE FOILE DE CONCURS
A ÎNCEPUT SA SE SIMPLIFICE

PITEȘTI, 21 (prin telefon). începu
te vineri seara, întrecerile din 
drul turului II al campionatelor 
publieane de lupte greco-romane 
seniorilor au continuat sîmbătă 
mineață șl la celelalte categorii 
greutate. Muiți dintre aspiranții 
cele 10 titluri de campioni au sus
ținut în ___ ' "
cite trei si chiar pătru partide. 6- 
dată cu * _L__ '._L_ _
tururile III și IV lucrurile au în
ceput să 'se simplifice și pe tablou
rile de concurs ale categoriilor cj 
un număr foarte mare de partici
pant! (cum este cazul celor de la 82 
kg. 62 kg și 68 kg).

Trebuie să spunem că exigența 
crescută a arbitrajelor joacă aici, la 
Pitești, un rol deosebit în dinami
zarea luptei. In meciurile disputate 
concomitent pe cele trei saltele a- 
bundă procedeele tehnice, cazurile 
de dublă descalificare fiind foarte 
rare. Pe măsură ce competiția a- 
vansează spre punctul ei final, lupta 
pentru locurile fruntașe devine tot 
mai interesantă. De pildă, Ia cat. 82 
kg, după primele trei tururi, dintre 
cei: 33 de participanți au mai rămas 
în concurs numai 12, 5 dintre ei (I. 
Gabor, I. Enache, C. Fenciu, T. Ig- 
năteșcu și I. Fiscuteanu) pășind în 
turul IV fără nici un punct de pe
nalizare. La cat. 74 kg, slătineanul 
M. Vlad a luat o nouă opțiune pen
tru un loc pe podium, învingîndu-1 
prin descalificare pe L. Buha (Me-

ca
re- 
ale 
di- 
de 
la

cadrul acestei competiții

încheierea disputelor din

talul Buc.). Semigreul craiovean D. 
Anghel a obținut o surprinzătoare 
victorie prin tuș asupra lui A. Bu- 
cov (Pitești), îmbunătățindu-și șan
sele pentru un loc fruntaș. La ace
eași categorie, campionul olimpic N. 
Martinescu, cu un excelent supleu, 
l-a fixat cu umerii pe saltea pe bra
șoveanul V. Gheorghe.

O categorie cu multe semne de 
întrebare este cea de la 74 kg, unde 
unul dintre principalii favoriți, C. 
Vîrtosu, poartă în spate 5 puncte de 
penalizare din primele două tururi. 
In cel de a] treilea meci, într-un 
moment dificil al luptei, el și-a con
trat adversarul (M. Baciu) și, cu o 
cheie dublă la cap. l-a dus în „pod-, 
finalizînd tușul. Multiplul campion al 
categoriei, S. Popescu, a intrat In 
turul IV cu două puncte penalizare. 
In ultimul meci el l-a învins prin 
descalificare pe D. Popa (București). 
Un candidat sigur la un loc fruntaș 
este ‘ 
cîștigat 
in te de

Lupta 
cat. 52 
între Gh. Berceanu, 
Gyongyosi,

craioveanul E. Negrea, care a 
trei meciuri, consecutiv, ina- 
limită.
pentru titlul de campion a! 
kg se va da abia duminică 

N. Gingă si I 
care au cea mai bună 

situație pe foile de concurs. în ul
timele dispute, Gingă l-a învins la 
puncte pe Stoiciu, iar Berceanu, prin 
descalificare, pe ieșeanul S. Botez.

Mihai TRANCĂ

CAMPIONATELE REPUBLICANE
(Urmare din pag. 1)

— Așadar, ce 
talitatea lor —

— Mai mult 
tept — dincolo 
că pentru cucerirea medaliilor — 
un asalt spre marile înălțimi ale 
performanței. Am vești îmbucură
toare de la antrenori. O serie de 
sportivi, care pînă mai ieri nu rea
lizaseră rezultate la nivelul aștep
tărilor — sînt în formă, apți pen
tru performanțe ridicate. Printre 
ei, Toma Petrescu, Mihai Negorni- 
reanu, Dezideriu Szilagy, Virginia 
Ioan, Elena Neacșu. Ei trebuie să 
lupte și cu haremurile deosebit de 
exigente ale Universiadei. Nu este 
ușor să realizezi 10,3 s la 100 m 
Sau 21,0 s la 200 m, 2,15 m Ia înăl
țime, peste 78 m la suliță, 1,83 m 
la înălțime femei și peste 54 m 
la suliță femei.

— La Universiada de la Torino, 
pe care am urmărit-o împreună, 
deși comportarea generală a Ștto- 
ților români n-a fost rea. a lipsit 
— totuși — medalia de aur. Spe
rați s-o cucerească delegația care 
va participa la Moscova ?

— în mod sigur, la Moscova at
leții noștri vor obține medalii. 
Poate și de aur. Argentina Menis 
_  în ciuda faptului că se va întil- 
ni cu Faina Melnik, sau poate toc
mai pentru asta, și V aleria Bufanu 
ne îndreptățesc aceste speranțe.

— Mai înaintea Universiadei, e 
chipele noastre reprezentative vor 
lua parte la semifinalele „Cupei 
Europei". Băieții la Nisa (4—5 au
gust), fetele la București (5 au
gust). Ce șanse au de calificare ?

— Fetele dețin o șansă extra
ordinară de a obține dreptul de 
participare la finală. Echipa este 
mai puternică acum, are mai mul
te „atuuri” și, în plus, beneficia
ză de „terenul propriu". Luptînd 
Ia nivelul maxim al posibilităților, 
mobilizîndu-se permanent, fetele 
noastre pot ajunge în finală, ceea 
ce, trebuie să fiți de acord, con
stituie o performanță demnă de 
luat în seamă. Pentru băieți situa
ția este mai dificilă. în mod nor
mal, ei n-au suficientă forță pen
tru a trece de faza semifinalelor 
I.a Nisa aștept însă de la cîțiva 
dintre ei performanțe de înalt ni
vel, care să compenseze amărăciu
nea ratării unui loc în finală. La 
noi, totdeauna „fetele-s fruntea"... 
La aceste două competiții de am
ploare, adăugăm — pe lista între
cerilor ce urmează și care ne in
teresează în mod deosebit — Jo
curile Balcanice de la Atena. Do
rim, sperăm, vom lupta pentru cu
cerirea locului I atît Ia băieți, cît 
și la fete. în întrecerea feminină 
va trebui însă să depășim puter
nica formație a Bulgariei.

— Și, o ultimă întrebare, cum a- 
preciați — pînă acum — anul 1973 
ca început al ciclului olimpic 
„Montreal 1976 ?“

— Mai bun decît corespondentul 
său pentru Miinchen, 1969, dar în
că insuficient de consistent pen
tru o puternică afirmare. Am spe
ranța că în scurt timp toate lu
crurile vor fi puse la punct și vom 
putea fi satisfăcuți din toate punc
tele de vedere. De altfel, perfor

înseamnă — în to- 
aceste finale ?
decît oricînd. Aș- 
de disputa fireas-

manțele ne indică o ascensiune a 
performanțelor. Și acesta este de 
fapt principalul.

DIN FOILE DE REZULTATE
BABBAȚI : 400 m : 1. C-tin Stan (CAU) 

46,3 — campion republican, nou record 
(v.r. 46,5 T. Puiu), 2. P. VasUe (Dinamo) 
47,5. 3. T. Puiu (Rapid) 47,7, 4. Al. Săl- 
cudeanu (Dinamo) 47,7, 5. Gh. Tănăsescu 
(CAU) 47,8, 6. Fr. Gedeon (CSU Oradea) 
48,9, 7. N. Nicolae (Dinamo) 48,9 ; 1500 
m : 1. Gh. Ghipu (Metalul) 3:47,2 — cam
pion republican, 2. p. Lupan (Steaua) 
3:47,5, 3. FI. Șandru (Steaua) 3:49.3, 4. 
D. Nicolae (Metalul) 3:49,7, 5. M. Neam- 
țu (CSU Brașov) 3:50,3, 6. A. Dinescu 
(CAU) 3:50,7 ; 100 m : 1. Toma Petrescu 
(CAU) 10,3 — campion republican, 2. 
Gh. Zamtirescu (Steaua) 10,4. 3. Gh. Dul- 
gheru (CSO Pitești) 10,4, 4. Al. Munteanu 
(Dinamo) 10,5, 5. Ad. Darvaș (Politeh
nica Timiș.) IC,5. 6. S. Mitrofan (Dina
mo) 10,5 ; 110 mg. : 1. N. Perța (Steaua)
13.7 — campion republican, record ega
lat, 2. E. Sebastyen (Steaua) 13,7 — re
cord egalat, 3. N. Petcu (CAU) 14.2. 4. 
D. serab (CSM Iași) 14.5, 5. H. Cemes- 
cu (CSM Sibiu) 14,5, 6. V. Teașcă (CAU)
14.8 ; ÎNĂLȚIME : 1. Mihai Purice (CAU)
2,15 — campion republican, 2. L. Torok 
(CAU) 2,12 m C. Dosa (Inst. ped. 
Tg. Mureș) 2,12 m. 4. C. Cirstea (Steaua) 
și Z. Sgigyarto (Steaua) 2,04 m. M. 
Negomireanu (CAU) și M. Mitilecis (Șc. 
sp. Oradea) 2,04 m ; GREUTATE : 1.
Marin Iordan (Dinamo) 17,26 — campion 
republican, 2. Ad. Gagea (Dinamo) 17.21 
m, 3. V. Mocanu (Metalul) 15.44 m. 4. 
C. Csakany (CSM Cluj) 15,16 m, 5. V. 
Pop (Metalul) 14.95 m, 6. C. Buzu (CAU) 
14.81 m ; PRĂJINĂ : 1. Cornel Anton 
(Steaua) 4.80 m — campion republican, 
2. D. Piștalu (Dinamo) 4.80 m, 3.
Ligor (CAU) 4,80 m (după baraj). 4. M. 
Voicu (CAU) și M. Nicoiau (Steaua) 
4.20 m. 6. I. Vasilescu (CAU) 4,00 m.

FEMEI : DISC : 1. Argentina Menis
(Dinamo) 64.22 m — campioană repu
blicană, 2. Olimpia Cataramă (Muscelul

(CAU) 10,3

I

5.

Nic.

evoluînd un cuplu în 
mare tenisman — Ilie : 
pune bazele unui joc 
prin toate mijloacele 
iar coechipierul său — 
— mereu atent, mereu 
definitivează 
vențiile cele

Surpriză ? 
pentru aceia 
tul înseamnă ... .....__ ^«.j,
acțiune, inspirație. Cu aceste atu
uri în mină, Năstase și Sântei au 
jucat ieri o splendidă partidă de 
dublu, cea care trebuia să încu
nuneze efortul întregii echipe ro
mâne pentru obținerea unei vic
torii pe cît de prețioase, pe atit 
de binemeritate.

Relatarea momentelor principale 
ale partidei nu ne va lua prea

care un 
Năstase — 

cîștigător, 
adecvate. 

Ion 
i în 

succesul, prin 
mai oportune.
Poate. Dar 

care nu știu că spor- 
în primul rînd curaj,

Sântei 
asalt, 
inter-

numai

CELELALTE MECIURI
MOSCOVA. — Pentru a doua zi 

consecutiv, semifinala U.RBB. — 
Franța — cea care trebuie să de
semneze adversara echipei Româ
niei in finala grupei A europene — 
și-a amînat startul din cauza ploii. 
Primele partide, Kâkulia — Jauf- 
fret și Metreveli — Prosiy, sînt a- 
minate pentru duminică.

PRAGA. — Echipa Cehoslovacie; 
s-a calificat pentru finala grupei B. 
Al treilea punct al gazdelor a fost 
cîștigat de Jan Kodes care a dis
pus de Jurgen Fassbender, foarte 
net, cu 6—2. 6—1, 7—5.

TORINO. — Spaniolii au re 
scorul în fața formației italic

DE ATLETISM
C-lung) 59.16 m. J. Valensina ocltar 
(Muscelul C-lung) 49.14 m. 4. Ștefana 
Lesenduc (Dinamo) 48.65 m, 5. FV’rer.ia 
Ionescu (Rovine Craiova) 43,48 m. 6. 
Geta Dumitrescu („U“ Cluj) 39.St m ; 
400 m : L Mariana Condovici (Metalul) 
54.4 — campioană republicană, 2. Maria
na Suman (CA Roman) 55,0. 3. Dclna 
Bădescu (Rapid) 55,3. 4. LiLana Lea- 
(LCEA C-lung) 55,7. 5. Ma.-Jer.a Bâd-- 
țoiu (CSU Brașov) 56.0, 5. Leontina Sâ- 
lăjean (Lie. 3 B. Mare) 36.4 ; LUNGIME:
1. Viorica Vlscopoleanu (Steaua) 6J1 ■> 
— campioană republicană, 2. Aima 
Gheorghiu (Steaua) 6.30 m, 3- P.căxa Ța- 
rălungă (CAU) 5.75 m. 4. Florica Boca 
(CAU) 5,70 m, 5. Gabriela Ionescu (CAU) 
5.70 m, 6. Dorina Câtmeanu (Metalul) 
5.64 m : 100 m : I. Mariana Condovici 
(Metalul) 11,5 — campioană republicana.
2. Marioara Lazăr (Poli. Timișoara) 115.
3. Carmen Ene (CAU) JU 4. Laura
Racz (Metalul) 11,8. 5. Adriana S-rCu 
(Llc. 2 Iași) 11.8, 6. M. N-.culescu-Gheor- 
ghieș (Inst. ped. Oradea) 12.0 : 1 5M m : 
1. Maria Linca (Metalul) 4:2LS — cam
pioană republicană, 2- Natalia Andre: 
(„U“ Craiova) 4:23.S. 3. Mandea polc* 
(Dinamo) 4:25.3. 4. Viorica J:taru (LCLA 
C-lung) 4:27.8. 5. Ioana Arăsanu (Steaua) 
4:27.8. 6. Cornelia Ho'.ub (Meciul) t:3»-2 : 
100 mg. : 1. Elena Mirza (Dinamo) 13.7 — 
campioană republicană. 1 Mama Szat- 
mari (Inst. ped. Tg. Mureș) 13.7. j. Va
leria Biduleac (Constructorui) 1X7. 4.
Manela Miloșoiu (CAU) 1L2. 5 Nicu?-- 
na Manea (Metalul) 14,5. 6. Ștefan:a Șan
sa (Lie. 2 Iași) 1L5.

Rezultatele celorlalte probe le vom pu
blica in numărul nostru de mime. As
tăzi intrecerile din cadrul zilei a Il-a 
a campionatelor seniorilor încep, pe 
stadionul Republicii, de ia ora 1*.

Deși la încheierea probei de arun
care a discului campioana noastră, 
Argentina Menis, a fost sărbătorită 
nu numai pentru noua sa victorie 
(cu care a și stabilit un record al 
campionatelor naționale), ci și pen
tru împlinirea vîrstel de 25 de ani 
(frumoasă coincidență: în aceeași zl 
cu celălalt mare talent al sportului 
românesc Ilie Năstase), atleta dina- 
movistă nu era de fel entuziasmată. 
Nu pentru că cupele pe care le-a 
primit — din partea C.N.E.F.S., a fe
derației de atletism și a clubului Di
namo — n-ar fi îneîntat-o, ci pentru 
că, așa cum ne-a declarat; „Chiar și 
azi primul lucru care mă interesa 
era performanța. Ce voiam azi ? Cel 
puțin o aruncare de 65 de metri ! 
Nu știu cum se întimplă, dar parcă

de :Comentarii realizate i 
Romeo V1LARA 
Hristache NAUM 
Paul SLAVESCU 

Fotografii de Dragoș NEAGU
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in acest sezon treburile nu se mai 
leagă ca in cel trecut. Pe undeva am 
senzația că sînt in contratimp. O, 
nu, nu sînt pesimistă, nici nu pot 
și nici nu am dreptul să fiu, mai ales 
că am in față două mari confruntări, 
semifinala Cupei Europei și Univer
siada, Și sper că la Universiadă să 
mă intîlnesc direct cu vechea mea 
adversară, campioana olimpică Faina 
Melnik, pe care sper s-o înving la 
ea acasă, așa cum mi s-a mai în
tâmplat intr-un trecut nu prea înde
părtat. Știu că atleta sovietică este 
în formă și că, evident, are clasă. 
Dar nici eu nu mi-am spus ultimul 
cuvînt. Chiar dacă am 
de ani. In fond, Melnik 
virstă decît mine !“

împlinit... 25 
este mai in

mult spațiu. Un set întîi, 
cei doi români pornesc în 
Break din primul ghem, 
viciile lui Parun. Același 
fie învins și la următoarea sa a- 
pariție la linia de fund, pentru 
serviciu, de ambele dăți jucîndu-se 
de la 0—40, 15—40 și ghem !
Astfel, scorul devine 4—1 pentru 
noi, apoi 5—1 pe serviciile superbe 
ale lui Năstase și în sfîrșit 6—1, 
cînd și Fairlie este învins la ser
viciu, dar după ce, scorul revenise 
la egalitate, de la 0—40, pentru a 
fi pecetluit de Sântei cu un retur 
uluitor...

Setul doi, mult mai dificil. Se 
merge la pas pînă la 3—3, cînd
Sântei .pentru prima oară în 
meci, este în dificultate la serviciu 
și cedează : break 3—4, apoi 3—5. 
Servește Năstase și sîntem con
duși, chiar cu 30—40, setbal...
Dar românii se mobilizează 
nou : 4—5. La serviciu. 
Parun. Neo-zeelandezul pare 
cinat de efort și căldură, 
lui se marchează puncte 
break pentru noi ! 5—5 
printr-un ghem în care 
Sântei și cîștigă la 0... Este rîndul 
lui Brian Fairlie să 
Nu credeam că se poate face breșă 
tocmai pe mina acestui jucățor, 
un „dubleur" cu faimă. Și totuși, 
retururile lui Năstase și ale lui 
Sântei, mai ales, îl surprind mereu 
pe neo-zeelandez.

Cu două 
urmă de 
definitiv în 
cîștiga și la

2—0 (pe serviciul lui Parun!), 
(la 0, cu Sântei !)... Breakul 
victorie era făcut. Urmează 
o rezistență puțin convingă- 
a oaspeților, ajungîndu-se la 

cu Năstase la serviciu. Mo
de atenție, fiindcă Fairlie și

în care 
trombă, 
pe ser- 
avea să

din 
trece 
mă- 

Contra 
și iată, 
și 6—5 
servește

servească.

seturi la zero, orice 
scepticism se risipește 
tabăra noastră. Putern 
dublu, cîștigăm chiar!

1—0, 
3—0 
spre 
încă 
toare
5—3 
ment 
Parun par a se concentra pentru 
ultima lor șansă. Dar Sântei este 
admirabil în ultimele faze, el vine 
la fileu cu voleuri decisive. Vic
torie !

Trecuse exact o oră și jumătate 
de la primul schimb de mingi. 
Echipa României conduce cu 3—0 
și se califică pentru finala 
peana !

Să menționăm și numele 
doi arbitri care s-au achitat 
tiincios de datorie în cea 
doua zi : A. Zdrențu și M. Cristian.

DIN

euro-

celor 
conș- 
de-a

CUPA DAVIS"
ciștigind dublul : Gisbert. Figueras 
— Marzano. Majoli 6—3, 6—1, 41 6, 
6—4. Echipa Italiei conduce cu 
2—1, înaintea ultimelor două parti
de de simplu.

BILANȚ REMARCABIL ÎN SPORTUL POLONEZ
La 22 iulie 1944, pe o bucată 

de pămînt polonez, eliberată de 
sub ocupația’'5 hitleristă, a fost 
proclamat un nou stat indepen
dent, Polonia populară. Din acea 
zi, declarată sărbătoare națio
nală a Poloniei noi, au trecut 
29 de ani, interval îp care sta
tul polonez s-a consolidat din 
punct de vedere politic și econo
mic, și-a întărit prietenia cu ță
rile socialiste.

Printre contactele prietenești 
cu țările socialiste, un rol im
portant îl ocupă întâlnirile spor
tive internaționale. Polonia și 
România și-au, înscris în analele 
relațiilor directe mai multe în
tâlniri sportive,».la diferite disci
pline, competiții care au contri
buit la apropieraa tineretului 
din cele două țări.

Pe linia interesului cu oare iu
bitorii de sport dăn fiecare din
tre țările noastre urmăresc — 
și aplaudă—succesele sportivi
lor din țara prietenă, consider 
că amatorul de fotbal, box sau 
tenis din România dorește să 
afle — acum, cu acatzia zilei 
noastre naționale — cîteva din 
succesele remarcabile ale spor
tului polonez din ultițnele dece
nii. în epoca imediat .următoare 
încheierii războiului, polonezii 
n-au avut prea mult timp pen
tru sport, principala lor sarcină 
fiind reconstruirea țării distrusă 
de război.

Abia Jocurile Olimpice din 
1956, de la Melbourne, au scos 
în evidență un oarecare progres 
al sportului nostru, care avea să 
se impună pe plan internațional 
la J. O. de la Roma, în 1960, 
cînd Polonia a ocupat locul al 
7-lea în clasamentul pe națiuni. 
Patru ani mai târziu, la J. O. 
de la Tokio, reprezentanții spor
tului polonez și-au păstrat po
ziția, cucerind 7 medalii de aur, 
6 de argint și 10 de bronz — 
bilanț remarcabil în condițiile 
unei dificile concurențe, susți
nută de sportivi din aproape 100 
de țări. La următoarele Olim
piade, la Mexico și Miinchen, 
sportul din tara noastră — bu- 
curîndu-se de excelente condiții 
organizatorice, de sprijinul or
ganelor de partid și de stat, de 
o rațională planificare — a cu
noscut succese remarcabile, păs- 
trîndu-și locul merituos în ie
rarhia mondială > (8 la Mexico. 7 
la Miinchen).

Iubitorilor de sport din întrea
ga lume le sînt — desigur — 
cunoscute numele unor sportivi 
polonezi 
olimpici, 
multipli 
Schmidt, 
boxerii Pietrzykowski, Walasek 
sau Kulej. halterofilii Zielinski 
și Baszanowski, scrimerii Paw- 
lowsai și Wojda, fotbaliștii Lu- 
banski și Dejna.

în ideea impulsionării sportu
lui autohton la nivelul tinere
tului, se organizează în Polonia, 
de cîțiva ani, două competiții na
ționale de mare anvergură- în 
anii fără soț, se organizează o 
Spartachiadă a tineretului la 
26 discipline sportive de vară, 
în vreme ce, în anii pari, acea
stă Spartachiadă este înlocuită 
prin campionatele republicana

școlare, deschise tinerilor pînă « 
la 16 ani. De asemenea, la fie- 
care doi ani, elevii amatori 'de să 
sport sînt antrenați în campio- 
natele școlare de iarnă, excelent 
prilej de depistare a unor veri
tabile talente pentru schi, pati
naj etc.

Anul 1973 este cu atât mai im
portant pentru cultura fizică din 
țara noastră cu cît este un an 
de reorganizare, pe o treaptă 
superioară. A luat ființă, de,, 
curînd, Federația sindicatelor și 
cluburilor sportive, al cărei 
principal scop este să dezvolte 
sportul în rîndul maselor largi, 
să propage exercițiul și mișca-

ca atleții

de marcă,
mondiali și europeni, 
recordmani
Szewinska sau Komar,

campioni

Crosurile de masă se bucură în Polonia de o mare popularitate

WITOLD DOMANSCKI 
„Przeglaw Sportowy1 

Varșovia
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lume
în turneul de volei masculin de la Olsztyn

CUPA EUROPEI
LA SĂRITURI IN APA

DE ȘAH PENTRU JUNIORI
LONDRA. 21 (Agerpres). — După 

.irea a 5 runde, în grupa B a 
Campionatului mondial de șah pen
tru juniori conduce Bloch (R.S;A.) 

_ 4 puncte, urmat de Biriescu (Ro- 
m în:s — 3 puncte. în grupa A, pe 
jt:~.-1 . c se află Beliavski (U.R.S.S.)
— 4 - puncte, urmat de Miles . (An
glia — 4 puncte, Tanner (Finlanda)
— 3 puncte.

Rezultate din runda a 5-a : Biries
cu (România) — Sinclair (Scoția) 
1—0: Bloch (R.S.A.) — Seidler (Ar
gentina) 1—0 ; Santos (Portugalia) — 
Knight (Anglia) 1—0 ; Doucet (Frân
ta) 
zi :
sen
co) 
Rut 
Gibellato 
remiză.

— Gudmundsson (Islanda) remi- 
: Beliavski (U.R.S.S.) — Christian- 

(S.U A.) 1—0 ; Munis (Porto Ri- 
- Tanner (Finlanda) remiză : 
(Mexic) — Nieto (Spania) 1—0 ; 

(Italia) — Oney (Turcia)

ROMÂNIA-U.R.S.S. 3-1

masculină a României a 
in cadrul turneului pentru 
1—4, un frumos succes, in- 
reprezentativa U.R.S.S. cu

în penultima zi a competiției vo- 
leibalistice de la Olsztyn (Polonia), 
echipa 
obținut, 
locurile 
vingind
scorul de 3—1 (12, 10. —9, 12). în
tâlnirea a fost de o înaltă factură 
tehnică, voleibaliștii noștri pres
tând un Joc superior.

în corespondența sa din Olsztyn, 
ziarul „Zycie Warszawy" aprecia
ză că acest meci a fost cel mai 
bun din întregul turneu. Tot în 
turneul pentru primele locuri, for
mația Poloniei a învins în trei se
turi pe A.Z.S. Olsztyn. Intr-un

TURNEE INTERNATIONALE DE TENIS
CAMPIONATELE internaționale 

ale Austriei au continuat la Kiz- 
buehel cu semifinalele probei de 
simplu bărbați în care s-au înre- 
gistraț următoarele rezultate ; Râul 
Ramirez — Lara 6—2, 6—1, 6—0 ; 
Manuel Orantes — Ion Tiriac 3—6, 
6—1. 6—4. 1—6, 6—1.

VETERANUL
Gimeno (35 ani) s-a calificat pen
tru finala turneului de la Hilver- 
sum (Olanda), învingînd 
4—6.
Geoff 
Tom 
Stone 
din cauza ploii.

ÎN DIFERITE orașe europene au

spaniol Andres

cu 6—1, 
6—1, 6—2 pe australianul 
Masters. A doua semifinală: 
Okker (Olanda) — Allan 
(Australia) a fost amînatâ

continuat întâlnirile pentru compe
tiția de tenis (echipe de tineret) 
„Cupa Galea". Iată rezultatele : 
Maribor : Iugoslavia — Tunisia 
5—0 ; Mexic — Danemarca 4—1 ; 
Szcecin: R, D. Germană — Polonia 
3—0 ; Polonia — Norvegia 3—0 ; 
Nyon : Elveția — Iran 3—2 ; Olan
da — Brazilia 3—2.

ÎN CAMPIONATELE internațio
nale ale S.U.A. de la Brookline, 

culoare Arthur 
cu 6—3, 6—1 pe 
(Porto Rico). iar 

l-a eliminat cu
De Ray Moore

americanul de 
Ashe l-a învins 
Charlie Pasarell 
Jimmy Connors 
6—1, 2—6, 6—3 
(R.S.AJ.

A

V

meci nentru locurile 5—7, Ungaria 
a învins cu 3—0 selecționata de 
Juniori a Poloniei,

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — La Lenin
grad au început întrecerile pentru „Cupa 
Europei" la sărituri in apă. Proba fe
minină de sărituri, din turn a fost cîș
tigat ă de Marina Janlke (R. D. Germană) 
— 372,84 puncte, urmată de campioana 
olimpică Ulrika Knape (Suedia) — 366,18 
puncte. Silvia Filler (R. D. Germană) —<• 
349,98 puncte, Milena Dușkova (Ceho
slovacia) — 347,28 puncte. Concurentele 
române Ecaterina Dumitriu și Melania 
Deouseară au ocupat locurile 13 șl, res
pectiv, 14.

In proba masculină de sărituri de la 
trambulina de 3 m, cel mal bun rezul
tat in eliminatorii l-a obținut campionul 
olimpic Klaus Dibiasi (Italia) — 4fl3,șs 
puncte. Printre cei 16 concurențl califi
cați pentru finală se află șl românul Jon 
Ganca (locul 9 in eliminatorii cu 315,18 
puncte).

TURUL FRANȚEI
OCANA PĂSTREAZĂ TRICOUL GALBEN 

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE
în 
a 

ajuns la Versailles, după ce a luat 
startul din Bourges. După cei 233,5 
km., primul a trecut linia de sosire 
englezul Hoban în 6 h 59:28, fiind ur
mat de Mourioux și Ducreux (ambii 
Franța) în același timp cu învingă
torul. In plutonul fruntaș, se afla 
și liderul clasamentului, Ocana.

In clasamentul general Ocana păs
trează avantajul de peste 15 mln. 
față de Thevenet și ‘Fuente și poate fi 
considerat cîștigătorul turului, înain
tea ultimei etape, Versailles—Paris, 
programată astăzi.

★
„Tour de l’Avenir" a continuat cu 

desfășurarea etapei a 10-a pe ruta i

Ieri a avut loc penultima etapă 
Turul ciclist al Franței. Caravana

km).
...... , cro

nometrat în 3 h 37:02. In clasamentul 
general, individual se menține lider 
italianul Baronchelli — 35 h 48:28.

Egletons—Clermont Ferrand (147 
A cîștigat elvețianul Thâlmann,

TELEX

At

RENATE STECHER
22,7 PE 200 M!
în cadrul campionatelor de atle

tism ale R. D. Germane, care se 
desfășoară la Dresda, Renate Ste- 
cher a corectat încă un record mon
dial. De data aceasta, pe 200 m — 
22,1. Vechiul record era de 22,4.

SUB SEMNUL PRIETENIEI Șl AL PĂCII IN ÎNTREAGA LUME!“
(Urmare din pag. 1)

Salamon (Miercurea Ciuc) și Lazăr 
Loghin (Arad).

întrecerile sportive din cadrul 
Festivalului mondial al tineretului și 
studenților îmbracă însă forme mult 
mai variate. Una dintre atracțiile 
Festivalului va fi, fără îndoială, 
„Crosul solidarității internaționale", 
concurs la startul căruia se vor ali
nia tineri atleți 
pînă în momentul 
tră trimite pe 
ediției din 1973 a 
lui", pe categorii 
Rus (Cluj) și V.
15—16 ani, Ecaterina Iancu (Prahova) 
și C. Voaideș (Bacău) — 17—19 ani, 
Mihăița Chicioara (Bacău) și D. Gruia 
(Timiș) — peste 19 ani. Se va dispu
ta, de asemenea, tradiționala cursă, 
pe distanta de >.o milă a Festivalu
lui" — 1 973 m (exact cît reprezintă 
anul în care se dispută ediția respec
tivă a Festivalului mondial al tinere
tului șl studenților 1).

Mal muiți sportivi din delegația 
română vor lua parte și Ia întrece
rile pentru obținerea Drapelului 
Festivalului. Condiția obținerii aces
tei frumoase distincții este îndepli
nirea unor haremuri de puncte, din 
4 probe alese. Rămîne la latitudinea 
concurenților la care dintre probe

fără mari realizări 
de față. Țara noas- 
cei 6 cîștigători al 
„Crosului Tineretu- 
de vîrstă : Iolanda 
Dinu (Prahova) —

vor participa, putînd alege 4 „disci
pline- din următoarele : triplu salt, 
cros — o milă a Festivalului, arun
carea la țintă cu mingea, tracțiuni 
în brațe, popice, tir cu arma cu aer 
comprimat și gimnastică la sol.

Foarte atractive se vor dovedi, 
fără îndoială, demonstrațiile susținute 
de către sportivii de 
vîtații de onoare ai 
ceste demonstrații 
gimnastică, ciclism, 
lupte, șah și înot, 
participarea unor sportivi de renume 
mondial, precum campioni olimpici 
de talia luptătorului Aleksandr Med
ved (U.R.S.S.), a ațlețllor Wladislaw 
Komar (Polonia), Ludvik Danek 
(Cehoslovacia), Tommy Smith (S.U.A.) 
și alții. România va fi reprezentată 
de un număr de 13 invitați, printr» 
care îl cităm pe atletele Argentina 
Menis sl Olimpia Cataramă, atleții 
Csaba Dosa și Dorin Melinte, gim
nastele Elena Ceampelea și Anca Gri- 
goraș șl cicliștii de velodrom George 
Negoescu, Petre Dolofan șl Ștefan 
Laibner.

Trebuie să amintim însă că. pe di
ferite baze sportive din capitala R.D. 
Germane, vor avea loc și altfel de 
întreceri sportive, la care vor pu
tea participa toți tinerii veniți la 
Festival și care vor dori să se în
treacă cu noii lor prieteni. Cu toții.

înaltă clasă, in- 
FestivaluluL A- 

vor avea loc la 
fotbal, atletism, 

Se scontează pe

indiferent de rezultate, vor Drimi 
cite un „ecuson de participant", 
scopul acestei acțiuni fiind transfor
marea unui număr cit mai mare de 
tineri in participanți activi la Festi
val.

Pe lingă aceste manifestări sporti
ve, care vor cunoaște desigur un 
succes deplin, mai sînt de subliniat 
și celelalte acțiuni colective din ca
drul celei de a X-a ediții a Festi
valului mondial al tineretului și 
studenților. Se vor ține diverse ma
nifestări artistice, simpozioane, întîl- 
niri prietenești între tinerii din a- 
celeași ramuri de producție (tinerii 
constructori de mașini, tinerii arhl- 
tecți, tinerii metalurgiști, tinerii poeți 
și scriitori etc.), în cadrul cărora vor 
avea loc schimburi de opinii, parti- 
clpanții împărtășind din experiența 
lor, din realizările de zi de zi.

Dar, desigur, înainte de orice, 
peste absolut toate aceste manifes
tări, competiții artistice sau sporti
ve, Intîlnlri prietenești etc., va domni 
cunoscutul „motto“ al Festivalului : 
„Sub semnul prieteniei și al păcii in 
întreaga lume"...

Cei peste 500 de participanți din 
România (studenți, muncitori, elevi 
— de la orașe și sate) așteaptă cu 
nerăbdare ziua de 28 iulie, cînd trom
petele vor suna deschiderea Festiva
lului.

La Varșovia a început meciul atletic din
tre echipele de juniori ale S.U.A. și Po
loniei. După prima zi, oaspeții conduc 
cu 69—<7 la masculin și cu 39—32 la fe
minin. In proba de ștafetă 4x100 m, echi
pa masculină a S.U.A. a stabilit cu 
timpul de 39,6 un nou record mondial 
de juniori. Alte rezultate : masculin : 
110 m garduri : Schipp (S.U.A.) 13,6 ;
100 m plat : Forbes (S.U.A.) 10,3 ; 400 m 
plat : Koziarj (Polonia) 46.9 ; 1 500 m : 
Fischer (S.U.A.) 3:41,9 ; săritura în înăl
țime : Wozosek (Polonia) 2,08 m ; femi
nin: îoo m plat : Randolph (S.U.A.) 11,7; 
1 500 m : Januhta (Polonia) 4:20,6 : 400 m: 
Weston (S.U.A.) 54,3 ; săritura în lun
gime : Nowakowska (Polonia) 6,01 m ; 
aruncarea suliței : Smith (S.U.A.) 51,96 
m ; ștafeta 4x100 m : S.U.A. 45,8.■
Turul ciclist al Scoției a programat eta
pa a 3-a, disputată intre Ayr și Rast 
Kilbride (144,03 km). Victoria a revenit 
australianului c. 'Sefton, cronometrat în 
3h 22:06. In clasamentul general indivi
dual pe primul loc se află Sefton cu îOh 
35:18.■
în cea de-a 2-a rundă a turneului inter
național de șah de la Lublin, Kapengut 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Peev (Bulgaria), 
Sznapik (Polonia) l-a învins pe plahet- 
ka (Cehoslovacia), iar Dobinski (Polonia) 
a pierdut la compatriotul său Bednarski 
Remiza a fost consemnată în partidele 
Saidy (S.U.A.) — Nicevski (Iugoslavia)
și Pytel (Polonia) — Hennings (R.D.G.).0
Disputată pe traseul Lublin-Leszno (134 
km), cea de-a 11-a etapă a Turului ci
clist al Poloniei a fost câștigată, la 
sprint, de Ryszard Szurkowski, cu timpul 
de 2h 52:29. în clasamentul general con
duce Lysz (Polonia), urmat de Szur
kowski la 2:55. Mytnik (Polonia) la 4:29. 
Kramer (R.D.G.) la 5:49.0
Campionul mondial de box la categoria 
„semigrea*, americanul de culoare Bob 
Foster, a anunțat că a acceptat să-și 
pună titlul în joc în fața lui Pierre 
Fourie (R.S.A.). Meciul va avea loc la 
21 august, la Albuquerque (New Me
xico). Foster a încercat de două ori să 
intre în rîndul celor mai buni grei mon
diali. Tentativele sale au eșuat însă, 
pierzînd Înainte de limită în fața lui 
Clay și Frazier.0
Francezul Serge Maury a confirmat vic
toria sa de la Jocurile Olimpice, cîștl- 
gînd competiția de yachting „Finn gold 
cup44 desfășurată în rada portului Brest. 
Iată clasamentul final : 1. Serge Maury 
(Franța) — 43,7 p ; 2. Olin (Suedia)
44,7 ; Lilljegren (Suedia) 46,7 ; Gustavs- 
son (Suedia) 64 ; Nady (S.U.A.) 73.
0
în orașul Salerno au început întrecerile 
Campionatului european de tineret la 
baschet Iată, principalele rezultate înre
gistrate : Iugoslavia — Anglia 85—35 ; 
Turcia — Cehoslovacia 57—43 ; U.R.S.S. 
— R. F. Germania 81^53 ; Grecia — Po
lonia 73—70.
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