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de sportivii cetății de foc” ^Prezent» 
românești în sportul mondial*.

Comunicările au evidențiat faptul 
că tn vatra de oțel șl de fontă a 
țării sportul sa practică de peste 
100 de ani. Tradițiile boxului, atle
tismului, fotbalului, luptelor. îm
pletite In prezent cu performanțele 
remarcabile din natație. realizate ca 
urmare a îmbunătățirii substanțiale 
a bazei materiale, au fost evocate 
cu deosebită plăcere și mîndrie. Cei 
prezenți nu au uitat să evidențieze 
aportul deosebit adus de regretatul 
antrenor de box Petre Pop. la im
pulsionarea sportului cu mănuși din 
acest centru cu tradiție.

In ’f*
fost decernate tuturor participanți- 
lor, ' insigne 
care evocă 
lui Reșiței.

sebit succes, de o largă șl reprezen
tativă participare. Au fost invitați 
veterani ai mișcării sportive reșițe- 
ne, care au vorbit cu mîndrie de 
trecutul sportului de pe aceste me
leaguri. Printre aceștia, Ernest 
Loukota (antrenor de atletism la 
școala sportivă, in vîrstă de 83 
de ani), foștii boxeri Geza Toth și 
Gheorghe Fiat, popicarul Ion Mi- 
coroiu ș. a. Vorbitorii au ținut să 
reamintească antrenorilor . mai ti 
neri, activiștilor sportivi din gene
rația de astăzi, citeva momente 
deosebite din tradiția sportivă a Re- 
șiței, evidențiind faptul că mișcarea 
sportivă de pe malurile BîrZavei a 
fost alături de mișcarea muncito
rească Încă fnainte de eliberarea 
țării noastre de sub jugul fascist.

în cadrul Simpozionului ati fost 
prezentate trei referate: „Sportul de 
masă și de performanță In trecutul 
istoric", Rezultate actuale realizate

REȘEfA, 18 (prin telefon). Stră
vechea „cetate de foc" de la poa
lele Semenicului sărbătorește in 
aceste rile 200 de ani de cînd aici 
au intrat tn funcțiune primele două 
furnale. Două sute de ani de cînd 
s-a pus piatra de temelie a indus
triei reșițene de azi. Sărbătorirea 
acestui eveniment memorabil a pri
lejuit pentru siderurgiștii șl con
structorii de mașini reșițeni imehsa 
bucurie de a se intllni cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral ai partidului, președintele 
Consiliului de Stat, cu aiți condu
cători de partid și de stat.

Din cauza ploii, care nu a conte
nit să cadă în tot cursul zilei, ma
rea paradă și demonstrațiile spor
tive ce urmau să aibă loc pe sta
dionul orașului, s-au amînat. Sim
pozionul pe teme sportive, progra
mat a avea loc In sala Casei de 
cultură, s-a bucurat însă de un deo-
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INTERNAȚIONALE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI
♦ Frig, ploaie, vini puternic și, totuși, Ileana Silai 2:01,4, Valeria Bufanu 12,9 
și Trudy Ruth 11,5 • Astăzi, pe stadionul Republicii, evoluează alte vedete 

ale atletismului internațional
o duzină. Victoria a revenit polone
zului Bernard Vernez care, i 
sfîrșitul întrecerii, cind nimeni 
se mai aștepta, a trimis sulița, 
losind o pală de vînt, la 74,74 
Performanta impresionează prin 
raetrie.... dar — așa modestă 
i-a asigurat detașat primul Ioc. Din
tre eoncurenți! români.' Marcel Pe
tra a fost cel care 
de cît cu dificilele 
curs, obținînd locul

REZULTATE: 1. 
(Polonia) 74,74 m: 
(România) 71,58 m‘, 
uez (Franța) 68.62 m; 
Grigoraș (România) 65,74 
Juan Jarvis (Cuba) 64,80 m 
hardt Pikulski (România) 63,82 m.

Ieri după-amiază, în ciuda ploii, 
a frigului și a vînt ului puternic, 
peste 5 000 de spectatori au venit 
pe stadionul Republicii pentru a 
asista la prima zi a întrecerilor ce
lei de a XX-a ediții a Campiona
telor internaționale de atletism ale 
României. Atleții i-au răsplătit pe 
temerarii spectatori cu rezultate 
bune, cu noi recorduri naționale 
și întreceri adesea de o rară fru
musețe.

SIMETRIE — DOAR ATÎT...

spre 
nu 
to
rn, 
si-

(România) șl Cornel Scafaș (Româ
nia) 1,90 tn; 6. Marian Chira (Româ
nia) 1.90 m.

O CURSA MEMORABILA

ora 18,00 30 km marș-plecare 
Săritura tn lungime <F> 
Aruncarea sutlței (F) 

* (B-serll contra-
In înălțime (F) 
(F-gerii
(B-aeril
(F-serii

Pornit ca mare favorit, francezul 
Manuel Ibanez — „om de 82 m” — 
a trebuit să se mulțumească cu o 
performanță de.., începător: 68,62 
m. Se pare că el a fost cel mai 
afectat de „temperatura polară". Fi
rește, frigul și ploaia au răpit fie
cărui competitor cite 2—3 metri, dar 
lui Ibanez i-au smuls mai bine de

s-a acomodat, cît 
condiții de eon
ii.
Bernard Vemez 
2. Marcel Petra 
3. Manuel Iba- 

4. Constantin 
m: 5.
; 6. Ger-

CINCI BĂIEȚI PE PODIUM

Duelul ce tinde să devină... etern 
(dintre săritorii noștri în înălțime 
Csaba Dosa șl Șerban Ioan) a fost

încă din serii, lupta sprinterelor 
se anunța deosebit de dîrză. în 
prima. Mariana Goth luptase ptnă la 
ultima picătură de energie și pînă 
la ultimul metru din cei 100 pentru 
a o întrece pe cubaneza Silvia Chi
vas. A reușit, cîștig de cauză din- 
du-i fotografia sosirii, obținînd un 
promițător 11,8 (vînt potrivnic — 
1,6 m). Olandeza Trudy Ruth reu
șea în seria a doua aceeași perfor
manță, însă într-o manieră mai de
zinvoltă. în finală, cursa a fost me
morabilă. Trudy Ruth s-a impus — 
este drept — dar după o palpitantă 
dispută cu recordmena noastră. Ma
riana Goth, în formă bună, a între
cut la rindu-1 pe celelalte adver
sare în aceeași manieră.

ora 18,30 400 mg 
timp) 
Săritura 

te,40 200 m 
timp) 

18,43 200 ni 
timp) 

18,55 400 m 
timp) 
Aruncarea greutății (B) 
Săritura tn lungime (B) 
Aruncarea discului (FI 

17,05 800 m (B-serll contra
timp) 

" ■* 5000 m (B) 
4X100 m “ 
4X100 m

Ieri însă,
marcat, din nou, un punct în favoa-

Cronici : Romeo VILARA 
și Hristache NAUM 

Fotografii: Vasile BAGEAC

vrednica Ana Sălăgean a

(Gontinuart In pag. a 2-a)

SKOPLJE, 18 (prin telefon). Sim- 
bătă seara, după trei zile de Între
ceri a luat sfîrșit Balcaniada 
de lupte ■ greco-romane și libere. In 
seara acestei zile tricolorul României 
a fost de 6 ori ridicat pe cel mai 
înalt catarg la festivitatea de premie
re din noua sală Kolin, in aplauzele 
unui numeros public. La această 
ediție, luptătorii noștri au avut fru
moase comportări, reușind să cuce
rească 6 titluri de campioni balca- 
niei, 6 medalii de argint și 5 de 
bronz.

Iată, acum, citeva amănunte de 
la întrecerile ultimei zile, in ordinea 
desfășurării lor. La greco-romane. 
TIBERIU HORVATH (România), 
în limitele categoriei 62 kg, l-a în
vins prin tuș, in min. 2. pe K. Vukov 
(Iugoslavia), finalizînd fulgerător un 
tur de cap. Tot cu același procedeu 
tehnic el a obținut victoria înainte 
de limită (min. 8) în fața luptătoru
lui grec O. Miakis și astfel a cuce
rit mult rîvnitul titlu de campion 
balcanic. La cat. 57 kg, Florea Ră- 
duț (România) l-a depășit la

Excelențti sprinteri cubanezi încheie cursa de 100 m pe

RECITAI
DE TOAMNĂ
Cu un onorant remrd de par

ticipare (nu am omis. Insă, nici 
absențele de ultimă oră...), cu 
destul de multe stele pe afițul 
ediției Jubiliare, iert — pe cea 
mai generoasă scenă atletica 

a țării — au început campio
natele internaționale ale Roma
nței, eveniment cu larg ecou tn 
viața acestui sport al sporturi
lor. . „Să lăsăm tn seama cronicarilor 
descrierea st comentarea celor 
14 finale ale primei zile (îi sa 
vorbim despre altceva dectt cifre 
șl recorduri, poate — daci vom 
reuși — despre citeva din ace
le multe și întotdeauna impre
sionante frumuseți și virtuți 
atletismului.

Ieri a fost o zi de toamnă 
covlană. cu aer de plumb 
ploaie rece, fără răgazuri — 
cum nimeni nu și-o dorea, 
ca atunci cind a alergat Bolot
nikov pe 10 000 de metri" — tși 
amintește unui dintre puținii spec
tatori, privind cu nostalgie șl cu 
destulă ciudă tribunele încă 
aoale la ora etnd citeam pe ta
bela electronică : BUN VENIT
LA A XX-A EDIȚIE A CAM
PIONATELOR DE ATLETISM 
ALE ROMÂNIEI. MULT SUC
CES I Un coleg de redacție, de
can al cronicarilor noștri de at
letism, se lasă și el furat de 
amintiri : .Clțl prieteni nu g-au 
supărat pe mine, prin ’55, ca 
nu le-am tăcut rost de bilete !...“

Ne înșelăm cu toții. Prietenii 
atletismului nu admit să stea 
la gura sobei ori tn fața micu
lui ecran, In clipa aceea etnd l- 
leana Silai pregătește tentativa 
de record. Sau, cînd Csaba Doșa 
tși începe pasionantul duel cU 
Șerban loan.

încet, încet, tribuna princi
pală se umple ptnă la refuz și 
cedăm cu plăcere locurile libere 
de la masa preset. E frig și 
plouă aproape fără întrerupere. 
Și, totuși, printre miile de spec
tatori (cel mai mulți elevi I — 
felicitări profesorilor care le-au 
sădit sămtnța unei statornica 
pasiuni pentru atletism) răzba
te o căldură sinceră care se 
vrea transmisă pe stadion, acolo 
pa pista rece și umedă. unde 
sportivi din IS țări (Austria. 
Belgia. Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Finlanda Franța, B. D. 
Germană, Grecia, Italia, Iugo
slavia, Mexic Norvegia, Olanda, 
Polonia, Ungaria. Uniunea So
vietică și România) și-au început. 
In liniște și modestie, greaua 
întrecere cu adversarii, cu pro
priile performanțe și. mai ales 
eu această vreme potrivnică. De 
nicăieri nu auzim, insă, lamen
tări. Așa este sportul, așa este 
— poate, tn special, atletismul.

Mai greu par a se descurca 
pe un astfel de timp atleții cu
banezi șt cel mexicani. Lingă 
noi, la masa presei, celebrul spor
tiv Figuerola, de mal multe ori 
oaspete al stadionului Republi
cii, dar niciodată... concurent (I), 
privește neliniștit cerul înnou

rat, dar știe din proprla-i ex
periență că atletismul nu-i un 
sport de... domnișoare.

Dan GARLEȘTEANU

?i de această dată „capul de afiș” 
al întrecerii. După ce restul concu- 
renților au rămas la Înălțimi astăzi 
accesibile și fetelor, cei doi și-au 
continuat disputa. La 2,12 m, Csaba 
Dosa a trecut din a doua încercare, 
în timp ce Șerban Ioan a absolvit, 
în extremis, din ultima. La 2,16 
ștacheta n-a vrut să rătntaă pe Su
porți. deși fiecare dintre cei doi a 
avut cite o săritură foarte apropia
tă de reușită.

Pe podiumul de premiere au ur
cat .. cinci eoncurenți. Aflați Ia 
egalitate — 1,90 (și la Încercări) 
Zigerd. Negomireanu și Scafaș au 
obținut fiecare cite o medalie de 
bronz. REZULTATE: L Csaba Dosa 
(România) 2.12 m; 2. Șerban loan 
(România) 2,12 m: 3—5 Rudolf Zi- 
gercl (U.R.S.S.), Mihal Negomireanu

prlmele trei locuri
REZULTATE: 1 Trudy

(Olanda) 11,5; 2. Mariana Goth 
mânia) 11,7; 3. Helga Kopfer 
stria) 11,9; 4. Carmen Baldes 
ba) 11,9; 5. Van Asche (Belgia) 

Aurelia Mărășescu (România)
ANA SALAGEAN 

U-A LUAT REVANȘA
Cursa recordurilor românești 

aruncarea greutății (femei) devine, 
chiar și Ia nivelul „sub 17 m”, tot 
mai pasionantă. La naționale, suce- 
veanca Valentina Cioltan » depose
dat-o pe Ana Sălăgean de vechiul 
său atu. Brașoveanca s-a... urcat 
în Poiană șl și-a recăpătat galoa
nele de recordmenă. A urmat Balca
niada de la Zagreb in care Valenti
na cu 16,81 m a urcat scorul la 2—1.

6.

Ruth 
(Ro- 
(Au- 
(Cu- 
11,9; 
11,9.

fe

Ileana Silai, alergătoare solitară prin excelență, se desprinde de grupul 
urmăritoarelor condus de Martine Duvivier (Franța). La capătul cursei 

o așteaptă.^ 2:01,4!

Campionatele naționale de tir

REPREZENTANȚII
CLUBULUI DINAMO

AU DOMINAT PROBELE
DE ARMA STANDARD

Sîmbâtâ, tn cea de-a treia zi a 
campionatelor naționale de tir (edi
ția a 23-a), s-au disputat trei probe 
de armă standard. Ou tot timpul 
nefavorabil întrecerilor de tir (ploaie, 
frig și vizibilitate redusă), o serie 
de eoncurenți au reușit să obțină 
rezultate bune, chiar și un nou re
cord republican. Printre performerii 
zilei se află, ca și vineri, țintașii 
dinamoviști, care au cucerit patru 
titluri de campioni ai țării. Ia armă 
standard senioare șl pistol standard 
seniori.

După consumarea celor 60 (20+20 
+20) de focuri la proba de pistol

standard.

ROMÂNIA (B) - AUSTRALIA
7-6 LA POLO (juniori)

în turneul de polo pe care îl 
întreprinde în Europa, echipa de 
juniori a Australiei a susținut un 
singur meci în compania reprezen
tativei secunde de juniori a 
României. Întîlnirea, care a avut loc 
ieri după-amiază la bazinul Flo- 
reasca, a prilejuit un spectacol 
agreabil, cu splendide faze, în care 
tinerii noștri poloiști au obținut 
victoria în ultimul minut de joc, 
cu scorul de 7—6 (1—1, 2—1, 2—3, 
2—1). Au înscris i Arsene 3 (2 din 
4 m), Schervan 2, Constantin și Saf- 
ta — pentru România, Richardson 2, 
Pritchard 3 și Malcolm — pentru 
Australia. A arbitrat foarte bine 
Gheorghe Dumitru. (C.V.)

puncte pe S. KristofOrqs (Grecia) 
și a terminat ia egalitate cu A. Ma- 
taruga (Iugoslavia), clasîndu-se pe 
locul III. Stelian Șerban (România), 
la cat. 74 kg. a pierdut la puncte 
partida cu V. Koltev (Bulgaria), 
fiind eliminat din cursa pentru pri
mele locuri. Iosif Bender (Ro
mânia), la cat. 82 kg, l-a învins la 
puncte pe K. Radllnski (Iugoslavia) 
și pe G. Nikiforos (Grecia) și a ob
ținut medalia de bronz, deoarece în 
primul meci a pierdut înainte de li
mită

Tînărul nostru luptător de 
Iul Dunării, 
a cucerit 
categoria 90 
hai Boțiiă 
la egalitate 
dar prta.ul 
din urmă deoarece a ciștigat prin- 
tr-un tuș discutabil partida cu _ P. 
Georgiev (Bulgaria), 
filă l-a învins pe 
bulgar la puncte, 
tantul nostru de la 
a obținut medalia de argint. Aceeași 
medalie a cucțrit si Adrian Popa 
(România), la categoria 68 kg-

Greul VICTOR DOLIPSCHI 
a Încheiat șirul frumoaselor suc
cese românești la greco-romane cu
cerind medalia de aur după ce l-a 
Învins prin tuș tn finală pe R. 
Stamenov (Bulgaria). Nicolae Mandea 
(România), deși i-a întrecut prin 
tuș tn min. 2 atît pe V. Sujer (Iu
goslavia) rit șl pe M. Lubanovjci 
a urcat pe treapta a doua 
t podiumului. fiindcă a pierdut 
la puncte meciul cu V. Ignatov 
(Bulgaria). în sfirșit, Ion Gibu

pe ma- 
MANEA 
aur la 
kg. Mi- 
terminat

DUMITRU
medalia dc 
kg. La cat. 57

(România) a
cu Z. Frjic (iugoslavia). 
Ioc a revenit acestuia

în timp ce Bo- 
același luptător 

Astfel reprezen- 
această categorie

Marcel Roșea (Dinamo București) a cîștîgat, nu fără emoții, 
național la pistol standard.
formații. REZULTATE: 1. M. Roșea 
(Dinamo) 560 p (186—187—187) la 
baraj 137 — campion republican, 2. 
L. Giușcă (IEFS) 560 p (193—188— 
179) b. 136, 3. D. Iuga (Dinamo) 560 
p (189—187—184) b. 127. 4. V. Atana- 
Siu (Steaua) 548 p, 5. I. Trlpșa (Di
namo) 546 p, 6. Al. Gered (Steaua) 
542 p. Pe echipe : L Dinamo 2228 p 
(M. Roșea, D. IUga, I. Tripșa și G. 
Maghiar 532 p) — campioană repu
blicană. 2. Steaua 2138 p. 3. I.E.F.S. 
2041 p.

La proba de armă standard 3x20 
focuri senioare titlurile, atît la indi
vidual cît și pe echipe au revenit 
dinamovistelor. Cifra realizată de 
noua campioană a țării, Mariana 
Feodot — 569 p. deși nu reprezintă 
pe plan internațional o performanță 
deosebită este, totuși, valoroasă da
torită faptului că a fost obținută 
în condiții meteorologice dificile. Cele 
trei dinamoviste — Mariana Feodot, 
Veronica Stroe și Melania Petrescu 
— antrenate de E. Drăgan și V. Man
ei» — au întrecut așteptările prin

titlul de campion
trei concurenți «e aflau 

la egalitate de puncte_ _ Marcel
Rosea si Dan Iuga de la Dinamo 
și Lucian Giușcă de la I.E.F.S., care 
au totalizat cite 560 p. detașindu-se 
mult de restul competitorilor. Pen
tru desemnarea campldritihii a fost 
nevoie de un baraj în care cam
pionul de anul trecut, M. Roșea, a 
ocupat primul loc. la un punct di
ferență de L. Giușcă și la 10 p dis
tanță fată de colegul său de club 
D. Iuga. Pe echipe, primul loc a 
revenit pistolarilor de La Dinamo, 
cu un rezultat destul de valoros și 
oricum net superior celorlalte două

ULTIMELE VEȘTI 
DIN TABĂRA TRICOLORILOR
• Azi la Brașov, echipa naționala de fotbal IntlineșU Steagul
• Atmosfera începe să vireze treptat spre ambiție și optimism

Toma RABȘAN

(Gontinuara tn pag. a 4-a)

HOCHEIȘTII
AU INTRECIH

CU 11-1

DE LA TUTO 
AVINTUL M. CIUC 
(3-0 2-1 6 0) 
CIUC, 18 (prin tele-

Ieri la prtnz, Angelo Nicules- 
cu ne-a furnizat, de la Poiana 
Brașov, un fel de buletin infor
mativ despre situația lotului na
țional de fotbal, care se pregă
tește în vederea partidei cu Fin
landa i „Abia azi (n.n. ieri) am 
avut Ia dispoziție toți jucătorii 
(20). Sîmbătă dimineața am făcut 
In Poiană un antrenament de 
condiție fizică. Vineri după-amia- 
ză, Ia ședința de pregătire efec
tuată In Brașov, am observat că 
băieții s-au cam sufocat la Înce
put, datorită neacomodării cu 
aerul rece și umed- De aceea, a 
doua zi l-am supus la eforturi sus 
în Poiană, unde condițiile sînt 
chiar mai aspre, deoarece la Hel
sinki cam asta va fi clima și tre
buie să fim cît mai . acomodați. 
Dispoziția tricolorilor începe să 
vireze treptat spre ambiție și op
timism. Fiindcă vor pleca numai 
17, conducerea 
acum care ar fi cele mai indicate 
rezerve, pentru a face față ori
căror eventualități.

Mîine (n.n. azi), iu meciul de 
verificare cu Steagul roșu (Stadio
nul Tineretului, tncepînd de la 
ora 16), vom alinia ia început ur-

mătoarea formație: Kăducanu— 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, 

Mocanu, Dumitru, Radu Nunweil- 
ier, Lucescu, Dembrovschi, Neagu, 
Iordăneseu. In funcție de randa
ment și de prevederile noastre, 
vor mai juca Vigu, Tătaru și 
Pan tea. La ora actuală, înclinăm 
să renunțăm pentru meciul cu 
Finlanda Ia Florian Dumitrescu, 
lanul și Nae Ionescu. Dar hotă- 
rirea definitivă va fi luată dumi
nică seara".

I.E.F.S. A ClȘTIGAT 
„CUPA F.R.V."

LA VOLEI FEMININ

Iotului discută
La Piatra Neamț s-a disputat a- 

seară finala „Cupei F.R.V.*. între 
echipele feminine I.E.F.S. București 
și Ceahlăul Piatra Neamț. După mai 
mult de două ore de joc victoria a 
revenit studentelor bucureștene cu 
3—2 (—13, —8. 12, 8. 7). învingătoarele 
au manifestat mai multă organizare 
în joc și o superioritate evidentă jh 
atac. Ceahlăul, după primele două 
seturi a căzut complet. A arbitrat 
foarte bine M. Zelinschl (București).

(Gontinuare tn pag. a 3-a 
la rubrică)

MIERCUREA ____  .. ___
fon de la trimisul nostru). în cel 
de al treilea meci susținut în țara 
noastră, echipa finlandeză TuTo a 
Inttlnit, din nou, formația Avintul 
din localitate. Deși lipsiți de apor
tul celui mal bun jucător 1 al lor, 
fundașul Lindstroem (accidentat la 
antrenament), oaspeții s-au impus 
și de această dată, ciștigind cu 
scorul de 11-1 (3—0, 2—1. 6—0).
Punctele au fost marcate de: Okka- 
ncn (2), Torkkcl (2), Nitoaho, Vai- 
nio, Sura, Toinio, Johansson, Paksal. 
Luojola pentru TuTo și I. Szabo 
pentru Avîntul. Au condus C. Sgîn- 
că și M. Prczneanu, ambii din 
București.

Oaspeții lși încheie turneul, dis
puting duminică dimineața, tot Îs 
Miercurea Ciuc, de la ora 10, o 
interesantă partidă în compania unei 
selecționate divizionare. (V. Ch.)

/ER/, LA CONSTANTA

A FOST INAUGURATĂ SALA DE SPORT
DIN PARCUL PIONIERILOR
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SAPTAMINA SPORTIVA INTERNA
Complexul expozifional din

Piața Scînfeii — loc tradi
țional de întîlnire a rea

lizărilor din diferite sectoare ale 
economiei naționale, dintre pro
ducătorii de bunuri și beneficia
rii acestora — găzduiește între 
10 septembrie și 20 octombrie 
cel de al V-lea Pavilion de mos
tre de bunuri de consum. Cele 
70 000 ds exponate, produse ale 
industriei republicane și locale, 
ale cooperației meșteșugărești și 
de consum, oglindesc actualul 
nivel de dezvoltare a economiei 
naționale, pe baza programului 
elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, 
a consecvenței cu care statul nos
tru se preocupă de ridicarea ni
velului de trai al poporului nos
tru. Pentru că, așa cum și zilele 
trecute a spus secretarul general 
al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la întîlnirea cu ac
tivul de partid și de stat din mu-

nîcipiul Turnu Severîn și județul 
Mehedinți: „întreaga muncă și 
preocupare a partidului nostru 
trebuie să fie închinată făuririi 
bunăstării și fericirii oamenilor 
muncii".

lată de ce Pavilionul nu con
stituie o simplă expoziție, ci este, 
de fapt, o amplă manifestare cu 
un pronunțat caracter de lucru; 
la care participă reprezentanți 
ai industriei, comerțului și viito
rii .................,
dialog urmărește diversificarea 
producției de bunuri de consum, 
calitatea sa superioară, fapt do
vedit și de chestionarele la care 
sînt invitați să răspundă vizita
torii. Și printre miile de expo
nate se află, firesc, și articolele 
sportive, tot mai mult solicitaîe, 
ca o consecință a ridicării nive
lului de trai, a extinderii ariei 
de practicare a sportului, turismu
lui și mișcării în aer libei de că
tre masele largi. Industria con-

beneficiari, cetățenii. Acest

sfrucfoore de mașini, chimică, 
ușoară, forestieră, locală, coope
rația meșteșugdreascâ, participă 
și cu diverse articole sportive, 
tncepînd cu autoturismul și ter- 
minînd cu padela de canotaj.

Iubitorul de drumeție sau pes
cuit, cel ce vrea sâ practice te
nisul, tirul, sporturile de iarnă, 
canotajul — ca sâ dăm numai 
citeva exemple — are la acest 
Pavilion imaginea bunurilor spor
tive ce-l interesează pentru anul 
1972.

Al V-lea Pavilion de mostre de 
bunuri de consum este, deci, ima
ginea prezentă a zilei de mîine.
15000 DE INVITAȚII PENTRU 
ELEVI Șl STUDENȚI

Campionatele internaționale de 
atletism ale României — intrate

Poul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Ploaie deasă, măruntă, sîmbătă la 
Constanța. Umbrele, fulgarine, decor 
trist pentru orașul ce străjuiește stră
lucitorul litoral al Mării Negre. Cînd 
am intrat, de dimineață, în Parcul 
Pionierilor, totul părea pustiu. Frun
ze îngălbenite, rămase puține prin 
copaci sau așternute pe alei, băltoa
ce pe terenurile de tenis, de volei, 
pretutindeni...

Și. totuși, spre ora prinzulul par
cul s-a înviorat. Sunet de trompete, 
cravate roșii, coloană de mașini, 
drapele, oaspeți de seamă — totul 
concentrat In preajma unei clădiri 
impunătoare ce s-a Înălțat în mijlo
cul acestui veritabil complex sportiv 
al pionierilor șl școlarilor din muni
cipiul Constanța, ieri, tovarășul Vasile

Vllcu, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., a tăiat 
panglica de la intrarea unei frumoase 
săli de sport Este vorba de un edifi
ciu modern, de 18/42 m — dotat cu ca
bine. dușuri, instalație de lumină 
fluorescentă, Încălzire centrală cu 
ajutorul unei termocentrale proprii, 
tribună de 300 de locuri — în care 
se va putea juca handbal, volei, bas
chet La festivitatea inaugurării, or
ganizată cu prilejul conferinței ju
dețene a organizației pionierilor din 
Constanța, a asistat conf. univ. Vir- 
giliu Radulian, președintele consiliu
lui Național al Organizației Pionie
rilor. adjunct al .ministrului învăță- 
mlntulul.
fatal,-., list’ll / M. FR.

VITEZĂ Șl ACROBAȚIEIXTERAERO

aeromodelul sfu de

Fotei B, VASILE

Maestrul sportului George Craioveanu ?i 
acrobafie...

• ••
Ieri, la Centrul experimental de 

modelism Băneasa, au continuat În
trecerile din cadrul „Cupei Inter- 
aero’71”. Concursul, la care participă 
aeromodeliști din Bulgaria. Ungaria 
și România, s-a desfășurat pe un 
timp neprielnic zborului, micile aero
nave Intlmplnlnd greutăți din pricina 
ploii șl a vlntului.

Evoluînd meritoriu, sportivul ma
ghiar Blmby Zoltan a realizat la 
categoria aeromodeie viteză timpul 
de 214 km/h, cucerind primul loc în 
clasamentul general al acestei inte
resante dispute. Următoarele poziții 
au fost ocupate de Sedeff Dancev 
(Bulgaria) 211 km/h, Alexandru 

Csouno (Plastica Oradea) 211 km/h, 
Iosif Mirvald (Stăruința Suceava) 
200 km/h, Adrian Popescu (Petrolul 
Cîmpina) 160 km/h, Ștefan Purice 
(Grivița Roșie București) 171 km/h.

Așteptată cu interes, proba de 
acrobație a oferit celor prezenți în
treceri spectaculoase, evoluții îndrăz
nețe. aplaudate la scenă deschisă. 
Liliputanele aparate au prezentat In 
concurs un ansamblu de T6 figuri

Vasile TOFAN

ffontfnaare In pag. a 4-a)
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Prima săritură (1,30 m) cu „foarfecă’, acum 6 ani
— Spune-ml, Cornelia, ce-al sim

țit atunci, la 1,93, cînd ștacheta 
nu căițuse încă ?

— O fericire fără seamăn. Poate 
că ea a lost povara care m-a tras 
mal repede in jos. Poate că ea a 
dărimat șțtacheia...

— Tpeclîrea bruscă de la 1,85, 
la 1,93 q însemnat acolo, la Za
greb, un simplu act de bravură ?

— Nu. Rărind 1,85, m-am uitat 
din nou la ștachetă. Mi se părea 
atît de mică înălțimea, tnctt mi-am 
zis că a sosit vremea doborîrii re
cordului lumiiț..

— Întotdeauna cînd ești bine 
pregătită ți se par liliputane înăl
țimile pe care le treci ?

— Da,
Vorbesc cu Cornelia Popescu 

despie un posibil nou record al 
lumii, fabulos In sine, ca despre 
un fap^ obișnuit, ca despre ploaia 
aceasta care nu mai contenește, 
de pildăț Fata blondă, înaltă și su
plă ca cr trestie, calmă, surîzătoare, 
deschisă, îmi dă și mie, spectato
rului său, o siguranță care altfel 
m-ar sperlp. Dar, dacă mă gin- 
desc bine, însăși cariera ei, dru
mul spre marile înălțimi, îndrăz
neala de a-șf încredința tinerețea, 
talentul, speranțele unui salt acro
batic de care s-a îndrăgostit la pri
ma vedere la Qudad de Mexico, 
toate acestea sînt actele unui om 
sigur de sine. Am mai scris, mi 
se pare, despre cariera Corneliei 
Popescu. Oricum, dacă nu de la 
mine, iubitorii de atletism îi cu
nosc ascensiunea din povestirile 
altora. Așa că nu voi repeta, pen
tru rememorare, deciît cîteva date. 
Are 21 de ani, 176 cm înălțime, 
56 kg, este studentă la I.E.F.S.

încercarea de la Zagreb i-a creat 
un complex favorabil — îmi spune. 
Acum știe cît de sus este ștacheta- 
record mondial și, mai ales, știe 
că-i este perfect accesibilă înălți
mea. dar, poate mai impresionan
tă decît încercarea în sine, decît 
realizările ei dje pînă acum (1,87 — 
este, orice s-ar spune, o mare per
formanță și dacă nu mă crezi, în
cearcă, dumneata, cititorule, să 
sări Ia fel, în oricare stil vrei.,.) 
este nonșalanța Cu care-și planifică 
totul. îmi vorbește acum, cînd se 
află în plină ascensiune, despre

PREOCUPĂRILE UNUI TÎNĂR JUDOKAN
Cercetările în domeniul sportului 

au generat apariția unor noi apa
raturi, care ajută efectiv la îmbu
nătățirea performanțelor, la perfec
ționarea continuă a procesului de pre
gătire. Cînd aceste realizări sînt o- 
pera unor sportivi ele capătă sim
boluri deosebite, atestă dragostea pen
tru sportul practicat, dorința perma
nentă de cunoaștere.

O realizare deosebită a înregistrat 
și tinărul profesor de educație fizică, 
Marcel Bogdan, absolvent al promo
ției 1971 a I.E.F.S., apreciat judokan. 
Atras încă de pe băncile institutului 
de munca de cercetare științifică Mar
cel Bogdan a predat Centrului de 
cercetări științifice al C.N.E.F.S. o 
instalație deosebit de valoroasă pen
tru antrenamentele Judokanilor. cu 
ajutorul căreia antrenorii de judo 
au posibilități multiple de îmbună
tățire a rezultatelor sportivilor de 
care răspund.

Instalația înregistrează grafic ți 
semnalizează optic execuția procede
elor din tehnica aruncărilor din pi
cioare.

Noul aparat măsoară următorii

© Diploma semnată de președintele Georges Clemenceau
© „M. Constantin Nicolesco — excellent pratiquant"

Dincolo de podul și lacul Băneasa 
începe orâșelul-jgrădină, cu tihna pro
vincială a străduțelor-alei, care stră
bat livezi de riruni. meri și gutui, 
locuri cu vită de vie și curți cu pa
leta multicoloră a straturilor de flori, 
în strada Gura Metrului, la nr. 43, o 
vilă cu etaj, înebnjurată de pomi 
umbroși. Din grădina alăturată, ne 
iese în întimpinare un bărbat înalt, 
în șort. Mușchi tari, alungiți, la pi
cioare. Bust drept, de sportiv gata 
parcă să pornească intr-o cursă de 
110 m garduri... Lasă din mînă să- 
păliga cu care plivise răsadurile ți 
îmbrățișează pe însoțitorul nostru, 
care nu este altul decit bătrânul Gogu 
Niculescu. Cel mai vechi fotbalist 
bucureștean, ni-1 prezintă Pe am
fitrion :

„Fratele meu, Costantin Niculescu, 
agronom și horticultor"...

... „pensionar" — completează băr
batul din fața noastră, care, prin in- 
treaga-l ținută, nu pare să fi trecut 
de 50 de ani...

Dar, Constantin Niculescu ne ghi
cește parcă aprecierile făcute asupra 
vîrstel sale :

„Am numai 72 de ani. Născut în 
1899... Sînt cu 15 ani mai tînăr decît 
fratele meu. Gogu, decanul fotbaliș
tilor români”. Și continuă povestirea, 
nv rgind înapoi pe firul anilor, al 
amintirilor :

„în 1913, Gogu m-a luat cu el în 
Franța. M-a înscris la școala de hor
ticulture de la Oraison. Dar. după 
un an a izbucnit primul război mon
dial. La 16 ani, absolvind școala de 
horticultură, am urmat cursurile In
stitutului de agricultură din Antibes. 
De mic făcusem sport, pe terenul de 
la ..Bolta rece”, vecin cu casa părin
tească din str. Porumbaru. Pe Coasta 
de Azur am continuat să practic mai 
multe discipline sportive. în cadrul 
„Societății de atletism”.

La un concurs din luna 

încheierea carierei. Și-a planificat-o 
pentru 1976, după Jocurile Olim
pice. Pînă atunci va cuceri două 
medalii de aur la J.O. șl va duce 
ștacheta recordului lumii la 1,95. 
Spune totul firesc, așa cum îmi 
mărturisește că nu-i mai place Hristache NAUM

Tom Jones în ultimul timp, deși 
este o pasionată a muzicii ușoare. 
Făcînd o paranteză, trebuie să vă 
spun că pasiunile extra-sportive 
străbat paleta de la un capăt la 
celălalt, de la Sergio Endrlgo, 
Adriano Celentano și Mihaela Mi
hai pînă la Shakespeare...

Nu, nu trebuie să vedeți ușurința 
în acest gen liber de a vorbi sau 
infatuare 
muncește 
formanță. 
norul ei, 
spune colegele. A sărit pînă acum 
de mai bine de 2 000 de ori peste 
ștachetă, fiecare centimetru cuce
rit solicitîndu-i cam 50 de salturi 
„flop". A făcut sute de kilometri 
de alergări. A închinat gimnasticii 
și halterelor nenumărate ore, și 
va continua să muncească cu a- 
ceeași admirabilă sîrguință. Visu
rile ei sînt ale unui om care poate 
(și care știe bine aceasta), felul 
de a vorbi cel al unui copil, cuce- 

în năzuințe, Cornelia 
ca un rob pentru per- 
V-o poate spune antre- 
Baruch Elias, v-o pot

parametri : timpul de reacție ți de 
execuție, forța de dezechilibrare a 
adversarului, precizia intrărilor, re
zistența specifică In cazul repetării 
aceluiași procedeu.

Cu aparatul respectiv se pot ur
mări și dezvolta la un nivel cores
punzător cerințelor actuale, calitățile 
motrice specifice judokanilor. Tot
odată se pot urmări șl sesiza posi
bilitățile de îmbunătățire a procede
elor tehnice, se pot determina cau
zele greșelilor în execuția procede
elor de judo, atît prin urmărirea 
semnalizărilor optice, cît și prin gra- 
fo-analiza înregistrărilor.

Sperăm că O dată intrat în cir
cuitul întrebuințării, noul aparat va 
fi de un real folos și ajutor antre
norilor de judo, la fel cum avem 
convingerea că tînărul profesor Mar
cel Bogdan nu se va opri la această 
primă invenție în domeniul apara
turii sportive, că va continua munca 
de cercetare științifică și la catedra 
de educație fizică a școlii timișorene 
unde a fost repartizat.

Petre OLTEANU

UN ROMÂN-ATLET COMPLET IN FRANȚA ANILOR 1917-1918

1918, «m luat medalia de aur la 
aruncarea suliței, la săritura in înăl
țime și la cursele de garduri. Jucam 

sportivi încadrați în asociația 
Jeun® France", am intrat voluntar 
intr-o școală militară pregătitoare.

și în echipa de fotbal a clubului 
campion al Coastei de Azur, ca îna- 
jgtaj centru". Și o diplomă, impă-

7,

ritor tocmai plin prospețime, Cind 
o întreb despre debut, despre ziua 
în care a înțeles că poate fi sări
toare în înălțime, despre ziua care 
i-a deschis drumurile spre marea 
performanță, spre căile lumii, îmi 
spune rîzînd ca după o șotie, că 
„într-o zi, m-am luat la întrecere 
cu Gabi Rădulescu. Acum 6 ani, 
Gabl era recordmană la lungime 
junioare. Am vrut să vedem care 
sare mai mult la înălțime. Și am 
reușit un 1,30 care mi-a deschis 
ochii". Așa a părăsit, fără regrete, 
gimnastica...

De cînd am vorbit cu Cornelia 
aștept cu nerăbdare ziua de astăzi. 
Pentru că...

— Spune-mi, Cornelia, ce vei face 
la „Internationale" ?

— Dacă va fi soare...
— Ei bine, dacă va fi soare, ce 

se va întîmpla ?
— Voi pune din nou ștacheta la 

1,93 m. Și-acum, sub ochii Iolan- 
dci, lingă inimile atitor buni prie
teni ai atletismului^.

Vom fi toti lîngă tine. Cornelia. 
Te vom urmări cu emoție, te vom 
aplauda cu căldură !

După ce stilul „flop" i-a devenit 
prieten fi ajutor, performanțele au, 
urcat pînă la 1,87 m. Se vor 

opri aici 7 

du football

turită într-un carnet, ne atestă afir
mațiile sportivului de-acum o jumă
tate de secol — „excellent pratiquant 
des sports athletiques et 
association”..,

„Dar războiul încă nu 
nașe — reia Constantin 
în luna mal 1918. cu

se termi- 
Niculescu. 

toți tinerii

Sportul
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SPORTIVII ROMÂNI LA MECCA BOXULUI

INTRE MACUnDA PANAMEZI
$1 lilllll SCOTIAN

t f A A a

insistent cu privirea ' pe 
Constantin Dumitrescu.

Din sectorul vecin.s-a ridicat brusc 
un tînăr de talie mijlocie și s-a re
pezit spre grupul nostru compact, 
eăutindu-1 
antrenorul
Bărbatul smead nici nu a mai aștep
tat confirmarea presupunerii sale, ci 
l-a îmbrățișat pe Titi, partenerul său 
de competiție la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne, din 1956. Era bo
xerul argentinian Antonio Marcilla, 
azi antrenor și fotograf de meserie 
la New York. Asemenea întîlniri 
întăresc ideea că Madison Square 
Garden este templul și locul de 
rendez-vous al boxului mondial. Am 
simțit asta cind ău venit pe rînd 
să ne salute Carmen Basilio, cu 
nasul său turtit în bătălii violente, 
micul Petey Scalzo, cu figura de șori
cel, sau tinărul profesionist Velas
quez, fost reprezentant olimpic a- 
merican Ia Mexico. Am simțit la fel 
cind pe ring, înaintea meciului ve
detă, au fost prezentați publicului o 
serie de mari campioni de altădată, 
printre care Willie Pep, precum . și 
Joe Frazier însoțit pină în buza rin
gului de garda sa personală, nu toc
mai simpatizat de spectatori, căci 
a primit mai puține aplauze decit 
de pildă Carmen Basilio.

Acum, la a patra înfățișare, cu 
adevărat modernă. Madison Square 
Garden a rămas, dc-a lungul unui 
secol, Mecca boxului mondial, în 
ciuda repetatelor încercări de a i se 
da și alte destinații. în 1874, cînd 
a ridicat prima construcție, Barnum 
s-a gindit firește la circul său, nu
mind sala „Great Roman Hippo
drome”, căci prezenta curse de 

care romane. Abia în 1877, un anu-

La

Era nevoie de noi contingente de 
luptători pentru frontul de pe Mar
na. Președintele de pe atunci al 
Republicii Franceze și ministrul de 
război, Georges Clemenceau, care, cu 
dirzenia lui de „Tigru”, a înclinat ba
lanța victoriei pentru țările Antantei, 
a semnat si certificatul românului 
Constantin Nicolesco. La 11 noiem
brie 1918, s-a încheiat armistițiul, și 
noua generație de sportivi-militari 
n-a mai fost trimisă pe front. Am 
putut continua studiile de agronomie, 
in timpul cărora am realizat și „per
formanțe sportive de clasă superi
oară”, la echipele „l’Etoile" din An
tibes și „U.S.R.C.M.” din Cap Martin.

M-am înapoiat în țară cu diploma 
de agronom, dar și cu aceea de 
..maestrul sportului francez". 
București, am preluat postul de 
„centru înaintaș” în echipa Colțea, 
alături de baritonul Nae Secăreanu, 
de la Opera Română, de Puiu Stro- 
iescu. de dr. Pavel etc. ..Academia 
de educație fizică” (A.N.E.F.) mă so
licita să predau cursuri de atletism 
la primele promoții din Dealul Spi- 
rii. Am preferat munca in cadrul 
Ministerului de agricultură. Ia pri
mele ferme-model de stat, care pu
neau pe baze științifice cultura pă- 
mintului. între suliță și sapă, am ales 
Pe cea d:n urmă. Și n-am părăsit 
această unealtă, nici acum. Nu las 
însă nici exercițiile de sport, mai 
apropiate de vîrsta mea. Alerg în 
fiecare dimineață 3—4 kilometri pe 
străzile comunei Băneasa, 
vreme. împrospătîndu-mi 
menținindu-mi 
rețea”.

Și „atletul 
anilor 1917—18 
poartă, după care pornește, 
cu bustul bombat, la culesul tufelor 
de roșii din grădina casei.

...Pentru că agronomul pensionar 
și sportivul activ Constantin Nicu
lescu nu are decît 72 de ani...

pe orice 
plămînii, 

și... tine-sănătatea

complet" din Franța 
ne conduce pînă la 

grăbit,

D. MORARU-SLIVNA

de 
meciuri, 
de box 

opus. în 
Sullivan 
Mitchell.

o-

me Gilmore, pentru a nu contraveni 
legii care interzicea boxul profesio
nist. prezenta „lecții ilustrate c,_ 
box”, în fapt adevărate 
Primul campionat mondial 
desfășurat la Madison a 
1883, pe americanul John 
challengerului său englez 
Poliția new-yorkeză a intervenit, 
prind lupta cu pumnii goi, întrucît 
superioritatea campionului era atît 
de evidentă Incit englezul putea fi 
omorît ! După o lungă perioadă în 
care la Madison s-au înscăunat spec
tacolele de circ, cavalcadele, balurile, 
congresele partidelor politice, re
uniunile atletice — boxul a revenit 
aci abia în 1920, pentru a nu mai 
părăsi locul.

Noua clădire, circulară, de la Între
tăierea celei de a 8-a Avenue cu 
«trăzile 31—33, cuprinde o splendidă 
arenă, cu o capacitate de 20 000 de 
locuri. Acoperișul suspendat pe ca
bluri elimină necesitatea oricărui pi
lon interior, ceea ce firește asigură 
o excelentă vizibilitate de oriunde. 
La construcția noului Madison (inau
gurat în 1968) s-a folosit cea mai 
mare piesă unică de oțel văzută 
vreodată la New York : 96 de tone, 
35 metri lungime, 5 metri lățime și 
1 metru înălțime ; piesa a fost trans
portată cu o remorcă specială cu 
58 de roți !

Construit deasupra celebrei Penn- 
sylvania-Station (una din cele două 
mari gări ale New Yorkului), noul 
Madison are la interior tribune în 
5 rînduri (pentru 17 000 de spectatori) 
și firește loc pentru fotoliile de ring. 
Echipa de box a României a avut 
deosebila șansă de a putea ocupa

r

ARCAN

I
Iapre-

, cele

(lonale de fotbal) : AJUTAȚI-L PE ȘERIF.

s. SPATARU, PREȘEDINTELE 
CLUBULUI SPORTIV METALUL, 
BUCUREȘTI. Intr-adevăr, nu o dată, 
cînd echipa dv. de fotbal a pierdut, 
v-ați exprimat public bunele ; 
eteri despre arbitraj. Ca atare,

Pe fundalul noului centru sportiv 
new-gorkes Madison Square Gar
den, iată imaginea vizitei pe care 
ne-au făcut-o in sală foștii cam
pioni mondiali Carmen Basilio 
(mijlocie) ți Petey Scalzo (pană) — 

In prim-plan, tn stingă

I
I
I
I

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Știrea 
că Pele a devenit noua vedetă a fil
mului brazilian, v-a inspirat un ca
tren (reușit) :

I
Pe ecran, acest sportiv
Reușește ca să placă,
Fiindcă, în definitiv,
Face-acelașt lucru : ..1oa<’^a !

I
I
I
I CLUJ. 1) Nu m-ara

I
I
I
I
I
L

IOSIF SUTH, 
gindit să-mi întocmesc și asemenea 
evidente, dar, probabil că ceea ce au 
realizat ceferiștii din orașul dv., în 
meciul cu Jiul, două autogoluri care 
au decis rezultatul, reprezintă un... 
record greu de egalat. 2) Ne între
bați dacă a mai existat la noi un 
meci în care s-au acordat patru lo
vituri de la n metri ? Cred că 
De fapt, Iosif Ritter n-a făcut 
ceva decît să-și bată propriul 
record,' stabilit cu doi-trei ani 
urmă la București, într-un meci 
namo—Universitatea Cluj, în care a 
dictat trei lovituri de la 11 metri. Și 
N. Cursaru are în palmaresul său o 
asemenea performanță : trei penal
ty uri acordate intr-o întllnire între 
Progresul și U.T.A.

VALERI U COMES. CONSTANȚA. 
Aveți și... n-aveți dreptate. Unui ar

apărut mica fan- 
oboi și cimpoaie, 
și fuste cadrilate

două șiruri de scaune in sectorul bi
letelor de 30 de dolari locul, cu pri
lejul meciului pentru campionatul 
mondial al categoriei ușoare dintre 
scoțianul Ken Buchanan șl paname
zul Ismael Laguna. Șansa ne-a fost 
de fapt creată de unul dintre con
ducătorii pasionați ai boxului amator 
american, Harry Forbes, ziarist spor
tiv și unul din promotorii marelui 
cotidian new-yorkez „Daily News".

Dincolo de meciul infernal 
care am asistat, cu 15 reprize de 
cleștare fără menajamente, între 
iatul blond din Edinburgh care 
pregetat să îmbrace chiloți „ecosez 
și foarte brunetul său oponent din 
zona celebrului Canal, — ne-au atras 
atenția alte aspecte care transformă 
o gală de box într-un spectacol artis
tic, cu nenumărate mijloace de fixa
re. Intrarea succesivă a protagoniști
lor în arenă a fost precedată de de
monstrația sonoră și extrem de co
lorată a unor orchestre tipice. întîi 
a fost taraful panamez, cu trompetă 
și macumba. însoțit de galeșe fete 
unduindu-șl trupurile în fustele crețe 
suprapuse. Apoi a -
Iară scoțiană, cu 
cu căciuli înalte 
(kilturi) pînă la goliciunea genun
chilor. După un consemn impus de 
televiziune, aceste două orchestre 
s-au întrecut cu rîndul, sub tirul 
reflectoarelor, în cele 14 reprize ale 
meciului, atițind talazul de steaguri 
panameze din arenă, instigind corul 
folcloric scoțian improvizat în tri
bune. Se fumează în sală, dar nu 
se simte. Se mănîncă hot-dogs, un 
cîrnat prins între două felii de pline 
și uns 
băuturi 
fluieră, 
ring și 
ghează 
încheierii partidei cînd cîțiva dintre 
ei urcă în colțurile ringului pentru 
a stăvili entuziasmul unora 
tima altora.

Se spune că orice boxer 
bisează «ă ajungă măcar o 
Madison Square Garden, 
echipei naționale de box a Româ
niei au avut norocul de a păși în 
arena aceasta (pe care înainte au 
cunoseut-o doar Toma Aurel și Milică 
Theodorescu) șl au avut surpriza de 
a găsi, nu un templu al pugilismului, 
ci sediul unei înfloritoare industrii a 
spectacolului. De săptămîna viitoare, 
aci va patina Peggy Fleming cu an
samblul „Holiday On Ice”...

Victor BANCIULESCU

cu dresuri picante, se beau 
răcoritoare. Se țipă șl se 
iar polițaii cu spatele la 

cu fața la tribune suprave- 
ordinea. pînă în momentul

sau pa-

în lume 
dată la 

Membrii

bltru care nu acordă un penalty, la 
scorul de 1—1, cum a fost cazul Iul 
N. Petriceanu, în meciul U.T.A.-- 
A.S.A. Tîrgu-Mureș, ar trebui să i 
se scadă mai mult decît o stea, chiar 
dacă în rest arbitrajul a fost bun. 
Dar această greșeală de arbitrai. în 
defavoarea fotbaliștilor de la Tirgu 
Mureș, apare mai puțin hotărîtoare, 
în condițiile unul meci încheiat cu 
scorul de 5—1. Evident, problema se 
poate pune șl altfel : mal... zburda 
U.T.A., dacă în minutul 36 A.S.A. 
Tîrgu Mureș ar fi condus cu 2—1 ? 
Unde-1 adevărul 7 Cu un singur gest, 
indicînd punctul de la 11 metri, N. 
Petriceanu, considerat unul dintre 
bunii noștri arbitri, ne-ar li dat un 
răspuns exact intr-o problemă pe 
care acum o abordăm prin interme
diul presupunerilor.

H.H., REGHIN. 1) „Văztnd că unii 
dintre cititori, vă trimite epigrame, 
m-am gindit să vă trimit și eu două". 
Cei mai mulți, Insă, nu ne trimit. 
De ce n-aț: urmat exemplul aces
tora. și v-ațl luat după ceilalți 7 în 
schimb, am reținut unul din 
mele" de actualitate :

Angelo Niculescu (care are o 
siune grea în alcătuirea echipei
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FOTBALUL
TIMIȘOREAN1

CU CULMILE
SI ABISURILE LUI
1

sau a 
paginile aces- 
care, cu tre- 

uitat, dar ps 
cu drag, cu

Ca rezultat al unei munci intense, 
desfășurate pe parcursul a cinci ani, 
în care timp a răsfoit 150 000 de e- 
xemplare de ziare tipărite de-a lun
gul anilor, un redactor al ziarului 
timișorean „Szabad Szo”, Iosif Du- 
daș, a dat viață unei lucrări de mare 
amploare care va stîrni un viu in
teres în rîndurile iubitorilor de fot
bal din țara noastră.

Este vorba de cartea, în curs de 
apariție, „Timișoara, leagănul fotba
lului românesc". Cei care au trăit 
sau au auzit despre epoca glorioasă 
a Chinezului, a Politehnicii 
C.F.R.-ului, vor găsi în 
tei monografii date pe 
cerea timpului, le-au 
care Ie vor reintîlni 
nostalgie.,.

Așa cum subliniază prof C. Balița, 
în prefața lucrării. Timișoara și fot
balul sînt două cuvinte inseparabile, 
deoarece de orașul de pe Bega sint 
legate nume intrate în istoria fotba
lului nostru: Bindea, Kotormani. De- 
heleanu, Dobay, Burger etc. în 
migăloasa sa muncă de documen
tare, autorul a fost, de altfel, ajutat 
de acești mari fotbaliști de altădată, 
care au contribuit efectiv la redac-

tarea multor capitole ale cărții.
Iată titlul cîtorva capitole din a- 

ceastă lucrare cu indicația, în pa
ranteză, a semnatarilor lor :

Pionieratul fotbalului timișorean. 
Șase medalii de aur pe steagul alb- 
violet (Emerich Vogi, Rudolf Wetzer, 
Mihai Taenzer). Pentru 1 200 lei s-a 
renunțat la apărarea titlului de cam
pioană (Rudolf Zombory), Debutul 
senzațional al Ripensiei in .divizia 
națională A (Ștefan Dobay). Ăl pa
trulea titlu de golgeter al lui Dobay 
(Alexandru Schwartz). Anul cel mai 
bogat în succese (Andrei Rădulescu). 
Din nou cu două echipe în divizia 
A (Emil Vasilichioaie). Cea mai mare 
surpriză a diviziei A : retrogradarea 
echipelor Locomotiva București și 
Știința Timișoara (Simion Andreescu), 
Ceasul „Schaffhausen" pe mina lui 
Ciosescu (loan Ciosescu) C.F.R. Timi
șoara, în divizia C (N'icolae Fodor)

I
I
I
I

cc ne scrieți privitor la arbitrajul bri
găzii conduse de N. Mogoroașe, in 
meciul Chimia Rtmnicu Vilcea—Me
talul probabil că sînt întemeiate, 
măcar in parte. Am putut afla Șl eu, 
de pildă, că, intr-o acțiune de gel. 
jucătorul dv., Radu Troi, a fost oprit 
sa concretizeze, pe motiv de ofsaid, 
deși nici vorbă n-a fost de o aseme
nea poz!ție. Mal mult, însă, decit să 
vă bat pe umăr șl să vă spun „trece 
și asta !“, nu văd ce aș putea face. 
Așa-i fotbalul, cu supărări, cu greșeli 
de arbitraj, cu... memorii etc. etc.

I
I

I
Ing. BARBU DELEANU, IAȘI. 1) 

„N-am nici o pretenție de noutate, 
totuși mi se pare curios că nu se 
face nimic in direcția aceasta. Dacă 
există un golgeter, care marchează 
cele mai multe goluri, de ce n-ar fi 
și un... goalreciveț, care primește 
cele mai puține goluri 7“ S-ar putea 
institui șl un asemenea titlu. Dar ce 
facem cu portarii di ia C.F.R Cluj 
sau Crișul ? Chiar daeă ar fi mal 
buni decit Zamora, șl tot n-ar de
veni vreodată... goalreclver 1 2) Cu 
plăcere.

I
I
I
I

Ilustrații : N. CLAUDIU I
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Astăzi, la Constanța
JJ

In ziua de miercuri 22 septembrie 
va avea loc o nouă etapă a «Cupei 
României". Iată programul stabilit de 
F.R. Fotbal :

Minerul Gura Humorului — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc, Foresta Făl
ticeni — Textila Botoșani. I.T.A. Paș-

Meci amical

STEAUA - RAPID 2-0 (0-0)
Pentru 9 folosi din plin perioada 

de pauză prilejuită de întîlnfrile In
ternaționale In care sînt angrenate 
echipele naționale, formațiile Steaua 
și Rapid s-au întilnit ieri pe stadio
nul Ghencea. în ciuda timpului ne
favorabil șl a terenului aproape Im
practicabil. meciul a fost viol, cu 
faze dinamice la ambele porti. După 
o repriză albă, ca joc și scor. In cea 
de a doua steliștii cu o pregătire 
fizică superioară, pasînd mai mult, 
căutînd cele mat simple formule de 
atac, au reușit să cîștige cu scorul 
de 2—0. Rapidlștil au dat o ripostă 
viguroasă. Au marcat : I. Constantin 
(min. 52) și Aelenei (min. 80). 
STEAUA : Coman (Haidu) — Hăl- 
măgeanu, Clugarin. Negrea. Micloș, 
Savu Mlrcea. Dumltriu III, Vlad, 
Aelenei, Ion Constantin (Ion Ion), 
Marcu. RAPID : Rămureanu — O- 
mer Boc, Nită (Grigoraș), CIncă, 
Rotaru (Dobre), Neacșu (Badea), 
Tal. Adam. Octavian lonescu, Lăză- 
rescu (Medianu).

Florin SANDU 
și D. NEGREA

câni — Victoria Roman, Petrolul Moi- 
neștl — Textila Buhuși, A.S.M. Tecuci 
— Viitorul Vaslui, Viitorul Brăila — 
Constructorul Galați, Dunărea Tul- 
cea — Cimentul Medgidia, I.M.U. 
Medgidia — Marina Mangalia. Elec
tronica Buc. — Celuloza Călărași, 
Vulcan București — Voința București. 
Olimpia Rm. Sărat — Gloria Buzău, 
I.R.A. Cimpina — Carnati Sinaia, 
Petrolistul Boldești — Sirena Bucu
rești. Dacia Pitești — Comerțul Ale
xandria Petrolul Tîrgoviște — Auto
buzul București Unirea Drăgășani — 
Oltul Slatina. Progresul Corabia — 
Dunărea Calafat. Electrica Reșița — 
Metalul Tr. Severin. Laminorul Nă
drag — Minerul Lupeni, Unirea Tom
natic — Minerul Bocșa, Olimpia
Arad — Minerul Teiiuc. Minerul
Ghelar — Pandurii Tg. Jiu, MInaur
ZIatna — Metalul Copșa Mică, Toci
torul Baia Mare — Unirea Zalău.
Minerul Strimbu Răiut ~ Minerul 
Baia Sprfe, Minerul Cavnic — Vic
toria Cărei, Soda Ocna Mureș —

Arleșul Cimpia Turziî, Ind. alrmel 
Cîmpia Turzii — Dermata Cluj, Tex
tila Odorheiul Secuiesc — Viitorul 
Gbeorghieni, Oltul Sf. Gheorghe — 
Metrom Brașov. Carpați Brașov — 
Tractorul Brașov, Independența Si
biu — A.S.A. Sibiu.

Meciurile vor începe la ora 15,30. 
în caz de egalitate, jocurile vor fi 
prelungite cu 2 reprezie a cite 15 
minute. Dacă și după prelungiri, ega
litatea se menține, se califică pentru 
etapa următoare echipa aflată în 
deplasare. Dacă echipele sînt din 
aceeași localitate, dar de categorii 
diferite, se califică echipa de cate
gorie inferioară, iar dacă sînt de 
aceeași categoria se recurge la exe
cutarea loviturilor de la 11 m.

FARUL KAIRAT
ALMA-ATA

Astăzi îșl tncepe turneul în 
(ara noastră echipa Kairat 
Alma-Ata. Fotbaliștii sovietici 
vor fntilni, la Constanta, echi
pa locală Farul. Reamintim că 
miercuri Kairat Alma-Ata va 
inttln! la Bncureșii o selecțio
nată divizionară, In deschidere 
la partida din cadrul campio
natului european dc tineret din
tre formațiile României șl Fin
landei.

Azi, pe Dinamo
AstăzI, începînd de la ora 11, 

va avea loc partida internațională 
dintre Dinamo București șl Du- 
nav Ruse. Meciul se va desfășura 
pe terenul central.

Începînd de la ora 9.30 tot la 
parcul sportiv Dinamo, pe terenul 
III, lotul de tineret va întîlni în- 
tr-un Joc de verificare echipa de 
tineret-rezerve a clubului Dinamo.

Meciul Poiana Cimpina—Metalul 
Plopenl se dispută la... București

Întrucît Poiana Cîmpina are te
renul suspendat, partida sa cu 
Metalul Plopenl ee va disputa în 
Capitală, astăzi, pe terenul Poli
tehnica, cu începere de la ora 
12.30.

Selecfie pentru

copii la Voinfa
B).

Lacul
9 1 Bucu-

ATLETISM! Stadionul 
Republicii, de Ia ora 161 e- 
diția a XX-a a campionate
lor internaționale ale Româ
niei.

BASCHEȚI Teren Flo- 
reasca, de la ora 91 Uni
versitatea Buc.—Comerțul
Tîrgoviște (m), Î.E.F.S. IT— 
Progresul (f). Academia Mi
litară—P.T.T. (m) (meciuri 
In cadrul diviziei

CAIAC-CANOE I 
Snagov, de la ora
rest!—Sofia (probe de vi
teză — 1000 m).

• FOTBAL i Stadionul Di
namo. ora 11 • Dinamo—Du- 
nav Ruse : ora 9,30 t Venus— 
Unirea Tricolor (feminin); 
ora 9.301 Lotul de tineret 
— Dinamo tin. rezerve (te
renul III).

Stadionul Progresul, ora
II ! Progresul București— 
Politehnica Galați (divizia 
B): ora 131 Progresul Bucu
rești—Politehnica Galați (Ju
niori) ;

Stadionul Metalul, era 
11.30! Metalul București— 

S N. Oltenița (divizia B) 1
Stadionul Politehnica, ora 

12.30! Poiana Cîmplna—Me
talul Plopenf (divizia B) 5

Terenul Autobuzul ora 11 i 
Autobuzul București—Uni
rea Tricolor București (divi
zia C);

Teren Sirena, ora 11 • Si
rena București—T. M. Bucu
rești (divizia C):

Terenul Laromet. ora 11 1 
Tehnometal București—Vo
ința București (divizia

Terenul Electronica,
III Electronica București— 
Dinamo Obor (divizia C) 1

Stadionul 23 August (te
renul IV), ora 131 Steaua 
23 August București—Auto
mobilul Focșani (Juniori);

Stadionul Gluleștl ora 
10.30 I Rapid—Progresul
Brăila (Juniori).

LUPTE i Sala Steaua, 8» 
la ora 101 Tomlstex Con
stanța—Dunărea Galați _ —
Steaua: «ala Dlnamo, 8e la 
ora 101 Constructorul Hu
nedoara—Vulturii Textila 
Lugoj—Dinamo Buc. ? sala 
Progresul, de la era 10 t Mu
reșul Tg. Mures—Metalul 
Tîrgoviște — Rapid Bac., 
triunghiulare tn cadrul pri
mei etape a returului divi
ziei A. libere.

MODELISM1 Centrul 
perlmental

Clubul sportiv Voința București 
organizează*o selecție pentru copii 
In zilele de 21, 22 și 23 septem
brie. Amatorii se vor prezenta la 
stadionul Voința (șos. Pipera, capă
tul tramvaiului 5) în zilele aminti
te, de la ora 9.

Ol
ora

ex- 
___ Băneasa, de la 

ora 8.301 întreceri în cadrul 
„Cupei Tnteraero *71“.

RUGBY i Stadionul Ghen- 
cea, ora 91 Sportul studen
țesc—Gloria • ora 10.301 
Steaua—Grivița Roșie (me
ciuri în cadrul etapei a 
IV-a a camp diviziei A)!_

Teren 
ora 91 
Steaua;

Stadionul
ora 91 Șc. sportiva nr. B— 
Clubul sportiv școlar; ora 
10î Rapid „Aurel Vlaîcu"— 
Olimpia; ora îl 1 $c. spor
tivă Energia—Constructorul 
(meciuri în cadrul campio
natului de Juniori al Capi
talei, seria

TIR i Poligonul Tunari, 'de 
Ia ora 91 întreceri în ca
drul campionatului republi
can (seniori).

Parcul copilului, 
Grîvlța Roșie—

Tineretului (II).

SPORTUL-0 VERIGĂ IMPORTANTĂ 
ÎN EDUCAREA ELEVILOR

La Micfalău, sat mare șl înstă
rit, aflat la circa 20 de km de Sf. 
Gheorghe, noul an de învățămînt 
a fost marcat de un eveniment 
deosebit I dezbaterea Documentelor 
de partid privind Îmbunătățirea 
muncii de educație comunistă. în 
cadrul unei adunări de partid des
chise, profesori și educatori au 
discutat cu însuflețire,, ca între to
varăși pe care gîndurile l-au unit 
în scopul îmbunătățirii muncii 
educativ-politice și profesionale, 
pentru a crește noua generație în 
spiritul eticii socialiste.

Adunarea a dezbătut, printre al
tele, și problema educației fizice 
și sportului ca activități menite 
să contribuie la dezvoltarea armo
nioasă a copiilor, dar și la pregă
tirea lor multilaterală. Practicînd 
gimnastica, înotul, atletismul, vo
leiul sau handbalul, elevii îșl fo
losesc orele de răgaz în mod plă-

LUPTA TREBUIE DUSĂ PÎNĂ LA FINAL
A început să fie tot mal evident faptul că 1—0 

obținut la începutul sau pe la mijlocul unui meci 
nu asigură totdeauna victoria. Iar 0—0 pentru care 
se luptă cîte o formație în deplasare nu acordă 
nici el, în cele din urmă, mult așteptatul punct. 
Dar aceste adevăruri ^înt de multe ori ignorate 
de echipele noastre, care n-au tras încă învățămin
tele necesare din asprele realități ale jocului.

Se face, de obicei, calculul extrem de simplist 
(și în păcatul acesta nu cad numai jucătorii, dar 
și unii antrenori) : „am înscris un gol, acum să 
menținem rezultatul, retrăgînd toată echipa în apă
rare". Sau o altă variantă : „să luptăm cu orice 
preț ca să păstrăm un scor alb".

Din nefericire, toate aceste „soco
teli de-acasă" nu se potrivesc de 
loc cu cele ce se petrec pe teren. 
Experiențe amore au fost făcute nu 
numai în detrimentul cite unei echi
pe de club, dar și pe spatele re
prezentativelor noastre naționale 
(vezi meciul cu Anglia în C.M. din 
Mexic sau cel de la Bratislava, cu
Cehoslovacia, pentru campionatul european). Am
bele ilustrează teza precarității meciului egal, ur
mărit în orice condiții. Cît despre diferența minimă 
cu care se mulțumesc alte echipe, chiar cînd joacă 
„acasă", exemplele sînt și mai numeroase spre a 
le mai înșira aici. N-am văzut, oare, atîtea răstur
nări de situații, în ultimele minute de joc, cînd 
gazdele sau chiar oaspeții conduceau pînă în mi
nutul 80, cu 2—0, pentru ca, la fluierul final, rezul
tatul să ajungă egal și uneori chiar la 2—3 pen
tru adversar ? Și aceasta numai pen’ru că jucă
torii ajunseseră la convingerea prematură că au 
victoria în buzunar și deci nu mai e nevoie să con
sume energie pentru a continua, în același ritm 
susținut, atacurile spre poarta din față. Formula 
stilistică „au stins motoarele* s-a transformat, așa
dar, într-un slogan de loc încurajator pentru poten
țialul de luptă al multora dintre echipele* noastre 
care, considerîndu-se „stăpîne pe situație", încep

să recurgă fie Ia durități nedorite pentru oprirea 
altor atacuri adverse, fie la exercițiile de .demon
strație", prin cunoscuta „caterincă* de la mijlocul 
terenului, spre a-și ridiculiza oponenții de joc. Dar, 
tocmai în momentele acelea de infatuare se în- 
tîmplă ca mingea să le fie răpită de un adversar 
hotărît și transformată în proiectil pentru poarta 
crezută inviolabilă... . . . ,

Echipele noastre nu trebuie să uite niciodată că 
fiecare minut care a rămas de jucat poate să le 
aducă surprize. Favorabile, dacă îucâlorii n-au su
nat demobilizarea înainte de vreme și. continuă să 
lupte pentru fiecare balon, cu aceeași înverșunare 
ca și la începutul meciului. Dar și surprize de-a 

dreptul neplăcute dacă formația 
care a înscris un gol sau două ce
dează inițiativa spre final, datorită 
lipsei de rezistență sau, pur și sim
plu, credulității excesive : 
înainte, nimic nu se mai 
tîmpla". 
deci, ca nici o echipă să

„de-acum 
poale în-

nu-și ba-Se impune, 
zeze jocul pe această ultimă iluzie, mai ales în 
confruntările 
mai modești 
pe stadionul 
fel veleitățile 
puternice.

La polul opus avem exemplul convingător oferit 
de U.T.A., în meciul cu Austria Salzburg, cînd tex- 
tiliștii arădeni nu s-au mulțumit cu o diferență de 
un gol-două, ci au apăsat continuu pe accelerator 
pînă în minutul 90. Așteptăm, cu încredere, ca și 
reprezentativa noastră să procedeze la fel în me
ciul de la Helsinki. Și sperăm că și celelalte echipe 
ale noastre de club, angrenate în cupele europene, 
să ne dea aceleași dovezi de combativitate, in me
ciurile lor retur: Steaua și Rapid la București și 
Dinamo la Trnava.

internaționale, unde adversarii, chiar 
sau foarte modești (vezi partida de 
La Valetta), nu-și abandonează de 

de a ține piept unor echipe mult mai

cut șl util. Toți vorbitorii au fost 
de acord că sportul poate deveni 
o verigă Importantă în formarea 
trăsăturilor omului nou. Profeso
rul de educație fizică Acațiu Fejer 
a arătat că activitatea sportivă 
constituie o bază temeinică de edu
care a elevilor, prezentînd date și 
fapte prin care a demonstrat că 
munca l-a modelat pe numeroși 
elevi. Oricînd a fost nevoie de a 
contribui la realizarea unei acțiuni 
gospodărești, toți școlarii au răs
puns cu dragoste. Astfel, frumoasa 
bază sportivă — compusă din te
renuri de baschet, volei, handbal, 
portic de gimnastică șl sectoare de 
atletism — a fost construită, în 
curtea școlii, prin participarea en
tuziastă a elevilor. La terenul de 
fotbal din sat, cu tribună și club 
sportiv, în jurul cărora s-au plan
tat 35 000 de puieți, copiii și-au 
adus o substanțială contribuție. Ei 
sînt astăzi principalii beneficiari ai 
acestei baze. Avînd la dispoziție 
diverse terenuri, copiii și-au cum
părat echipamentul necesar prac
ticării sporturilor preferate, mulți 
elevi avînd biciclete, schiuri con
fecționate de meșterii din sat, pa
lete etc. Unii dintre ei și-au ame
najat acasă panouri de baschet. De 
12 ani se organizează excursii ciclo
turistice, datorită cărora elevii își 
lărgesc orizontul cunoștințelor. Ce
lor mai buni la învățătură li s-a 
creat anual posibilitatea de a vi
zita, în excursii cicliste, diferite 
țări din Europa.

Copiii sînt receptivi față de tot 
ce este interesant, din care au ce 
învăța. în acest sens s-a amintit 
în timpul ședinței că din inițiativa 
profesorului lor de sport, elevii din 
Micfalău și-au alcătuit un caiet 
cu numele și fotografiile campio
nilor și marilor performeri. Pose
sorii celor mai frumoase caiete sînt 
premiați la sfîrșitul fiecărui an. 
Acest gen de concurs a avut un 
ecou neașteptat, școlarii fiind sti
mulați să urmărească cu regulari
tate publicațiile de specialitate. De 
asemenea, întîlnirea cu maestrul 
emerit al sportului la volei, Eduard 
Derzei, a fost foarte instructivă. în 
fine, gazeta asociației, cuprinzînd 
știri, articole scrise la zi, iar cînd

a fost cazul caricaturi și materiale 
satirice, a popularizat rezultatele 
frumoase și a contribuit Ia reme
dierea deficiențelor.

„Este necesar ca prin ceea ce 
vom întreprinde, spunea în cuvîn- 
tul său Laszlo Forro directorul 
școlii, să consolidăm experiența do- 
bîndită ani de-a rindul și s-o com
pletăm cu acțiuni inedite și atrac
tive, menite să contribuie Ia pre
gătirea copilului pentru viață. în 
curînd, va veni iarna și căminul 
cultural care — să recunoaștem — 
a acordat pînă în prezent întîie- 
tate programului distractiv în dau
na celui educativ, va trebui să o- 
fere un cadru corespunzător pen
tru îndeplinirea indicațiilor tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
date Ia consfătuirea de lucru cu 
activul dc partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice 
și cultural-educative. Cred că spor
tul va ocupa un Ioc de frunte in 
programul de activități al căminu
lui cultural. Organizîndu-se noi în- 
tilnirl cu sportivi cunoscuți, proiec- 
tindu-se filme sportive și inițiin- 
du-se concursuri de șah și tenis 
de masă, jocuri mult îndrăgite in 
comuna noastră, a conchis direc
torul școlii, vom determina pe ti
neri să nu mai stea la... gura 
sobei".

Așa cum a reieșit din discuțiile 
purtate de cadrele didactice din 
Micfalău. tradiția bună va fi men
ținută și dezvoltată. Pornind de la 
principiul că fiecare copil trebuie 
educat în spiritul conștiinței socia
liste, al dragostei pentru patria
sa, conducerea școlii, cea a cămi
nului cultural, organizațiile 
U.T.C. și de pionieri, precum și 
asociația sportivă și-au propus ca 
— printr-un efort colectiv — să 
desfășoare o rodnică Și cuprinză
toare activitate. Adunarea deschisă 
de partid de la școala din Mic
falău s-a înscris în ampla dezba
tere a măsurilor adoptate de con
ducerea partidului în vederea îm
bunătățirii activității politico-ideo- 
logice, de educare 
nistă a tineretului, 
menilor muncii din

marxist-leni- 
a tuturor oa- 
tara noastră.

Traian IOANIȚESCU

VIRGIL ECONOMU

DE CE S-A ÎNTRERUPT JOCUL
DE DIVIZIA C LA CARACAL?

CARTONAȘUL GALBEN

Duminică, la Caracal, a fost pro
gramată partida de divizie C (se
ria a Vil-a) dintre formația locală 
șl Metalul Tr. Severin. Meciul a în
ceput sub semnul superiorității local
nicilor. care în scurt timp au des
chis scorul, apoi au dominat copios, 
înscriind și un al doilea gol, pe cînd 
oaspeții au fructificat o singură oca
zie. încă din primele minute jocul 
a devenit nervos, culminînd cu acte 
de nesportivltate ale jucătorilor VI- 
șan si Căprioru de la Metalul, care 
în min. 14 au fost eliminați de pe 
teren pentru injurii aduse arbitrului 
și adversarilor. Severinenii, văzînd 
că joacă în 9 oameni șl că scorul 
poate să Ia proporții, s-au gtndit să 
uzeze de o clauză a regulamentului 
și anume de aceea care prevede că o 
echipă nu poate juca în mai puțin 
de 7 oameni. Primul care a ieșit de 
pe teren, după o ciocnire cu adversa
rul. a fost jucătorul Jimboreanu. la 
puțin timp i-a urmat Davidescu — 
simulînd o accidentare — apoi a pă
răsit suprafața de joc șl Cîrtoc. A- 
cesta a șchiopătat pînă la linia de 
tușă, tar de acolo, cînd a început să 
fie huiduit de public, a luatro la 
fugă șl nu s-a mat oprit pînă Ia

vestiar. Văzînd că Metalul nu mal 
are pe teren decît 6 Jucători, arbi
trul P. Popescu (Roșiorii de Vede) a 
fluierat întreruperea partidei In min. 
56. la scorul de 3—1 pentru F.C. Ca
racal. Și fotbaliștii de la Caracal au 
trebuit să fie sancționați de către 
arbitru. Jucătorul Mototolea a fost 
eliminat pentru lovirea adversarului.

Replica federației n-a Intîrziat. Co
misia centrală de competiții și dis
ciplină a dat următoarele sancțiuni : 
Metalul Tr. Severin a pierdut Jocul 
respectiv cu 0—3, Iar jucătorii eli
minați au fost suspendați după cum 
urmează : Vișan ~ o etapă, Căprioru 
— 3 etape șl Mototolea — 3 etape.

Deși sintem de-abia la etapa a 
3-a în divizia C. manifestările de 
nesportivltate au început să apară 
ca și fn edițiile precedente ale com
petiției. Duminică, de exemplu, la 
unele jocuri, arbitrii au fost nevoiți 
să aplice sancțiuni drastice, să eli
mine jucători de pe teren. Printre 
cei eliminați sînt Macovei șl Kadar 
de la Soda Ocna Mureș. Țîc de Ia 
Dunărea Brăila ș a. Comisia de dis
ciplină a federației este chemată să 
curme în fașă aceste acte de ne
sportivltate 1 (T. R.).

Mulți dintre spectatorii prezenți 
in tribunele stadionului ..23 August", 
Ia meciul dintre Dinamo București 
și Spartak Trnava, și-au exprimat 
nemulțumirea față de decizia arbi
trului austriac Schiller, care. în pri
mul minut de joc. sancționînd faultul 
comis de Dinu asupra lui Adamec. 
i-a arătat în același timp jucătoru
lui dinamovist cartonașul galben în 
semn de avertisment.

Să precizăm, dintr-un început, că 
reacția publicului a fost nemotivată, 
atacul lui Dinu fiind extrem de dur. 
Dar. înflăcărați de dorința ca forma
ția care reprezenta fotbalul nostru 
să obțină o performanță cit mai 
bună, spectatorii nu s-au împăcat 
cu o decizie potrivnică echipei favo
rite. în plus, sancțiunea complexă 
dictată de arbitru a apărut excesivă, 
prin faptul că ea s-a produs în pri
mul minut de Joc, la primul fault 
al Iuj Dinu.

Pentru terenurile noastre de fotbal, 
o asemenea sancțiune este, intr-ade
văr, neobișnuită. Publicul nostru s-a 
familiarizat cu altă manieră de ar
bitraj. mult mai tolerantă, conducă
torul de joc neapelind la cartonașul 
galben decît atunci cînd un jucător 
se află pentru a doua sau a treia 
oară în culpă (uneori, norma este și 
mai largă I). Cel mai recent exem
plu l-am avut în meciul Rapid —

Dinamo București, foarte bine con
dus. de altfel, de Aurel Bentu. Dar, 
nici el n-a făcut excepție de la re
gulă. avertizîndu-I pe Nunweiller III 
abia la A TREIA manifestare de ioc 
periculos.

Este, cum «puneam, maniera noas
tră de arbitraj. Dar o asemenea ma
nieră se îndepărtează de la litera 
și spiritul regulamentului, fără a 
mai vorbi de faptul că li obișnuiește 
pe jucătorii noștri cu alte precepte 
decît cele dună care se conduce ar
bitrajul internațional. De aici, sur
prize. Cum • fost cea de miercuri...

tir
(Urmare 

din pag. 1)

SAPTAMÎNA SPORTIV. INTERNA
(VJrmart âln pag. tf

în tradiția competițiilor de toam
nă și aflată acum la ediția Ju
biliara, XX — sînt. deschise în 
acest an nu numai unui mare 
număr de concurenți. din patru 
continente, ci și. unui impresio
nant număr de tineri spectatori: 
au fost, astfel, lansate de către 
organizatori 15 000 de invitații 
elevilor și studenților bucureș- 
teni.

Gestul semnifică grija și aten
ția organelor sportive pentru ca 
tînăra generație să aibă acces 
nestingherit pe stadioane, să de
vină parte componentă, activă, a 
fenomenului sportiv,. căpătînd 
acum un sens simbolic,. în săp
tămîna deschiderii noului an șco
lar.

Tn rețeaua de învățămînf tot 
mai extinsă și intrată pe făgașul 
unei temeinice profesionalizări, 
elevii dornici să-și desăvîrșească 
pregătirea, să-și călească trupul 
și mintea în focul disputelor 
sportive, au la dispoziție unități 
specializate : școlile sportive și 
liceele cu program de educație

fizică (cu profil de atletism, fot
bal, gimnastică). Sportul școlar se 
înscrie prin virtuțile «ale forma
tive, educative, în perimetrul de 
răspundere al procesului de în
vățămînt. Rolul său de prim or
din rezultă din sarcinile generale 
pe care le are școala în educa
rea tinerei generații. Toți pro
fesorii, toți antrenorii care lu
crează printre micii sportivi tre
buie să fie specialiști, dar și edu
catori, pentru că procesul de pre
dare a diverselor cunoștințe nu 
poate fi rupt de întregul proces 
educativ.

Unicul țel căruia trebuie să î 
te consacre toți pedagogii este 
creșterea și formarea unui tine
ret multilateral pregătit, intelec
tual și fizic, cu un larg orizont 
cultural-științific, devotat patriei 
și partidului, care îi creează mi
nunate condiții de viață și studiu.

că, în acest interval de timp, 
fotbalistică internă 

Ia rețeaua de 
competițiilor

ORA FOTBALULUI

Nu este un paradox 
bim de ora fotbalului 
acum, cînd campionatul 
naționale A este întrerupt. Pen-

că vor- 
tocmai 
diviziei

fru 
activitatea 
esfe conectată 
înaltă tensiune a competițiilor 
continentale. Debutul echipelor 
noastre de club înscrise în ediția 
1971—1972 a cupelor europene 
a avut loc în săptămîna pe. care 
o consemnăm cu acest prilej De
but contradictoriu, reflectînd fi
del procesul oscilant pe care-l 
parcurg de ani de zile echipele 
noastre fruntașe pe drumul ce 
duce spre consacrarea interna
țională. Avem speranțe pentru 
calificare t U.T.A. — pe baza 
evoluției promițătoare., Steaua — 
în ciuda semîesecului, Rapid în 
virtutea valorificării terenului 
propriu ; dar mai ales avem spe
ranțe legate de campionatul eu
ropean, în care tricolorii încear
că să-si mențină sansele prîntr-o 
victorie netă la Helsinki, în par
tida de miercuri, cu naționala Fin
landei. Am fi 
de mai multe

Campionatul 
orologiul bate 
sperăm că va 
țiifor.

ovut nevoie, însă, 
certitudini.
e întrerupt, dar 
ora fotbalului. Sâ 
fi și ora satisfac-

realizarea unei frumoase performan
țe — 1688 p — ceea ce constituie un 
nou record național pe echipe. RE
ZULTATE : 1. Mariana Feodot (Di
namo) 569 p (pe poziții : 195—193— 
181) — campioană republicani, 2.
Edda Baia (IEFS) 568 p, 3. Veronica 
Stroe (Dinamo) 566 p, 4. Ana Goreti 
(Olimpia) 565 p, 5. Ioana Soare 
(IEFS) 563 p, 6. Marina Vasiliu (Di
namo) 562 p. Pe echipe • 1. Dinamo 
(Mariana Feodot, Veronica Stroe și 
Melania Petrescu 553 p) 1688 p — 
nou record republican (v.r. 1678 p 
era deținut de echipa reprezentativă 
feminină a tării) — campioană repu
blicană. Dinamo II 1648 p. 3. Olim
pia 1621 p.

La senior! (armă standard 3x20 f) 
lupta a fost deosebit de strînsă. pen
tru departajare, la ambele titluri, a 
fost nevoie de baraj. La Individual 
a cîștigat tinărul reprezentant al 
I.E.F.S., Șerban Lnpașcu, Iar pe echi
pe clubul Metalul, avînd în frunte 
Pe N. Rotaru, care a punctat, ca si 
ciștigfitorul, 573 REZULTATE : 1. Ș- 
Lupașcu (IEFS) 573 (199—179—195)
Ia ultima decadă, la poz. genunchi, 
98' — campion republican, 2. N. Ro
taru (Metalul) 573 o (96), 3. Gh. Va- 
silescu (Olimpia) 570 o. 4. M. Antal 
(IEFS) 568 p, 5. M. Ferecatu (Dina
mo) 566 p, 6. D. Vidrașcu (Dinamo) 
565 p. Pe echipe: 1. Metalul (N. Ro
taru, M. Marin 561 p, E. Satala 566 p 
și Gh. Vlădan 547 p) 2247 p — cam
pioană republicană (ultima decadă 
380 p), 2. Steaua 2247 p (375), 3. 
I.E.F.S. 2244 p.

Programul ultimei zile — poligo
nul Tunari, ora 8.30 : armă liberă 
calibru mare 3x40 f (cele mai bune 
performanțe din acest an: P. San
dor — 1147 p, I. Olărescu — 1118 p ; 
campion anul trecut : P. Șandor — 
1150 p). Pistol calibru mare 30+30 t 
(V. Atanasiu — 588 p, D. Iuga — 
587 p, L. Giușcă — 586 p. pe echipe 
Dinamo — 2314 p ; recordman: L. 
Giușcă — 590 p, echipa reprezenta
tivă — 2328 p). La ora 14. va avea 
loc festivitatea de premiere.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO
Puteți participa cu bilete de 2 lei, 5 lei și 15 lei varianta.

Cu variantele de 15 lei participați la toate extragerile. Mai multe 

bilete, mai multe șanse de clștig

AZI Șl MÎINE, ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR

LOTURILE PARTICIPANTE LA BALCANIADA DE LA POIANA BRAȘOV
între 1 și 3 octombrie. Ia Poiana

Brașov va avea Ioc cea de a VIII-a 
ediție a Balcaniadei de tenis de 
masă. Federațiile de specialitate ale 
țărilor participante au comunicat ur
mătoarele loturi de sportivi : Iugo
slavia : Resler, Korpa, Jeler (fete), 
Cordas, Zivanovici. I. Stipancici, Us- 
tovici (băieți) ; Bulgaria • Neikova 
și Ranghelova (fete), P. Velikov, T. 
Velikov, Damianov, Kitov (băieți) ; 
Grecia : Skrivanou, Louka, Marinou, 
Ioanidou (fete). Christodulatos, Dia- 
kakis, Kostopoulos, Profitis, Makris, 
Salatas (băieți) ; Turcia : Dogan, Su- 
zan, Perihan (fete), Cengiz, Vardar, 
Vasil, Timsr (băieți).

Țara noastră va fi reprezentată 
de Maria Alexandru, Carmen Crlșan, 
Maria Corodi, Monica Hariga, LIgia

Lupu, Doina Zaharia, Nicoleta Sni- 
ridon, Camelia Fillmon. Șerban Do
boș!, Gheorghe Teodor, Nicolae Ste- 
lian. Aurei Ovanez, Sergiu Luchian, 
Mihai Ancei, Alexandru Buzescu, 
Ștefan Moraru, Marin Firănescu, Lau- 
rentlu Gheorghiu, Adam Antal. Cri
stian Romanescu, Virgil Sindeanu.

★
în orașul Wroclaw din Polonia 

se vor desfășura campionatele inter
naționale ale acestei țări. La această 
competiție, programată Intre 1 șl 3 
octombrie, vor lua 
cătoare românce : 
Condlcaru sl Ana 
vele noastre vor fi 
norul Ion Pod.

parte și trei ju- 
Lldla Ilie, Elena 
Lunțeanu. Sporti- 
însotite de antre-

BUCHHIA
UNUI PIPAS
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in lume
CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN

Ediția a patra a campionatului balcanic de călărie Turneul memorial „V. Prohaska"

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT I. CIOCOI

TREI MEDALII DE AUR IN PEN ULTIMA ZI
Șl M. BANU

CALIFICAȚI
BELGRAD, 18 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). în pen
ultima zi a campionatului balca
nic de călărie au intrat în com
petiție și specialiștii în proba de 
dresaj. Cei 8 sportivi din Bulga
ria, România, Turcia și Iugoslavia 
au avut de executat figurile progre
siei din cadrul probei „Sf. Gheorghe". 
Lupta pentru supremație s-a dat 
între concurenții români Iosif 
Molnar cu Argint și Nicolae Mi
halcea cu Domino. Ambii au avut 
o evoluție foarte bună în ansam-

D LONEANU

cui II. S-a respectat, astfel, ordi
nea de anul trecut de la Cra
iova. Dumitru Velicu cu Peleș a 
fost întrecut cu numai 5 p de con
curentul bulgar D. Gajdarov cu 
Gram. Avînd în vedere faptul că 
doi dintre component» formației 
Turciei s-au retras, în lupta pen
tru titlul pe echipe au rămas doar 
reprezentativele României și Bul
gariei.

Iată clasamentul la individual i
1. Iosif Molnar (România) cu Ar
gint 1451 p — campion balcanic,
2. Nicolae Mihalcea (România) cu 
Domino 1422 p, 3. T. Gajdarov 
(Bulgaria) cu Gram 1318 p, 4. D. 
Velicu (România) cu Peleș 1313 p. 
Pe echipe : 1. ROMANIA (Molnar, 
Mihalcea, 
pioană 
2609 p.

Pentru
cole juniori, lupta s-a dat 
reprezentanții Iugoslaviei și Bulga
riei. Aceștia din urmă și-au adju
decat titlul. Călăreții noștri s-au 
comportat slab în manșa întîi și 
n-au reușit să refacă handicapul în 
cea de a doua nici față de echipa 
Turciei, ocupînd abia locul 4. Cla
sament 1 1. Bulgaria 28>/2 p — cam
pioană balcanică, 2. Iugoslavia 29 
p, 3. Turcia 581/2 P, 4. România 
721/4 p, 5. Grecia- 83 p. Programul 
de după-amiază a continuat cu 
proba a treia din cadrul concursu
lui complet: obstacolele. Liderul 
după două probe. Dumitru Lonea-

nu (România), cu Atlas, s-a com
portat foarte bine, încheind cursa 
fără nici o penalizare și devenind 
campion balcanic. Clasament! 1. 
Dumitru Loneanu (România) cu 
Atlas — 8 p, campion balcanic, 2. 
V. Sîrdanov (Iugoslavia) cu Finela 
34 p, 3. R. Dokici (Iugoslavia) cu 
Zumbul — 51% p, ... 8. Ion Popa

ÎN SEMIFINALE

Velicu) 2873 p. — cam- 
balcanică, 2. Bulgaria

titlul pe echipe Ia obsta- 
între

I. MOLNAR

(România) cu Valchir — 173 p, 9. 
A. Costea (România) cu Hazlia — 
174% p. întrecerea pe echipe a re
venit Bulgariei urmată de România. 
Programul ultimei zile: proba de 
obstacole pe echipe (seniori).

Emanuel FÂNTANEANU

OSTRAVA, 18 (prin telefon). în
trecerile pugilistice din cadrul 
turneului memorial „V. Prohaska". 
ce se desfășoară în localitate, au 
programat joi și vineri meciurile 
preliminare. în aceste două reu 
niuni au evoluat și cei patru pu- 
giliști români I. Ciocoi, A. Iacob, 
D. Mihalcea, M. Banu.

La categoria cocoș. Ionel Ciocoi 
l-a învins de o manieră categorică 
pe bulgarul Sterjev, un pugilist 
foarte rezistent. Ciocoi a practi
cat un box în continuă mișcare, 
surprinzîndu-și adversarul cu lo
vituri variate, executate în mare 
viteză- în 
pugilistul 
semifinale, 
versar pe 
cia).

Evoluînd
Mihai Banu a obținut o surprin
zătoare dar pe deplin meritată 
victorie, în fața pugilistului so
vietic, Nosov. La începutul ulti
mei reprize, boxerul sovietic a 
abandonat. în semifinală, boxerul 
român îl întîlnește pe 
hoslovacia).

A. Iacob a pierdut, 
lificare, partida cu 
Osztab, iar D.

urma acestei victorii, 
nostru s-a calificat în 
unde îl va avea ca ad- 
Brzokoupil (Cehoslova-

la categoria semigrea,

Kortys (Ce-

prîn desca- 
polonezul 

Mihalcea a fost 
învins la puncte de cehoslovacul 
Cerny.

Gheorghe ILHj'ȚA

executînd cu precizie semi- 
piruetele Ia pas și la galop, schim
bările la galop, oprire-mers îna
poi. Preferat de trei arbitri, care 
i-au acordat un punctaj superior, 
Iosif Molnar cu Argint cucerește 
medalia de aur, întrecîndu-1 cu 29 
p. pe N. Mihalcea, care ocupă lo-

NASTASE
ÎN „PAUZĂ"
PÎNĂ LA

CHARLOTTE

din Statele Unite, 
la Forest Hills, maestrul 
sportului Ilie Năstase se

Reîntors 
exact de 
emerit al __ _
află din nou în patrie. A fost o mo
dificare în programul Inițial al pri
mului nostru tenisman — care urma 
să mal joace la cîteva turnee ameri
cane — și despre aceasta, în rezu
mat, el ne spune următoarele:

„Am plecat de Ia Forest Hills, fără 
să mai joc semifinala de dublu mixt, 
cu Rosemary Casals. Tot programul 
campionatelor internaționale ale 
S.U.A. a fost perturbat din cauza 
ploilor, astfel că ar fl trebuit să aș
tept prea multe zile la New York, 
în plus, partenera mea era angajată 
în alte două probe — simplu și 
dublu feminin — astfel că aveam 
motive să cred că ea nu va concura 
cn toate forțele disponibile, mena- 
jîndu-se pentru finalele în care 
nuse deja calificarea.

Iată cîteva dintre motivele 
m-au determinat să-mi schimb 
gramul, revenind mai curînd In . 
Trebuia să mai joc în două san trei 
turnee din Marele Premiu-FILT, po 
coasta de vest a S.U.A., dar am re
nunțat și la acestea. Se juca pe cl-

obți-

care 
pro- 
țară.

Clasamentele Marelui Premiu- 
FILT (după turneul de la Forest 
Hills) arată astfel :

MASCULIN : 1. Smith (S.U.A.) 
167 p ; 2. NASTASE (Romania) 
122 p ; 3. Kodes (Cehoslovacia) 
112 p ; 4. Franulovicl (Iugoslavia) 
99 p : 5. Newcombe (Australia) 
89 p : 6. Barthes (Franța) 76 p ț 
7. Richey (S.U.A.) 75 p ; 8—9.
Rosewall (Australia) șl Graebner 
(S.U.A.) 70 p ; 10. Okker (O-
landa) 60 p.

FEMININ : 1. King (S.U.A.) 
146 p ; 2—3. Court șl Goolagong 
(Australia) 106 p ; 4. Dure (Fran
ța) 89 p ; 5. Gourlay (Australia), rșo —

ment sau gazon, deci pe alte terenuri 
decît la Charlotte, unde vom fi (n.n. 
la 8-10 octombrie) pentru finala 
„Cupei Davis". Am considerat că este 
mai bine să-mi iau un timp de odih
nă, Înaintea grelelor partide care ne 
așteaptă in Challenge-round.

După cîteva zile de „reiache”, re
iau pregătirile — împreună cu cei
lalți colegi din reprezentativă — la 
București, pe terenuri cu zgură. Este 
mai mult ca sigur că nu voi apărea 
în campionatele naționale (n.n. 
încep luni), sau în alte partide 
ciaie, pină la Charlotte".

Deci — tragem concluzia — 
la Challenge-round: relaxâre, 
gătiri, speranțe...

care 
ofi-

pînă 
pre-

SELECȚIONATA ROMÂNIEI A OCUPAT LOCUL VIII
ESSEN, 18 (prin telefon). Favo

ritele ediției a XVII-a a campio
natului european de baschet, re
prezentativele U.R.S.S. (deținătoa
rea titlului) și Iugoslavia (cam
pioană mondială) au cîștigat la 
scoruri categorice meciurile sus
ținute vineri seară, în semifinalele 
competiției. Sportivii sovietici, în 
frunte cu Paulauskas, Serghei 
Belov și Zarmuhamedov, au făcut, 
din nou, demonstrație de îndemî- 
nare și precizie în aruncările la 
coș, învingînd, în final, echipa 
Italiei cu 93—66 (48—29). De la 
italieni, doar Seraffini si Bisson 
au făcut față adversarilor, ceilalți 
jucători evoluînd cu timiditate.

Și selecționata Iugoslaviei a fă
cut o partidă magistrală, între- 
cînd pe cea a Poloniei cu 100— 
75 (51—36). Formația reputatului
antrenor Zeravica manifestă o 
formă excelentă și se pare că, de 
astă dată, se află mai aproape ca 
oricînd de țelul său de mai bine 
de un deceniu: cucerirea titlului 
continental. O impresie extraordi
nară a produs-o gigantul Ciosici 
(2,10 m) care, de pildă, a smuls 
aplauze Ia scenă deschisă printr-o 
acțiune de mare spectacol: după 
ce a „lipit" de panou mingea a- 
runcată de un baschetbalist polo
nez, a sprintat pe contraatac, a 
driblat cîțiva adversari și a înscris 
cu două miini de deasupra ine
lului. Echipa Poloniei a fost net 
depășită, sub toate aspectele. Cele 
mai multe puncte au fost înscrise 
ele Ciosici (20), Plecas (18), Simo- 
novici (16), Knezevici (13) pentru 
Iugoslavia, respectiv Jurkiewicz 
(24) și Dolczewski (15).

Cît privește sportivii români, ei 
s-au comportat nesatisfăcător în 
intîlnirea cu team-ul Cehoslova-

clei, manîfestînd Insuficientă com
bativitate ți părînd obosiți. Supă
rătoare 
evoluția 
nu au 
cît pe 
puncte.
un component al selecționatei ro
mână nu a părăsit terenul, pen
tru cinci greșeli personale, reflectă 
clar modul în care s-a „luptat" 
în apărare- Doar Diaconescu me- 

evidențiat deoarece, 
încă în tratament 

suferită în meciul 
jucat bine și a în- 

Baschetbaliștii

a fost, în primul rînd, 
jucătorilor înalțl, care 

reușit să-l „țină" cît de 
Zidek, autorul a 44 de 
De altfel, faptul că nici

rită să fie 
deși se află 
după lovitura 
cu Polonia, a 
scrie 19 puncte, 
cehoslovaci nu au excelat, dar au 
dovedit, totuși, o oarecare revenire 
de formă. Punctele acestei for
mații au fost marcate de Zidek 
(44), Brabanec (5), Kos (10), Zed- 
nicek (6), Konopasek (4), Novicki 
(2), Baroch (2), Ruzicka (14).

Continuînd să se comporte sub 
nivelul obișnuit, selecționata țării

noastre a părăsit terenul învinsă 
ți tn ultimul meci disputat tn ca
drul acestei ediții a C.E. Ieri seara, 
baschetbalîștli români au tntîlnit 
selecționata Spaniei de care au fost 
întrecuțl cu 71—86 (40—45), la ca
pătul unui joc în care echipa noas
tră a părut obosită, fără moral. 
Autorii punctelor I Popa (8), Geor
gescu (4), Chivulescu (4), Pîrsu (1), 
Savu (2), Albu (18), Dragomirescu
(7) , Diaconescu (9), Cîmpeanu (6), 
Tarău (4), Oczelak (8) pentru Ro
mânia ; A. Martinez (6), Ramos (8), 
V. Martinez (2), Margall (8), Rullan
(8) , Santillana (10), E. Rodriguez 
(4), Buscato (7), Sagi-Vella (4), 
Luyk (13), Brabander (16). Au con
dus cu greșeli M. Jahoda (Ceho
slovacia) și R. biebsch (R.F.G.). în 
acest fel, reprezentativa României 
a ocupat locul 8, iar cea a Spaniei 
locul 7.

în meciul pentru locurile 11—12 I 
Israel—Turcia 84—74 (48—39).

MUNCHEN, 18 (Agerpres). — Co
misia europeană a federației inter
naționale de baschet, întrunită la 
Essen, a stabilit ca la viitoarea edi
ție a campionatelor europene mas
culine să fie calificate din oficiu 
primele opt clasate în actuala edific 
a „europenelor” din R.F. a Germa
niei. Printre echipele calificate direct 
pentru campionatele ce vor avea loc 
în anul 1973 Ia Barcelona se numără 
și selecționata României.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

rea sa: cu 16,84 a redevenit record- 
menă în acest frămintat sezon. 
Deasupra tuturor acestor rivalități a 
fosts Mariane Adam care a cucerit 
detașat primul loc.

REZULTATE: 1. Mariane Adam 
(R.D.G.) 17,76 m; 2. Inge Frederich 
(R.D.G.) 16,86 m; 3. Ana Sălăgean 
(România) 16,84 m — nou record; 
4. Valentina Cioltan (România) 16,15 
m; 5. Mihaela Loghin (România) 
15,21 m; 6. Maria Lenska (Polonia — 
Gwardia) 14,47 m.

VICTORIE EX-EQUO I
Curioasă situație la 400 m băieți : 

doi concurenți (Constantin Stan — 
România și K. Onisiforou — Grecia.) 
pe primul loc! Cum a fost posibil ? 
La această probă, ca și la alte aler
gări. a devenit o obișnuință a atle
tismului internațional să se alerge 
serii contratimp. Așa se face că în 
seria I a terminat învingător Oni
siforou cu 47.9, iar în cea de a doua 
Constantin Stan cu același rezultat. 
Cum confruntarea n-a 
fotografia nu și-a mai putut spune 
cu vîntul.

REZULTATE: 
Stan (România) 
(Grecia) 47,9; 3. 
nia) 48.0; 4. Gh. 
48,5; 5. Al. ~' 
48,7; 6. “ . ...
Honved) 48,8.

BUFANU Sl-A EGALAT 
RECORDUL

Valeria Bufanu a fost la un pas 
de un nou record. Dacă vîntul ar fi 
fost mai blind (2.3 m pe secundă, 
din față), dacă concurența ar fi fost 
mai puternică, excelenta noastră at
letă ar fi reușit cu siguranță să ob
țină 12,8 — 12,7. Așa, la capătul 
unei curse în care adversari i-au 
fost doar vîntul și acele cronome- 
trului, Valeria a trebuit să se mul
țumească cu 12,9 în proba de 100 
m g, performanță cu care egalează 
recordul României.

REZULTATE: 1. Valeria Bufanu 
(România) 12,9 — record egalat; 2. 
Grajina Rabsten (Polonia) 13,7; 3. 
Valeria Biduieac (România) 14,6; 4. 
Laszlonâ Gal (Ungaria — Honved) 
14,7.

FINIȘ STRTNS LA 1 500 M
Grea a fost misiunea semifondiș- 

tilor! Parcă tn timpul probei lor e 
plouat mai tare, parcă vîntul a bătut 
cu mai multă putere. Totuși, lupta a 
fost frumoasă, finișul foarte dispu
tat. A cîștigat belgianul Herman 
Mignon la capătul unor lăudabile 
eforturi.

REZULTATE: 1. Herman Mignon 
(Belgia) 3:55,9; 2. Klaus Peter Jus
tus (R.D.G.) 3:56,5; 3. Dieter Nagel 
(R.D.G.) 3:58,2; 4. Dumitru Nicolae 
(România) 3:58,3; 5. G. Apostopouios 
(Grecia) 3:58,5; 6. Săndor Szatmări 
(Ungaria — Honved) 3:58,7.

fost directă,

Constantin 
Onisiforou

1—2. 
și K.

Tudor Puiu (Româ- 
Petronius (România) 

Sălcudeanu (România) 
Janos Arady (Ungaria —

Finiș în cursa de 100 m g. Valeria Bufanu încheie disputa cu vintul și acele cronometrelor...

BRAVO ILEANA SILAI!
în zilele premergătoare ,internațio

nalelor", antrenorul clujean Gheorghe 
Biro ne avertizase că o vom putea 
vedea pe eleva sa. Ileana Silai. așa 
cum n-am mai văzut-o încă nici
odată. „Adică — am întrebat noi — 
vrea să doboare recordul lumii?". Biro 
nu ne-a mai răspuns, A zimbit doar, și 
atit !

De aceea 
s-o vedem 
spunem că 
dreptate. Silai a pornit puternic, hotă- 
rîtă pentru un rezultat mare. La ju
mătatea cursei avea un avans con
fortabil asupra urmăritoarelor sale, 
avans care creștea cu fiecare sută de 
metri- La intrarea în ultima linie 
dreaptă, vîntul a luat-o însă în pri
mire, încetinindu-1 vizibil alergarea șl 
făcînd-o parcă să bată pasul pe loc. 
Și totuși: un 
2:01.1.

— Am fost 
rezultat mare, 
cord mondial, 
N-am putut șl sincer îmi pare foarte 
rău, Vîntul însă a fost mult prea 
puternic. Sint în formă bună șl Ia 
concursul de miercuri, dacă vremea 
va fi bună, cred că voi putea obține 
un rezultat sub două minute.

REZULTATE: 1. Ileana Silai (Ro
mânia) 2:01,4 — nou record; 2. Ma
ria Sikora (Austria) 2:07,7, 3- Rafira 
Fița (România) 2:08,5, 4. Crete An
dersen (Norvegia) 2:08,5, 5. Martine 
Duvivler (Franța) 2:08,6, 6. Crystina

am șl fost foarte curioși 
pe Silai. Și trebuie să 
Gheorghe Biro a avut

nou record național:

decisă să realizez un 
poate chiar un nou re
ne-a spus Ileana Sila!.

La Torino și Reggio Emriia

REPREZENTATIVELE DE VOLEI ALE ROMÂNIEI
VOR LUPTA PENTRU CALIFICAREA LA 10.

Campionatele europene de volei, care 
încep joi în Italia, constituie pentru re
prezentativele de băieți șl fete ale țârii 
noastre un eveniment de importanță in
discutabilă. Fetele abordează C.E. cu 
gîndul Ia Olimpiada de la Mdnchen, 
Iar băieții, care mal au o șansă la turne
ul preolimpic de calificare, vor încerca 
să șl-o asigure tacă de pe acum ta dîrza 
dispută cu echipele Italiei (în serie). 
Cehoslovaciei, Poloniei, Ungariei sau 
Iugoslaviei. Este și motivul pentru care 
ambele noastre „naționale" s-au pregă
tit cu mal multă atenție în acest an. 
Cea feminină deși a păstrat, ta mare, 
nucleul prezent la mondialele de anul 
trecut, șl-a îmbunătățit simțitor capaci
tatea de joc, lucru demonstrat ta vară 
șl de rezultatele obținute ta fața celor 
mal puternice echipe din lume. în schimb 
în cea masculină s-a renunțat la majo
ritatea voleibaliștilor care ne-au re
prezentat la mondiale, fiind chemați în 
lot jucători tineri, valoroși.

Iată loturile probabile pentru C.E.« 
Masculin — wniiam Schreiber (29 de 
ani — 1,89 m) — căpitanul echipei, Ga
briel Udișteanu (26 — 1,91), Marian Sta- 
mate (28 — 1,86), Gyula Bartha (25 — 
1,86), Cornel Oros (21 — 1,90), Laurențiu 
Dumănoiu (20 — 1,94), Mircea Codol (19 
— 1,98), Cristian Ion (21 — 1,86), Romeo 
Enescu (20 — 1,90), Cornel Păduraru (23 
—1,90), Viorel Băla? (20 — 1,84). Antrenori 
sînt Nicolae Sotir, Aurel Drăgan șl Paul 
Brașoveanu. FEMININ s Eugenia Rebac 
(27 — 1,60) — căpitan, Rodica Popa

(21 — 1,78), Florentina Itu (M — 1.77), 
Aurelia Ichim (24 — 1,77), Marla Baga 
(22 — 1,76), Mariana Popescu (22 — 
1.78), Gabriela Popa (21 — 1,74), Maria 
Cengher (21 — 1,76), Venera Zaha- 
rescu (21 — 1,78), Ana Chirițescu (26 — 
1,64), Carolina Haturâ (26 — 1,70), Eva 
Kledn (20 — 1,70). Antrenori 1 Nicolae 
Roibescu șl Nicolae Meadu.

Reprezentativele noastre vor evolua to 
seriile de la Torino (băieții) șl Reggio 
Emilia (fetele).

Iată șl programul seriilor to o» re e- 
voluează echipele române 1

TORINO (Seria E, masculin)
23 septembrie, ora 21: ITALIA-ROMA-

NIA ; Finlanda — Grecia
24 septembrie, ora 21 : Italla-Flnlanda; 

ROMANIA-Grecla
25 septembrie, ora 21 e Italla-Grecla 

ROMANIA-Flnland*

Jabczyncka (Polonia) și Natalia An
drei (România) 2:11,5.

MAI MULT NU SE PUTEA
Dintre cele 14 probe de ieri săritura 

cu prăjina a suferit cel mai mult de 
pe urma condițiilor atmosferice. De-a 
lungul celor aproape trei ore cît a 
ținut întrecerea, concurenții au tre
murat de frig, au fost vizibil deran
jați de vint în timpul lucrului la șta
chetă, palmele le alunecau pe prăji
nile umede etc

REZULTATE : 1. Romuald Mu-
ravski (Polonia) 4,80 m, 2. Vladimir 
Kiskun (U.R.S.S.) 4,70 m. 3. Nichi- 
for Ligor (România) 4,70 m, 4. Cristian 
Ivan (România) 4,40 m, 5—6, Fl. Co- 
man (România) și Constantin Lihu 
(România) 4.30 m.

PERJA, REDIVIVUS
După un sezon In care n-a mai 

concurat la nivelul anului trecut, Ni
colae Perța a evoluat ieri excelent, la 
cea mai bună valoare a sa, în veci
nătatea recordului țării.

REZULTATE : 1. Nicolae Perța (Ro
mânia) 13.9, 2. Alejandro Casanas 
(Cuba) 13,9, 3. Viorel Suciu (Româ
nia) 14,0, 4- Iuri Podtergera (U.R.S.S-) 
14,1, 5. E. Vasiliou (Grecia) 14,2, 6. 
Lorand Milassin (Ungaria) 14,2, 7.
Juan Morales (Cuba) 14,2.
CORBU N-A AVUT PROBLEME

Pe flșia de tartan de la triplu, alu
necoasă ca o oglindă de gheață, Carol 
Corbu, favorit Indiscutabil al probei, a 
fost nevoit să concureze cu foarte 
multă atenție pentru a nu se acci
denta. Evidenta diferență de valoare 
dintre el și adversarii săi, l-a pus la 
adăpost de orice surpriză.

REZULTATE: 1. Carol Corbu (Ro
mânia) 16,30 m, 2. Mihail Joahimo- 
wski (Polonia) 15,54 m, 3. Vasile Du
mitrescu (România) 15,52 m, 4. Juan 
Velasquez (Cuba) 15,45 m, 5. Eremla 
Rotaru (România) 15,08 m, 6. Miklos 
Balogh (Ungaria) 14,95 m«

UN FINALIST OLIMPIC?
Recordmanul nostru Alex. Muntea

nu a avut un start excelent în fi
nală Ia 100 m șl pînă la jumătatea 
distanței se afla pe primul plan al 
întrecerii. Dar pe partea a doua a

cursei sprinterii cubanezi, unii dintre 
cei mai buni din lume, s-au detașat 
cu impetuozitate, lăsînd impresia că, 
pur și simplu, abia acum luau startul, 
în mod firesc cel puțin unul dintre 
viteziștii cubanezi, pe care i-am a- 
plaudat ieri pe stadionul Republicii, 
va avea acces în finala olimpică la 
Miinchen

REZULTATE: 
(Cuba) 10,4, 2. 
(Cuba) 10,5, 3.
10.5, _______ ______ _
10.6, 5. Gheorghe Zamfirescu (Româ
nia) 10,7, 6- Tibor Farkas (Ungaria) 
10,8, 7. Al. Munteanu (România) 10,8.

O SINGURA ARUNCARE 
VALABILA...

izbutit recordmanul țării noastre 
Iosif Naghi. Ea s-a dovedit însă su
ficientă pentru a-i asigura, grație ce
lor 57,50 m, cît a măsurat, titlul ds 
campion internațional la aruncarea 
discului. Iosif Naghi a dorit Ieri să 
realizeze o performanță cît mal bună, 
de aceea a și „riscat" în aruncările 
sale, dar cercul alunecos l-a .împiedi
cat s-o obțină.

REZULTATE : 1. Iosif Naghi (Ro
mânia) 57,50 m, 2, Vasile Sălăgean 
(România) 55,08 m, 3. Viaceslav Zveta- 
ino (U.R.S.S.) 54,90 tn, 4. Oigierd
Kurawicz (Polonia—Gwardia) 54,60 m,
5. AI. Barîsnikov (U.R.S.S.) 54,12 m,
6. Pali Szaurell (Ungaria—HonvedJ 
53,46 m

FINISUL VICTORIOS 
AL LUI CEFAN

Prezența la startul cursei 
cole a fostului recordman 
finlandezul Kuha, a asigurat 
un plus de atracțlozitate. Campionul 
nostru Gh. Cefan, care în urmă cu 
doi ani cîștlgase titlul învlngîndu-1 
pe campionul olimpic kenyanul Biwot, 
nu s-a lăsat însă impresionat de car
tea de vizită a adversarului său, pe 
care l-a învins categoric în finișul 
curset

REZULTATE: 1. Gheorghe Cefan 
(România) 8:41,8, 2. Jouko Kuha (Fin
landa) 8:45,6, 3. Antonio Villanueva 
(Mexic) 8:51,4, 4. Petru Murgocl (Ro
mânia) 8:56,6, 5. Lubcio Jeliazkov 
(Bulgaria) 9:09,6, fl. Luca Voichin (Ro
mânia) 9:17,4.

—a

4. Andrei

1. Pablo Montez 
Barbaro Candamo 
Jose Triana (Cuba) 
Kurunczi (România)

de obsta- 
mondial, 
întrecerii

REGGIO EMILIA (Seria D. feminin)
28
24
25

septembrie, ora 21,30 : B.D.G.-tago- 
slaria

septembrie, ora 22 I ROMANIA- 
R. D. Germană
septembrie, ora 22,30 : Iugoslavia- 

BOMANIA
Turneele finale pentru locurile 1—6 

stnt programate la Milano (m) și Reggio 
Emilia (f) între 27 septembrie șl 1 oc
tombrie.

Zidek înscrie două din cele 44 de puncte cu toată opoziția lui Oczelak. 
Imagine din partida Cehoslovacia-România disputată vineri seara la Essen

S-a încheiat a 71-a SESIUNE C.1.0
LUXEMBURG, 18 (Agerpres). — 

S-au încheiat lucrările celei de a 
71-a Sesiuni a Comitetului Interna
țional Olimpic.

în ultima zi au fost examinate 
propunerile privind includerea de noi 
probe în programul olimpic. A fost 
respinsă cererea de a fi admise la 
Jocurile Olimpice probe feminine de 
canotaj academic, ciclism și tir, dar 
— ca la yachting șl călărie — spor
tivele pot participa la concursurile 
olimpice de tir alături de bărbați. 
Includerea în program a probei de 
dans (la patinaj artistic) și a cursei 
de 1000 m bărbați Ia patinaj viteză, 
nu au întrunit adeziunea C.I.O. în 
schimb, pentru J.O. 1976, a fost ad
misă proba de 4 fără clrmaci (vîsle) 
la canotaj academic.

Comitetul național olimpic din Ma
lawi a fost primit definitiv ca mem
bru al C.I.O., astfel că în prezent 
numărul C.N.O. reprezentate în fo
rul olimpic suprem se ridică la 128.

întrucît unii membri ai C.I.O. au 
cerut scoaterea din programul olim
pic a unor sporturi (caiac-canoe, 
handbal, bob, săniuțe) a fost 
tuită o comisie ce va studia 
caz în parte.

Adunarea C.I.O. a desemnat _ _ 
sia specială însărcinată să controleze 
înscrierile participanților, pentru a 
asigura ca acestea să fie conforme 
regulilor olimpice. Din comisie fac 
parte: Alexandru Șiperco (Româ
nia). Hugh Weird (Australia), Cecil 
Cross (Noua Zeelandă), Abdel Halim 
(Sudan), Ivar Vind (Danemarca) și 
Arthur Takaci (Iugoslavia) — consi
lier tehnic.

S-a hotărît ca în cazurile de folo
sire a dopingului sancțiunile să fie

•
aplicate numai de Comisia executivă 
a C.I.O., pe baza analizelor medi
cale.

Au fost atribuite o serie de trofee 
și cupe. Trofeul „Mohamed Taher" 
a revenit echipajului de 8 plus 1 al 
vtelașilor din Noua Zeelandă, care 
au participat într-un înalt spirit de 
sportivitate la campionatele euro
pene de canotaj academic. „Cupa 
comitetului internațional olimpic” a 
fost atribuită Comitetului de organi
zare a Jocurilor Panamericane de 
la Caii (Columbia) și Comitetului 
olimpic al Greciei, pentru condițiile 
create activității Academiei Olim
pice Internaționale.

.......... »

BALCANIADA DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

constl- 
flecare

Cotnl-

INTERAERO 71
(Urmare din pag. If

impuse, conform programului inter
național. Complicata notație pentru 
departajarea competitorilor a avut 
în vedere frumusețea exercițiilor, 
gradul de complexitate al loopingu- 
rilor (rotunde sau cu contur pătrat), 
al „trifoiului cu 4 foi" (cea mai di
ficilă figură) etc. Acestea, executate 
la o înălțime de numai un metru 
și jumătate de sol, cu o viteză de 
peste 70 km/h și cu aeronave, In
tr-adevăr „modele’’, avînd flapsuri, 
profundoare, adică mai mult de 400 
de elemente în componența lor.

După consumarea celor trei man
șe rezervate probei de acrobație, ar
bitrii au consemnat următoarele re
zultate : 1. Anghel Ivanov (Bulgaria) 
2190 p, 2. Mihai Muscă (Tehnofrig 
Cluj) 2056 p, 3. George Craioveanu 
(Grivița Roșie Buc.) 1877 p, 4. Jenă 
Papp (Ungaria) 1871 p, 5. Valentin 
Apostolov (Bulgaria) 1486 p, 6. Gheor
ghe Csomo (Plastica Oradea) 532 p.

Astăzi, începînd de Ia ora 8,30, 
întrecerile din cadrul „Cupei Inter- 
aero’71” vor continua cu probele 
de viteză (5 și 10 cmc), lupte aeriene 
șl machete.

(România), a cucerit de asemenea 
medalia de argint la cat, 48 kg.

în confruntările de lupte libere 
primul titlu de campion balcanic 
a fost cucerit de PETRONE AN- 
DRONE (România), Ia categoria 62 kg. 

La numai cîteva minute a Intrat 
în meciul final și greul LADISLAU 
ȘIMON (România), cu luptăto
rul Iugoslav B. ZivkovskL In 
minutul 2 al acestei partide, Simon 
a obținut victoria prin tuș și, tot
odată, titlul de campion balcanic. 
Apoi a fost 
categorie, 
(România), 
nai cu N. _ , _
pe care însă l-a pierdut net (4—15) 
fiind nevoit să se mulțumească cu 
medalia de argint. Florian Moț 
(România), cat. 57 kg. a fost eli
minat de D. Halilov (Bulgaria) pier- 
zînd în fata acestuia prin tuș (min. 
3). La cat. 68 kg, Emilian Cristian 
(România), l-a întrecut Ia punc
te pe M. Stoilov (Iugoslavia) la ca
pătul unui meci Viu disputat dar 
a avut o înfrîngere în primul tur. 
tot la puncte, astfel că s-a clasat 
pe locul III. La cat 82 kg, Ion Du
mitru (România), cu toate c& a luptat 
cu multă ambiție, n-a reușit să trea
că de luptătorul turc H. Bulbul, fiind 
învins la puncte (2—3) șl, pentru că 
a acumulat mai mult de 6 
de penalizare, nu a intrat în 
final pentru primele locuri.

Reprezentantul nostru de 
tegoria 52 kg. EMIL ____
a adus cea de a treia medalie de 
aur pentru luptătorii noștri de 
la „libere". Blondul Ieșean a furni
zat un adevfirat recital în partida 
sa cu H. Ioanidis (Grecia), închein- 
d-o eu un punctaj care ne scutește 
de alte comentarii : 23—2. tn ul
tima confruntare, eu V. Ștefanov 
(Bulgaria) el a obținut victoria prin 
tuș (min. 7), Tănase Pancă, Ro
mânia) l-a întrecut ,____
Pe F. ©sturk (Turda) șl s-a clasat 
pe locul II, la cat. 74 kg, după bulga
rul S. Pavlov, în fața căruia pierduse 
în prima zl. Medalii de bronz au 
cucerit Vasile Tigănaș (Româ
nia), la cat. 90 kg. șl Ștefan Ena- 
che (România), Ia cat. 100 kg

rîndul celor de la prima 
48 kg. Ion Iatagan 
a susținut meciul fi- 
Hasan (Bulgaria), meci

puncte 
turneul
Ia ca-
BUTU

la puncte

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turneul preolimpic de box, la care au 
participat 71 de puglliștî din 23 de țări, 
s-a Încheiat la Mdnchen. In ordinea ce
lor 11 categorii, pe primul loc s-au cla
sat următorii boxeri : Hurt Pichl 
(R.F.G.) ; Rabah Khaloufi (Franța) ț 
ștefan Foerster (R.D.G.) ; Brendan Mc 
Carthy (Irlanda) ; Joe Singleton (An
glia) ; Bantow Sri Sook (Tailanda) ț 
Manfred Wolk'e (H. D. G.) ; Louis Njat- 
chou (Camerun); Ewald Jarmer (R.F.G.); 
Janusz Gortad (Polonia) ; Peter " 
sing (R.F.GJ.

Hus-

ln- 
polo

La Moscova s-a disputat revanșa 
tîlnirti internaționale amicale de . 
dintre reprezentativele S.U.A. șl U.R.S.S. 
Pololștii sovietici au terminat din nou 
învingători, de data aceasta cu scorul 
de 8—4 (3—1, 1—0, 2—2. 2—1).

Etapa a 2-a a Turului ciclist al Fran
ței pentru amatori ț„Tour de l’Avenlr") 
s-a desfășurat in circuit la Albi și a 
fost clștigată de rutierul elvețian Bruno

Hubschmidt, cronometrat pa 132,500 km 
cu timpul de 3h 17:28. în același timp a 
sosit un pluton de 12 cicliști, printre 
care figurau francezii Chavy, Duche- 
min, austriecii Oberndorfer, Mitteregger, 
cehoslovacii Hava, Hrazdira șl spaniolul 
Melero. în clasamentul general Indivi
dual, pe primul loc a trecut Hubschmidt, 
urmat de Duchemln la 29,0, și Hrazdira 
Ia 33,0. Pe echipe conduce formația 
Austriei.

In runda a 8-a a campionatului unional 
masculin de șah care se desfășoară la 
Leningrad a fost consemnată remiză 
in următoarele cinci partide : Gheller- 
Platonov, Karpov-Leln, Steln-Vaganlan, 
Smislov-Talmanov șl Kroglus-Țeitlin. în 
singura partidă decisă, Polugaevski l-a 
învins pe Savon.

Învinglndu-I cu 3—t, 6—8, 7—8 pe ame
ricanul Tom Edlefsen, tenlsmanul ce
hoslovac Jan Kodes s-a calificat în 
sferturile de finală ale turneului inter
național de la Sacramento (California). 
Au mal obținut calificarea americanul 
Bob Lutz, care l-a eliminat cu 7—6, 6—3 
pe compatriotul său Jeff Borowiak, 
francezul George Goven, învingător cu 
6—2. 6—4 în partida susținută cu Geor
ge Kreiss (S.U.A.) șl englezul Roger 
Taylor care a dispus cu 6—4, 6—4 de 
Jeffery Austin (S.U.A.).

A început Turul automobilist al Fran
ței. După prima etapă, desfășurată pe 
distanța Nlsa-Bandol (238 km), in clasa
ment conduce echipajul francez Gerard 
Larrousse-Johny Hives pe „Matra-Slmca*.

Turneul Internațional feminin de tenis 
de la Louisville (Kentucky) a programat 
partidele sferturilor de finală încheiate 
cu următoarele rezultate : Billie Jean 
King (S.U.A.)-Lita Liem (Indonezia) 
6—2, 6—3 ; Rosemary Casals (S.U.AJ-He- 
len Gotirlay (Australia) 6—7, 8—0, 7—«: 
Franțoiăe Duri- (Franța)-Margie Cooper 
(S.U.A.) 6-4, 6-1.

Intr-un meci amical de box, disputat 
Ia „Palatul Sporturilor" din Torino, pu
gilistul Italian Carlo Duran (categoria 
mijlocie) l-a învins la puncte pe ame
ricanul Roy Dale. întilnirea s-a desfă
șurat to 10 reprize.
M
După disputarea a trei etape, ta Turul 
ciclist al Cataloniei conduce sportivul 
francez Labourdette, secundat de spa
niolul Perurena — la 22 «, italianul co
lombo și spaniolul Castello — ambii Ia 
1:04, etc. în etapa a 3-a a curse! (Man- 
resa-Pulgcerda) victoria a revenit fran
cezului Genty care a parcurs 243 km 
ta 7h 10T!a (medie orara de 83,891 km).

Ieri, Ia Leipzig; a avut Ioc întilnirea in
ternațională amicală de fotbal dintre 
reprezentativele R. D. Germane și Me
xicului. Meciul a luat sftrșit cu rezul
tatul de 1—1 (0—0) .Oaspeții aii deschis 
scorul prin Borja, apoi L6we a egalat.
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