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DECRET
CONFERIREA TITLULUI DE ,.EROU AL REPUBLICII SO- 
ROMÂNIA" TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER,

PRIVIND
CIALISTE

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA

Pentru îndelungata și rodnica activitofe desfășu-a'ă în — ;;o-e 
luționarâ, preoum și pentru contribuția deosebită adusa 'c e aoor 
înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului s' Stc‘_ _ □ ope-
făurire a societății socialiste multilateral dezvclta*e in pc*- a nex

Cu prilejul împlinirii virstei de 70 de ani,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decre’eozc:
Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou a Rec.o c i Sock: : = 

.mânia" tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președ’•’te e Coasî 
niștri al Republicii Socialiste România.

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT. 

NICOLAE CEAUȘESCU

P.C.R., CONSILIUL DE STAT 
DE MINIȘTRIȘl CONSILIUL

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Cu prilejul celei de-a 70-a ani

versări a zilei de naștere a tova
rășului Ion Gheorghe Maurer, Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România au oferit sîm- 
bătă Ia amiază, la Palatul Consi
liului de Stat o masă tovărășească.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășa Elena Maurer, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R., împreună cu so-

țiile. membri de p 
în ilegalitate, precu 
guvernului.

în timpul mesei 
rășul Nicolae Ceaușes

A răspuns tovarășa 
ghe Maurer
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FELICITĂRI ADRESATE DE ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE
Președintele Cor 

niștri al Republicii 
nia, Ion Gheorghe 
mit, sîmbătă dimii 
Consiliului de Min 
a șefilor de mis 
creditați La

TELEGRAME DE FELICITARE
Cu prilejul celei de-a 70-a ani

versări a zilei sale de naștere, to
varășul Ion Gheorghe Maurer a 
primit telegrame de felicitări tri
mise de comitetele județene ale 
P.C.R. și consiliile populare jude
țene, ministere și alte instituții 
centrale de stat, institute de în- 
vățămînt și de cercetare, din partea 
unor colective de oameni ai muncii 
din mari întreprinderi, unități a-

gricole de producție, din 
reprezentanților cultelor

★
De asemenea, președ 

siliului de Miniștri al 
Socialiste România. Iot 
Maurer, a mai primit te 
felicitări din partea ui 
misiunilor diplomatice acred: 
București.

va avea ciștig de cauză, anihi-Atacă Steaua, prin Voinea și Tătaru. dar trio-ul rapidist Grigoraș-Boc-Ștefan 
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67,32 m-LA ARUNCAREA DISCULUI
buchet de performante valoroase O Juniorii

noștri spectaculos ® întrecerile
astăzi

REZULTATE TEHNICE

(R)
(S)

drvi ne 3 
?d să 
lantev. 

supremă 
acum 
poate 
totuși

400 m (f) : K. Lindgren (S) 54,4,
V. Piso (F) 54,9, L. Malastrom (S) 
55,8, R. Fița (R) 56.1, A. Filip (R)
56.7, D. Sciza (F) 57,4 ; triplusalt : 
C. Corbu (R) 16,38 m, Ș. Ciochină 
(R) 16,14 m, P. Kuueasjarvj (F) 
15,68 m, E. Rinne (F) 15,64 m, M. 
Bielger (S) 14,99 m, B. Uit (S) 14,40 
m ; 100 m (f) : M. L. Strand val (F) 
11,5, V. Bufanu (R) 11,6, H. Laino- 
rinne (F) 11,9 L. Haglund (S) 12,0, 
A. Broling (S) 12,2, M. Goth 
12,4; 110 m g: B. Forsander
14,1, C. Clerserius (S) 14,2, N. Per- 
țea (R) 14,3, V. Suciu (R) 14,4, P. 
Pamhianen (F) 14.4, R. Alane (F) 
14,6 ; 400 m (b) : O. Karthunen (F)
46.7, A. F. Anders (S) 46,9, E. Karl- 
gren (S) 47,0, S. Leikvist (F) 47,7, 
A. Sălcudeanu (R) 47,9, P. Vasi’e
(R) 49,4 : 1 500 m (f) • I. Silai
4 : 19,2, I. Knudsen (S) 4:20,5, 
Nelsen (S) 4:22,0. B. Virhonen 
4:25,1, M. Holmen (F) 4:25,1,
Linca (R) 4; 26,0; 1500 m (b) 
Ektnan (S) 3:44,6, 
3:45,4 K. Lumialo 
P. Lupan (R) : 
Nilsson (S) 3:49,1, 
3:49,9; 10 000 m: J. Vaatainen (F) 
29:00,4, F. Tuominen (F) 29;24,8, S. 
Bergstrom (S) 29:37,8, G. Bengtsson
(S) 30:02,8, S. Marcu (R) 30:22,0, V.
Toporan (R) 33:38,6 ; suliță (b) :
S. Siitonen (F) 83,42 m, C. Grigoraș 
(II) 80,28 m (al doilea rezultat din 
istoria atletismului 
Kinunen (F) 78,14 
Vahala (S) 74,54 m, 
70,04 m, D. Szilagy 
disc (f) : A. Menis
record mondial (—, 66,18 m, 67,32 
m, 63,60 m, 66,00 m, 66,66 m), L. 
Manoliu (R) 60,50 m, R. Sinieea (F) 
46,35 m, U. Buuts (S) 45,58 m L. 
Ekblad (S) 45,40 m. C. Barket (F) 
45,04 m ; lungime (f) : E. Vintilă
(R) 6,18 m, V. Viscopoleanu (R) 6,16 
m, K. Elgebo (S) 5,79 m, A. Olsson
(S) 5,78 m, P. Holonius (F) 5,61 m, 
E. Kelo (F) 5,15 m ; 3000 m obst.:
T. Kantanen (F) 8:35.0, Gh. Cefan
(R) 8:37,0, M. Lappilamki (F)

(R)
A.
(F)
M.
G.
(F) 

3: 45,4, 
47,0

»
V. Viren
(F)
3: 47,0. J. 

Z. Gaspar (R)

românesc). J. 
m, L. Coski- 
J. Damgren (S)
(R) 57,34 m 

(R) 67,32 m —

Arareori se întilnesc două echipe 
cu o „încărcătură" de ambiție atît 
de mare la startul unui meci. Ri
valități mai vechi și mai noi au 
turnat parcă foc în vinele celor 
22 de fotbaliști care s-au prezentat 
pe teren ARZÎND (metafora are 
acoperire sută la sută) de dorința 
victoriei. Intuind ascuțimea duelu
lui, 40 000 de bucureșteni au luat 
loc în tribunele stadionului .,23 
August" așteptînd spectacolul fot
balistic din nocturnă. Și n-au aș
teptat zadarnic. Au avut ce vedea, 
întrecere de mare tensiune și dina
mism, faze palpitante la ambele 
porți, fotbal de un apreciat nivel 
spectacular.

Jocul debutează energic, în mare 
primele 20—25 de minute 

sprint de la o 
Temîndu-se re- 
cealaltă, fiecare

viteză,
fiind un continuu 
poartă la cealaltă, 
ciproc una de

echipă joacă foarte grupat și pru
dent în apărare, încercînd să punc
teze în urma unor violente contra
atacuri. De fapt, întregul meci avea 
să fie un joc al contraatacurilor, 
modalitate caracteristică de expri
mare a celor două formații.

Vigu are golul în picior în min.
13 — liber la 10 m de poartă------
după o fază creată de Pantea, însă 
Răducanu blochează Uimitor șutul, 
mingea ricoșează spre Tătaru, dar 
Grigoraș i-o „suflă” în ultima frac
țiune de secundă, acordînd corner. 
Două minute mai tîrziu, Mai’in Ste- 
lian își fixează pe loc adversarul 
direct printr-un dribling de mare 
finețe, pătrunde în careu, șutează 
puternic, dar Iordache reține. In 
min. 16 este rîndul lui Voinea să 
încerce poarta de la 10—11 m la
teral, dar același Răducanu are un 
frumos reflex,

I

salvînd în corner.

Pînă la pauză, ascendentul îl au 
apărările, care joacă fără gre
șeală.

Repriza a doua are un start la
Mariu» POPESCU

In cadrul 
național de 
români au 
torii. In proba de săritură cu 
prăjina Ligor Nichifor a rea
lizat 4,60 m. Dumitru Tit a 
terminat victorios în cursa 
de 800 m plat cu timpul de 
1:52, iar Ion Burcă a ciștigat 
proba de 400 m garduri în 
53,6.

concursului inter- 
la Izmir, atleții 
obținut trei vic-

(Continuare in pag. a 4-a)

//NAȚIONALELE" DE TENIS

In atletismul 
ciul triunghiular 
și fete) România 
Ion a ocupă un 
prin tradiția acestei
prin valoarea concurenților care, an 
de an, se aliniază Ia start Pînă 
acum, victoria a revenit invariabil 
reprezentativelor R.D.G. care de mai 
multă vreme prezintă în arena in
ternațională una dintre cele mai bu
ne echipe ale lumii, dacă nu chiar 
cea mai bună. între echipele Româ
niei și Poloniei exista un evident 
echilibru. Anul acesta, însă, Con
stanța marchează o evidentă și îm
bucurătoare ascensiune a băieților 
noștri care au mers cap la cap cu 
redutabilii lor parteneri din R.D.G., 
depășindu-i evident pe atleții polo
nezi. Am avut și satisfacția realiză
rii unui nou record național, Anton 
Cornel sărind la prăjină 4,87 m (v.r. 
4,83 m.)

întrecerile, inaugurate sîmbătă la 
Constapța au marcat, în ciuda unor 
rezultate mai șterse la unele probe, 
avansul sportivilor din R.D.G.

Din cele 11 probe masculine pro
gramate sîmbătă, reprezentativele 
României și R.D.G. au obținut cîte 
5 victorii (cealaltă, evident, revenind 
Poloniei). In schimb, la junioare su-

periorițatea team-ului din R.D.G. a 
■.ost netă, atletele acestei echipe cu
cerind 6 victorii din cele 7 probe 
ale zilei. Se cuvine să subliniem suc
cesul atleților noștri în proba de 
1500 m în care au ocupat primele 
două locuri (Ghipu și Onescu), 110 m 
g (Gavrilaș). ciocan (T. Stan), prăji
nă (C. Anton), suliță (Eva Zorgo).

Iată rezultatele probelor de azi 
(n.r. ieri): Băieți; 110 mg — 1. R. 
Gavrilaș (Rom) 14,6 (la 0.1 s de rec. 
naț.), 2. W. Skarzynski (Pol) 14,9. 3. 
S. Lathan (R.D.G.) 15,0 4. J. Pietr- 
zyk (Pol) 15,2. 5. K. Kramer (R.D.G.) 
15.9: 100 m: 1. J. Wieczorek (Pol), 
10,6, 2- D. Cristudor (Rom) 10,7. 3. 
Em. Georgescu (Rom) 10,8. 4. M. 
Roszinski (Pol) 10,8, 5. R. Khospe 
(R.D.G.) 10,9, 6. D. Kurat (R.D.G ) 
11,6; 1500 m: Gh. Ghipu (Rom) 3:49.6,
2. N. Onescu (Rom) 3:53.2, 3. 
Baumgartl (R.D.G.) 3:54,6, 4.
Weippert (R.D.G.) 3:57,1, 5. B. Hil
ler (Pol) 3:57 6, 6. P. Cepei (Pol) 
4:02,0; triplu: 1. P. Gheorghiu (Rom) 
15,20 m, 2. M. Radke (Pol) 15.13 m.
3. L. Cora (R.D.G.) 15,00 m, 4 K. 
Hufnagel (R.D.G.) 14’93 m, 5. M. Be- 
drosian (Rom) 14,20 m, 6. T. Wlo- 
darczyk (Pol) 13,38 m; 2000 m obst:

(Continuare in pag. a 4-a)

F. 
K.

(Continuare în pag. a 4 a)

Gh. Ghipu și-a confirmat valoarea 
cîștigind prima manșă a întrecerii 
cu demifondiștii din Polonia și 

R.D. Germană
Foto : P. ROMOȘAN

CONTINUA PE PLOAIE LA IAȘI, IN BALCANIADA BASCHETBALISTELOR
. ------- -----------------■ llll.li» ■ — -------------- - ... M .. ....................... ....................... ..

DE
București : SPORTUL STUDENȚESC 

blicii, de la ora 14).
Pitești : F.C. ARGEȘ —
Tg. Mureș : A.S. ARMATA —
Petroșani : JIUL —
Bacău : SPORT CLUB —
Cluj : C.F.R. —

MECIURILE ASTĂZI
— DINAMO (stadionul Repu-

FARUL 
„U" CLUJ 

C.S.M. REȘIȚA 
UNIV. CRAIOVA 

PETROLUL

2— 3.
2— 3.

4.

1. STEAGUL ROȘU 
Steaua 
Dinamo 
S.C. Bacău

5. C.F.R. Cluj 
Petrolul 
Farul 
F.C. Argeș 
Univ. Craiova 
U.T.A.
„U" Cluj 
A.S. Armata 
Rapid

14. Jiul
15—16. C.S.M. Reșița
15—16. Sportul studențesc

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

CLASAMENTUL
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3

LA

2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
o

Zl
2 
1
1 
0
0
2 
0
1
1 
1
1 
0
2
2
1
1

o
1 
o
1
1
o
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2

8 — 0
8 — 4
7 — 3
4 — 1
3 — 1
2 — 1
3 — 5
7 — 3
5 — '7
2 — 5
3 — 7
6 — 8
2 — 4
2 — 5
0 — 4
2 — 6

6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1

CLUJ, 23 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Din nou întreruperi 
căuzate de ploaie în desfășurarea 
„naționalelor” de tenis, de data a- 
ceastă în întîlnirile de vîrf care au 
animat desemnarea ultimilor doi 
competitori, rămași în cursa pentru 
titlul de campioni ai țării, în între
cerea masculină. Rămîne nerezolva
tă și problemă., completării reprezen
tativei noastre peiitru „Cupa Davis", 
cu echipierii 3—4. V

Sîmbătă dimineața, cele două se
mifinale au trebuit să fie oprite la 
o oră și jumătate de la start. După 
ce minute în șir jocul nu-și mai a- 
vea cursivitatea necesară, sub im
periul picăturilor de ploaie care-și 
acceleraseră nestăvilite ritmul. Pe 
foile de concurs stau înscrise îna
intea unei reluări așteptate urmă
toarele î Viorel Marcu conduce cu 
2—6, 6—0, 6—2 în fața Iui Dumi
tru Hărădău, iar Ion Sântei are 
1—6, 6—1, 5—4 în partida cu Sever 
Mureșan. Ambele semifinale au 
avut o desfășurare asemănătoare. 
După un prim set, cîștigat- Cu brio 
de jucătorii în avans, ei au fost sur
prinși de o marcată revenire a ad
versarilor. Hărădău —•' care ne o- 
ferise cel mai calitativ tenis 
atunci — n-a mai găsit căile spre 
jocul la fileu, 
ghem. Terenul îngreunat și mingea

pînă

cedînd ghem după

handicapat net, în timp ceudă l-au
Marcu, folosind cu abilitate lovitu
rile „tăiate" și atacuri surprinzătoa
re, se impunea cu tot mai multă 
ușurință.

Cam în același sens trebuie expli
cată răsturnarea de situație din 
cealaltă semifinală. Aici, însă, cu un 
efort considerabil, Mureșan reluase 
inițiativa în setul trei, conducînd cu 
4—1. Dar Sântei, adaptat mai bine 
condițiilor speciale de joc, marchea- 

■jZă o „serie" de patru ghemuri. Ia 
rindljl său. In această partidă, mai

A Radu VOIA

(Continuare in pag.~'rp~Pa)

ÎNVINSĂ LA LIMITĂ DE ACEEA a BULGARIEI: 57-59
IAȘI, 23 (prin telefon, de la trimi

sul nostru). Mai întîi, elementele 
esențiale ale conferinței Comisiei 
permanente de organizare a Jocuri
lor Balcanice de baschet. După ce 
reprezentanții țărilor organizatoare 
ale campionatelor balcanice din 1972 
au dat rapoarte asupra desfășurării 
comoetițiilor respective, s-a trecut 
la discutarea datelor și locurilor de

------------

disputare ale întrecerilor din 1973, 
hotărîndu-se următoarele : seniori — 
11—16 septembrie — Turcia (locali
tate nefixată) ; senioare — 19—2J 
septembrie — Bulgaria (Targoviște) ; 
juniori — 1—5 august — Bulgaria
(Botevgrad). Pentru junioare, se așr" 
teaptă răspunsul definitiv “.Wecfera- 
ției Greciei, care^ș*^^ferjf să orga. 
nizeze Balcaniajfa respectivă.
.-prilej a fost ales noul

tele bulgare luptă cu 
noscută și determină 
limită în avoarea 
înscris.

în întîlnirea internațională de box tineret

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ 8-2
B RAIL A, 23 (prin telefon). Aseară, 

în Sala sporturilor din localitate, a 
avut loc întîlnirea internațională de 
box dintre reprezentativele de ti
neret ale României și Republicii 
Democrate Germane. Boxînd mai 
bine, tinerii pugiliști români au ob-

ținut o categorică victorie, cu sco
rul de 8—2. Au avut loc 10 me
ciuri, deoarece oaspeții nu au pre
zentat concurenți la cat. semimuscă. 
(Amănunte de la această reuniune 
în ziarul nostru de mîine), - '

secretar "permanent al campionateloj 
balcanice (pentru perioada 
în persoana lui Osman 
(Turcia), care îl înlocuiește 
trios Aristavoulo (Grecia).

★
întîlnirea dintre echipele

și Bulgariei a oferit o întrecere de 
mare spectacol, o evoluție a scorului 
palpitantă și cu un final dramatic, 
din păcate nefavorabil jucătoarelor 
noastre, care au pierdut cu 57—59 
(32—28). Formația română a prestat 
un joc bun, cu acțiuni rapide și a 
avut avantaj în majoritatea timpului, 
iar în min. 25 a condus chiar cu 9 p 
(40—31). In conțiau.are, bșLsqhetbâlis-

1973—75) 
Salakoglu 
pe Dimi-

României

ene©?*?ecL- 
ictorie Ia 

_ in coșul
ultimele secunde, de către 

cîteva se- 
'^zȚunde înainte, la scorul de 57—57, 

jucătoarea noastră Tita ratase de 
două ori de sub coș, este drept, în 
condiții foarte dificile. Adăugind a- 
cest succes celui repurtat cu o sea
ră înainte, în fața formației iugo
slave, echipa Bulgariei a cucerit 
pentru a 9-a oară titlul balcanic.

Au înscris : Netodieva 7, Todorova 
II, Petrova 4, Kirova 6, Bogdanova 
16, Starkelova 2, Gheorghieva 3, Sto- 
ianova 10 pentru Bulgaria, respectiv, 
Diaconescu 8, Szabo 4, Szabados 5. 
Gugiu 14, Nicola 2, Ciocan 19 și Tita 
5. Au arbitrat bine II. Topuzoglu 
(Turcia) și A. Protici (Iugoslavia).

în deschidere, Iugoslavia—Româ
nia B 81—57 (49—31).

Duminică, de la ora 16,30, Bulga
ria—România B și România A — Iu
goslavia (ultimul meci va fi televizat 
în. direct).
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LA A 20-a EDIȚIEa
Ion Gudju

din vremea cînd Ciocâltea il

CÂRTI NOIOLIMPIADA DE ȘAH, DUPĂ 45 DE ANI,

invingea pe... Bobby Fischer I

llie CÂRCIU

n

APLAUZE
Șl FELICITĂRI

Foto : DRAGOȘ NEAGU

potențial

BULBUCATA. Gher- 
din lotul național de 
deplasarea in Mexic,

altă zi fericită pen- 
luptătorul Victor

1960 
lui

a apărut 
a permis 
de centi-

m, rezultat reușit în
Bragg, succesorul 

Weissmuller în filmele cu 
In anul următor 
„catapult" care

SCURT

DE ASTAZI Al

♦

RODICA PURCARIN, COMUNA POIA
NA MARE. La J.O. din Mexic, România 
a cucerit patru medalii de aur. M .

SPW
c$o
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PROCES DE CONȘTIINȚĂ

® File din istoria marii competifii • Un român 
numără printre promotorii ei • Toate mărimile jocului pe tabla 
cu pătrate albe și negre au fost prezente la întrecere • Amintiri

Pentru „microbiști", adică pentru 
vînătorii care pun mai mult preț pe 
tirul la zbor decît acela asupra ne-, 
volnicului patruped cum este iepu
rele, septembrie este luna ideală : 
pot vina rațe și gîște sălbatice. De
mult și-au curățat armele, și-au fă
cut provizii de cartușe, s-au căutat 
Intre ei și și-au aranjat întîlnirile și, 
în fiecare duminică, impînzesc băl
țile, mlaștinile, zăvoaiele și toate 
locurile ochite încă din iulie și care, 
prin cîțiva fulgi răzleți, mărturisesc 
prezența acestor zburătoare.

Așa am făcut și noi, cîțiva amici, 
dumjnica trecută. Abia bătuse mie
zul nopții și iată-ne la drum...

— Or fi ? încearcă unul, fără a 
mai preciza că-1 vorba despre gîște 
și rațe sălbatice.

Sînt precis ! De o săptămînă le 
Urinarește Ion, cel cu casa din mar
ginea satului. în fiecare seară zboară 
dinspre cîmp spre baltă... lămurește 
fără drept de apel I.N., care-și asu
mase rolul de organizator al expe
diției noastre cinegetice. 
Giștele zboară sus...

— Cartușe cu alice de 5 mm aveți ?
— Eu am suficiente...
— Eu nu am...
— Nici eu n-am...
Și începe trocul : „dă-mi cinci

cartușe cu cinci și îți dau șase cu 
trei ;... eu îți dau cu patru..." etc.

Am ajuns. Mașina rămîne în mar
ginea satului, la nea Ion, Iar noi 
mărșăluim voinicește și transpirăm 
aidoma, spre baltă. Ne hotărîm locu
rile și ne răspîndim în stufărișuri. 
Și. atunci începe supliciul : țînțarii ! 
Ne autopălmuim care mai de care, 
ca să ne apărăm de aceste Insecte 
infernale, însă fără mare succes. Pe 
urmă, odată cu primul șuier al zbo
rului de rață sălbatică, țînțarii pot 
să ne înțepe nestingheriți, fiindcă 
noi sîntem cu ochii pe cer. Trec ra
țele cite două, cite patru, stoluri. Ar
mele bubuie spornic. Dar giștele nu 
zboară.

I. N., care pîndește un ochi de 
apă dintre stufuri, vede un cîrd de

gîște care înoată agale. își face el 
la repezeală un scurt proces de con
știință („Nu este etic să tragi în pa
sărea aflată pe apă...“), cohștiința-i 
cam elastică cedează și el trage un 
foc. Una din gîște nu mal înoată ; 
plutește inertă. „Ei drăcie! Sînt do
mestice, orătăniile !“ se sperie I. N., 
cînd vede că celelalte gîște de pe 
apă n-au zburat. Și domestice erau...

S-a luminat de-a binelea. Nu mai 
auzim și nu mai vedem zborul șuie
rat al rațelor. Rațele s-au ascuns 
prin stufăriș. Ne repliem conform 
înțelegerii. La ciorchinar avem fie
care cite trei, patru rațe. I. N. are 
și o gîscă... îl invidiem, pînă des
chide gura :

— Să întrebăm In sat, cui trebuie 
să plătesc eu gîsca asta, că era do
mestică... mormăie el amărît. Atunci 
să te ții glume răutăcioase. Și în
țepături. Mai dihai ca ale țînțarilor, 
pe care ti și uitasem, de altfel.

Dar gîștele, în afară de cea do
mestică a lui I. N. nu s-au arătat, 
însă nu-i timpul pierdut. Pînă la 1 
martie, mai sînt zile în calendar.

O mîngîiere drept răsplată pen
tru un aport reușit

Prima Olimpiadă (oficială) de șah 
a avut loc cu 45 de ani În urmă, la 
Londra, dar ideea organizării unei 
competiții pe echipe In „sportul 
ții" încolțise mai devreme. în 
la Paris, oăată cu Congresul de 
stituire a Federației Internațio 
de Șah (unul dintre membru 
fondatori a fost româi 
Gudju, actualul profesor 
emerit, președinte de 
F.R.Ș.) s-a desfășurat o 1 
acest gen, la care țar» 
niind o formație alcătuită 
trei concurenți (Ion Gudju. Leo 
Loewenton ți George Davîdescu), 
față de patru tdți au fost In celelalte 
echipe — s-a clasat pe un foarte ono
rabil loc VIII, înaintea Olandei. Bel
giei, Canadei, Angliei. Iugoslaviei ți 
altor țări cu veche tradiție șahlstă.

Au fost necesari Ln continuare trei 
ani Incheiați pentru a înscrie compe
tiția pe agenda tinere; organizații 
(F.I.D.E.). înfruntind-u-se dezintere
sul, dificultățile materiale *. alte 
obstacole care au stat Ir. calea ei.

Șl astfel. Intra 18 si 29 iulie 1927. 
la Londra. 16 ech re se reunesc spre 
a-ți disputa sapremația. Interesul 
față de concurs a f'-t umbrit In bună 
măsură de faptul că întreaga atenție 
a opiniei publice șar.tste se lndrenta 
către epocalul meci dint 
Capablanca. pregramat 
tîrziu în capitala Argen

Edițiile a-tebeliee ale 
de țah au fost dominate

min- 
1924. 
con
nate 
săi 

ral Iot*. H 
universitar 

onoare al 
întrecere de 
noastră aii-

țiile Ungariei (învingătoare în 1927 
și 1928, clasată pe locul 2 în 1930 și 
1937), Statelor Unite (4 victorii con
secutive Intre 1931 și 1937) șl Polo
niei (cîr.igâ’.oare în 1930 cu Akiba 
Rubinstein la prima masă).

Cîteva rezultate individuale remar- 
merită să fie amintite. Jn 1927, 
J Sir G. Thomas (decedat re
ia vîrstă de 92 de ani) înscrie 

Anul ur- 
maestru american 
13 din 15. în 1930, 

fruntea 
mondial

englezi 
cent, 1 
12 puncte din 15 posibile, 
mător. marele 
Kashdan reușe

Hamburg, debutează în 
ipei Franței campionul 
ssandr Alehin, obținînd puncta- 

maxim de 9 din 9. Dar Rubin
ii este încoronat drept lider cu 

15 puncte din 17. Alehin se revan
șează anul următor, la Praga (13'j 
âin 18). în 1933, la Folkestone (An
glia), Cehoslovacia — cu Opocenski 
(11*- din 13) și Flohr amenință su- 
premația amencanâ. Șahiștii de peste 
ceean au aliniat însă „echipa lor de 
aur* : Kashdan (10 din 14), Marshal 
(7—10), Fine (9—13), Dake (10—13), 
Simonson (3—6). Revelația ediției —

la 
ee! 
Al

în România acelor ani, era greu de 
obținut mai mult decît cîteva suc
cese sporadice.

★
După o pauză de 11 ani (1939— 

1950) șirul Olimpiadelor se reia cu 
ediția a 9-a, de la Dubrovnik. Ea 
aduce un mare succes echipei Iugo
slavei, aflată în alcătuirea sa cea 
mai puternică : Gligorici (11 din 15), 
Pirc (91/, — 14), Trifunovicl (10—13), 
Rabar (9—10), Vidmar jr. (5—6), Puc 
(1-2).

începînd cu anul 1952 (Helsinki) 
pășesc în arena olimpică șahiștii so
vietici, care aveau să fie cîștigătorii 
tuturor edițiilor următoare, deseori 
la mare distanță de a doua clasată 
(7 puncte față de Argentina, în 1954, 
4'-> față de Iugoslavia și Ungaria în 
1956, 5 față de S.U.A. în 1960). Toată 
pleiada marilor maeștri sovietici a 
jucat la Olimpiadă : Botvinik, Smîs- 
lov, Keres, Bronstein, Tal, Petrosian, 
Spasski.
Fischer .................„.
Olafsson a avut cel mal bun rezul
tat individual în 1962 (14 din 18),

Sporturi moderne cu tradiții străvechi

CULTURISMUL SAU CALEA SPRE PERFECȚIUNEA FIZICA
în scrisorile pe care harnica! nos

tru Ion Poștașu le primește aproape 
zilnic, apar tot mai des în ultima 
vreme întrebări privind ramuri spor
tive mai puțin cunoscute, cum sînt 
culturismul, karate-ul, aykido, jiu-ji- 
tsu, sumo etc. Astăzi vom prezenta 
cîteva amănunte despre culturism.

începuturile acestui sport se pierd 
undeva, în negura timpului, iar dacă 
ar trebui să ne referim concret la 
primele idei privind perfecțiunea 
fizicului uman, am porni de la con
cepția idealului armonic, formulată

O 
tru 
Dolipschi de la clubul 
Dinamo București, după 
aceea de la Jocurile O- 
limpice de ia Munchcn, 
unde a cucerit medalia 
de bronz la cate goma 
grea (lupte ffreco-m- 
mane). Ieri, Victor Do- 
lițnchi s-a prezenta: bt 
fața ofițerului stării ci
vile, alături de tină-a 
Mariana Bujder. La 
Casa căsătoriilor a Sec
torului 5 din Capitală 
au venit numeroși .su
porteri" — antrenori, 
luptători, rude și prie
teni.

de marii glnditori ai Greciei clasice, 
în esență, această concepție arăta că 
omul trebuie să fie frumos și bun, 
la idealul de perfecțiune 
du-se printr-o 
care să confere 
agilitate.

Sărind, însă, 
gem la o altă 
inițiatorul culturismului modem, dr. 
Eugen Sandow, care spunea că „Via
ța înseamnă mișcare". Tot lui li a- 
parține și definiția culturismului, 
tradusă prin utilizarea greutăților în 
gimnastica zilnică, în scopul obținerii 
unei sănătăți perfecte și a proporțio- 
nalității segmentelor corpului ome
nesc.

Exercițiile de culturism pot f: 
practicate deci de oricine vrea să-și 
întărească sănătatea, să-și dezvolte 
musculatura ți să aibă un aspect fi
zic plăcut, indiferent de vîrstă, sex 
sau profesie. Această disciplină este 
extrem de accesibilă, existind toate 
posibilitățile de a fi practicată tnce- 
pind de la 8 și pînă la 60 de ani. 
cu condiția ca medicul sportiv să-s: 
dea avizul înainte de începerea 
gramului viitor de exercițiL

în ța materialelor nec
în cu n, putem aminti ce 
tensoare, haltere de «Eferite gre 
gantere. scripeți «ie perete, c 
elastic, cadru izometric. greet*;: de 
mînă etc. Exercițiile slrt 
pe grupe de mușchi și este rec-mnac- 
dabil ca fiecare adept al arestai 
sport să lucreze sub supravegherea 
urni; ar.treror «sufteat, pentru a p 
tea her.efîria de un regim metec 
In pregătire. Pentru practicanța ca 
turismului de performanță se orga 
nizează numeroase concursuri career 
deosebit de spectaculoase. Ele prevă 
întreceri la două categorii, stabilit 
după criteriul înălțimii sportivilor : 
pînă la 1,68 m și peste 1.68 m. neexis- 
tlnd nici o limită de talie. Punctajul 
se acordă de un juriu format de mai 
mulți arbitri, care dau note între 0

4 
ajungln- 

educație complexă, 
sănătate, putere ți

peste milenii, ajun- 
teorie, formulați de

P

cad

de

BOB RICHARDS

Săritura cu prăjina este proba 
atletică în care ultimul deceniu a 
marcat cele mai substanțiale pro
grese. Este cunoscut, însă, că la 
baza spectaculoasei escalade stă în 
primul rînd — sau,‘poate, în între
gime ? — utilizarea prăjinilor din 
fibre sintetice — de sticlă la în
ceput, mai recent de carbon — 
care exclude posibilitatea compa
rării valorilor performanțelor obți
nute ieri și azi. în 1942, Cornelius 
Warmerdam 
o prăjină de 
s-a dovedit 
15 ani, pînă 
cu ajutorul 
— a adăugat 
manței lui 
record mondial al erei „rigide" este

sărea 4,77 m, folosind 
bambus. Recordul său 
inabordabil vreme de 
cînd Bob Gutowski — 
unei prăjini metalice 
un centimetru perfor- 
Warmerdam. Ultimul

ARUNCĂ MĂNUȘA RECORDMANILOR
9

SĂRITURII CU PRĂJINĂ!
de 4,80 
de Don 
Johnny 
Tarzan, 
prăjina 
cîștigarea în 11 ani, a 83 
metri !

Este oare superior, ca 
fizic, un Seagren sau Nordwig unui 
Warmerdam sau Gutowski ? Mulți 
specialiști și-au pus această între
bare al cărei răspuns nu poate fi 
dat. Iată că această problemă a 
repusă recent în discuție 
forma unei provocări de 
tre unul din protagoniștii 
odinioară ai săriturii cu 
jina, Bob Richards. Vă 
aduceți aminte, poate, de cel 
pranumit „pastorul zburător", 
gurul prăjinist din istoria probei ca-

fost 
sub 
ca
de 

pră- 
mai 
su- 

sin-

re a reușit cîștigarea a două titluri 
olimpice (1952 la Helsinki și 1956 
la Melbourne). Bob Richards a de
clarat că oferă 10 000 de dolari ce
lui care va sări cu o prăjină me
talică mai mult decît a reușit eL 
(Recordul personal al Iul Richards 
era de 4.72 m). Tentația este mare. 
Se va încumeta cineva să ridice 
mănușa ? Ne îndoim de acest lu
cru pentru că generația actuală de 
prăjiniști a crescut în era prăjini
lor elastice. Or, între cele două 
tehnici există diferențe foarte mari. 
S-ar putea ca cineva să încerce 
totuși, poate chiar fiul pastorului, 
Bob Richards junior, care urmînd 
tradiția tatălui său a îndrăgit să
ritura cu prăjina și deține — cu 
prăjină din fibre de sticlă, desigur 
— o performantă de 5,18 m.

în 1960 a debutat Bobby
(13 din 18). Islandezul

CEI CARE AU CUCERIT 
VĂZDUHUL.»»

Editura „Stadion" a pus de curtnd la 
îndemîna celor interesați de problemei* 
aviatice, un volum aparțlnlnd lui Gheor
ghe M Cucu, în care este prezentat isto
ricul zborului fără motor în România. 
După cum mărturisește în „cuvîntul 
înainte”, academicianul Horla Huluoei î 
„Autorul acestei cărți a fost șl el u3 
entuziast șl talentat pilot al zborului fârg 
motor încă din 1941, devenind apoi In
structor de planorism șl comandant de 
școală la Brașov, prin mina căruia au 
trecut generații întregi de elevi pianoriștî, 
iar In timpul liber a strtns un vast ma
terial documentar privind activitatea avia
tică din România".

In cele 189 de pagini ale volumului (Ia 
care se adaugă cîteva tabele statistice) 
sînt evocate cititorului momente emoțio
nante ale Istoriei aviației, de la crearea 
primului planor din lume de către con
stantin Nesta, din Deva, în 1765, pînâ Hi 
1970. Sînt prezentați, de asemenea, oa- 
meu!i de seamă al școlii planorismului 
românesc, precum șl constructori ai a- 
cestor aparate.

Scrisă într-un ritm alert și atractiv, cu 
o bogăție de date statistice (demnă de 
toată invidia) care nu îngreunează lec
tura, cartea semnată de Gheorghe M. 
Cucu este foarte interesantă, venind sâ 
completeze, un „ctmp alb" dta istoria 
sportului românesc.

De asemenea, se cuvine • fi mențio
nată și ilustrația (din păcate, nu întot
deauna, foarte reușită tipografic) care 
dă un plus de valoare cărții.

r-L-, *»>-;■

:e forma-

mus- 
poate

și 20. Un c-~.co.rs prevede, de re
gulă, trei părți : I — prezentarea tu
turor conrure-.ț_cr dâră a se acor
da punctaj) ; II — prezentarea indi
viduală a ccncurențdor (cu fața, cu 
spatele și tn profilt ; III — fixa-ea 
(așezare» sporiiuM în trei poziții 
care să reliefeze diferite grupe 
culare). Timpul fixărilor nu 
depăși 9C ce secwade.

încă un amărunt interesant 
ci la concurs sportivii își 
toată suprafața corpului eu 
guest, pentru a scoate cît mai mult 
în evidență relieful muscular.

întrecerile adtviștllor au atît ca
racter inter — ram; rana te naționale 
— cit și istemațiopal. In Iugoslavia 
orzar.izir ±_-se in Eeeare an o com-

SOO!

este 
acoperă 
un un-

Mister

$:-a
iC«5

i-:-*
eg
ex

:e

Maestrul emerit al sportului, prof. univ. ION GUDJU, primul nos
tru șahist „Olimpic' manifestă la cei 75 de ani ai săi o tulburătoare ti
nerețe. In aceste zile el se află Ia 
greșului F.I.D.E.

Skopl jt, participind la lucrările Con-
») Gheorghe M. Cucu i Istoricul zboru

lui fără motor. Editura Stadion, 1972, 18Ș 
pagini, 7 lei.

Suedia. în formația căreia apar ti
nerii Stahlberg, Stoltz și Lundin, 
viitori mari maeștri de renume.

★
România a fost prezentă la 4 edi

ții dinainte de război ale Olimpiadei 
— locul 16, 1930 Hamburg 

— 15, 1935 Varșo- 
care dată, conducă- 

pei a fost Ion Gudju, ală- 
jucind regretații 
Z. Proca, St. Er- 
H. Silberman, I. 

i Popa. în 1935, la Var- 
y a avut partidă net cîț- 
Alehin, dar — în mare 
np — a greșit, a pierdut 
ă s-a îmbolnăvit de icter.

G’jdju obține 
maestrul ge-- 

fațâ de eondi- 
le avea șahul

H

28 Hag
13, 1931 Praga

i — 17). De fie 
ul ech.
■i de el mai 
ieșiri I. Balogh, 
V. A. Tvroler, 
lie, Tor 
•ia, Erdi 
ată ia

La f—

Zazâ
pite precar

FACTORI POȘTALI DIN

loua 
air.bu

♦ d
Lazl.- Bi_-

-

Fischer, în 1966 (15 din 17, la prima 
masă), Petrosian în 1968 (ÎO'/I din 12), 
Spasski în 1970 (9*/a din 12).

Din 1956 cînd au revenit în com
petiția olimpică, jucătorii noștri s-au 
calificat cu regularitate în turneul 
final, obținînd cele mai bune rezul
tate în 1964, 1966 și 1938 — locul opt. 
în sflrșit, în 1962, la Varna, Victor 
Fiocâltea a reușit să-l învingă pe 
Fischer, adueîndu-i americanului sin
gura înfrîngere din turneu.

*
Acum, la Skoplje, are loc ediția 

jubiliară, a 20-a, a Olimpiadei de 
șah. Nutrim speranța că echipa ro
mână va reuși un rezultat meritoriu, 
care s-o ridice eu cîteva trepte pe 
scara grea și aspri a Ierarhiei mon
diale.

PENTRU SANATATEA
DUMNEAVOASTRĂ

Valeria CH1O5E

ROMANIA ARE CEI MAI RAPIZI

In ținută de lucru — inclusiv tolba de scrisori — factorii poștali din 
peninsula balcanică mărșălu/esc pe străzile Salonicului. In fruntea lor poș
tașii români clasați pe primele două locuri: C. Staicu (nr. 6) și M. Per- 
șinaru (nr. 7)
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DANIELA TODOR (13 ANI), PECIU 
NOU. 1. Dacă una dintre echipele noas
tre de fotbal ciștigă atît campionatul cit 
și Cupa României, ea va fiarticipa la 
Cupa Campionilor Europeni, în Cupa Cu
pelor urmind să joace finalista Cupei 
României. 2. „Rugați pe susținătorii ml 
llie Năstase să-mi scrie, deoarece sînt 
și eu o admiratoare a acestui mare tenis -

man”. Excelentă Idee, dragă Daniela ! 
Poate că, în felul acesta, reușim să-l 
mai descongestionăm pe Năstase, care nu 
are timpul necesar nici să citească toate 
scrisorile pe care le primește, necum să 
răspundă la ele. Intr-un fel, tot le-a răs
puns Năstase : fntrectndu-i pe toți așii 
tenisului mondial. Deci, adresa d-tale : 
Peciu Nou 284, județul Timiș.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un catren 
.țteușit !). inspirat de ploaia cu... cartofi

distanță. Vorbind despre vîrstele femeilor, 
nu ne este permis să greșim. Mai ales, 
In plus I

MIRCEA DUMITRESCU, ORAVIȚA. Ar- 
bitril de fotbal nu sînt „pedepsiți", cum 
vă exprimați dv. numai prin scăderea 
unei stele sau două. Colegiul central al

BALCANI!

de la Craiova, din meciul Universitatea 
— F.C. Argeș
Iată lămurită, deci,
Ce-t viața :
Ai plecat să vezi un meci
Șl faci... piața 1

STAN COTEANU, 
gheli a făcut parte 
fotbal care a făcut __  ____ _
la turneul final al campionatului mondial. 
El a și jucat cîteva minute (înlocuindu-1 
pe Dumitru, în min. 81) în meciul cu 
Cehoslovacia.

ANTON SCUTARU, IAȘI. Ca finalist la 
Wimbledon și cîștlgător la Forest Hil’.s, 
Hie Năstase are toate drepturile de a 
revendica titlul de cel mal bun tenlsman 
din lumea întreagă, pe anul 1972, iar un 
succes — atît de mult dorit — în finala 
Cupel Davis, n-ar face decît să-l întă
rească această poziție. Dar, de ce sînteți 
atît de... pornit împotriva lui Smith 7 
Numai pentru că își apără șansele cu 
strășnicie ? Dar. aceasta este datoria ori
cărui sportiv. Mie personaj, nu mi-e „ne
suferit", iar dacă va pierde în fața lui 
Năstase, cred chiar că Îmi va deveni 
foarte simpatic.

MIHAI MIHAlLESCtf, BUCUREȘTI. „In 
copilărie, la Pitești, am jucat fotbal îm
preuna cu Dobrin". Hm ! Doi oameni, 
două destine ! 2. „Rugați-1 pe loan Chl- 
rilă să înceapă (dacă n-a făcut-o pînă 
acum) să scrie partea a doua a cărții 
„Ce frumos ar fi fost". Cred că titlul H 
JtiCkEu, totuși, îl sugerez : „A fost tare

acum pumnii ■SSW^SSțftru el v
FLORIN NICOLESCU, BUCUREȘTI. în 

totul de acord ou dv.
EMANUELA GÂRDESCU, CARACAL. 

Gimnasta sovietică Olga Korbut, care v-a 
impresionat atît de mult — parcă numai 
pe dv. 7 — are 17 ani, măsoară 1,54 m 
șl greutatea ei este de... 38 kilograme.

Puțini dintre dumneavoastră știu, 
poate, că regiunea balcanică consti
tuie unul din leagănele atletismului 
european, Jocurile Balcanice fiind 
prima competiție atletică regională 
de pe continentul nostru. Dar nu 
despre începuturile atletismului bal
canic vom scrie acum, ci despre o 
competiție Inedită și spectaculoasă 
inițiată la nivel balcanic — care va 
deveni, sperăm, la rîndul ei tradi
țională și va fi, poate, copiată ți df/ 
alții — concursul de marș al anga-

I. BADULESCU, BUCUREȘTI. Evident, 
in fuga condeiului, s-a făcut o abatere de 
la matematică : Argentina Menis fiind 
născută la 19 iulie 1948, are 24 de ani. 
De cai de al 25-lea o desparte o bună

jaților serviciilor de poștă din Bal
cani.

Ideea competiției aparține Direc
ției Poștelor din Atena, care și-a 
asumat și sarcina organizării primei 
ediții. Concursul s-a desfășurat du
minică 10 septembrie pe străzile Sa
lonicului, pe un traseu în lungime 
de 10 km, cu participarea angajați- 
lor serviciilor de poștă din Bulgaria, 
Iugoslavia, România și Grecia. Țara 
noastră a fost reprezentată de două 
echipe : una de tineret (Constantin 
Staicu, Marin Perșinaru, Gheorghe 
Jugănaru) și una de veterani (Ion 
Baboie, Dumitru Chiose, Valeriu Mi- 
trea). S-au alcătuit clasamente indi
viduale și pe echipe, prin adiționa
rea locurilor ocupate de componenții 
fiecărei formații. După cum am a- 
nunțat Ia timpul potrivit în ziar, 
cursa a fost cîștigată de reprezentan
tul nostru Constantin Staicu — cu 
un timp foarte bun, 42:07,6 —, iar 
în clasamentul pe echipe formația 
de tineret a României a terminat de 
asemenea pe primul loc (M. Perși
naru locul 
urmată de 
slavia.

Primilor
de personalități ale Salonicului fru
moase cupe, iar Ion Baboie, cel mai 
vîrstnic participant (58 rie ani), a 
primit un premiu specia!.

Interesul trezit de condursul fac
torilor poștali este' Ilustrat cel mai 
bine de faptul eă televiziunea greacă 
a transmis în .'direct toată cursa du
minică dimineața și a prezentat-o — 
In întregime — în reluare, 
seara 1

Anviitor competiția va fi 
ganij'ată de Ministerul Poștelor

Prezentam, cu o săptămînă în urmă< 
la aceeași rubrică, un volum tipărit da 
Editura stadion, menit să devină un 
îndemn (și sprijin totodată) pentru cel 
care vor să renunțe la excesul de... greu
tate. prin utilizarea exercițillor fizice.

Iată, că sintem, azi, în posesia unei 
noi lucrări, realizată de N. Băieșu, A. Blr- 
lea și S. Magda, care pune la indemina 
noastră, a tuturor, o sultă de 42 de exer
ciții de gimnastică, capabile (desigur, 
după executarea lor) să ne reCțea bura 
dispoziție, iar organismului întreaga ca
pacitate de muncă.

Indicațiile de ordin general slnt Ilus
trate de numeroase desene care facili
tează înțelegerea executării corecte a 
mișcărilor, accesibile tuturor, indifeient 
de vîrstă, sex. profesie sau gradul de 
pregătire fizică a practicantului.

Menționăm, de asemenea, șl reușita co
pertă semnată de D. Negrea.

*) N. Băioșu, A, Bîrlea, 8. Magda 
Exercițiul fizic pentru toți, Editura Sta
dion, 1972, 277 pag., 9.50 lei.

OPT CONVERSAȚII DESPRE 
GIMNASTICA*»

2, Gh.
Grecia,

clasați

Jugănaru locul 5), 
Bulgaria și Iuga-

le-âu fost oferite

luni

or
din 

Bulgaria, iar în 1974 îl vom urmări 
țfe factorii poștali din țările balca
nice în întrecere pe străzile Bucu- 
reștiului. i

Vladimir MORARU

GHENADESCUDesen de110 m... garduri

if J/( jt< >i ț 
JA

/(

V ,ii<

arbitrilor li supune vacanțe mai
lungi sau mai sțmi acei „cavaleri
ai fluieruIurtZ*care*~ău prestat arbitraje 
necoresp^ț'atoare. împărtășesc Și eu 
opin^-tiv. că, uneori, arbitrii manifestă 

•indulgență față de jucătorii „cu firmă", 
nesancționîndu-1 la nivelul abaterilor pe 
care le-au comis aceștia. Este exagerat 
însă să se spună câ aceasta constituie 
o regulă generală...

AUREL DRAGHINAS, COMUNA BRAT- 
CA. Credeam câ am lămurit, o dată (de 
fapt, de mai multe ori !) pentru totdeau
na problema medaliilor de aur de la 
J.O. sau de la alte mari competiții. Ele 
sînt confecționate din bronz sau dintr-un 
anumit aliaj, suflat cu cîteva . grame de 
aur. Dar, nu cantitatea de aur pe care o 
cuprind dă valoare acestor medalii. Cele
lalte. de aur pur. șint mai scumpe dar 
pot fi cumpărate la prima bijuterie !

Ilustiații : N. CLAUD1U

t

Prin apariția de sub tipar a volumu
lui „Siguranța execuției în gimnastică" 
de V. B. Korcnberg (tradus din limba 
rusă de Leonid Mircea), specialiștii din 
acest domeniu, preocupați de cibernetica 
și psihologia aplicate în sport, au la in- 
demînă o nouă posibilitate de a-și înj- 
bogâți (sau numai verifica) cunoștințele.

Spre deosebire de lucrările, să le spu
nem, obișnuite, autorul și-a conceput 
cartea, plecînd de la ideea că în orice 
sferă de activitate există întrebări, la 
care trebuie neapărat să se răspundă. în 
acest mod, fiecare capitol corespunde 
unei posibile discuții cu cititorii, dezbă- 
tînd diversele aspecte legate de siguranța 
execuției în gimnastică, sugerînd anumite 
mijloace și procedee de soluționare a 
acestui „nod gordian".

Vom încheia această succintă prezen
tare, citind, în loc de orice recomandare, 
cîteva cuvinte din prefața autorului : 
„Știința este alcătuită din fapte și cu
getări. Această definiție scurtă și precisă, 
care aparține lui N. Edelman, o mențio
năm ca un avertisment : citind, câutațl 
nu atît faptele, cît Interpretarea și ex
plicarea lor“.

*) V. B. Korenberg — Siguranța exe
cuției în gimnastică, Editura stadion, 
1972, 177 pag., 7 lei.

Rubrică redactată de
Emanuel FANTANEANU
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ZI DE REPAUS FORȚAT sportiv TURUL
In campionatul CICLIST

M BULGARIEIlume„SĂPTAMINA

Cutezătorii
al Palatului pionierilor din Capitală lansează

NAȚIONAL DE PARAȘUTISM
Calendarul competițional al Fede

rației Aeronautice Române a ținut în 
acest an tâ fie în contradicție cu 
condițiile meteorologice. Primii care 
au »imțit-o pe pielea lor, au fost pla- 
horiștll, luna trecută, cu ocazia cam
pionatului național de zbor fără motor, 
de-abla reușind sâ efectueze minimul 
de trei manșe (șl acelea chinuite) ce
rute de regulament. Acum a venit 
rîndul parașutlștilor sâ constate că 
timpul. nu ține seama de planificări 
li după o primă zi de întreceri cu 
condiții de zbor bune, după o a doua 
„acceptabilă", cea de a treia (sîmbă- 
tă) i-a reținut 
repaus forțat, 
soai tă o vor 
Vor participa 
zbor eu motor
mează să se țină după o întrerupere 
de 6 ani.

în- ceea ce privește parașUtiștîi, 
după pauza neplaniticată de ieri, vor 
încerca ăstăzi să continue întrecerile, 
pentru a îndeplini numărul de lansări 
cerute de regulamentul campionatului. 
Tentativa lor rămîne însă în conti
nuare la discreția vremii, condiție ne
cesară și mai mult decît suficientă în 
acest sport.

la sol, silindu-i la un 
S-ar părea că aceeași 
avea și sportivii care 
la primul concurs de 
(1—7 octombrie) ce ur-

Tn vederea turneului din 
Marea Britanie

A FOST ALCĂTUIT LOTUL 
LĂRGIT AL RUGBYSTILOR 

ROMÂNI
In vederea apropiatului turneu, pe 

eâre selecționata de rugby a țării 
noastre îl va întreprinde în Anglia si 
Irlanda, cei doi antrenori Radu De- 
mian și Teodor Radulescu au reslrirts 
numărul rugbyștiior selecți°naV‘- ’a 
strictul necesar, care va continua săp- 
tămtna viitoare pregătirile comune. 
Iată-i, de altfel, pe cei 29 de spor
tivi rămași în vederile antrenorilor 
Marin Ionescu, Alexandru Pop. Dan 
Drăgănescu (Grivița Roșie) ; Nicolae 
Postolache, Radu Durbac (Steaua) ; 
Constantin Drăgulcscu. Valeriu Iorgu- 
lescu. Alexandru Atanasiu. Constantin 
Fugigi. Andrei Bariton (Sportul stu
dențesc) ; Nicolae Baciu. Vasile Tur- 
lea, Ilie Roman, Mihai Nicolescu, 
Gheorghe Nica, Gheorghe Dragomires- 
cu. Ion Constantin (Dinamo) ; Ion Ma- 
rica, Petre Motrescu (politehnica las?.: 
Dumitru Rășcanu (C.S.M. Sibiu) : Io» 
Tătucu. Gheorghe Rășcanu (Universi
tatea Timișoara) ; Mihai Bucoș (Fa
rul) ; Constantin Dinu, Mircea Orte- 
tccan. Florin Constantin, Sergiu Băr- 
gâunaș, Emil Neaju și Marian Bur- 
ghelea (Știința Petroșani).

A

PORȚILOR DESCHISE"
Mii de copii bucureșteni vor avea prilejul

să facă sport după preferințe și aptitudini

LA OLIMPIADA DE ȘAH
■ ■ . . ...

TURNEUL DE TENIS
23 (Agerpres). — Turul 
Bulgariei a programat

■ ■■ i ni

DE LA

ROMANIA CONDUCE LOS ANGELES
Abia a Început anul școlar și ia’ă. 

acțiunile cu caracter sportiv se și 
află la ordinea zilei: astăzi, la Pa
latul pionierilor din Capitală 
dă startul 
deschise".

Acțiunea 
Dimpotrivă 
țiativă ceva mai veche a clubului

se
In „Săptămina porților

nu reprezintă o noutate, 
este vorba de o in:-

N’egoiță și Mihai 
tie. Maria Vico!

Slfivescu la nata
la scrimă. Petre 

Seimeanu la șah. Nicu N'aumescu 
la tenis de masă. Tudor Bădin și 
Enrico Modîanu ia tenis. Dumitru 
Tănăsesvu la volei. Eugen Voicu- 
le»«u le țîr. In același timp d recto- 
rul clubului sportiv „Cutezătorii* 
pr f. Mihai Turcaș asigură pregătî-

In meciul cu iran

sau

sportiv ..Cutezătorii-, care în fiecare r?< celor dornic: sâ se sDeciahzez?
an, o dată cu primele zile de școa In caiac, sport care ne-a adus atitea
lă, oferă prilej cravatelor roșii ț: S3 isfacțîj De olan național și inter-
in general copiilor iubitori de sport. național
să participe la diferite activități ?:ne poate participa la „Săptă-
de m:șcare. Intr-o disciplină s u mîr.a pcrțitor desehise*?
alta, după preferințe șj apti’-udini. 

Așadar este o acțiune tradițională
Și dacă ne amintim bine, prin inter
mediul „Săptămînii porților des
chise- la Palatul pionierilor au 
reușit să facă primii pași in sport 
copii și tineri care ulterior au ur
cat cu nădejde tretXeie consacrăr.i. 
Eduard Pană și Doina Ionescu. csm- 
pioni național: de tenta la jurtior: 
mici. Angelica Ionescu. campioană 
a municipiului București ia natat e 
stilul bras. Ane» Pintilie la erm- 
nast:ca sport.vă sau Carmen Sanda, 
la gimnastica modernă, reprezentan
te de frunte ale „Cutezătorilor* în 
principalele concursur. ș. otmpe- 

-tiț-i rezervate speranțelor sint nu
mai o parte d.r.tre aceștia. Sfat co
pii care au intrat cu tzmicitate pe 
porțile -Palaudui* si arun consti
tuie elemente de nădejde ale ur+ 
mu!u: cuib sportiv ai celor an ev 

întregul efectiv al dubuhn jCu- 
tezâtar::* oferă, ne altfel, execu- 
ple s.m.lare Tn nu mai p-*..r. de 14 
discipline, cooii dfn toate seesoare-je 
Capitalei au avut prilejul sâ se 
specializeze, să-ș: vaJonSce aptitu
dinile ș; tațer.XL In acest sens ei 
au fo6*. ajutați de predesoni șt an
trenorii ^Cuterătoritor*. tn tonte ca
zurile dascăl: de sport eu o rwp- 
noscută experiență peda^ogxă. eu 
o mare grijă pentru creșterea vi 
educarea copiEor. Exemple • Ofca 
Borangic-Mironescu ș Gheorghe 
Popesen la atletism Dumitra Ma
tei la fotbal. Angela Meicescu 4 
gimnastică modemâ. Gheorghe Grr- 
gore la gimnastică sportivă, Steliao

Fa

reaervate sperar

r «t* tort

3* uejte

ca DOt^QB 
rju la d _sț»- 
rrfaw <5e

*3-

RINDURI DIN SCRISORILE Dv.
• ..Echipa noastră a pierdut 

meciul cu C.F.R. la Pașcani 
(0—2) Insă aceesta nu ne îm
piedică să mulțumim brigăzii de 
arbitri condusă de bîrlădeanul 
N. Rainea care a condus întîi- 
nirea excelent. Am dori ca pe 
viitor să fim arbitrați tot de 
asemenea brigăzi în provincie" 
(CLUBUL SPORTIV METALUL- 
BUCUREȘTI). Noi am publicat 
mulțumirile. Să audă Colegiul 
Central al arbitrilor și_. arbitri» 
care vor conduce meciurile echi
pei Metalul In viitor.

ter ?- (ION K.ASTEXCU. Tutora) 
Aveți dreptate, rd fnțeiece-n. Se 
pare insă că satisfacțiile — fie 
ele cit de mici — compensează 
pină la urmă necazurile. Altfel 
nu s-ar mai „naște" atiția supor
teri. Judicioase toate celelalte 
observații din scrisoarea dv. Mul
țumim.

Tibtrw rama

între 6-9 octombrie, la Tonari

• „Am auzit că supercampio- 
nul nostru Ilie Năstase primește 
multe scrisori de la admiratoare, 
scrisori la care, pe cit este de 
ocupat, sînt sigur că nu poate 
răspunde. Eu i-am făcut o epi
gramă în speranța că vă va 
place și o veți publica : «Multe 
fete azi oftează 1 (Pe toată pla
neta) ' Că Ilie cochetează I Nu
mai cu... racheta". (I. GHI- 
NESCU, com. Boteni. jud. Ar
geș). E clar cd ne-a plăcut ?

• „Sînt un pasionat eoiecțto- 
nar de programe de meciuri de 
fotbal, pe care am început să le 
string încă din 1958. Doresc să 
fac schimb cu alți amatori din 
țară. Mâ 
BRANCO. 
Timișoara 
făcut...

puteți ajuta ? (VUIN 
Str.
II).

Gloriei nr. 8. ap 3,
Ce am putut, am

.Grea mai este pasiunea asta 
pentru fotbal. Cînd 
victorie, cînd suferi

te bucuri de 
— scuzați —

un cîine din cauza unei 
înfrîngeri. Zău, nu vi se pare 
că e tare grea viața de supor-

• .Ce se Intlmplă eu Sătmă- 
reanu II. talentatul jucător al e- 
chipei Dinamo ? N-am mai auzit 
nimic de el* (CORNET. PETCU, 
sudor la U. M. Timișoara). Ttnă- 
rul fundaș dinamorist a «rut o 
fractură. Acum este vindecat. și-a 
început antrenamentele. insă p- 
șor, progresiv, fn asemenea si
tuații vindecarea ttxaiă este mai 
greoaie.

STOENESCU. $es_ 
OD, București). £a 
anii 1913—1924. tn 
publicau focoțrna’u 
jocuri demonstra-

• .Mă deranjează câ pe bile
tele ce se vînd !a unele meciuri 
de fotbal — In Capitală și mai 
ales în provincie nu sfat trecute 
prețurile. Mi se pare anormal a- 
cest lucru- (ȘTEFAN DOBRU, 
str. Libertății nr. 105. Tg. Mureș'. 
Este drept, metoda-i puțin cam 
dubioasă. Curios cum asemenea 
„mapei-re" scapă organelor fi
nanciare locale.

• -De vreo cinci ori am scris 
echipei Dinamo și nu mi s-a răs
puns- (DORINA CORLAȚEANU, 
București). Nu vă putem ajuta 
cu nimic. Jucătorii sau clubu
rile. - răspund sau— nu răspund 
la scrisori. Probabil v-ați ales un 
club care, nu.

Rubrici redactată da
Modesto FERRARIhH

călărie : Baza hipică din Calea 
Pievnel, ora 8,30, campionatele na
ționale de călărie, dresaj și obsta
cole.

CICLISM î Strada Cîmpinei, or» 
10 : „Cupa Orașelor» — cursă pe 
circuit.

FOTBAL : Stadionul Republicii, ora 
14, Sportul studențesc — Dinamo Buc. 
(Div. A) ; teren Politehnica, ora 10, 
Sportul studențesc — Dinamo (tineret); 
teren Metalul, ora 11, Metalul Buc. — 
Dunărea Giurgiu (Div. B) ; teren Di
namo, ora 11, Dinamo Obor — Sirena 
(Div. C) ; teren Flacăra ora 11. FL 
Roșie — Sportul Cioroglrla ; teren 
Autobuzul, ora 11,00, Autobuzul — Vo
ința Buc. (Div. C) ; teren Electronica, 
ora 11. Electronica Obor — Celuloza 
Călărași (Div. C) ; teren Laromet. ora 
11, Laromet Buc. — Unirea Tricolor 
Buc. ; teren Progresul, ora 13, Pro
gresul Buc. — 
(juniori) ; teren 
Steaua Buc. — 
ori) : teren 
lui Buc. — 
ori) j teren
Buc. — Llc. fotbal Buc. (juniori) ; 
teren 23 August, ora 0, Energia Buc- 
— Șc. Sp. Elevi 2 Buc. (juniori) ; te
ren Politehnica, ora 12, Sp. Studen-

Constructorul 
Ghencea, 

Dlnamo Buc. 
Metalul, ora 13, 
Dunărea Giurgiu 
Electra, ora 10. 

fotbal Buc,

Galați 
ora 9, 

(junl- 
Meta- 
(juni- 
Rapid

țese Buc. — Steaua 23 August (ju
niori).

HANDBAL : Teren Voința, ora >. 
Voința — C.SsM. Gloria Buzâu (f 
B) ; teren Tineretului, ora 10, Uni
versitatea Buc. — Mureșul Tg. Mu
reș (f. A) ; ora 11, I.E.F.S. Buc — 
Voința Odorhei (f. A) ; teren Di
namo, ora ÎS,55, Confecția Buc. — 
I.G.E X. Buc. (f. B).

JUDO î Sala Giulești. ora 9.30, Rapid Buc. — I.E.F.S. — Șoimii BuzAu 
triunghiular în cadrul primei *tape 
a diviziei.

POLO î Ștrandul Tineretului, ora 
10, Voința Cluj — Rapid ; ora 17» 
I.E.F.S. — Rapid.

POPICE : Arena Constructorul,
ora 8, Constructorul Buc. — Laro- 
met Buc. ; arena Gloria, ora 8. 
Gloria București
(partide 
DiV. A).

TEMS
(str. dr.
Buc. — . . .. .
blican masculin),

RUGBY : teren Parcul copilului,
ora 9. Grivița Roșie — Politehnica ; 
teren Olimpia, ora 11.30, Sportul stu
dențesc — Farul Constanța.

Gloria. __ .
Petrolul Ploi iști 

din campionatul masculin
DE MASA : Sala Progresul 
Staicovici), ora S, Vagonul 
Voința Buc. (câmp, repu-

CAMPIONATELE DE

i nu 
cum 
)U)da'

LUPTĂTORII

ROMANI

INVITAȚI

TIR

LA MEMORIALUL

„ROGER COIILON ii

PARIS 23 (Agerpres). — Cea de-a 
dc-ta edr’ e a tradiționalei eompe- 
fiții intema’.ionale de lupte dotată 
cv trofeul memorial .Roger Coulon" 
ve avea loc în cursul lunii decem
bre. în orașul Clermont-Ferrand. La 
fntaecere au fost invitați să parti
cipe sportiv: din Japonia. U R.S3., 
Românta. Bulgaria și alte țări. în 
program figurează întreceri de lupte 
libere și greco-romane. După acest 
turneu, echipa Japoniei urmează să 
susțină meciuri amicale în R. F. a

BELGRAD 23 (Agerpres). între
cerile cele: de-a 20-a ediții a Olim
piade: masculine de sah Pe echipe 
au continuat la Skoplje cu desfă
șurarea partidelor cuprinse în cea 
de-a 4-a rundă. Echipa României 
conduce cu 1’ t—• t puncte (2) în 
tntilr.irea cu ech:pa Iranului. Un- 
gureanu a remizat cu Shiragri. iar 
Ghrzdavu -a cîșUgat la Shahsvar. 
Res’ul partidelor au fost întrerupte 
Echipele Filipmelor și Austriei au 
terminat la egalitate : 2—2. S.U A. 
a cîștigat cu 4—0 meciul cu ech'pa 
Insulelor Faroe. Cu aceiași scor a 
fr-.v-.ns Tunisia echipa Insufel-cr 
Virgine în clasamentul grupe: a 
8-a cottduc SU.A. și Fiiipine cu ci’.e

Rezultate din celelalte grupe : 
U.R.S.S. — Luxemburg 4—0 : Iugo
slavia — Brazilia l'/2—>/2 (2) ; R.P. 
a Germaniei — Franța 2—1 (1);
Portugalia — Israel 2—2 ; Cehoslo
vaca — Spania 2—1 (1) ; R.D. Ger*- 
mană — Suedia 2' 2—1 'i (1); Cana
da — Italia 1; 2—’ ’2 (2) i Țara Ga- 
i i r — Turcia 21, 2—l1.^ ; Bulgaria 
— Albania 3—1 ; Olanda — Aus- 
:r 2—0 (2): Polonia — Ungaria
1: î—1 t (1): Anglia — Elveția l1/» 
—1! 2 (1): Argentina — Noua Zee- 
landă 2—2.

LOS ANGELES 23 (Agerpres). — 
Tînărul tenisman american In vlrstă 
de 20 de ani, Roscoe Tanner, con
tinuă să se afirme în cadrul tur
neului internațional open de la Los 
Angeles. După ce a eliminat în mod 
surprinzător pe Pancho Gonzales și 
Ilie Năstase, 
de la Forest 
v ns cu 7—6, 
nuel Orantes
ces, Tanner s-a calificat în semifi
nalele competiției. Un alt favorit 
rămas în cursă, americanul Stan 
Smith, a cîștigat cu 7—6, 4—6, 6—3 
In fața lui Ray Moore (R.S.A.), ca- 
lificîndu-se și el pentru semifinale.

. . ........ . ... . ,

ciștigătorul turneului 
Hills, Tanner l-a în- 
6—4 pe spaniolul Ma
in urma acestui suc-

SOFIA 
ciclist al 
vineri două etape. Prima s-a des
fășurat dimineața pe ruta Vidin — 
Lom, de-a lungul a 60 km. Victo
ria a revenit ciclistului sovietic 
Trifonov In lh 20’59. Cehoslovacul 
Hladik s-a clasat pe locul doi — 
lh 21:31, urmat de italianul Gata 
— lh 21:49. Cea de-a treia etapă a 
avut loc după-amiază pe traseul t 
Lom — Gorni DIbnik (135 km). 
Din nou ciclistul sovietic Trifonov 
s-a arătat în excelentă vervă, tre- 
cîhd primul linia de sosire cu tim
pul de 3h 07:36. El a fost urmat de 
colegul său Zîbirev — 3h 08:20. Pe 
locul trei a sosit italianul Gata cu 
3h 08:35. Ciclistul român N. David 
a ocupat locul 6 cu 3h 09:36.

După trei etape, în fruntea cla
samentului general individual se 
află sovieticul Trifonov cu 8h 00:17, 
urmat de Zîbirev — 8h 01:18 și ce
hoslovacul Hladik — 8 h 03:12. Pri
mul dintre cicliștii români 
Francis Gera, care se află pe locul 
7 cu 8h 04:36. N. David ocupă locul 
9 cu 8h 04:59. Pe echipe conduce 
U.R.S.S., urmată de Cehoslovacia, 
Polonia și România.

este
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Concursul de pentatlon
modern de la Sofia

SPORTIVII
BULGARI
CONDUC

IN AMBELE
CLASAMENTE
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JUCĂTOR PE_ PICIOR MARE-

tativei. Nimeni nu are voie să se joa
ce cu disciplina și prevederile noului 
statut stabilesc sancțiuni aspre în ca
zul cînd un club sau cluburile încear
că. de pildă, să împiedice pe un jucă
tor să se prezinte la lot și să joace 
în echipa națională. în asemenea si
tuații, clubul sau cluburile vinovate 
<înt sancționate cu. .. pierderea a 4 
puncte (8 în caz de recidivă) în cam
pionat !

loc nu mal puțin de 15 lntilniri și 
anume :

4. X : Norvegia — Belgia
7. X : R.D. Germană — Finlanda
8. X : Luxemburg — Italia

X13.
15. X

CINCI

Dacă ar

GOLURI TN DOUA 
JOCURI 18. X

gri
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Bulgariei cu 1 
pe tocul 16 ci 
Românie- pe 
întrecerea se 
mineațâ. cu pr

TOMA HRISTOV

S

Powe i 
IRSS.

vi
re. printre arte 

r»-tăV- wr.M staniLtate. se Pr.e bine 
pe pkrioere. eu greu poete fi dezechî- 
lirat Ș. nu-: de mirare. Poartă ghe-

PRIORITATE ECHIPEI 
NAȚIONALE!

cfl- 
rfnd
pu-

Asa se peirec

Ir. toate țănle aproape, atenția 
cialitâțiicr se îndreaptă In primul 
șpre echipa națională, oridt de 
ternice sînt cluburile, 
lucrurile $1 la Grecia. Aici, Imă, fe
derația a procedat la măsuri cu totul 
soeciale oentru Drotejarea reprezen-m

TELEX •

Compedțta tnternxdoni’i d. rălărie (cb- 
stacoie) ..Marele premri al Europe:", des
fășurata la Rorierdam. a fost etștigata 
de sportivul ves-.-german Hendrik Sr.oek 
ea • pur.cte penalizare (W). Pe locun'.e 
următoare s-au clasa- Simonetti (Chile) 
8 puncte pena'uzare ț: Steenken (R. F. 
a Germanei — I puncte penalizare.
■
Conrinuîndu-țl turneul In R F. a Germa
niei, echipa poloneză de handbal Spania 
Gdansk a jucat la Lubeck cu o selec
ționată locală. Victoria a revenit hanJba- 
liștilor polonezi cu scorul de 23—14 
n»-n.

Dapă dificilul tnsca muMoa ta care aa 
foat consemnate numeroase abandonuri, 
printre care ș< cel ai foșttar al
ritases. engleza Vse Hfort șt Darid Staoe. 
cel de-al K-iea tur auaxnobiaatle al 
Franței a programat, ta D-.: on. o eta^ă 
de vitetâ. Această etapă a foat d>— mata 
de Migauit (Franța), cronometrat oe ** 
km In 40 :14.1. In ctasamentu: generai 
individual conduce francezul Jsan 
Claude Andruet.

Selecționatele de fotbal (tineret) ale 
Iugoslaviei Ungariei s-au tatilnit în- 
tr-un meci amical Ia Bosanska Gradiska. 
Fotbaliștii iugoslavi au terminat învin
gător! cu scorul de 4—0 (2—0).

în sferturile de finală ale turneului In- 
temațional feminin de tenis de la Albany 
(California), cunoscuta campioană ame
ricană Billie Jean King' a Invins-o cu 
6—1. 6—1 pe Julie Heidman. O altă fa
vorită, australiana Margaret Court s-a 
impus cu 6—1, 6—2 in fața jucătoarei 
Mona Schallau (S.U.A.). în semifinale. 
Billie Jean King o va LntHni pe Melville 
(Australia), iar Court va juca In com
pania americanei Rosemary Casals.

Competiția clcllstă internațională 
de 1’Avenir “ — Trofeul Peugeot a con
tinuat cu desfășurarea etapei a 10-a pe 
ruta Besanțon — St. Louis (l"o Km).

ECHILIBRU VALORIC IN FINALELE FEMININE DE CANOTAJ
Disputate, tot pe Snagov, la cîteva 

zile cupă întrecerile decisive pentru 
ierarhizarea echipajelor mici, fina
lele campionatului republican femi
nin âe canotaj au cunoscut starturi 
mad populate decît la ediția prece
dentă. dar același (9) număr de secții 
participante : cinci — București, trei 
— Timișoara, una — Arad. Dacă în 
sezonul trecut numai două cluburi 
au avut acces la medaliile de cam
pioane (C.N.U. la 4+1 rame. 4+1 
vîsle și t '-1 ; U.T.A. la simplu și 
2 vîsle), acum cele cinci titluri re
publicane au fost împărțite intre tot 
atitea reprezentative, caz destul de 
rar întîlnit și care denotă, în pri-

ÎNTRECERILE FINALE
ALE COOPERATORILOR

INVALIZI
și mîine, pe stadionul Vo- 

șoseaua Pipera nr. 38, 
pentru educație fizică și

Astăzi 
ința din 
Oficiul 
sport din cadrul UCECOM organi
zează prima ediție a întrecerilor 
sportive finale ale cooperatorilor 
invalizi. Se vor desfășura întreceri 
la atletism, tenis de masă și popice. 
Competițiile încep la ora 9.

mul rînd, o reprezentare mai largă 
pe centre nautice a valorilor cano
tajului nostru feminin. Un descres- 
cendo, în ceea ce privește lupta pen
tru locurile fruntașe, l-a marcat re
prezentativa Clubului nautic univer
sitar, care în singura probă cîști- 
gată (4+1 vîsle) — cu două meda
liate cu aur (Untaru și Sîngiorzan) 
la C.E. de la Brandenburg — a tre
buit să depună eforturi serioase 
pentru a Întrece echipajul Voinței 
(cu Mitana Botez la a doua cursă), 
în cea mai spectaculoasă cursă a 
reuniunii. Au mai ieșit în evidență 
echipajele U.T. 
merit" pentru loc 
Voința București 
toate întrecerile 
tînăra vîslașă timișoreancă Maria 
Micșa (medaliată cu aur la C.E. în 
4+1 vîsle) — imbatabilă in proba 
de simplu. O notă specială poate fi 
acordată Metalului București, cîști- 
gător în disputa schiturilor de 8+1 
(unde de șase ani șefia o dețineau 
ramerele de la C.N.U.), cu un echi
paj tînăr, cu frumoase perspective, 
ca de altfel majoritatea schifistelor 
acestui club bucureștean, unde 
există în prezent o reală preocu
pare de promovare a junioarelor, 
acțiune ce se cere susținută. Iată 
acum rezultatele complete ale fi
nalelor : 4+1 rame: 1. VOINȚA
BUCUREȘTI (Elena Trancioveanu,

Arad
I la dublu vîsle,

„abona-

— aproape în 
printre fruntașe.

Viorica Lincaru, Georgeta Alexe, 
Stana Costache + Aneta Sieburg) 
3:34,5 (antr. Gh. Spiță), 2. Olimpia 
~ 3. Metalul Buc. 3:57,2,

4:18.5: Schif simplu: 
TIMIȘOARA (Maria 

Z

Buc. 3:38,7,
4. C.N.U.
1. C.F.R.
Micșa) 3:49,0 (antr. T. Ionescu), 
Dinamo (Ioana Tudoran) 3:54,7. 3. 
Voința Buc. (Mitana Botez) 4:01.2, 
4. Voința Tim. (Doina Bardaș) 
4:15,0, 5. Voința Tim. (Cristl Wiener) 
4:19.0; 4+1 vîsle: 1. C.N.U. (Teo
dora Untaru, Marioara Sîngiorzan, 
Maria Bălan, Codruța Blidaru + 
Maria Ghiață) 3:29,5 (antr. I. Voicu),
2. Voința Buc. (Viorica Lincaru. E-
lena Trancioveanu, Mitana Botez. 
Stana Costache + Aneta Sieburg) 
3:31,0. 3. Olimpia Buc. 3:39,3, 4. Vo
ința Buc. 3:40,5, 5. Politehnica Tim. 
3:53.0 ; Schif 2 vîsle : 1. U.T.A. (Eli- 
sabeta Lazăr. Ileana Kondorosi) 
3:36,0 (antr. Maria Moțica), 2. Voința 
Tim. (Renate Miiller, Rozalia Enz- 
mann) 3:46,5, 3. Voința Buc. (Ecate- 
rina Danciu, Crista Klocs) 3:54,0, 
4. C.N.U. 4:10,5, 5. Politehnica Tim. 
4:24,0 ; S+l .- 1. METALUL BUCU 
REȘTI (C. Broscăuțeanu. F. Chiran, 
E. Oprea, M. Ghiță, A. Marinescu, 
C. Neacșu, M. Cirnu, M. Constan
tin + A. Soneriu) 3:13,0 (antr. Ste- 
lian Petrov și Ion Grigoriță), 2. 
C.N.U. 3:22,7, 3. Politehnica Tim.
3:32,7, 4. C.N.U. 3:40,5

fi vorba de jocuri de cam- 
cionat, isprava n-ar fi privită chiar 
ca o performanță. Dar dacă ea este 
realizată în partide internaționale in- 
:e.--țări. tn acest caz capătă alte di- 
mensiuni și este calificată ca record. 
O asemenea performanță a reușit 
- - ca vedetă a fotbalulut suedez. Rail 
Edstrom (20 ani). Debutul In echipa 
Seed:»; l-a marcat cu trei goluri în
scrise In poarta selecționatei U.R.S.S. 
<4—©. iar la o lună după aceea, în 
oarrida cu Norvegia (3—1), în cadrul 
O-jpet Scandinaviei. Edstrom și-a ono
ra’ a doua sa prezență tn națională 
mardr.c alte două goluri ! Antrenorul 
f-eo-rai Eriksson are de ce se felicita. 
A descoperit ceea ce resimțea de mult 
echipa sa : un golgeter. Numai sâ nu-1 
c^irvere acum și cluburile străine 
<- ‘ă-1 acerr.er.ească. așa cum au pro- 
recat cu mul ți fotbaliști suedezi, ple
cați sort alte meleaguri...

PRELIMINARII C.M. IN
OCTOMBRIE

Lună octombrie >« anunță bogată 
tn Jocurile preliminare CM. Vor avea

19.
21.
22.
29.

X :
X :
X :
X :

Franța — U.R.S.S.
Austria — Ungaria
Suedia — Malta
Siera Leone — Coasta de Fii'leș 
Camerun — Gabon
Danemarca — Scoția
Irlanda de Nord — U.R.S.S.
Spania — Iugoslavia
Elveția — Italia 
Luxemburg — Turcia 
România — Albania
Coasta de Fildeș — Siera Leone

■ \

La acest program se adaugă și trei 
Interesante lntilniri amicale : Dane
marca — Elveția (4.X), România — 
Grecia șl Anglia — Iugoslavia (ambe
le la 11.X).

COMPETIȚII VIITOARE x'l-

• Ediția 1973 a Cupei Balcanice ---------------- ■ de f -<>■ - -•pentru selecționatele 
organizată In Iugoslavia, 
urmează să fie stabilite.

tineret va fi 
la date care

pentru ecftî-• Turneul „Prietenia" j . _ __1*
pele naționale de juniori Ișl va con
suma In 1973 o nouă ediție. Țara orga
nizatoare : U.R.S.S.
• în 1973 tradiționalul Turneu 

U.E.F.A. (Juniori) va avea loc in Ita
lia.

AZI, PRIMELE ÎNTRECERI ALE BALCANIADEI DE YACHTING
ATENA, 23 (prin telefon). Plecată 

din București pe calea aerului, de
legația sportivilor români la cea de 
a Vl-a ediție a Balcaniadei de 
yachting a sosit vineri, aici, în ca
pitala Greciei, după o călătorie co
modă. Astăzi (nr. — ieri), pe o

TELEX

1= tarul <ScHn internațional *1 Canadet. 
dup* desfășurarea a trei etape. conduce 
oe*xtati_; Beytrroeck, urmat ta 11 sec. de 
cota part oeu: său Var. Springe: șl ta 17 
tec. de tar.rezu: Bastard. Etapa a
treia tspctatâ intre Sbtttarooke si Levis 

tanl * revout lui Perurena (Sporita) ta I h U : 14

vreme splendidă (soare, vînt ușor, 
temperatură plus 26 grade), sporti
vii noștri au făcut cunoștință cu 
largul. Ei au evoluat, în cadrul u- 
nui antrenament de acomodare, pe 
traseul olimpic al frumosului golf 
Saronicos, locul de desfășurare a 
viitoarelor întreceri balcanice de 
yachting, care vor începe duminică. 
Alături de sportivii români âu mai 
ieșit în larg echipajele reprezenta
tive ale Bulgariei, Iugoslaviei și 
Greciei. Veliștii turci au anunțat că 
anul acesta nu vor participa la în
treceri.

Conform regulamentului, actuală 
ediție a Balcaniadei de yachting 
programează șase regate (întreceri 
zilnice, de la ora 14) Ia următoarele 
clase internaționale : F.D. („Olande
zul zburător") — seniori, Finn — 
juniori șl seniori. De subliniat că, 
în paralel cu aceste curse oficiale, 
vor mai lua startul și „specialiștii" 
clasei Optimist, întrecere rezervată 
copiilor sub 12 ani.

Teodor ROIBU

CI-CO este preparat din sucuri 
concentrate de portocale, lâmîi 
sau mandarine, pâstrînd gustul, 
aroma și culoarea naturală. Are 
un conținut bogat în substanțe nu
tritive și vitamine

întreprinderea de produse alimentare din București» 
str. Cîmpul Moșilor nr. 5 anunță toate organizațiile co
merciale din țară că pînă la 31 decembrie 1972 livrează 
la cerere băutura răcoritoare „CI-CO".
(5898)

I >



CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE CĂLĂRIE

M. AIUNEANU
A CÎȘTIGAT 

TITLUL 
LA „UȘOARĂ"

I
' Cu proba die dresaj categoria in

termediară, întrecerile specialiștilor 
, în dresaj, care se întrec la baza hi
pică din Calea Plevnei, în cadrul 

ț campionatelor naționale de călărie, 
se apropie de sfîrșit.

Ce a scos în relief disputa de 
ieri a celor șase concurenți ? în 
primul rînd. penuria de călăreți la 
această disciplină și, apoi, lipsa u- 
rior cai în număr suficient, dintre 
care să se poată face o mai ri
guroasă selecție pentru viitoarele 
concursuri internaționale. Dacă, 
pentru a „scoate" un cal bun de 
dresaj trebuie să se lucreze aproape 
cinci ani, atunci se pune fireasca 
întrebare : ce se va întîmpla mai

CONCURSUL
REZULTATELE TEHNICE

ALE SENIORILOR

8:45.1. G. Bergqvirt (S) 8:51.0, A. 
Petersson (S) 8:55.7; greutate fb):
S Si mol a (F) 20.01 m. M. Vrjola
(F) 1933 m, H Aimstrxr. (S) 18 38
m. B Kr.s: ar.xsrc (S 18.10 m. M.
Iordan (K) 14.M m (rec. juniori),
A Gagea <R H&56 : 10* m (b :
R- V.I?a (F) 14.4. —A Fațer Si 10.6.
Gh. Zatnf rwcu R) Ii .7. P. Sjoberg
S) 103. E. Gustavson (F) 103. A.
Munteana TQ 10-9; inăltime
Ă. Dabteeen 4S 2-lt tr. S. Ioan (R)
s. C. I>Lca R m. A. Pesonen
(F) 2-X m. I. XyvHian (S) 2.04 m.
î_ (F ZOO m : 4X100 m
f *: Suedii 46.6. Finlanda 46.0.

15 : 4X100 »« (b>: Fin-
Suedia 41.0. România

:e : Rocoăn a — Finlandat.

PROGRAMUL DE AZI

Ora 8,30: „Marele premiu* la 
dresai
Ora 10: Proba de obstacole 
(echipe)
Ora 11,30: Proba nr. 2 de 
obstacole (cat. semigrea)

tîrziu, dacă se va menține aceeași 
stare de lucru. Poate ar fi necesar 
să se impună tuturor cluburilor ca 
obligație pregătirea unor călăreți și 
cai pentru dresaj. Oricum situația 
actuală trebuie cît mai curînd re
mediată.

Dar, să revenim la concursul de 
ieri. în absența lui Nicolae Mihal- 
cea (Steaua) cu Domino, în disputa 
pentru titlu au rămas ca favoriți 
Iosif Molnar cu Argint și cu Sus
pin și colegul său de club, Dumitru 
Velicu cu Peleș. Apreciind la un 
nivel calitativ superior modul în 
care Iosif Molnar cu Argint a exe
cutat figurile progresiei, arbitrii 
i-au. acordat un punctaj (302—292— 
289), care l-a distanțat net de prin
cipalii săi adversari. Campionul din 
proba „Sf. Gheorghe", Iosif Molnar 
cu Suspin, a reușit să acumuleze

IERI,
STEAGUL ROȘU 3 [2]
U.T.A. 0(0)

BRAȘOV, 23 (prin telefon de la 
trimisul nostru)

Deși vremea umedă și ploaia că
zută cu intermitență i-a înfrigurat 
pe spectatori, timpul s-a scurs re
pede in decursul partidei de la 
Brașov, cu atît mai mult cu cît 
echipa gazdă a atacat în trombă 
încă de la început, a deschis sco
rul relativ repede și s-a detașat 
apoi net in cîștigătoare.

Anghelini a expediat primul^ șut 
pe poartă în min. 3 — e adevărat, 
ca un fundaș — mult peste poartă, 
anuntînd însă avalanșa atacurilor

DOUĂ MARI
AMBIȚII
(Urmare din pag. I)

fel de rapid ca și debutul meciu
lui. fiecare echipă fiind hotărîtă 
să-și apropie cu orice preț victoria, 
în acest preț intră în primul rînd 
RISCUL, unii apărători părăsindu-și 
(cum n-au făcut-o în primele 45 
de minute) „redutele" pentru a-și 
susține înaintașii în acțiunile ofen
sive.

Două lovituri de cap ale rapi- 
diștilor Dumitriu III și M. Stelian 
nu reușesc să deschidă scorul în 
min. 50. Golul plutește prin aer. în 
min. 52, același Dumitriu III șu- 
tează pe lingă poartă din situație 
favorabilă. Cinci minute mai tîrziu, 
o pasă a lui Dumitru îl găsește 
Ideal pe Voinea în fața careului 
rapidist, Răducanu iese „la intimi
dare",’ stelistul șutează cu boltă, 
toată lumea vede gol. dar mingea 
trece pe lîngă poartă. Ce . n-au 
reușit combinațiile, se naște dintr-o 
gafă, Angelescu pierde copilărește 
(în min. 70) o minge la Pantea ur
mează o centrare, un ,.cap“ al lui 
Voinea și 1—0 pentru Steaua. în 
min. 75. Grigoraș salvează de pe 
linia, porții. Se profilează o ne
dreaptă victorie a Stelei (Rapid a 
beneficiat de 10 cornere, față de 
unul singur al echipei militare), 
dar lată că numai cu șase minute 
înainte de fluierul final, o acțiune 
de o snlendidă geometrie restabi
lește echitatea întrecerii. Năstures- 
cu execută prompt o lovitură libe
ră. angajîndu-i în cursă pe Neaau, 
urmează o centrare perfectă la Ma
rin Stelian, în mijlocul careului 
advers, vîrful rapidist fentează trei 
apărători deodată (inclusiv porta
rul) și șutează sec în plasă : 1—1.

Un minut mai tîrziu. Boc trimite 
cu capul mingea la vinciul bărilor, 
dar partidei îi este scris un rezul
tat egal, echitabil.

Stadion „23 August” : teren oun: 
timp răcoros ; aproximativ 10 000 
de spectatori. Au marcat : OI-
NEA (min. 7<h și MARIN STELIAN 
(min. 84). Raport de cornere: 
10—1. Raportul șuturilor la poartă: 
14—10 (5—3. pe spațiul porții).

RAPID : RADUCANU — Pop, 
BOC. GRIGORAȘ, Ștefan — SA- 
VU Angelescu — Petreanu (min. 
61 NASTURESCU). MARIN STE
LIAN. Neagu. Dumitriu III.STEAUA : IORDACHE — SAT- 
MAREANU, SMARANDACHE, C1U- 
GARIN, Cristacltd — Dumitru, 
Vlgu — PANTEA. TATARU, VOI
NEA, Iordănescu.

A arbitrat K- GHEMIGEAN 
***★*. ajutat la linie de C. 
Niculescu și D. Ghețu (toți din 
București).

Trofeul Petschovschl : 10.
La tineret-rezerve : Rapid — 

Steaua 0—6 (0—1).

Iosif Molnar /Steaua) eu Suspin a arat o CMnporta
cadrul probelor de dresaj, desfășurate te baza bcpâeA 4

Foto: Tbeo M

cu un singur punct mai mult i 
D. Velicu cu Peleș, ocupînd si 
cui al doilea în clasament. De 
marcat și buna comportare a 
Eugen Cotan (Filmul) cu Baba 
vac, cîștigătorul probe: fe 
rie ușoară, care a execu: 
pentru a doua oară Intr-un 
oficial progresia intermedia:

Clasament: Iosif Molnar 
gint 883 p — campion
2. Iosif Molnar cu Suspin
3. D. Velicu cu Peleș 861 p. • 
Cotan cu Baba Novac 776 p.

O luptă pasionantă pentru : 
țional de obstacole s-a dat. 
miază, în proba nr. 2. Ia care 
parte 28 de concurer.ț: Ir.. 
probei nr. 1, Nicolae Clipiri. 
Recolta Mangalia, in dorința d 
mina și această mar șâ cu 0 •„ 
penalizare, a evoluat a: - 
rește. a doborit un obstacol, ieșir 
cursă. De altfel, doar 5 
terminat parcursul fără g 
Aluneanu (Filmul), cu do; 
și Arogant, Dumitru Clip 
Mangalia) cu Ezer. Gh. T 
colta Mangalia) cu Satrap, 
cu (Rovine Craiova) cu
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ATLETIC INTERNATIONAL

J. Vaatainen, campion european la Helsinki, a dominat cu autoritate 
cursa de 10 000 m

POLONIA
G. Elze (R.D.G.) 75.44 m, 2. D. Mi
chel (R.D.G.) 75.02 m, 3. Gh. Mege- 
lea (Rom) 73 34. 4. L. David (Rom) 
70,72 m. o. A. Gajlewicz (Pol) 62.62 
m. 6. M. Okrasa (Pol) 61,53 m; pră
jină: 1. C. Anton (Rom) 4,87 m, 2. 
M. Voicu (Rom) 4.70 m. 3. H. Leh
man (R.D.G.) 4.50 m. 4. L. Karpiak 
(Pol) 4 50 m. 5. U. Bubanz (R.D G.) 
4.40 m, 6 M. Triczka (Pol) 4,20 m; 
ștafeta 4x100 m: 1. R.D.G. 41,0, 2. 
Polonia 41.3. 3. România 41.9: cio
can: 1. T. Stan (Rom) 63,50 m, 2. V. 
Krasuzki (Pol) 55,66 m. 3. M. Sens 
(R.D.G.) 54.16 m. 4. U. Marzek (Pol) 
53.88 m. 5. M. Bîndar (Rom) 53 10

Sandeman (R.D.G.) 52,68; 
in: 1. G Berndt (R.D.GJ

m. 6. V.
Fete: 100
11.8. 2. B. Eckert (R.D.G.) 12,0, 3. A. 
Slink; (Pol) 12.1. 4. A. Surdu (Rom) 
12 1. 5. Z. Pavlowska (Pol) 12.2, 6.
G. Măgirescu (Rom) 12.6; 1500 m: 1. 
Z. Kozika (Pol) 4 34,7. 2. J. Jamhta 
(Pol) 4 34.8. 3. S. Schemer (R.D.G.) 
4:35.4, 4. Z. Franke (R.D.G.) 4:36,3,

brașovene ce avea să urmeze. 
U.T.A. s-a apărat ceva mai orga
nizat față de ultima sa evoluție, 
dar a atacat sporadic și la fel de 
stereotip, cu mingi pe sus în ca
reul advers. Steagul roșu și-a de
pășit net adversarul ca mișcare în 
teren, jucătorii săi, mai ușori, 
descurcindu-se bine pe terenul alu
necos.

In min. 16, o combinație Florescu 
Ghergheli il a iu ce pe ultimul 
poziție de șut, mingea respinsă 
fundașii arădeni revine tot la el 
acesta o trimite printr-o pădure 
picioare din nou spre poarta ad-

in 
de 
și 
de . 
versă. Ziller este prins pe picior 
greșit și cînd vrea să plonjeze™ 
alunecă, mingea scurgindu-se încet 
în poartă : 1—0.

Pescaru, care astăzi (n.r. ieri) a 
evoluat cu dezinvoltură și eleganță, 
mărește avantajul echipei sale prin- 
tr-un șut sec dinafara suprafeței de 
pedeapsă (min. 23). Steagul roșu se 
menține în atac și două minute mai 
tîrziu puțin a lipsit ca o excelentă 
acțiune Gyorfi — Florescu — Pes
caru să se încheie cu un nou gol. 
mijlocașul ofensiv brașovean trimi-

țind. însă, mingea pe
Abia in mia. 26 coi 

mul șut ai arădenilor la poarta Ini 
Adamache (care a rcosit și după a 
IV-a etapă să na primească goi) : 
an tor Axente. Deși atacul oaspeți
lor este mmMcM gfama — nn—iib

U.T-A. nu reoșește să dertsâ pe
riculoasă pentru oatunie brașove
nilor.

Probabil că echipa d» Arad a 
avut multe de discutat La pauză 
intrucit a intrat tîrziu in teren 
pentru reluare. Totuși, brașovenii 
sînt cei care atacă la fel de decis 
și la începutul reprize: secunde. Cu 
timpul, însă, ei pierd din vt©care. 
dînd posibilitate oaspeților să mai 
iasă la lumină. In min. 61. Ziller 
trece ’prin mari emoții, poarta sa 
fiind asediată, pur și sun piu. de 
atacul brașovean. Gyorfi. Ghergheli 
și Pescaru șutind pe rînd. mingea 
fiind de fiecare dată respinsă ca, 
în cele din urmă, să poposească, 
obosită și ea. în brațele portaru
lui arădean. în min. 82 Adamache 
este nevoit să respingă in corner

5. C. Holub (Rom) 4:39,0, 6. V. Nea
gu (Rom) 4:47,7; înălțime: 1. D. Mat
zen (R.D.G-.) 1,70 m, 2. K. Svetliska 
(Pol) 1,70 m, 3. K. Pfeipfer (R.D.G.)
l, 70 m, 4. R. Vulescu (Rom) 1,70 m, 
5. G. Păcuraru (Rom) 1,70 m, 6. D. 
Kaczmaek (Pol) 1,65 m; 400 m: 1. C. 
Kraus (R.D.G.) 55,6, 2. B. Wolfrum 
(R.D.G.) 55,9, 3. B. Kwetniewska 
(Pol) 56.2. 4. A. Filip (Rom) 57,1, 5. 
B. Zalenska (Pol) 57,2, 6. E. Tărîțe 
(Rom) 58.9; 4x100 m: 1. R.D.G. 46,4, 
2. Polonia 47,2, 3. România 48,1; 
greutate: 1. B. Griehring (R.D.G.) 
14,65 m, 2. M. Hern (R.D.G.) 14.45
m, 3.
4. B. 
Zorgo 
(Pol)
(Rom) 54.04 m, 2. M.’ Jablonska (Pol) 
49.16 
m. 4.
Ohm 
(Pol)

Punctajul general după prima zi 
de întrecere: fete: România — Polo
nia 32—41; România — R.D.G. 24— 
49; Polonia — R.D.G. 29—44; băieți; 
România — Polonia 67—50; Româ
nia — R.D.G. 58—59; R.D.G. — Po
lonia 68—49.

M. Constantin (Rom) 14,29 m, 
Habrzik (Pol) 13,65 m, 5. E. 
(Rom) 12,77 m 6. D. Bazilka

12,39 m; suliță: 1. E. Zorgo

m, 3. A. Kopsch (R.D.G.) 47,70 
R. Dragu (Rom) 46,58 m, 5. R. 
(R.D.G.) 46,34 m, 6. E. Greka 
45.90.

proba de aruncare a sulițeiEva Zorgo învingătoare in

cu poarta 
in colțul

cu un cor- 
prea puțin

t T-t- :
TER P~

Kjr- It < ~A

balor.ul expediat de Lereter dintr-o 
lovitură liberă.

Două minute mai tîrziu. Steagul 
roșu înscrie ultimul gol al partidei : 
Gyorfi este faultat de către Pn- 
povîri ; tot el execută lovitura li
beră pină la Ivâncescu. plasat la
teral. Fundașul brașovean execută 
un $ut-centrare paralel 
și Pescaru reia in gol, 
lung al porții adverse.

U.T-A. termină partida 
ner. ceea ce reprezintă 
pentru ea.

Mircea TUDORAN
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ARBITRAJ FARA GREȘEALA I

O noutate pentru amatorii de 
tenis, o noutate care poate... re
voluționa acest sport : de la fai
mosul meci de box ..la compu
ter" dintre Reeky Marciano și 
Cassius Clay și rezultatele de 
fotbal „prezise" în urma îngur
gitării datelor statistice privind 
echipele în întrecere, iată că, 
după cum scrie ziarul englez 
„Daily Mail", în tenis se fac în
cercări pentru a se înlocui arbi
trii de linie prin ordinatorul 
ELI.

Construit la Houston, ELI a 
și fost întrebuințat la turnee de 
tenis, dar creatorii lui cred că 
el va fi folosit și la fotbal sau 
base-ball. Dar să revenim la te
nis. Grație unei... păduri de re
lee și componente electronice 
ultrasensibile, ELI va detecta 
greșelile și, instantaneu, Ie va 
semnala grație vocabularului său, 
compus însă din numai trei cu

vinte : „greșeală', „greșeală de 
picior' și uiut*.

„ELI elimină orice posibilitate 
de interpretare... tenebroasă a re
gulamentului de tenis*, asigură 
unul din inventatorii lui. fost el 
însuși arbitru—

CĂPITANUL GAMMOUDI

Recompensîndu-1 pentru rezul
tatele sale în sport și pentru 
menținerea prestigiului Tunisiei 
la competițiile sportive, la cîteva 
zile după încheierea Olimpiadei 
de la Munchen, președintele Tu
nisiei, Bourguiba. l-a înaintat în 
gradul de căpitan al armatei pe 
Mohammed Gammoudi. aliat 
cu argint la proba de 5 000 m a 
recentelor J.O.

în vînstă de 34 de ani, Gam
moudi era locotenent. După cum 
se știe, la J.O. de la Mexic, el 
cucerise medalia de aur la 5 000 
m și medalia de bronz la 
10 000 m.

De trei ori campioană olimpică la Milnchen, Shane Gould, după 
ce a fost ea însăși subiectul a sute și mii de imagini foto și tele, 
iat-o acum pe ea în postură de reporter foto. In fața obiectivului 
său, părinții campioanei.

IN OBIECTIV:

Foto-reporterul suedez Fredy Lindstrom poate fi felicitat. El este 
cîștigătorul premiului I in recentul concurs internațional de foto
grafii sportive, organizat de Uniunea europeană a reporterilor fo
tografi (E.P.U.) Puteți să admirați imaginea care i-a adus in pal
mares prețiosul trofeu, realizată cu prilejul cursei cicliste de la Skep- 
psholm : alergătorul vest-german Mindrich Măriei: sare ..capra' )>< s:e 
adversarul său. olandezul Arthur de Vijver, căzut la pămint. I ' i 
instantaneu, cu adevărat, rar !

FAMILIE SPORTIVĂ

La Jocurile Olimpice de la 
Berlin, un spadasin italian, pe 
numele Ragno. cucerea medalia 
de argint. 36 de ani mai tîrziu. 
fiica sa, Antonella, devenea cam
pioană olimpică la floretă, la 
Munchen.

Pentru a completa acest tablou 
al unei familii de sportivi me- 
daliați olimpici, să consemnăm 
că Antonella Ragno s-a căsăto
rit recent cu Sergio Lonzi. fost 
membru al echipei de polo a 
Italiei, campioană olimpică în 
1960. Există, astfel, toate șansele 
ca peste 3—4 Olimpiade, copiii 
familiei Ragno-Lonzi să continue 
succesele părinților și bunicilor 
lor în Olimpiadele deceniului 90.

UNIC IN EUROPA

în viitorul apropiat, la Lenin
grad se va construi un stadion 
în întregime acoperit, cu o ca
pacitate de 25 000 de locuri. El 
va putea găzdui — în principal 
— întreceri de fotbal și atletism, 
dar va putea fi amenajat și pen
tru meciuri de hochei, concursuri 
de patinaj artistic, concerte, 
spectacole de teatru și cinema 
Suprafața terenului de fotbal va 
fi acoperită cu gazon artificial, 
în privința „polivalenței" stadio
nul din Leningrad va fi unic în 
Europa, singura construcție din 
lume capabilă să facă față unei 
game atît de largi de manifes
tări sportive și culturale fiind 
Astrodomul din Houston.
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în „Cupa municipiului București'*

LUCIAN GIUȘCĂ 
A CÎȘTIGAT 

PROBA DE PISTOL' 

CALIBRU MARE
Ieri, pe poligonul Tunari erau 

programate două întreceri la arme 
calibru mare — pistol și pușcă 
3x40 focuri — din cadrul tradițio
nalului concurs al trăgătorilor din 
Capitală, „Cupa municipiului Bucu
rești". Prima întrecere, cea de pis
tol, a reunit la start un număr re- 
strins de concurenți, doar 10, iar 
cea de a doua — din lipsă' de concu- 
renți n-a mai avut loc. La poligonul 
de 300 metri s-a prezentat doar un 
singur sportiv. Marin Ferecatu de 
la Dinamo, care în lipsă de adver
sari s-a antrenat de unul singur 
pentru apropiatele campionate na
ționale. Această dificilă probă a fost 
mereu o cenușăreasă a tirului nos
tru. Rar s-au întrecut mai mult de 
5—6 concurenți la cîte a competi
ție. De data aceasta secțiile de tir 
n-au găsit de cuviință să-și ono
reze prezența cu vreun sportiv. E 
păcat, căci pe lingă întrecerea pro- 
priu-zisă concursul ar fi constituit 
și o ultimă și utilă verificare îna
intea naționalelor.

Pistolul calibru mare 30 + 30 
focuri a revenit, după un „duel" 
pasionant, campionului țării, Lu
cian Giușcă de la I.E.F.S. Rezulta
tul său este în nota întrecerii, adică 
modest — 578 p. Cel de al doilea 
protagonist al concursului a fost 
Gavrilă Maghiar, de la Dinamo, 
care n-a mai avut suficiente resurse 
psihice pentru baraj, unde a fost 
depășit net de către cîștigătorul 
trofeului.

Iată rezultatele tehnice: 1. L.
Giușcă (I.E.F.S.) 578 p (la precizie 
284 p, la viteză 294 p), la baraj 
(3x5 focuri la viteză) 149 p, 2. G. 
Maghiar (Dinamo) 578 p (286—292) 
la barai 141 p, 3. M. Roșea (Dina
mo) 577 p (285—292), 4. I. Tripșa 
(Dinamo) 574 p, 5. C. Feciorescu 
(Steaua) 564 p, 6. T. Jegl'inschi (Me
talul) 562 p.

Trofeul „Cupa municipiului Bucu
rești" a revenit trăgătorilor de la 
Dinamo, iar pe locurile următoare 
s-au clasat reprezentanții cluburi
lor Steaua și I.E.F.S. (T. R.).

„WIIONAIHE" OE TENIS
(Urmare din pag. 1)

mult ca In prima, rezultatul râmîne 
deschis.

La capitolul întrecerii feminine, 
consemnăm prima intrare în finală 
a tinerei Virginia Ruzici. Dinamo- 
vista bucureșteană, care In acest se
zon și-a înscris In palmares o serie 
întreagă de succese, atacă acum tit
lul de campioană la senioare, după 
ce l-a cucerit pe cel al junioarelor. 
La 16 ani, ce-și poate dori mai mult 
o tenismană ?

In semifinale, Virginia Ruzici .a 
avut de luptat cu o fostă campioa
nă a tenacității, stelista Eleonora 
Dumitrescu. La început, scorul a ră
mas strîns pînâ la 4—4, cînd Ru
zici a făcut break-ul spre set. In 
aj doilea, ea conduce cu 3—0, dar 
rutinata sa adversară are o puter
nică revenire și egalează (3—3). A 
fost ultimul moment intens, dina- 
movista detașîndu-se apoi categoric. 
Scor : 6—4, 6—3 pentru Virginia 
Ruzici.

Va fi o finală intersantă, desigur. 
Iudith Dibar-Gohn (Dinamo Bra
șov) s-a calificat relativ ușor — 
cu 6—3, 6—3 — în fața Aurelie'
Trifu (Steaua) și are șanse bune de 
a recuceri titlul pe care l-a deținut 
ultima oară în 1969. Cea care a fost, 
ani de-a rîndul o mare promisiune 
a tenisului nostru, tinde acum să-și 
reintre în drepturi.

In probele de dublu, practic nu 
s-a jucat. Așteptăm reluarea între
cerilor semifinale și finale, dacă 
vremea va permite.

REPREZENTANȚII ȚĂRII NOASTRE AU CÎȘTIGAT 
CEA DE A Vll-a EDIȚIE

A „CUPEI ROMÂNIEI" LA ORIENTARE TURISTICĂ
PREDEAL, 23 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru). Ultima zi a întrece
rilor internaționale de orientare tu
ristică. din cadrul celei de a 7-a edi
ții a Cupei României, a fost la fel 
de interesantă si viu disputată ca și 
în zilele precedente. Concursurile au 
fost, totuși, poate mai aDrige. proba 
de ștafetă, care s-a desfășurat, fiind 
recunoscută pentru marele său grad 
de dîrzeniet și atractivă, mai ales în 
privința răsturnărilor de situații de-a 
lungul celor trei schimburi.

La femei, orima concurentă a Un
gariei, campioana mondială. Sarolta 
Monspart, a pornit extrem de puter
nic. reușind ca la încheierea traseului 
să acumuleze un avantaj de 7 minu
te fată de echipa de tineret a Româ
niei și 15 minute față de prim? noas
tră garnitură (aceasta pierzlnd mult 
prin Clara Szabo, care a fost nevoită 
'ă se întoarcă la un post „scăpat"). 
Schimbul II a adus Insă o răsturnare 
senzațională a situației de pînâ atunci. 
Autoarea acestei reveniri a fost Ilea
na Sculi. din garrkura de tineret, care 
a recuperat handicapul, aducînd for
mației noastre si un avantaj de cîte
va minute. O evoluție foarte bună a 
avut si cea de a doua concurentă din 
echina România I, Piroșca Szabo, care 
a refăcut 13 din cele 15 minute de 
handicap față de team-ul Ungariei.

Schimbul 3, hotărîtor în stabilirea ie
rarhiei finale, nu a mai adus nici 
o schimbare așa îneît România tineret 
(Elena Andolescu, Ileana Sculi și Eca- 
terina Baicu) a ocupat primul loc, 
fi'nd urmată de reprezentativa Unga
riei și cea de senioare a țării noastre.

La masculin, clasa sportivilor ma
ghiari și-a spus cuvîntul. Remarca
bilă a fost comportarea lui Geza Vaj- 
da și Zoltan Boros care au cucerit 
primul loc înaintea primei formații a 
României (din care ne-a impresionat 
verva lui Laslo Koloman) și Româ
nia tineret (Ion Gheucă în mare e- 
clipsă de formă). In urma acestor re
zultate clasamentul general (masculin 
— feminin) consemnează pe locul 1, 
reprezentativele României care cuce
resc astfel trofeul pus în joc. Pe locul 
secund s-au situat echipele Ungariei, 
iar pe al treilea România tineret.

Iată In încheiere și clasamentele 
competiției rezervate juniorilor — 
BĂIEȚI : 1. Steaua roșie Miercurea 
Ciuc (L. Farcaș, Z. lanoș. G. Kover), 
2. Voința Clui, 3. Olimpia Giurgiu ; 
FETE : 1. Olimpia Giurgiu (Lucia
Piepteanu, Rodica Paraschiv și Stelu
ța Vlad), 2. Brîndușele Alba, 3. Casa 
Pionierilor Hunedoara.

Horia ALEXANDRESCU

VULCAN—DINAMO 0—25
(0—13) LA RUGBY

Rugbyștii dinamoviști au obținut ieri, 
o victorie mai comodă decît o arată sco
rul. Gazdele, jucătorii de la Vulcan, nu 
au mai reeditat jocul prestat în primele 
etape. Au marcat : Coravu — 2. încerc., 
Nica. Constantin și Roman cîte o încerc., 
Florescu o transformare și o lovitură de 
pedeapsă. A arbitrat corect V. Cișmaș.

TN DIVIZIA B DE FOTBAL
în Divizia B de fotbal s-au disputat 

ieri două partide. Iată rezultatele în
registrate :

Știința Bacău — C. S. Tîrgoviște 2—0 
(1—0)

C.F.R. Timișoara — Gloria Bistrița 2—1 
(0-0)

VOINȚA CLUJ—I.E.F.S. 11—5 
LA POLO

Partida dintre I.E.F.S. și Voința Cluj, 
desfășurată Ieri la Ștrandul Tineretului, 
care a marcat reluarea campionatului 
național de polo, a revenit în mod sur
prinzător oaspeților, la un scor categoric 
11—5 (3—0, 3—1, 2—2, 3—2). Fără a stră
luci, clujenii au urmărit în permanență 
direcția porții» înscriind aproape o du
zină de goluri. Nu este mai puțin ade
vărat că studenții bucureștenl s-au pre
zentat lamentabil, lăslnd impresia că s’Ht 
total nepregătiți. Jucătorii de la I.E.F.S 
au comis grave greșeli de marcaj in apă
rare. au înotat fără vlagă, constituind o 
pradă facilă pentru ambițioșii poliștj al 
Voinței. Aceștia au avut în Claudiu Kusu 
(6) principalul realizator.
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