
CONSFĂTUIRE de lucru
LA COMITETUL CENTRAL AL P. C. R.

In zilele de 22 și 23 iunie, la Co
mitetul _ Centralal P.C.R. a avut loc 

convocată 
general 

NICOLAE 
dezbaterii

o consfătuire de lucru, 
din inițiativa secretarului 
al partidului, tovarășul 
CEAUȘESCU, în vederea 
unor probleme actuale ale activității 
de proiectare, de investiții în gene
ral.

In a doua zi a consfătuirii, în în
cheierea lucrărilor, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu- 
vîntarea secretarului general al par
tidului, recomandările făcute au fost 
urmărite cu deosebit interes, subli
niate cu puternice aplauze.

La consfătuire au participat tova
rășii Manea Mănescu, Paul Niculescu 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Miron Constantinescu, 
Mihai Gere, Vasile Patilineț, mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, ai Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, prim- 
vicepreședinți și vicepreședinți ai consiliilor populare județene, cadre 
din conducerea unor ministere, di
rectorii institutelor de proiectare, 
șefii de proiecte ale principalelor o- 
biective economice și social-culturale, 
constructori, specialiști din domeniul

cercetării, din invățămîntul superior 
și organele centrale d.e sinteză.

In lumina directivelor Conferinței 
Naționale a partidului, a sarcinilor 
trasate de recenta ședință a Comite
tului Executiv și Plenara C.C. a] 
P.C.R., consfătuirea a analizat pe larg 
rezultatele oibtinute în acest dome
niu, măsurile ce trebuie luate în ve
derea realizării în condiții cit mai 
bune și la timp, prin soluții moder
ne, mai eficiente, a importantelor 
obiective industriale, agricole și so- 
cial-culturale, prevăzute în planul 
de dezvoltare economică și socială 
a României pe anii 1974—1975, cit 
și pentru pregătirea programului de 
investiții din viitorul plan cincinal.

Dezbaterile ee au avut loo au 
prilejuit un rodnic schimb de expe
riență, o analiză aprofundată a re
zultatelor dobîndite de proiectanți și 
constructori, în elaborarea și promo
varea unor soluții constructive și 
tehnologice moderne. Au fost scoase 
în evidență preocupările pentru tra
ducerea în. viață a hotărîrilor con- 
duoerii de partid și de stat, a reco
mandărilor directe făcute de secre
tarul general al partidului privind 
îmbunătățirea permanentă a activi
tății în aoest domeniu, pentru dimen
sionarea mai rațională a construcți-

extinderea realizării unor insta- 
în aer liber, folosirea unor teh- 

conșu-

îndeosebi pe calea folo-
depljne a potențialului
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ilor, 
lății - . - _nologii eficiente, reducerea 
mului de materiale și scurtarea ter
menelor de execuție.

Totodată, au fost relevate lipsurile 
care persistă încă în pregătirea te
meinică a investițiilor, în asigura
rea documentațiilor și a studiilor 
tehnico-eoonomice, a proiectelor de 
execuție, care au dus la nereali- 
zarea integrală a planului de inves 
tiții.

In aoest context, participanții la 
discuții au făcut numeroase propu
neri menite să contribuie la grăbi
rea elaborării documentațiilor tehnice " ’ 
sirii _ „ „___ T_____
de proiectare și mai buna organizare 
a activității în acest domeniu, pen
tru creșterea nivelului calitativ al 
cercetării și studiilor, aplicarea unor 
soluții moderne în proiectare, de 
industrializare și mecanizare a lucră
rilor de execuție, o colaborare mai 
strînsă între proiectanți, construc
tori și industrie, care să asigure o 
eficiență sporită în realizarea inves
tițiilor și exploatarea noilor obiec
tive cuprinse în programul de dez
voltare multilaterală, economlco-so- 
cială a țării, pentru viitorii ani.
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VIZITA ÎN TARA NOASTRĂ
I

A PRINȚULUI NORODOM SIANUK
ȘEFUL STATULUI CAMBODGIAN

Altețele Lor- Regale, prințul No
rodom Sianuk, șeful statului Cambod- 
gia, președintele Frontului Wnit Na
țional al Cambodgiei, și prințesa 
Monique Sianuk, împreună ou per
soanele care lo însoțesc, au făcut 
sîmbătă dimineața o vizită la expo
ziția permanentă a UCECOM și la 
Muzeul Satului.

La expoziția Uniunii Centrale . a
Cooperativelor Meșteșugărești, găz
duită în unul din .pavilioanele Com
plexului din Piața Scînteii, înalțli 
oaspeți au fost Intîmpinați de 
Florian Dănâlaohe, președintele 
UCECOM.

In sălile expoziției, unde sînt
nite peste 17 000 exponate, 
poporului cambodgian au avut 

"lejul să cunoască varietatea șl 
musețea artei noastre populare 
toate zonele etnografice ale ___
Alte standuri conțin articole de îm
brăcăminte, mobilă, produse de ma- 
rochinărie ce valorifică într-o notă 

noastre tradiții

reu- 
solil 
pri- 
fru- 
din 

tării.

modernă bogatele 
folclorice.

Prințul Norodom 
țesa Monique au 
atenție și interes 
cerut explicații în legătură cu tehni
ca de execuție, apreciind originali
tatea folclorului românesc, preocupa
rea ce se manifestă în rindul meș
teșugarilor noștri pentru valorifica
rea sa superioară.

Sian.uk și prin- 
examinat cu 

exponatele, au

în încheiere, oaspeții vizionează o 
interesantă paradă a model, portu
lui popular și a unor originale rea
lizări artizanale moderne cu motive 
folclorice.

La plecare, șeful statului Cambod- 
gia oonsemnează următoarele in car
tea de onoare a expoziției : „Dele
gația Cambodgiei exprimă via sa 
admirație față de realizările magni
fice ale artizanilor din Republica 
Socialistă România. Aceste realizări 
se caracterizează printr-o mare va
rietate în fiecare ramură a artiza
natului, printr-Un înalt nivel artistic, 
printr-un bun gust excepțional și 
printr-o armonizare foarte reușită a 
celor mai bune tradiții naționale, 
regionale și populare românești cu 
necesitățile vieții moderne. Aceste 
realizări contribuie la ridicarea pres
tigiului deja imens al României pe 
plan internaționali. Toate felicitările 
noastre călduroase pentru reușita to
tală a expoziției. Trăiască prietenia 
khmero-română".

Se vizitează apoi Muzeul Satului, 
impresionantă imagine a satului ro
mânesc de odinioară care ilustrează 
pregnant măiestria, ingeniozitatea și 
gustul artistic al meșteșugarilor 
populari de altădată.

In cursul acestei vizite, Altețele 
Lor Regale au fost însoțite de Mi
ron Constantinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Miron Nicoles- 

președlntele Academiei Repu-

blicii Socialiste România, și Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Directorul muzeului, conf. dr. Gh. 
Fooșa arată înalților oaspeți că acest 
original muzeu în aer liber a fost 
realizat de-a lungul a 25 ani, în 
prezent el cuprinzînd 65 de complexe 
cu 307 construcții, și ,22 500 obiecte 
ce ilustrează modul de viața, ocupa
țiile, preocupările artistice ale țără
nimii noastre de-a lungul timpurilor.

Exprimînd profundele impresii 
pe care i le-au lăsat această vizită, 
prințul Norodom Sianuk a consem
nat în cartea de onoare : „Delegația 
Cambodgiei este cu deosebire feri
cită de a fi avut posibilitatea să vi
ziteze Muzeul Satului. Acest muzeu 
are o mare importanță pentru noi 
pentru că el ne-a învățat etnogra
fia, diferitele moduri de viață, obi
ceiurile, arhitectura populațiilor di 
verselor regiuni ale României. Noi, 
cambodgienii, sîntem plini de admi
rație pentru magnificile realizări și 
condițiile nelimitate ale poporului 
român, față de calitățile sale artis ■ 
tice. Am învățat mult vizitînd Mu
zeul Satului și ia sfîrșitul vizitei de 
neuitat ne simțim mai atașați de vi
teazul, muncitorul și talentatul po
por român care este un mare prieten 
al poporului cambodgian și un mare 
sprijinitor al luptei noastre pentru 
eliberarea națională".

® Gh. Dulgheru (Argeș)
(55,4 in serii)

a găzduit 
de a doua 
republican 
divizia A.

prima reuniune 
etape a eampio- 
de atletism pe 
Un grup de 

reprezentînd clu- 
Steaua,

Ieri după-amiază, stadionul Re
publicii 
a celei 
natului 
echipe,
atleți fruntași 
burile sportive Dinamo,
C.A.U., Rapid și Metalul, precum 
și județele Argeș, Brașov, Cluj și 
Timiș — și-a disputat întîietatea în 
17 probe, înfruntînd laolaltă cani
cula.

O primă constatare a fost aceea 
că de la startul probelor a lipsit un 
număr surprinzător de mare de

activității sportive de masa

o mare serbare polisportivă populară
O Astăzi dimineață, in parcul Herăstrău,

loc,
Ma-

ÎȘI ÎNCEPE ACTIVITATEA
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI

I

Vineri d'upă-amiază a avut 
în prezența tovarășilor Nicolae 
tei, secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Nicolae 
Mihalache, șef de secție la Comite
tul municipal București al P.C.R., 
Virgil Florea, președintele Consiliu
lui' municipal București pentru 
educație fizică și sport, Tudor 
Vasile, prim-vicepreședinte al 
C.M.B.E.F.S., ședința de constituire 
a Clubului sportiv municipal Bucu
rești.

Ca președinte al Clubului spor
tiv municipal București a fost ales 
tovarășul Vasile Istrate, membru 
al Comitetului executiv al Consi
liului popular al Capitalei, iar ca 
vicepreședinți, tovarășii Paraschiv 
Becar și Florentin Voicu.

SECTORUL 1: Participare la serbarea

de la Herăstrău cu 1000 de sportivi

Clubul sportiv municipal Bucu
rești debutează în activitatea sa 
cu o mare serbare sportivă popu
lară, programată duminică dimi
neață, începînd de la ora 9,30, în 
parcul Herăstrău. Cu acest prilej 
vor avea loc diverse întreceri (un 
turneu fulger de fotbal, cros pen
tru bărbați — 2 000 m și femei — 
1 000 m., tir, popice, judo, scrimă, 
box, haltere, aeromodele, 
că, navomodele, volei, 
tenis de cîmp, călărie) 
cursuri distractive.

Va fi o acțiune de amploare, 
care, alături de tineri sportivi din 
școli, din întreprinderi și instituții, 
vor putea lua parte toți cetățenii 
amatori de exercițiu fizic. La dis
poziția lor se vor afla frumoasele 
baze sportive din parcul Herăstrău, 
a cărui ambianță constituie o in
vitație la mișcare în aer liber, la 
agrement.

gimnasti- 
handbal,

sportive...

cifra pe care
“ ' Nicolae

ne-a
Va- 

r__  __ r--T- .... Consi
liului ‘'pentru educație fizică și sport 

• - - ■ - • Repre-
partici- 
popice,

Frumusețea alergării este apreciată de tot mai mulți tineri și tinere din 
școli și fabrici, din instituții și de pe ogoare. Iată o secvență convingă
toare, surprinsă în sectorul 4 din Capitală, de fotoreporterul nostru 
Dragoș Neagu...

cel mai rapid sprinter al zilei <1 Niculina Lungu
nu a mai alergat finala

sportivi. Dacă participarea unora 
dintre vedetele de primă mă
rime la concursuri internaționale 
(Frankfurt pe Main : Argentina 
Menis, Valeria Bufanu, Ileana Silai, 
Olimpia Cataramă, Viorica Viscopo- 
leanu, Valentina Cioltan, Maria 
Puică ■— rezultatele lor se vor in
tegra clasamentelor probelor de 
disc, 800 m, lungime, greutate și 
1 500 din cadrul diviziei ; Moscova : 
Csaba Dosa, Cornelia Popescu, C. 
Grigoraș; Varșovia : Marta Szat- 
mari, Doru Oprea, Carol Antal, 
Marian Voicu, Șerban Ciochină) 
n-a fost de natură, în unele ca
zuri, să deranjeze, iar în altele s-a 
găsit soluția enunțată mai sus — 
de a li se lua în considerare rezul
tatele — în schimb marele număr de 
accidentări (Nicolae Mustață, Cris
tian Ivan, Liliana Leau, Relia Du- 
culescu, Viorica Jitaru ș.a.) sau de 
elevi cuprinși în desfășurarea exa
menului de bacalaureat (Dorel 
Cristudor, Petre Lupan, Ion Da- 
maschin, Eva Zărgo, Mariana Ne- 
clelcti, Anca Hoinărescu etc.) a 
impietat direct, a scăzut nivelul

de 400 m!
unor probe. Poate că s-ajr fi putut 
găsi o soluție ca etapa aceasta să 
se fi desfășurat la o altă dată, a-

Hristache NAUM 
Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

CÎMPINA, 23 (prin telefon) — 
Mai întîi, cîteva cuvinte despre 
festivitatea de deschidere a celei 
de a 6-a ediții a competiției. Și aici 
— ca și la Mangalia — localnicii 
au fost prezenți în număr mare în 
tribunele 
pentru a 
vilor. în 
în drum 
aibă loc 
dionplui

stadionului „Rafinăria" 
asista la defilarea sporti- 
timp ce echipele se aflau 
spre locul unde urma să 
festivitatea, pe pista sta- 
cîmpinean au evoluat — 

înțr-un circuit de 15 minute — e- 
chipajele de carturi ale Casei pio
nierilor din localitate. Micii auto- 
mobiliști au primit aplauzele bine
meritate ale spectatorilor.

Apoi au venit oiniștii. în fața 
tribunei oficiale, ei au fost salutați 
de oficialitățile cîmpinene. Tovarășul 
Nicolae Dumitrașcu, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, pre
ședintele Consiliului pentru educa
ție fizică și sport al orașului Cîni- 
pina, le-a urat sportivilor bun venit 
și succes în întrecere.

în general, s-au înregistrat re
zultate scontate, excepție făcînd 
două echipe aflate pentru prima 
oară la un turneu final. Este vorba 
de C.F.R. Sibiu și Torpedo Zărnesti. 
Și una și cealaltă a trecut de ad
versari redutabili, reușind să se

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

PRIMIREA DELEGAȚIEI DE TENISMEM
DIN R P. CHINEZA LA (• N- E- E- S

După cum s-a mai anunțat, la 
invitația Federației române de te
nis, un lot de sportivi și sportive 
din R. P. Chineză se află în țara 
noastră, pentru o serie de antre
namente și meciuri prietenești cu 
sportivi români.

Ieri dimineață, delegația sportivă 
din R. P. Chineză a fost primită 
de general lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., care s-a 
întreținut cu oaspeții despre vizita

lor
rea
și meciuri comune cu sportivii ro
mâni.

Au fost de față Miron Olteanu, 
secretar al C.N.E.F.S., Ion Petrache, 
vicepreședinte al Federației române 
de tenis, activiști ai C.N.E.F.S.

La primire»a fost prezent, de a- 
semenea, Lu Ti-șin, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Ambasadei 
R. P. Chineze la București.

în România, despre desfășura- 
programului de antrenamente

VIOREL MURINEANU CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ 
ÎN CLASAMENTUL GENERAL AL „CUPEI VOINȚA
NICOLAE GAVRILĂ (Steaua), victorios in etapa-maraton (a IV-a) a cursei

BACAU, 23 (prin telefon). După o zi 
grea, cea de vineri, cînd cicliștii 
participanți la cea de-a XVIII-a edi
ție a „Cupei Voința" au avut de ab
solvit două etape dificile, dintre care 
una individuală contra cronometru 
pe distanța de 30 km (!) a urmat 
etapa cu cel mai greu traseu al 
competiției i Bacău — Moinești — 
Tg. Ocna — Slănic — Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Dealul Măgura — 
Bacău (176 km,) cu două puncte de 
cățărare (unul la începutul etapei, 
altul la sfîrșitul ei) foarte grele. Con
voiul s-a pus în mișcare. Numărul 
mare de kilometri, căldura toridă și 
șoseaua ureînd și eoborînd continuu, 
impunea prudență. Pe . un singur con
curent se 
cu nimic 
sus. Este 
pia), lider 
lor. După „ . .
Dealul Grigoreni cu primul punct de 
cățărare al etapei. Și. într-adevăr, 
ajuns aici, Gonțea primește puncta
jul maxim, după care, satisfăcut, se 
lasă înghițit de pluton.

Făclia evadărilor, odată aprinsă,

este preluată de alți trei cicliști din 
cluburi diferite : Sejejan (Dinamo) 
Inbuzan (C.S.Mv Cluj), Gyorfi (C.S.M. 
Mureșul). S-au parcurs 25 de kilo
metri. Cu toată căldura, plutonul în
cepe să se agite. Eventualitatea unei 
reușite a celor trei îi determină pe 
cicliști să galopeze". Asa se face 
că evadarea este anihilată. Dar alții 
preiau ștafeta. Din nou Selejan, Tha
ler (Dusseldorf), Posacki și Stek 
(Start), Cernea (Olimpia) și Gera 
(Olimpia). La trecerea prin Moinești, 
celor șase li se mai alătură Ciocan 
și Dulgheru. Gluma se îngroașă. Dacă 
evadarea celor opt reușește, atunci 
în mod automat Dulgheru preia tri-

eoul galben. Socotelile în pluton sînt 
repede făcute și începe cursa de ur
mărire. De aici înainte vom asista la 
o serie de evadări și prinderi — ci
cliștii gonind pe .șosea deslănțuiti.

Un fapt interesant se petrece la 
întoarcerea din Slănicul Moldovei. 
Aici, din cauza șoselei oarecum dete
riorate, se formează trei plutoane. In 
frunte un grup de 11 cicliști în care 
sînt cei opt amintiți dar și purtăto
rul tricoului galben ; la un kilome-

pare că nu-1 înspăimîntau 
dificultățile arătate mai 
Constantin Gonțea (Olim- 
în clasamentul cățărători- 
80 km de rulaj îl aștepta

Aceasta este 
comunicat-o tovarășul 
sile, prim-vicepreședinte al 
oi sectorului 1 al 'Capitalei, 
zentanții acestui sector vor 
pa la competițiile de volei, 
tenis de cîmp șl cros.

Același sector organizează, 
minieă, ’ pe terenurile de la 
Scînteii, o acțiune <. ' '
de masă, la care au fost 
asociații sportive ale sectorului.

tot du- 
Casa 

cultural-sportivă 
___ , ______ ___ " ; invitați 

tineri și tinere din toate cele 25 de

...iar sectorul 7 cu 300 de tineri

si tinere*

Alți 300 de sportivi vor reprezenta 
sectorul 7 al Capitalei, ne-a preci
zat tovarășul Aurel Nemeș, prim- 
vicepreședinte al Consiliului pentru 
educație fizică și sport al acestui 
sector. Este vorba de echipe de fot
bal, handbal, atleți (specializați în 
cros), boxeri (care vor face demons
trații) ș.a.

O parte dintre participanții la ma
rea serbare sportivă de la parcul 
Herăstrău au fost prezenți șl la în
trecerile de pe stadionul Electra, pe 
care —în ultimele zile —au avut loc 
meciuri de fotbal, handbal și volei, 
contînd pentru „Săptămîna sportu
rilor olimpice".

Se estimează la aproape 8 000 nu
mărul sportivilor, reprezentînd toa
te sectoarele Capitalei, care vor fi 
prezenți duminică dimineața pe ba
zele sportive din parcul Herăstrău.

® ASTĂZI VOM CUNOAȘTE, ÎN SFÎRȘIT, ECHIPA CAMPIOANĂ e SFERTURILE
DE FINALA ALE „CUPEI" POT ADUCE Șl ELE SURPRIZE

Campionatul s-a încheiat 
miercuri, campionatul se joacă as
tăzi ! Pentru că abia această „du
minică a restanțelor" va decide e- 
chipa campioană și a doua partici
pantă (alături de F.C. Argeș) în 
„Cupa U.E.F.A." Astăzi, toate gîn- 
durile duc spre Arad și București, 
la restanțele decisive — -
Universitatea Craiova și 
— C.F.R. Cluj. De miercuri 
s-au făcut tot felul de 
Toate variantele au pornit de 
următoarea situație :
1. „U“ Craiova 29 15 9 5 54—3
2. Dinamo 29 16 5 8 47—3

primul rînd,
Pentru

U.T.A. — 
Dinamo 

seara, 
calcule, 

la

39
37

UniversitateaLider este, deci,
Craiova cu un golaveraj +19, în 
timp ce marele urmăritor se află 
la două puncte în urmă, cu un gol
averaj +15. Teoretic, mai multe 
șanse sînt de partea studenților 
craioveni, care au nevoie doar de 
un rezultat egal pentru a cuceri 
titlul. Respecting, însă, „drepturile 
teoriei" pînă la capăt, trebuie să 
admitem și cota de șansă a bucu
reștenilor. O șansă mai mică, dar 
șansă. Marile speranțe ale dinanio-

viștilor se leagă, în 
de rezultatul de la Arad.
că o victorie a U.T.A.-ei poate pune 
în discuție calculele echipei din 
șos. Ștefan cel Mare pentru al șap
telea titlu. Una din variantele în 
care Dinamo speră spune că 
U.T.A. trebuie să cîștige cu 1—0 
(sau la un gol diferență), iar bucu- 
reștenii să învingă pe C.F.R. Cluj 
cu 3—0 (sau la 3 goluri diferență). 
Aceste rezultate ar crea o egalitate 
de puncte și de golaveraj și ar 
aduce în scenă clauza numărului 
de victorii, favorabil la această oră 
bucureștenilor (16 victorii față de 
cele 15 cite, au craiovenii).

Astăzi, adversarele celor 
candidate la titlu sînt două 
liniștite, care, logic, nu mai
ce spera. Un avantaj, zic, unii, dar 
și un obstacol în plus pentru că e 
foarte greu să joci în fața unor for
mații deconectate. Dar, dincolo de 
infinitele calcule și ipoteze, să 
sperăm că vor fi două partide cu
rate, de un fair-play desăvîrșit, că 
U.T.A. și C F.R. Cluj își vor apăra 
rolul de „judecători ai campioanei" 
cu toate ambițiile.

două 
echipe 
au la

spectaculoasă 
de proporții, 

de ieri (S.C. Ba
as- 

Constanța, 
partide de 
— Metalul 

— Steaua; 
Rm. Vîlcea. 

Metalurgiștii bucureșteni, eliminați 
anul trecut tot în semifinale, la 
mare lupta (3—2), de cîștigătoarea 
trofeului (Rapid), vor încerca un 
pas mare, chiar dacă la ora actuală 
echipa lui Paul Popescu este anga
jată și în lupta pentru promovarea 
în Divizia A. „Cupa" a rămas ul
tima șansă de reabilitare pentru 
Steaua (performeră în această com
petiție), ca să nu mai vorbim des
pre studenții clujeni, ultimii

Astăzi e și ziua „Cupei". Sfertu
rile de finală ale popularei compe
tiții, de atîtea ori 
prin surprizele sale 
După uvertura
cău — Constructorul Galați), 
tăzi, de la ora 17, la 
Brașov și Ploiești trei 
mare interes : Petrolul 
București ; „U“ Cluj 
F.C. Argeș — Chimia

clasați

MlINE, TRAGEREA LA SORJI
A SEMIFINALELOR

„CUPEI ROMÂNIEI11
Mîine, la ora 13, la sediul 

Federației Române de Fotbal, 
va avea loc tragerea la sorți 
a semifinalelor „Cupei Româ
niei", care se vor desfășură 
miercuri 27 iunie.

în campionat. F.C. Argeș, revelația 
sezonului de primăvară, pare să 
nu aibă probleme deosebite, la 
Ploiești, în fața ambițioasei divizio
nare B Chimia Rm. Vîlcea. Dar, să 
nu uităm că tot la Ploiești, în op
timile „Cupei", s-a înregistrat sur
priza surprizelor, cînd Dinamo 
fost 
lăți 
de

a 
eliminată de Constructorul Ga- 
și, în primul rînd, să nu uităm 
.istoria" competiției K. O...

(M. M. I.)

Terminînd, ieri, la egalitate 
CONSTRUCTORUL GALATI 

PRIMA SEM’FINALISTĂ IN 
(Citiți

(1-1) cu 
( divizia

S. C. Bacău
C) ESTE 

ROMÂNIEI'„CUPA
cronica meciului în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 4-a)

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

Participanții la „Cupa Voința" atacă o cotă mai înaltă a traseului.
Foto : V. BOGDANEȚ — Bacău

PARTIDE ECHILIBRATE IN ZIUA A DOUA A CAMPIONATELOR
DE TINERET LA LUPTE GRECO ROMANE

TIMIȘOARA, 23 (prin telefon). Cea 
de-a doua zi a campionatelor repu
blicane de lupte greeo-romane (ti
neret), ce se desfășoară în sala 
Olimpia din localitate, s-a caracte
rizat prin partide mai echilibrate ca 
în etapa inaugurală, ca și prin de
tașarea unor luptători cu reale ca
lități și bine pregătiți. în această 
zi s-a produs și o surpriză : Teodor 
Ignătescu (Buc.') a fost învins prin 
tuș de -către ploieșteanul Gheorghe 
Ciobanu, sportiv aflat la primii 
pași pe drumul performanței.

Dintre cele mai importante rezul
tate înregistrate în ziua de sîmbătă, 
amintim (cat. 48 kg) ; C. Alșjțghdru

(Constanța) b.
I. Gibu (Buc.) 
(Buc.) ; cat. 52 
stanța) b. tuș
Gh. Alexandru . _
(Buc.) ; cat. 57 kg : M. Boțiiă (Pitești) 
b. tuș I. Rogojan (Reșița), Al. Neagu 
(Constanța) b. p. Gh. Dumitru (Bu
zău) ; cat. 62 kg : N. Iliuță (Buc)) 
b. p. A, Dincă (Timișoara) ; cat. 68 
kg: T. Horvath (Lugoj) b. p. D. 
Popa (Buc.) ; cat. + 100 kg : R. Co- 
dreenu (Buc.) b. tuș I. Oneac (Cons
tanța), V. Dolipschi (Buc.) b. tus N. 
Iordache (Buc.),

Petre ARCAN —
SOresp. județean

tuș FI. Ghica (Buc.), 
b. p. FI. Gheorghe 
kg : M. Neagu (Con- 
P. Răzăilă (Arad), 
(Buc.) fe, tuș S. Mircu

Sian.uk
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INVITATUL NOSTRU: PETRE COSMĂNESCU

LA 50 ANI DE VIATA: „IUBESC RUGBYUL DE... 42 DE ANIii

AULA

Este foarte plăcut pentru ziarul 
..Sportul" să consemneze în aceste 
rînduri remarcabilul succes inter
național repurtat de unul din ve
chii și fidelii săi colaboratori, gra
ficianul și caricaturistul N. Claudiu. 
Participînd la tradiționalul concurs 
anual organizat de ziarul italian 
„Alia Ribalta", din Bologna, publi
cație de informare și critică artis
tică și teatrală, reprezentantul Ro
mâniei obține distincția majoră, 
„Premiul special al juriului, presei 
și criticii". învingătorului i-a fost

Nr. 7453

Desigur, pentru mulți, acest titlu poate să provoace oarecarj nedu
meriri. Ce legătură a avut marele nostru poet cu Olimpiadele, bineînțe
les cele antice ? Și, totuși, intr-una din frumoasele și nemuritoarele lui 
poezii — „Atletul 
Coșbuc descrie cu 
Argos.

din Argos“ (publicată în „Tribuna", Sibiu 1888) — 
multă măiestrie avatarurile lui Stratofo, atletul din.

Stratofo, din Argos, n-am brațe de titan, 
merg la Phliu și Pyton în fiecare an

„Eu,
Dar _ . . _
La luptele cu pumnul; mă prind și eu la trintă. 
Alerg, arunc cu discul — azi nu. Că-mi socotesc: 
EU '........................... . ‘ ’
Cu pumni, incit tot capul dogit trei luni îmi cîntă. 
Si, braț la braț, rivalul mari unghii el implîntă 
In carne-mi, mă ridică, mă vîntură pe jos, 
De-mi pîriie spinarea și-mi fringe os de os“.

dau vîrtos în alții, dar alții mă lovesc

Mai departe, Coșbuc amintește despre scopul luptelor acerbe în care 
se angrena atletul Stratofo din Argos, pentru a deveni și el un „sfînt", cu- 
noscînd că învingătorii Olimpiadelor antice se bucurau, în vechea 
Eladă, de cele mai înalte onoruri, la întoarcerea lor în cetatea natală.

Descriind în continuare frămîntările lui „Stratofo", Coșbuc face o 
Sugestivă comparație a loviturilor pe care el le-a primit în lupta cu 
Dandes, atît de puternice; îneît nici „Clitomach“ din Teba nu-1 egala.

Astăzi, la sfîrșitu.1 meciului lor cu 
Precizia Săcele, componenții echipei 
de rugby a clubului Steaua se vor 
alinia la mijlocul terenului pentru a 
primi medaliile și tricourile de cam
pioni — ediția 1972/73. Alături, va fi, 
bineînțeles, și antrenorul lor. locote
nent colonelul Petre Cosmănescu, pe 
care l-am invitat — zilele trecute — 
la redacție, pentru a discuta despre 
acest succes, despre campionat și 
multe altele.■—■ în primul rînd, felicitări. Cum 
se simte antrenorul echipei campioa
ne ?

— Fericit... de două ori. Prima dată 
pentru ciștigarea titlului, a doua oară pentru că l-am readus rugbyului 
bucureștean. Știți doar : anul trecut 
titlul a mers la Timișoara.

— Spuneți-ne despre dv. șl
formația Steaua.

• Joaca noastră era rugbyul • E mai
antrenor, dar satisfacțiile sini mai mari

antrenor la Steaua

greu să fii
• De 15 ani

cinci ori „Cupa României". Formația 
antrenată de mine a cîștigat de cinci 
ori campionatul republican, o dată 
Cupa, două importante trofee internaționale („Citta de Parma" și „Trofeo 
Napoli") ; am învins formația galez.t 
Swansea la București (12—6) ; am 
realizat în fața selecționatei armatei 
franceze, cu care ne întîlnim din 1965, 
trei meciuri egale, trei înfrîngeri și 
două victorii.

Antrenorul ne dă apoi, cu satisfac
ție, numele unor rugbyști din prima 
divizie a tării descoperit! și formați

„Cred că rugbyul 
hotărît pe drumul

a»

cîteva întrebări : 
românesc a pornit 
redresării. Se vede, se simte evident, 
din nou, PLĂCEREA de a juca" ; „Îmi 
place rugbyul care se joacă la Cluj, 
lași și Sibiu" ; „Tineri talentațl? Cei 
doi Ioniță (de la Timișoara ri Sibiu), 
Dumitru, Milca, Barba, Enachc, Cor- 
neliu. Marin îonescu, Suriu" ; „Am 50 de ani" ; „Sînt președintele colegiului 
de antrenori".

— Ce vă doriți la 50 de ani ?
— Să văd, in România, un rugby 

din ce în ce mai bun ; să obținem 
rezultate remarcabile pe pian inter
național ; echina Steaua — cu eare 
ani în plan alte succese — să ajun
gă o formație puternică.

Modesto FERRARIN!

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU

BADMIN TONUL!

atribuită, medalia
președintelui E.P.T.I. (Organizația 
italiană de turism).

Disputa maeștrilor tușului și ai 
cernelii nu a fost ușoară. La în
trecere au luat startul 204 lucrări, 
ale unor reputați autori din Iugo
slavia, Turcia, România, Cehoslova
cia, Elveția, Italia și alte țări. Prin 
sita deasă a unei trieri deosebit de 
riguroase au trecut 
mise în competiția

Arta lui Claudiu 
rectă, poate puțin 
roasă, ca și temperamentul artis
tului, de altfel. Dar, sub vehemența 
ei (numai aparentă) se ascunde o 
mare sensibilitate, un umor disti
lat și zîmbete, cîteodată, triste.

în lucrările sale, caricaturistul 
surprinde teme tipice, actuale, cu 
o mare
(Cele mai multe dintre ele nici nu 
au nevoie, din acest motiv, de le
gendă). Cum este și cazul desenu
lui laureat de „Alia Ribalta", în 
care, oricînd, pe pieptul orgoliosului, 
decorația strălucitoare poate fi în
locuită cu un jeton purtînd inscrip
ția „campion".., (V. CH.).

numai 20, ad- 
propriu-zisă.
este foarte di- 
dură și colțu-

putere de generalizare.

La un birou din redacția noastră, Petre Cosmănescu și... caietul său, 
o adevărată arhivă rugbystică a ultimilor ani.

Fotoi Theo MACARSCHI
mea, creația mea aș 
am

Studentul Cornel Mihalca din Cluj 
(str. Soporului 70) ca și alți cititori 
ai ziarului nostru ne-au rugat să le 
dăm cîteva lămuriri asupra modului 
în care se joacă badmintonul. Le sa
tisfacem, în cele ce urmează, rugă
mintea.

Badmintonul nu este doar un joc 
de plajă sau de iarbă verde, ci un 
veritabil sport cu competiții inter-

— Este viața 
putea spune. Eu 
dionul Tineretului, 
rugbyul era „joaca 
ani eram în prima 
tului studențesc, 
Dinescu, T. El_. 
ani jucam volei la A.S. Armata Bucu
rești. Am fost principalul inițiator ai 
echipei de rugby de la Steaua, unde 
jucau pe atunci Ghiondea, Blăgescu, 
Marinache, Manolache, Valeriu. Carie
ra mea rugbystică cunoaște, așadar, 
două perioade importante : între 
1949—1955 am fost jucător la Steaua, 
iar din 1958 și pînă azi — de 15 ani 
— antrenor la același club.

— La aniversarea a 15 ani de acti
vitate, ca antrenor, băieții v-au oferit 
un titlu. Care sînt succesele obținute 
de dv. pe plan sportiv ?

— In 1952, titlul de maestru al 
sportului. Am jucat în echipa care a 
cîștigat de trei ori campionatul și de

crescut lingă sta- 
Pe la 8-—9 ani, 
noastră". La 17 
formație a Spor- 

,__ , cu A. Damian, C.
Diamandi, iar la 24 de

de el : Ciobănel. Șerban, Budică. Te- 
leașă. Suciu sau la creșterea cărora 
a contribuit efectiv : Preda, îonescu, 
Mateescu, Ciornei, Durbac. Postola- 
che, Enache, Corneliu. Apreciază că 
este mult mai ușor să fii jucător 
decît antrenor, dar că satisfacțiile 
antrenorului sînt mult mai mari. „Mă 
bucur, încă — ne spune el — de fap
tul că „am văzut" în elevul timid 
Paul Ciobănel pe rugbystul de mai 
tîrziu. că i-atn răpit boxului și atle
tismului — unde n-aveau șanse de 
afirmare — pe Șerban și Teleașă. 
astăzi buni rugbyști. Este însă foarte 
greu să lucrezi cu oamenii. Atîtea 
firi, atîtea moduri de a gîndi. A fost 
dificil cu Rene Chiriac, poate fiindcă 
fusesem colegi, poate fiindcă el avea 
multă personalitate ; cu Iîăltărețu 
fiindcă nu era disciplinat ; Răscatiu, n-avea încredere în el ; Budică se 
credea mereu nedreptățit...".

Ne-atn notat și răspunsurile la alte

v

DUPĂ 60 km. DE ÎNOT, ȚĂRMUL MULT VISAT
• Aspra luptă pentru traversarea Canalului Minecii

Zilele acestea, s-au împlinit 50 de 
ani de cînd — într-o dimineața fri
guroasă, cu cețuri lăsate amenințător 
deasupra apei învolburate — argen
tinianul Enrique Tiraboschi a stră
bătut primul Canalul Minecii dinspre 
Calais spre Dover, stabilind totodată 
recordul absolut al epuizantului tra
seu. cu 16 ore și 33 de minute.

La un asemenea prilej de retros
pectivă, șe cade să amintim că primul 
temerar al acestei traversări pare să 
fi fost un englez, J. B. Johanson, 
care a coborît în apele reci ale osti
lului Canal în toamna lui 1872. a îno
tat cîțiva din cei 60 de kilometri și...

. s-a lăsat păgubaș, reîntoreîndu-se la 
f»rna sa din apropierea Doverului. 
fără să renunțe. însă, la planul de a 
înota pînă în Franța. Se zice că. în 
anul următor, el și-a reluat tentativa, 
dar noul său insucces a însemnat o 
nimica toată pe lingă faptul că alți 
înotători s-au văzut nevoiți să plece 
capul în aspra luptă cu vlntul și apa 
sărată a mării, de cite zece și chiar 
cincisprezece ori. Profesorul londonez 
de naturale. Thomas Burgess. de 
pvemplu. a izbutit să ajungă la Dover 
ataa după... șaptesprezece tentative 
făcute între 1904 și 1911 1

Dacă în sensul Dover—Calais Cana
lul se arăta mai ușor de învins, da
torită curenților ajutători, fiind par
curs pentru prima oară încă din 1875 
(Matthew Webb. în 21 de ore și 45 
de minute) în direcția opusă traver
sarea a rămas mult timp o perfor
manță inaccesibilă, urmărită cu insis
tență nu numai de amatorii de sen
zație, ci și de marii sportivi ai epocii. 
Repetînd isprava lui Tiraboschi, în 
1926, americanca Gertruda Ederle — 
prima femeie care a reușit să traver
seze canalul Mînecll — și-a cucerit 
o popularitate mult mal mare decît

dobîndirea medaliei de
Olimpice de la

îi oferise 
bronz la Jocurile 
Paris !

In clipa în care 
devenise o treabă 
pentru avizați, argentinianul Antonio 
Albertondo a liotărît să facă o cursă 
dus-întors. promițînd să parcurgă cei 
120 de kilometri ai traseului în 35 de 
ore... însoțit de un număr impresio
nant de bărci de salvare si „vegheat" 
de un elicopter al Televiziunii lon
doneze. Albertondo a izbutit perfor
manța promisă, reîntoreîndu-se cu 
bine la Dover, dar după 43 de ore si 
4 minute... Cum unui asemenea record 
nu-i era dat să trăiască prea mult, 
n-au trecut decît patru ani și — în 
1965 — americanul Ted Eriksen a re
petat traseul lui Albertondo, termi- 
nînd dubla traversare în numai 30 
de ore I !

Nu puterp încheia această scurtă 
evocare a traversării Canalului Mine
cii fără a aminti numele unei alte 

„eroine" a temerarei lupte cu cei 60 
de kilometri, americanca Linne Cox. 
Hotărîtă să doboare recordul olan
dezei Ebbelaar (10 ore, 43 minute), 
Linne Cox a așteptat trei zile pe ma
lul englez al Canalului, apoi s-a a- 
runeat în valuri, soslni la Calais 
după numai 9 ore și 57 de minute — 
record absolut el traversării ! !

în clipa cînd punea piciorul pe nisipul plajei franceze, simpatica IJinne 
se gîndea că și-a dăruit cei mai fru
mos cadou cu ocazia celei de a 15-a 
aniversări a nașterii, sărbătorită o 
săptămînă mai tîrziu...

pentru servici
trecerea Canalului 
oarecum simplă

5.5. D Spațiul
la dublu

5.5.5. = Spațiul 
la simplu

Si și Sj = Stilpii

pentru servici

flitului.

șinaționale, campionate europene 
mondiale. Avînd la origină un vechi 
sport indian („Poona"). el a fost re
lansat de englezi către 1880, prima 
demonstrație desfățurîndu-se la Bad
minton House.

Terenul, prezentat în schița alătu
rată. este delimitat 
3,8 cm. considerate și 
valabilă de joc.

Fileul (0,76 m lat)

de linii late de 
ele în suprafața
are partea su-

în

PICĂTURI
• Totdeauna, un dribling în plus 

înseamnă un gol in minus.
• Jucătorul care nu s-a odihnit

ajunul unei partide, se va odihni pe te
ren, în timpul meciului.

• Ușurința de a te impune în jocu
rile sportive se cîștigă prin ore de pre
gătire grea și foarte grea.
• Etica sportivă impune ca învingă

torul să nu-și disprețuiască învinsul, iar 
învinsul să nu arunce întreaga vlr.i 
asupra... arbitrului.

• Nu totdeauna este recomandabil să 
puneți pe cel care critică să joace în 
locul celui pe care l-a criticat.

D. MORARU — SLIV'iNA

vină

în

perioară la 1,55 m de sol, fiind susți
nut de doi stîlpi plasați la jumătatea terenului, chiar la marginea exterioa
ră a tușelor longitudinale. Este un 
fileu special, avînd ochiuri pătrate 
cu latura de 2 cm.

Meciul de badminton constă din 
trei seturi de cîte 15 puncte (mas
culin) și de 11 p (feminin). Punctele 
se realizează, ca la volei, numai 
către cel ce are serviciul. Dacă 
ajunge la scorul de 13—13, sau 
14—14, jocul se prelungește cu 5 p ... 
în al doilea caz, cu 3 p. în partidele 
feminine, la 9—9 sau la 10—10, jocul 
se prelungește cu 3 p și, respectiv, 
cu 2 p.

Serviciul se execută alternativ din 
stînga și din dreapta terenului. tr.i- 
mițînd mingea 
tenis) în spațiile 
(diferite 
simplu), 
inte de 
lui mai 
servește 
cior de .

Se penalizează de asemenea : lovi
rea mingii cu cadrul sau minerul ra
chetei ; atingerea fileului cu racheta, 
îmbrăcămintea, părul sau orice parte 
a corpului ; lovirea mingii înainte de 
a ajunge în propriul teren : lovirea 
mingii de două ori consecutiv în a- 
celasi teren (chiar si la dublu) si, 
bineînțeles, mingile trimise afară din 
teren.

Urăm succes tuturor pasionalilor 
acestui sport frumos, agreabil ți cu 
efecte salutare asupra celor ce il 
practică.

de 
se 
de 
Șiș

în diagonală (ca. la 
arătate în scliită 

în jocurile de dublu față de 
Nu sînt admise : fentele îna- 
serviciu, executarea serviciu- 
sus decît înălțimea celui ca 
si desprinderea vreunui pi

pe sol.

K.O. LA... ȘAH!
Nu de mult, 

cr<T?ul brazilian Recife 
title sportiva tradițională 
bucurat de 
numai din ] 
a... Salvării 
zut nevoită 
in ajutorul 
rilor răniți...

Culmea ironiei este faptul că în
trecerea respectivă, terminată cu 
rănirea a opt persoane, era un... 
simultan de șah !

s-a desfășurat, în 
“ o compe-

care s-a 
un interes deosebit nu 
partea publicului ci și 
orașului, care s-a vă- 

să trimită două mașini 
sportivilor și spectato-

din pofta mea de luptă ? 
și mina mea e ruptă; 
părul la Pisa mi-a rămas 
acel războinic care 
trei pumni, incit îmi pare

„Azi ce folos am, oare,
Piciorul meu e schilav 
M-am păr pe cap, căci 
In miinile lui Dandes, 

mi-a tras în. ceafă 
simt mereu: ca dînsul așa pumni nu mi-a tras 
Clitomach
ce-aveau

Așa
Că-i
Nici
Acei

din Teba. deși boleau 
să lupte din cesturi cu

care amintește Coșbuc

cu anul 
tebanul".

în aceste versuri,despre
Kleitomachos, campionul olimpic la pancrațiu (lupte),

Clitomach, 
nu. este altul decît 
la cea de a 141-a Olimpiadă antică, desfășurată în anul 216 î.e.n. și în
vingător olimpic la pugilat (box) cu ocazia celei de a 142-a Olimpiade 
antice, desfășurată în anul 212 î.e.n.

De unde aceste cunoștințe, ale marelui nostru poet, despre renumita 
cultură a Greciei antice și, în mod deosebit, despre Olimpiadele antice ?

Faptul că Zappa, unul din precursorii Jocurilor Olimpice moderne, 
secolului al XIX-lea, 

concursuri atletice de 
de cultură din

a trăit pe meleagurile României, pe la jumătatea 
și a încercat să organizeze la Atena o serie de 
tipul celor antice, a stîrnit admirația oamenilor 
noastră.

în cea de-a doua jumătate a secolului al 
1875—1881, renumitul arheolog german Ernst Curtius, conducătorul 
vaste campanii arheologice pe pămînturile vestigiilor antice ale Olympiei, 
a scos la iveală întreaga panoramă a vechilor construcții unde se des
fășurau Olimpiadele antice, săpături 
XVIII-lea.

Aceste evenimente din cea de 
XIX-lea, accesul la noile cunoștințe 
tot . atîtea memente de inspirație pentru marele nostru poet, în realiza
rea „Atletului din Argos".

XIX-lea, între

țara

anii 
unei

începute încă din secolul al

a doua jumătate a secolului al 
despre vechea Eladă, au constituit

ANGHEl VRABIE

CĂRȚI NOI ÎN EDITURA STADION
„BĂIATUL DE CIOCOLATĂ"

AL RINGULUI ROMANESC
...„Dar, dacă vrei să știi cît de lung 

este drumul unul adevărat campion, cu 
cite bucurii și tristeți este ei presărat 
șl cite lacrimi și sudoare izvorăsc din 
această tumultuoasă luptă sportivă, ani 
să-ți deapăn, in această seară, poves
tea „Băiatului de ciocolată". Ascult-o, 
ascult-o cn luare aminte, fiindcă numai 
așa vei Înțelege ce Înseamnă truda as
pră a sportivului care ține cu orice chip 
să atingă cele mai Înalte culmi..."

Aceste cuvinte dlntr-o imaginară con
vorbire, pe care autorul cărții „Bălaiul 
de ciocolată", publicistul George Miha- 
lache, a avut-o cu un tot atit de ima
ginar nepoțel, sintetizează, de fapt, cu
prinsul acestei interesante lucrări, în 
care este povestită viața și cariera uneia 
dintre cele mai mari glorii ale ringului 
românesc, Lucian Popescu, cel care ia 
18 ani — nici aceștia împliniți — atin
gea un țel aproape incredibil pe-atunci, 
cucerind titlul de campion european în 
boxul profesionist. Acestui prim titlu 
— la categoria muscă — Lucian Popescu 
avea sS-i adauge, de-a lungul anilor, 
încă două centuri continentale, la „co
coș" și „pană",

O astfel de carieră se cuvenea poves
tită, readucînd In amintirea celor 
tîmple le încărunțite momentele de sa
tisfacție pe care le-au trăit odată 
victoriile iul Lucian, dar fiind nu 
puțin captivantă pentru cel tineri, care, 
citind aceste pagini, nu pot decît să se 
bucure afllnd și succese îndepărtate ale 
boxului românesc, pe lingă cele la care 
sint martori el.

Stilul alert al povestirii, momentele ei 
pasionante, fotografiile de o mare va
loare documentară rețin atenția citito-

,.Băiatul de ciocolată" o 
se recomandă singură.

fesorilor de educație fizică și studen
ților din facultățile de specialitate un 
material util". Bazat pe o bogată bi
bliografie, volumul pune la îndemînă 
exerciții menite să furnizeze un mate
rial capabil să realizeze dezvoltarea mo
tricitatii la elevi.
•) I. Tuduscluc. V. Bîrlida — Parcursuri 

de obstacole. Editura Stadion,
73 pag., 3.75 lei.

CUM DEVII CAMPION *
copertă atrăgătoare (semnată

„invită",

cu

cu 
mai

rulul, fac din 
lucrare care 
(J. B ).

PARCURSURI DE OBSTACOLE*
Așa cum menționează și autorii, I. 

Tudusduc șt V. Birlida, lucrarea Par
cursuri de obstacole, editată recent, ur
mărește să contribuie „la îmbogățirea 
literaturii de specialitate, oferind pro-

WILMA Șl... YOLANDA RUDOLPH
Desigur, chiar și cei mai tineri 

iubitori ai atletismului au auzit de 
alergătoarea americană de culoare 
Wilma Rudolph, cîștigătoarea a trei 
medalii olimpice de aur, la Roma 
(I960).

în prezent, după ce a refuzat cî
teva contracte profesioniste, Wilma 
Rudolph este instructoare de atle
tism la o școală rezervată copiilor 
de culoare.

— Familia și școala sînt preocu
pările mele cotidiene — declară 
Wilma. Am o fiică în vîrstă de 12 
ani, pe care o cheamă Yolanda. Are 
calități deosebite pentru sprint. 
Toți spun că seamănă leit cu mine 
si că se va vorbi de ea la Olimpia
da din 1976. Oricum, îmi dedic tot

timpul liber pentru pregătirea 
Doresc, de asemenea, ca elevii 
care-i antrenez la școală să fie și 
ei capabili de mari performanțe.

ei.
Pe

TINEREȚEA LUI ADAMACHE Șl NOILE SALE... RECORDURI
lider al goal-keeperilor noștri pre
zența în echipa campionatului, al
cătuită de revista „Fotbal", pe baza 
notelor obținute (cu 231 de punc-

- j
Unii spun că Sterică Adamache 

... bătrîn. Poate au dreptate, în- 
tr-un fel. Ce repede trec anii. E 
un deceniu de atunci, de cînd por
tarul echipei U.E.F.A. —- ’62, cu 
medalia de aur în buzunar, popo
sea în or-șul de la poalele Tîmpei, 
cu gîndul să facă aici o carieră în 
fotbal.

Campionatul Diviziei A 1972— 
1973 s-a încheiat. A sosit ora bilan
țurilor. Pentru unul din jucătorii 
primei noastre divizii, acest final 
de sezon are semnificațiile lui. A- 
cesta este Sterică Adamache, por
tarul Steagului roșu Brașov, cel 
care a încheiat al 10-lea campionat 
de cînd se află între buturile aces
tei formații. Zece ani neîntrerupți 
la aceeași echipă este o performan
ță de invidiat, mai ales pentru un 
portar. Sterică a primit asaltul mul
tor tineri, dar nici unul nu l-a pu
tut înlocui. Și acest deceniu, se 
pare, portarul Steagului roșu a ținut 
să-l sărbătorească într-un fel anu
me.

Da, Adamache nu mai e așa de ti- 
năr, dar el termină acest campionat 
pe primul loc intr-un clasament al 
portarilor, li conferă acest titlu de

Și recordul se oprește aici, 
cele 30 de jocuri pe care Stea- 
roșu le~a susținut în recentul

te). 
Din 
gul

campionat, Stere Adamache n-a lip
sit niciodată ! Doar 4 minute l-a 
înlocuit, într-un meci, Albu, cînd 
echipa sa conducea cu 4—0 pe Pe
trolul. în rest, 2696 de minute, Ste
re a fost prezent în poartă, timp 
in care nu a primit decît 24 de go
luri (recordul campionatului), re
alizând o medie mai mică de un 
gol pe meci. Adamache va împlini 
la 17 august 32 de ani. Și, totuși, 
rămîne la fel de tînăr ca la debut. 
Cărui fapt se datorează această 
excelentă comportare ? Răspunsul 

•ni l-a dat antrenorul său, Nicolae 
Proca, într-o duminică după-amia- 
ză, după ce Adamache apărase ex
celent și Steagul roșu învinsese cu 
5—1 pe A.S.A. : „Sterică este de o 
sobrietate și o modestie exemplare. 
Cindva se dusese vestea de el, de 
escapadele lui. Era mult adevăr, 
dar și destulă exagerare. Cert este 
că, a:i Adamache greșește intr-un 
an cit greșea. înainte într-o săptă- 
mină. Iar la pregătiri este un exem
plu pentru tinerii săi colegi".

Acestea sînt recordurile și secre
tele tinereții lui Adamache.

Constantin ALEXE

O . _ ___________ ____
N, Pjobliescu), un titlu care te 
un autor cunoscut pentru succesele sale 
automobilistice^ Petre Cristeă, iată trei 
elemente — sa le numim exterioare — 
care fac din „Cum devii campion" un 
suces de librărie. Dar ceea ce este, de
sigur. mult mai important este ceea ce 
se află dincolo de... copertă. Dezvolta
rea tot mai mare a ’ automobilismului la 
noi în țară, participarea sportivilor noș
tri la tot mai multe competiții interna-
J «g t unei astfel

conducerea 
la organ 1- 
conducerii

ționale au Impus realizarea 
de lucrări, care abordează 
sportivă a automobilului, de 
zarea generală pină la arta 
în curse. Participarea autorului Ia 73 de 
competiții automobilistice, l-au permis 
să adauge un capitol de „Intîmplări tră
ite", care, dincolo de caracterul Inedit,

conțin șl numeroase învățăminte extrem 
de utile pentru cei ce visează la glor.a 
automobilistică.
•) Petre Cristea, Cum devii campion, 

Editura Stadion, 1973, 198 pag., 6,50 
lei.

UN ZÎMBET ȘI-O FLOARE
Invitați, în urmă cu cîteva zile, 

să participăm, la încheierea unui 
nou an sportiv la Școala sportivă 
nr. 3 din Capitală, am crezut că 
va fi vorba de o festivitate la fel 
ca multe altele de același gen. Spre 
surprinderea noastră, însă, cîteva 
„puncte" ale programului s-au do
vedit neașteptat de atrăgătoare și 
emoționante.

Trecind peste ceremonia prezen
tării _ fruntașilor și a rezultatelor 
înregistrate de ei, făcută într-un 
mod călduros de directorul școlii, 
prof. Mihai Nedelcu, am notat în 
carnetul nostru gestul celor mai 
mici sportive, componentele sec
ției de gimnastică modernă. îmbră
cate ca niște păpuși, puțin mai 
înalte de... un metru, avind vîrste 
între 3 și 5 ani, micuțele gimnaste 
au oferit premianților și antrenori
lor cite o floare. O floare și un 
zîmbet cald care, alături de pre
miile oferite de conducerea școlii, 
au lăsat o amintire de neuitat. A-

poi, am avut prilejul să vedem un 
alt gest, la fel de frumos, făcut de 
cîțiva dintre componența echipei 
masculine de handbal. Emoționați, 
tinerii jucători — care și-au consu
mat ultimul an al junioratului — 
i-au dat antrenorului lor, prof. 
Gheorghe îonescu, un plic pe care 
stătea scris: „Tovarășului profe
sor, cu dragoste". îmbrățișări sin
cere, de copii, au mai primit și alți 
antrenori, dintre care îi amintim 
Pe Constantin Moldoveanu și Su- 
zana Szabadoș (baschet), .Aaeta 
Schramko și Teodor Uscatu (hand
bal), Liliana Ilinca-, Veronica Se
lin și Rodica Pelmuș (gimnastică 
modernă), Marin Pavelescu (vo
lei). In sfîrșit emoționant a fost și 
momentul cînd directorul școlii a 
mulțumit celor 19 elevi-absolvenți 
care, începînd din toamnă, vor ac
tiva în rîndul unor echipe de seni
ori. din primele divizii ale țării. 
(al. h.J.

leg, care este foarte greu de convins 
(n.n. Cunoașteți un microbist al fotba
lului ușor de convins 7 Dv., de pildă, 
în ce categorie credeți că vă situați ?“, 
am susținut că la C.M. din 1958 Zagailo 
a jucat aripă stingă, in echipa Braziliei. 
El spune că a jucat mijlocaș" Să Încerc 
să-l conving eu. Poate am mai mult 
noroc ! In finala campionatului mondial 
din 1958, Brazilia — Suedia 5—2, linia 
de atac a brazilienilor a fost următoarea: 
Garrincha, Didi, Vava, Pele, Zagailo.

DINU TUDOR, OLTENIȚA. „Cu prile
jul meciului dintre S.N.O. și C.S. Tirgo- 
vișle, un jucător al gazdelor a șutat din 
afara careului de IV metri, portarul a 
scăpat mingea din mină și ea a depășit 
linia porții. Un alt jucător al gazdelor, 
de bucurie și fiind și in viteză, a mai 
dat cu piciorul in mingea care venise 
din plasă, așa cum am văzut și la jocuri 
mai mari, ia mondiale chiar. Arbitrul 
a anulat golul. Nu mai înțeleg nimic. 
Cine a greșit ? Jucătorul sau arbitrul 7. 
Jucătorul, in nici un caz. Dar nu șe

NELU QUINTUS, PLOIF.ȘTL Apropo 
de meciul F.C. Petrolul — Metalul Bucu
rești, pentru Cupa României ;
cînd din adincul zăcănitnt 
începe sâ erupă,
Petrolul lese din pămînt, 
In nici un caz din... cupă !

Catrenul adresat echipei dv. favorite 
este reușit. Totul este să nu rămînă Pe
trolul cu .......... .... ~.............. ’
carea I

MARIN POPA, BACĂU. Cassius Clay 
a reluat antrenamentele. El se pregă
tește, de altfel, pentru revanșa cu Nor
ton, care va avea loc la lo septembrie. 
Vă amintesc — odată cu răspunsul la

întrebarea dv. _ r____  _
din lume — Foreman, Norton, 
și Cassius Clay — sint boxeri 
loare. J

că primii patru grei 
Frazier 
de cu

ca tren ul și Metalul cu califi-

PAPP, TG. MUREȘ. Aveți 
Tottenham joacă in tricouri 
au o emblemă ce reprezintă

IOZSEF 
dreptate : 
albe, care _ .
o pasăre pe o minge de fotbal. Chlloții 
sînt albaștri. Nici nu mă miră că sîn- 
teți atît de documentat, din moment ce 
sînteți un suporter al acestei echipe, de 
la care ați primit și două fotografil-co- 
lor.

DUMITRU MUȘAT, COMUNA UR- 
LEASCA. „Aș vrea să-mi comunicați a- 
dresele personale ale lui Răducanii, boc. 
Dumitriu II și Neagu. Daeă puteți să-mi 
da(i și adresele celorlalți jucători rapl- 
diști, nu ni-aș supăra". Sînteți mai mult 
decît amabil I Totuși, parcă e mai sim
plu să vă dau o singură adresă pentru 
toți : clubul Rapid, Calea Giulești nr. 18, 
Bucj.rești, sectorul 8.

ION MOLDOVAN, BUCUREȘTI. „In 
discuțiile pe care îs ăin avut cu un co-

poate nici ca un arbitru 
gol. în condițiile 
îndoială, golul nu 
alt1 motiv : ofsaid, 
Jucătorii au voie 
este să aibă de se 1

arătate 
a fost 
fault, 
să se

să nu acorde 
de dv. Fără 

validat pentru 
obstrucție etc. 
bucure. Totul

Dv.
caz

A PĂULESCU, BUCUREȘTI.
așteptați nici un răspuns 1 în 

conținut 
un răspuns, 
de telefon.

nu 
că 

în-scrisorile dv., multe cu un 
teresant, și-ar dori, totuși, 
dațl-ne adresa șl numărul

GHEORGHE PICIORUȘ, 
TIIRITO SEVERIN. „Fiind _
porteri ai echipei Universitatea Craiova, 
atît eu cit și fiul meu, Virgil, in etate 
de 9 ani, vrem să știm de unde putem 
face rost de insigne și de fotografii ale 
jucătorilor acestei echipe 7“. Vă dau o 
adresă precisă : de la Universitatea Cra
iova. Din cîte sînt informat, acest club 
întreține o strînsă legătură cu simpati- 
zanțil lui, neuițînd, în primul rînd, să 
răspundă la scrisori. De altfel, pentru 
dv. și pentru alți iubitori ai fotbalului 
a căror inimă bate pentru Universitatea 
Craiova, iată cîteva informații. Puteți 
deveni membru susținător, plătin.. o 
taxă de înscriere de io iei și o cotizație 
lunară de minimum 10 lei. O insignă 
format mare costă 10 lei, iar una de 
format mic, 5 lei. O fotografe : 5 lei. 
Iată și adresa clubului . strada Sa gi
nești nr. 10.

Ilustrații j N. CLAUDi'J

drobeta 
înfocați su-



IQftTE SPORTURILE]
ALPINISM. Etapa I de vară a 

Alpiniadei municipiului București (des
chisă, de fapt, tuturor amatorilor 
escalade din țară) s-a desfășurat 
Piatra Craiului (zona Curmătura) 
trunlnd cățărători de stîncj din 
secții : I.P.G.G., Sănătatea și ______
roșie din București, Universitatea Bra
șov și Voința Sibiu, cu un total de peste 
40 sportivi și sportive. Partlcipanții la 
Alpiniadă au dovedit o bună pregătire 
tehnică reallzind escalade pe trasee de 
la gradul îl pină la V deși condițiile 
meteorologice n-au fost prielnice. De 
remarcat, totodată, că nu toți partici- 
panții s-au prezentat cu materialul 
obligatoriu (căști de protecție, veste de 
escaladă, carabiniere sau chiar corzi). 
Este de dorit ca la următoarea etapă 
de vară (8 iulie), secțiile să rezolve 
aceste probleme de ordin material în 
conformitate cu regulamentul Alpiniadei. 
Rezultatele tehnice : 1. Grlvlța roșie
Buc.; 2. Sănătatea șl I.P.G.G. - Buc.; 
3. Voința Sibiu.

de 
în 

In- 
cincl 

Grivița

ATLETISM. In cursul dimi
neții de azi se va desfășura cea 
de a XVIlI-a ediție a „Circuitu- 
lui de marș P.T.T.", competiție 
internațională la care și-au anun
țat participarea mărșăluitori din 
U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria, Bulgaria și Italia. Ală
turi de sportivii de peste hotare, 
la start se vor alinia și numeroși 
atleți români. Concursul prevede 
următoarele probe ; 3 km juniori 
— qategorla a IlI-a (startul la 
ora 8), cursă internațională de 
20 km (Ora 8,SO), 10 km — ju
niori I șl n (ora 8,40) șl tradi
ționala cursă de 3 km rezervată 
factorilor poștali, starturile șt so
sirile au loc în fața Palatului 
Telefoanelor din calea Victoriei.

BOX. Competiția pugilistică inter
națională rezervată tineretului — ^Tur
neul Prietenia" — va fi organizată în 
acest an de către federația de speciali
tate a țării noastre. întrecerile vcfc svea 
loc între 5 și 12 august la Galați. In 
aceste zile sosesc înscrierile partlcipan- 
ților. Pînă în momentul de față și-au 
anunțat prezența la turneu reprezenta
tivele Cubei, R.P. Ungare, T..~ 
slovace și R. D. Germane (cu 
complete) și delegația ~ “
care va cuprinde opt 
sind răgazul oferit de 
F.R. Box a organizat 
o tabără de pregătire 
juniori. Sub conducerea 
Alexandru r, CZi:::
Dumitru Gheorghiu, lâsii miiuwc, nu* 
hai Goanță și Constantin Ciucă, se pre
gătesc aproape 50 de tineri ce s-au evi
dențiat cu prilejul campionatelor de 
juniori. în rîndurile lor figurează spor
tivi talentați ca Paul Dragu, Mircea Si
mon, Gheorghe Lazăr, Viorel Bobe, 
Gheorghe Matache, Nicolae Nicolaev, 
Dumitru Căpățînă etc. • Cu ocazia ani
versării semicentenarului boxului din 
Oltenia, la Craiova, vor avea loc în 
zilele de 6 și 8 iulie, două reuniuni la 
care vor participa boxerii ce se pregă
tesc în prezent la Piatra Arsă. Aceste 
întreceri vor constitui șl un criteriu * 
selecție pentru „Turneul Prietenia" 
la Galați.

MOTOCICLISM. Campionatul re
publican de dirt-track a intrat în faza 
sa finală. Astăzi, la Sibiu, pe stadionul

R.S. Celio- 
echipa 

R. P. Mongole, 
boxeri. • Folo- 
vacanța școlară, 
la Piatra Arsă 
pentru pugiliștil 

antrenorilor 
Vladar. Gheorghe Bobinam, 
------— I. iosif MiliaUc, Mi-

de 
de

Dar 
io 

1. I.

FESTIVALUL NAȚIONAL DE MINIBASCHET

Voința, se desfășoară penultima etapă 
a întrecerii. După cum se știe în cen
trul atenției se află duelul dintre cam
pionul ultimilor trei ani — slbianul ion 
Bobîlneanu — și metalurgistul Cornel 
Voiculescu departajați în clasamentul 
general de numai un punct, 
iată pe ocupanții primelor 
locuri înaintea etapei de azi ; 
Bobîlneanu (Voința Sibiu) 43 p, 2. C. Voi
culescu (Metalul București) 42 p, 3. I. 
Marinescu (Metalul) 33 p, 4—5. Gh. Sora 
(Metalul), N. Rîureanu (Voința) 32 p, 
6—7. Al. Datcu (Vagonul Arad), I. Ți- 
chindelean (Voința) 28 p, 8. Șt. Na’gy 
(Voința) 23 p, 9. A. Demian (Voința) 
19 p, 10. I. IonițA (Metalul) 1? p.

TENIS. S-a Încheiat turneul de 
verificare al lotului reprezentativ de te
nis. Rezultatele din ultima zi : T. Ovicl 
(Progresul) — B. Almăjean (Dinamo)
2— e, 6—2, 1—s, 6—2, 6—3; V. Marcu (Di- 
namo) — V. Sotlrlu (Steaua) 6—1, 6—3,
3— 6, 6—4. Clasamentul final : 1. T. Oviet
S victorii ; 3. D. Hărăd&u 4 v; 8. V. Mar. 
cu 3 v; i. T. Marcu 2 v; 5. V. Sotlriu 
X v; 6. B. Almăjean 0 v. • IN CADRUL 
campionatului Municipiului București 
(categoria copii) s-au disputat parti
dele finale, care au desemnat Pe cei 
mal mici campioni al Capitalei : BAIEJ'i: 
cat. 8—10 ani R. Suceveanu (T.C.B.) — 
D. Cristian (Cutezătorii) 6—2, 6—1; 11—12 —— ---- . — ___ D A.nto-

anj 
I. lovăneseu (Pro

gresul) 9—2, 6—i; FETE : cat. 8—10 ani: 
irin»

ani: A. Mîrza (Cutezătorii) 
nescu (Dlnamo) 6—3, 6—3; 13—14 
A. Ciclov (Steaua) r* L_:___

Marllena Totoran (Dinamo) — 
Crlsteseu (Progresul) 6—2, 6—1; 
ani: Gabriela SzOke (Dinamo) — 
mina Popescu (Cutezătorii) 4—6, 
6—2; 13—14 ani : Maria Romanov 
tezătoril) — Ioana Nlcnita (Progresul) 
6—1, 6—1; dublu băieți (cat, 11—12 ani): 
A. Mîrza (Cutezătorii), Fl. ~ -------------
(Dinamo) — D. Antonescu 
S. Popa (Dinamo) 
IERI DIMINEAȚA 
tenlsmenli fruntași 
Marcu, Elena Trifu 
vltați să participe „ ________  ___ _
ternaționale ale R.D. Germane, care se 
desfășoară la Zinnowitz. El sînt Însoțiți 
de antrenorul A. Schmidt.

D.
Segărceanu 

(Dinamo), 
4—6, 6—1, 6—1. •
au părăsit Capitala 
Toma O viei, Viorel 
și Valeria B-alaj, In
ia campionatele ln-

BASCHET. în cadrul ma
nifestărilor organizate cu prile
jul împlinirii a 50 de ani de la 
înființarea clubului sportiv Ra
pid București, în sala Giulești, 
s-a disputat o atractivă întîlnire 
între vechea și noua echipă da 
baschet feminin, a acestei uni
tăți sportive. După o întrecere 
aprigă și spectaculoasă, formația 
vechilor rapidiste a învins cu 
79—77 (31—35). Au înscris Raco-
viță — Pop 22, ivanovici 19, Ta- 
flan — Gheorghe 15, Chiraleu — 
Tîrziu 10, Florescu — ReisenbU- 
chler 6, Ferencz — Aczel 5, Spi
ridon — Krauss 2 (au ,mai jucat 
Răduc&nu — Gabroveanu și Pos- 
tole) pentru învingătoare, res
pectiv Suliman 29, Bosco 12. Ba
sarabia 10, Tal 8, Vasilescu 6, 
Găescu 6, Ion 4, Stancu 2.

AUTOMOBILISM. în cursul zilei 
de astăzi mal multe echipaje românești 
participă la Raliul Nisipurile de Aur în 
R.P. Bulgaria. Echipajele care vor re
prezenta România sînt ; Eugen lonescu 
€:ristea — P. Vezeanu ; G. Horst — N. 
Curtov și Dorin Motoc — Cornel Motoc 
toate pe mașini R. 12 Gordini.

ACTMWII SPORTIVE DE MASA

în țară, activitatea 
nică în centrul atenției 
muncii.

sportivă de masă se va afla și în 
a mii și mii de tineri și tinere,

această dumi- 
de oameni ai

SPECTACOLE EXCELENTE
ÎN ÎNTRECERILE FINALE

„Duel" la înălțime între doi dintre talentații minibaschetbaliști ai echi
pelor din Suceava (cîștigătoare la cat. I) și din Oradea.

Foto l Al. SOMOGYI

POfTIJI LA MUNTE! BRAȘOVUL Șl POIANA VA AȘTfAPTA
• Noi uniltiți dc deservire • Pentru cci amatori—ccliitatic • Excursii $1. drumeții
• Dispecerat central de

S-au 
pus

Sezonul estival este în toi. 
efectuat pregătiri febrile, s-a 
ordine pînă în cele mai mici amă
nunte pentru ca oaspeții să se 
simtă ca acasă și chiar mai bine. 
Brașovul și Poiana au tradiții de 
ospitalitate pe care și în acest an 
se străduie să nu le dezmintă. E o 
perseverență care le onorează, prin 
circumscrierea efortului organiza
toric într-un perimetru al calității 
superioare pentru toate genurile de 
prestații 
vrem să 
șovul și 
zon. Ne 
director

„Foarte curînd, în cîteva zile, la 
Brașov va intra în funcțiune o nouă 
unitate de alimentație publică (bra- 
serie-cofetărie) în complexul Postă
varului și a doua în complexul 
Cerbul Carpatin. La Poiana, în Ho
telul Montan, s-a deschis o brase
rie unde turiștii cazați în această 
zonă vor putea servi micul dejun, 
în acest fel, se depășește cifra de 
4 000 locuri de alimentație publică, 
zilnic, pentru Poiana Brașov".

Ne interesează perspectiva de dez
voltare a Poienii, capacitatea actua
lă de cazare și aflăm : „Luna viitoa
re vor începe lucrările la alte 3 
noi hoteluri (Vulturul, Ciucaș și 
Valea Sticlăriei), cu o capacitate to
tală de 1 000 noi locuri. Ele vor 
funcționa din 1974. în acest sezon, 
vom folosi spațiile hoteliere exis
tente din Poiana și Brașov, la care 
se adaugă și spațiile din locuințele

turistice. Dorim noutăți, 
știm cu ce se prezintă Bra- 
Poiana în plus în acest se- 
răspunde Gh. Mizgăreanu, 

la O.N.T. Carpați Brașov.

cazare în Brașov • canotaj, icnis și altele... la munte
Pentru toate spațiileparticulare.

libere din Brașov și Poiana va func
ționa un dispecerat central hotelier
— la hotelul Carpați — cu posibi
litățile de informare și contractare 
pentru toată rețeaua".

Tov. Gh. Mîzgăreanu ne vorbește 
în continuare despre mijloacele de 
agrement, noutățile în această di
recție, pe care ni le oferă muntele : 
„în Poiana, s-a renovat piscina cu 
apă încălzită de la hotelul Telefe
ric. A început de cîteva zile să 
funcționeze o școală de echitație 
avînd ca trasee mai multe variante 
între Hotel Ruia — Cabana Vină- 
torului — Cabana Aviatorilor — 
Valea Sticlăriei și retur, în curînd, 
încep lucrări pentru o altă piscină 
descoperită în zona Capra Neagră. 
Tot acolo vor fi date în folosință, 
începind din iulie, două noi tere
nuri de tenis bituminizate. Pe lacul 
din Poiana se poate practica ca
notajul. Versanții muntoși dimpre
jur constituie o permanentă invi
tație la drumeție. Ar mai fi de 
adăugat — în ce privește Poiana — 
o sală modernă și complexă de 
jocuri mecanice la Hotel Teleferic, 
o a doua la Hotel Ruia, o discotecă 
la hotel Sport, ș.a. Am inaugurat
— pentru turiștii aflați în stațiune
— un nou gen de excursii pe jos 
peste Rîșnov, pînă la Castelul 
Bran. Inițiativa se bucură încă de 
pe acum de un mare succes. Dar 
mai sînt și alte forme interesante, 
atractive, de excursii în circuit cu 
autocarul, folosindu-se trasee dife-

rite cu staționări de 2—3 zile la Po
iana și Brașov, cum sînt de exem
plu Turul Oltului, Turul Prahovei 
etc., forme folosite cu precădere în 
perioadele intersezoniere. Ar mai fi 
de adăugat — printre altele •— ac
țiunile de vînătoare — cu mare tre
cere la turiștii străini — organizata 
cu precădere toamna1'.

Dacă adăugăm toate acestea la 
excursiile obișnuite pentru fiecare 
serie de turiști la Sîmbăta de Sus, 
Sibiu, Sinaia, Sighișoara șl, din 
acest an, la noul complex de odihnă 
și tratament de la Covasna, vizita
rea muzeelor brașovene și a punc
telor de Interes turistic șl istoria 
din împrejurimi, observăm că pla
nurile sînt bogate, judicios alea-, 
tuite și mai ales.., pe toate gustu
rile.

Deci...
Poftiți la munte I
Brașovul și Poiana vă așteaptă!

Mihai BARA

LA SEMNALELE ZIARULUI

FINALA „CUPEI U.G.S.R." LA OINĂ

(Urmare din pag l)

„Județul Timiș — ne 
prof. Cornel Balița, p..........—
ședințe al C.J.E.F.S. — va organiza, 
în afara acțiunii dotată cu „Cupa 
Femina ’73", ieșiri cicloturistice 
combinate cu concursuri de orien
tare turistică, pe șoseaua care duce 
către muntele Semenic.

în același timp, sub egida Școlii 
sportive din Timișoara, se va de
clanșa o acțiune de depistare și ini
țiere în natație a copiilor din gră
dinițe și școli generale. S-a fixat, 
în principiu, ca cel puțin 20 de 
copii și elevi să fie selecționați de 
fiecare profesor de specialitate. Ac
țiunea — în concepția inițiatorilor 
— va fi extinsă și în celelalte ora
șe ale județului Timiș, în ideea. 
învățării înotului de către tot mai 
mulți copii și ulterior a îndrumării 
celor mai talentați către practica
rea natației de performanță și a

informează 
prim-vicepre-

UNDE MERGEM
ATLETISM. Stadionul Republi

cii, de la ora 9.30: întreceri în 
cadrul diviziei republicane.

FOTBAL : Stadionul Dinamo, 
ora ]7.30: Dinamo — C.F.R. Cluj 
(Partidă restanță din cadrul Di
viziei A); teren Flacăra roșie, 
ora 9.30: meciul amical Flacăra 
roșie Buc. — Csepel Budapesta 
(tineret).

POLO. Stadionul Tineretului, 
Ora 11: Rapid — Dlnamo (Divi
zia A).

RUGBY : teren Vulcan, ora 10 : 
Vulcan — „Poli- iași ; — — —
Steaua, ora 10.30 : Steaua 
cizia Săcele.

TENIS. Parcul sportiv 
sul, de la ora 8.30: Cupa Muni
cipiului București (competiție 
deschisă pentru categoria copil).

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9: Cupa Olimpia (la pușcă 
și pistol liber) șl fatllnlrea in
ternațională Olimpia București — 
Sarajevo (la probele de pușcă).

jocului de polo".
Numeroase acțiuni 

masă vor avea loc și 
tov. La Oltenița, de 
200 de tinere de la 
cooperativa 
parte la „Crosul fetelor". In același 
oraș se vor desfășura ultimele în
treceri de atletism, handbal, volei, 
și fotbal din cadrul „Săptămînii 
sporturilor olimpice". Finala 
raș la baschet, handbal și 
din „Săptămîna sporturilor 
pice“ este programată și la 
giu, pe bazele sportive de la 
„Ion Maiorescu". La fotbal, 
va opune echipele Șantierului Na
val Giurgiu și Fabricii de zahăr. 
Meciul va avea loc pe stadionul 
S.N.G., în deschidere la partida de 
Divizia B dintre F.C. Galați și Du
nărea Giurgiu. în continuare, un 
program cultural, iar de la ora 17, 
jocuri distractive (trasul cu frîn- 
ghia, fuga î|i sac, alergare cu oul 
în lingură) și partide de handbal.

Din județul Constanța aflăm — 
prin intermediul tovarășului Gheor- 
glie Răuță, secretar al C.J.E.F.S. — 
că „duminică la ordinea zilei se va 
afla sportul nostru național, oină. 
Sub egida Consiliului județean al 
organizației pionierilor, la Hîrșova 
vor fi prezente, într-o mult aștep
tată competiție de oină, 
puțin de 
ale unor 
Medgidia, 
nu ș.a.

în același județ, in ultimele zile, 
au avut loc întreceri contînd pen
tru „Săptămîna sporturilor olim
pice". Cele mai reușite acțiuni au 
avut Ioc la Medgidia, Poarta Albă 
și Constanța. Cu acest prilej, tineri 
sportivi din școli și întreprinderi 
au luat parte Ia competiții de vo
lei, handbal și baschet. La Constan
ța, în plus, la dorința maselor de 
copii și tineri din localitate a fost 
organizată și o întrecere de rugby".

sportive 
în județul 
pildă, 

„Filatura' 
„Dunărea" vor

de
li

pește 
i“ și 

lua

pe o- 
tenis 

olim- 
Giur- 

Liceul 
finala

nu mai 
11 eehipe, reprezentante 

localități din județ — 
Mangalia, Topalu, Cioba-

SUCEAVA, 23 (prin telefon).
Ediția a VH-a a Festivalului na

țional de minibaschet s-a încheiat 
odată cu turneele finale, în urma 
cărora au fost desemnate ocupan
tele locurilor fruntașe. întrecerile 
din ultimele zile au oferit specta
cole excelente, mult aplaudate de 
numerosul public prezent perma
nent în jurul celor șase terenuri 
care au găzduit competiția. Un mo
ment emoționant a fost marcat cu 
prilejul festivității de închidere, 
care a avut loc în centrul orașu
lui, prin defilarea celor 732 de par- 
ticipanți. Raportul final a fost pre
zentat tovarășului Petru Armâ- 
nașu, președintele Consiliului jude
țean al Organizației pionierilor, iar 
festivitatea de premiere a fost fă
cută de tovarășul prof. Stelian 
Gheorghiu, președintele Comisiei de 
minibaschet din cadrul F. R. Bas
chet. S-au decernat premii prime
lor șase echipe, minibaschetbaliști- 
lor distinși pentru tehnicitate, pen
tru punctele înscrise, celor care au 
prezentat desene și poezii. Au ofe
rit cadouri F. R. Baschet, I. S. Loto- 

, Pronosport și I.U.P.S. Suceava. Nu 
a rămas nepremiat nici unul dintre 
minibaschetbaliști.

Și acum, clasamentele finale : 
băieți I : 1. Șc. sp. Suceava (prof. 
M. Popescu), 2. Șc. sp. Vatra Dor- 
nei, 3. Șc. sp. 2 București, 4. Șc. sp. 
Botoșani, 5. Șc. gen. 2 Alexandria, 
6. Șc. sp. Brăila : fete I : 1. Șc. 
sp. Oradea (prof. T. Velciov), 2. Șc. 
sp. Brașov, 3. Șc. sp. Cîmpulung 
Moldovenesc, 4. Șc. sp. Ploiești, 
5. Lie. 35 București, 6. Lie. 4 Ga-

lăți ; băieți II : 1. Șc. sp. Botoșani 
(prof. B. Mitianschi), 2. Șc. sp. Su
ceava, 3. Șc. sp. Brașov, 4. Casa 
pionierilor Suceava, 5. Cutezătorii 
București ; let? II : 1. Șc. sp. Bra
șov (prof. Gh. Roșu), 2. Șc. sp. O- 
radea, 3. Șc.
Constanța, 5.
6. Șc. gen. 6

sp. Sibiu, 4. Șc. sp.
Șc. gen. 2 Suceava, 

Galați.
Constantin ALEXA 

coresp. județean

claseze în ultima manșă a întrece
rii, pentru ocuparea locurilor I—IV. 
Este o performanță a componențl- 
lor celor două echipe, dar și o do
vadă că, sprijinită de organele de 
resort, oină — sportul nostru națio
nal — se poate afirma și în județe 
în care ea era mai puțin dezvoltată 
pînă acum...

Cîteva rezultate tehnice...
In seria I: Constructorul Galați— 

Betonul 
Rîmnieu
Galați 14—0, Betonul 
Celuloza Călărași 3—10.

în seria a II-a : Gloria București 
—A.S. Armata Constanța 6—0 (ne-

Roman 10—3, Confecția 
Sărat — Constructorul 

Roman —

Campionatul școlilor profesionale la fotbal

SCORURI MARI ÎN ETAPA A II-a A TURNEULUI FINAL

prezentare). Dacia Pitești — C. P. 
București 0—13, Gloria București— 
Dacia Pitești 10—6.

In seria a IlI-a : 
Măgurele — C.F.R. 
(unul din cele mai 
ci uri ale competiției), Chimia Tur
nu Măgurele — Turbina Doicești 
14—7.

în seria a IV-a: Torpedo Bra
șov — C.F.R. Iași 10—2, Petrolul 
Urlați — Torpedo Brașov 6—6 (un 
rezultat puțin obișnuit în oină, dar 
care reflectă raportul de forțe din
tre cele două competitoare).

Pentru turneul final s-au califi
cat următoarele formații:

C.P. București, Celuloza Călărași, 
Torpedo Zărnești și C.F.R. Sibiu.

Duminică vor avea loc ultimele 
întreceri pentru desemnarea for
mației cîștigătoare a celei de a 6-a 
ediții a „Cupei U.G.S.R.“, precum 
și festivitatea de închidere a com
petiției.

Chimia Turnu
Sibiu 9—16 

disputate rne-

• Relatam, nu de mult, în zia
rul nostru că la un meci de fot
bal de Divizia C desfășurat la 
Brăila, medicul delegat a semnat 
foaia de arbitraj, iar după aceea 
n-a mai fost do găsit. In momen
tul cind un jucător s-a acciden
tat, fiind transportat Ia spital, me
dicul Nicolae Enache nu era de 
față. Faptul este atestat pe foaia 
de arbitraj de către arbitrul N. 
Răileanu din București, care men
ționează tn raportul său — de 
două ori — că „In momentul ac
cidentării, medicul delegat n-a 
fost In. teren". Pe marginea aces
tei abateri lată răspunsul oficial 
al Direcției sanitare județene s 
„Este adevărat că, din cauza unor 
deficiențe organizatorice, medicul 
a sosit cu oarecare întîrziere pe 
teren. Pentru a se evita aseme
nea deficiențe în viitor, am luat, 
împreună cu C.JJ3.F.S. Brăila, u 
serie de măsuri organizatorice*.

• Intr-un articol apărut recent
— „Fermitate ți intransigență față 
de actul nesportiv" — au fost cri
ticați conducătorii unor echipe 
din două licee gălățene. Motivul? 
Ei recurseseră Ia mijloace nespor
tive pentru a-șl apăra șansele In
tr-o competiție școlară republica
nă, folosind sportivi din alte u- 
nltățl. Referitor ia acest articol 
C.J.E.F.S. Galați ne aduce la cu
noștință că abaterea semnalată a 
fost dezbătută, de față fiind și 
directorii celor două licee, că s-au 
luat măsuri. .Avem certitudinea
— se spune In adresă — că pe te
ritoriul județului nostru nu vor 
mai apare asemenea cazuri*.

Ieri, s-au disputat meciurile din 
etapa a II-a a turneului final al 
campionatului școlilor profesionale. 
Spre deosebire de prima zi, de da
ta aceasta a existat o mare dife
rență de valoare între partenerele 
de întrecere, înregistrîndu-se rezul
tate neașteptate ca scor. Astfel, 
Grupul școlar minier Baia Mare a 
întrecut cu 9—0 
Grupului școlar 
jucătorul I. Șomcuțeanu mareînd 7 
goluri ! A doua victorie la scor au 
obținut-o elevii Grupului școlar căi 
ferate Craiova, care au învins cu 
6—0 (3—0) formația Grupului șco
lar de Industria lemnului Arad. 
Victor Pițurcă a marcat toate cele 
șase goluri.

Celelalte re?uitate : Șe. profesio
nală MIU Mediaș — Grupul șc. de

(5—0) echipa 
comercial Cluj.

MECIURILE DINAMO-
C.F.R. CLUJ Șl U.T.A

1—1 (1—1).,
sînt programate ultimele 
din cadrul grupelor : Șc.
industrie alimentară Ga-

UNIVERSITATEA CRAIOVA,
PE MICUL ECRAN

construcții Pitești 3—0 (2—0) ; 
Grupul șc. de construcții Craiova
— Șc. profesională Tractorul Bra
șov o—4 (0—4)5 Grupul școlar al 
Uzinelor Republica București — 
Grupul șc. de chimie Gh. Gheor- 
ghiu-Dej

Astăzi 
meciuri 
prof, de
lăți — Grupul șc. minier Baia Ma
re ; Șc. prof, energetică Brașov — 
Șc. prof. Tractorul Brașov; Șc. 
prof, de mașini electrice București
— Grupul șc. al Uzinelor Republi
ca : Grupul șc. de construcții Pi
tești — Grupul școlar de industria 
lemnului Arad ; Grupul șc. de căi 
ferate Craiova — Șc. prof. MIU 
Mediaș.

Ultimele două partide ale aces
tui atit de interesant final de cam
pionat, al Diviziei A, vor putea fi 
urmărite, alternativ, astăzi pe mi
cul ecran, în transmisie directă: de 
la Arad, meciul U.T.A. — Universi
tatea Craiova, iar de la București, 
întîlnirea Dinamo—C.F.R. Cluj.

Reamintim că ambele partide 
încep la ora 17,30.

• La sesizarea redacției noastre 
In care se arăta că In comunele 
Calomfirești (județul Teleorman) 
și Ungureni (județul Dîmbovița) ac
tivitatea sportivă este Intr-o si
tuație precară, am’ primit răspun
suri care promit că stările exis
tente vor fi înlăturate i „Forma
ția d« fotbal din Calomfirești va 
fi înzestrată cu un rînd do echi
pament î tineretul va fi atras prin 
asociația sportivă la diferite com
petiții" (din adresa Comitetului 
județean Teleorman al U.T.C.) ; 
„S-a stabilit, împreună cu orga
nele locale, ca prin muncă patrio
tică să se efectueze lucrările nece
sare pentru amenajarea terenului 
din sat. Vom angrena, pentru în
deplinirea acestui obiectiv, majori
tatea tinerilor din Ungureni" (din 
adresa Consiliului popular al ju
dețului Dîmbovița).

T. R.

Helmuth Schon: „ACELEAȘI
După pierderea meciului cu Brazilia, 

selecționerul reprezentativei R.F. Ger„- 
mania, Helmuth Schbn, a acordat presei 
un amplu —- și interesant — interviu, 
din care redăm cîteva fragmente, după 
ziarul „Przeglad Sportowy" din Varșo
via.

— Care credeți că sînt echipele cu 
cele mai mari șanse de a cîștiga cam
pionatul mondial ?

— Cu siguranță, aceleași ca și în 
Mexic. înainte de toate, Brazilia, apoi 
Anglia, deși s-ar părea că șansele ei de 
calificare nu sînt maxime. Puternici se 
arată fotbaliștii italieni și iugoslavi. De 
asemenea, cred că și echipa noastră va 
avea multe de spus.

— Zagalo presupune că finala C.M. 
din ’74 va opune echipele Braziliei și 
R.F. Germania. Ce credeți despre asta

—- Aș fl fericit dacă o asemenea pro
rocire s-ar împlini, dar nu pot să 
uit că Zagalo a vorbit despre o ase
menea finală și înaintea „EL Mundialu-

FAVORITE CA Șl IN MEXIC!"
lui". Din păcate, pronosticul nu s-a ade
verit decît pentru echipa sa.

— Sînteți de părere că echipa actuală 
a R.F. Germania este cea mai bună din 
istoria Fotbalului țării dv. ?

— Mi-e greu să fac o asemenea afir
mație. In orice caz, meciul ciștigat pe 
Wembley, cu 3—i. în campionatul Eu
ropei, a fost unul dintre cele mai bune

deplasări însumînd 27.500 km. S-a cal
culat astfel că echipele au petrecut in 
aer 40 ore șl 30 min., așteptările pe ae
roporturi însumînd și ele 20 de ore și 
20 minute I

BILL SHANKLY — 
MANAGERUL ANULUI IN 

ANGLIA

stadion 
— pre-

Progre-

făcute vreodată de o reprezentativă 
vest-germană.

—- Credeți că faptul că echipa dv. este 
socotită o favorită a „Weltmeisterschăft"- 
ului va constitui o dificultate in plus 
pentru fotbaliștii pe care it antrenați ?

— Din punct de vedere psihic nu va 
fi ușor, cu atît mal mult cu cît un joc 
pe teren propriu implică o mobilizare 
maximă. Noi va trebui să jucăm mai 
multe meciuri în aceste condiții... In 
orice caz, cred că nimeni n-ar trebui să 
se socotească favorit la „mondialele" de 
anul viitor.

— Cum explicați Insuccesele din ultima 
vreme ?

— Nu ie explic. Campionatul mondial 
se joacă abia la anul.

DEPLASĂRI PE 27 000 KMI
Confederația fotbalului brazilian a 

publicat rezultatele campionatului re
cent terminat. Se poate constata că deși 
ei a fost ciștigat de „Palmeiras" totuși, 
prin prisma rezultatelor financiare, re
zultă că cel mai popular club din țară 
este ,,Corinthians", care pe durata ofi
cială a campionatului, a realizat un be
neficiu de peste șase milioane ’ * 
zeiros, bâtînd toate încasările 
lor rivale. în raport se spune 
aspectul popularității, fotbalul 
este încă in plină dezvoltare, 
pionat asistînd mai mult de șase 
oane de spectatori.

Dificultățile desfășurării acestui 
pionat sînt însă foarte mari, ele 
stînd în primul rind în enormele 
tanțe de parcurs. în medie, pe 
campionatului, un club are de efectuat

de cru
ci uburj- 
că sub 

brazilian 
la cam- 

mill-

cam- 
con- 
dis- 

durata

Plebiscltul Inițiat de Bell’s Scotch 
Whisky pentru desemnarea celui mai 
bun manager al unei echipe britanice 
s-a Încheiat anul acesta cu victoria — 
in unanimitate — a lui Bill Shankly, 
managerul campioanei Angliei 
Liverpool, cîștigătoare, în plus, ' 
Cupei U.E.F.A.

De remarcat că Shankly, care 
titlul onorific de la Don Revie, a avu. 
un rival redutabil In persoana iul Bob 
Stokoe, managerul surprinzătoarei cîș
tigătoare a cupei Angliei, Sunderland", 
Stokoe trebuind să se mulțumească în 
final cu platonica satisfacție de a fi de
semnat cel mai bun manager din... liga 
secundă !!

Din 1965, cind Bell’s Scoth Whisky a 
..... plebiscitului 

Jock Stein 
și 1967, Matt 
— 1968, Don 
și 1972, Bar-

luat hotărlrea lansării 
amintit, laureații au fost 
(Celtic Glasgow) — în 1966 
Busby (Manchester United) 
Revie (Leeds) — 1969, 1970 
lie Mee (Arsenal) 1971.

F.c. 
și a

preia • 
avut

JUNIORII CEHOSLOVACI 
PREOCUPAȚI DE EXECUTAREA 

PENALTY-URILOR
Executarea penalty-urilor trebuie bine 

învățată Încă de la virsta junioratului 
— iată o chestiune la care s-a gindit 
Federația de fotbal din Cehoslovacia. 
Deprinderea loviturilor de la lt m tre
buie deci asiduu exersată încă de la 
primele meciuri pe care le susține un 
tînăr, pentru ca odată ajuns în' echipa 
de seniori, el să fie obișnuit cu execu
tarea acestei lovituri de pedeapsa, atit 
de hotăritoare Intr-un meci. Acesta a 
fost, de altfel, argumentul Introducerii 
In regulamentul campionatului de ju
niori din Cehoslovacia a unul articol 
privind obligativitatea executării pe- 
nalty-urilor. Iată despre ce este vorba : 
în campionatul de juniori, la sfirșltul 
fiecărui meci, indiferent de rezultat, se 
vor executa cile 5 lovituri de la li m 
de către fiecare echipa. Dacă rezulta
tul dintre penalty-uri este egal, alți cinci 
jucători din fiecare formație execută 
tot atitea lovituri, pină la departajare. 
In afara utilității arătate mai sus, ra
portul penalty-urilor are drept scop de
partajarea echipelor in clasament, 
cazul cind două 
mâții se află la

Bobby Moore (Westham)—dreapta — în luptă cu Chris Garland (Cb-'sea)

O

BOBBY MOORE ATACĂ RECORDUL LUI FELE

____  , în 
sau mai multe for- 

egalitate de puncte.

SIMFONIA „FLUIERULUI"

Bobby Moore, blondul jucățor de la 
West Ham United și căpitanul repre
zentativei engleze, acum în vîrstu de 
32 de ani, este pe cale să obțină un nou 
record în privința selecționărilor în na
ționala țării. Recent, la Torino, in me
ciul cu italia, Bobby Moore a purtat 
pentru a 107-a oară tricoul reprezenta
tivei engleze. Este 
tanic, care întrece

un nou record bri- 
performanța deținută

să transmit în muzică„M-am străduit „ 
emoțiile puternice pe care le încercăm 
în cursul unei partide de fotbal" a de
clarat ziariștilor compozitorul Victor 
Barreiras, autorul unei compoziții ori
ginale intitulate „Simfonia fluierului de 
arbitru". Amatorii de concerte din Ifio 
de Janeiro s-au declarat destul de in
teresați de opera maestrului, deoarece 
prima audiție a simfoniei, anunțată în 
cadrul unui concert ce va avea loc în 
cursul lunii august se va desfășura cu

biletele fiind vindutecasa închisă, toate . _ ____
încă din luna iunie.

Deocamdată, înainte de audiție, se 
știe că simfonia se compune din patru 
părți : Fault, Penalty, Ratare și Invazia 
terenului. Precum se vede, înainte chiar 
de a se putea face o apreciere critică 
asupra operei, se poate spur *■ că ea este 
foarte la curent cu... manifestările fot
balului contemporan. Drept obiect de 
inspirație pentru partitură, compozito
rul a primit cadou un 'flujer 49 ia ar- 
bitrui iiâijaa V Brii». '___ __

de Bobby Charlton cu 106 selecționări ! 
Dar „recordul mo rid ai“ este încă în 
posesia lui Pel6, cu 110 prezențe în re
prezentativa Braziliei. Acum, Bobby 
Moore este pe caie sâ întreacă și acest 
record.

„Firește, aș dori să devin recordmanul 
absolut — spuse Moore — dar aceasta 
nu depinde numai de mine. Mă stră
duiesc să mă antrenez tn continuare cît 
mai bine pentru a-mi încheia cu brio 
cariera fotbalistică în anul următor. De
pinde — așa cum am mai spus — și 
de Alf Ramsey... El va fi singur în mă
sură să aprecieze dacă pregătirea și 
forma mea sînt corespunzătoare pentru 
viitorul turneu final al-----  “
rește, asta dacă echipa 
califica...".

Așadar, Bobby Moore 
încă 4 prezențe în selecționata Angliei, 
pentru’ a-1 depăși p© Pel£. Rămîne de 
văzut însă și dacă Pel6 nu se va răzgîhdi 
între timp și va aQcepta rechemarea sa

C.M. Dar, fi- 
noastră se va

are nevoie de



semifinale

CONSTRUCTORUL GALATI *0 a eliminat pe S.C. BACAU!

Sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal au debutat spectaculos

A 10-a victorie în actualul sezonAU FOST STABILITE SERIILE C.E

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU SPORTUL

NĂSTASE DIN NOU ÎNVINGĂTOR!

0-0) după 120 de minute de joc si gălătenii

DE BASCHET MASCULIN
• Echipa României in grupă cu U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia, Israel și Turcia

MADRID, 23 (Agerpres). — în 
cursul zilei de sîmbătă, la Madrid, 
în prezența a numeroase oficialități 
din rîndul F.I.B.A., s-a desfășurat 
festivitatea tragerii la sorți a celor 
două serii ale Campionatului euro
pean masculin de baschet, care se 
va desfășura anul acesta, între 27 
septembrie și 6 octombrie, în Spa
nia. S-a stabilit ca cele două serii 
să se dispute în orașele Badalona 
(seria A) și Barcelona (seria B). Prin 
tragere la sorți, în prima serie au 
fost incluse echipele reprezentative

ale U.R.S.S., Cehoslovaciei, Poloniei, 
ROMÂNIEI, Israelului și Turciei, 
iar în cea de a doua selecționatele 
Italiei, Greciei, Spaniei, Iugoslaviei, 
Bulgariei și Franței. Datele meciuri
lor sînt 27, 28, 29 septembrie și 2 
octombrie, iar 30 septembrie și 3 oc
tombrie vor fi rezervate zilelor de 
odihnă.

Primele două clasate în serii se 
vor califica în turneul final al C.E. 
de baschet, ale cărui meciuri vor 
avea loc în zilele de 4, 5 și 6 oc
tombrie. la Barcelona.

LONDRA, 23 — Finalele turneu
lui internațional de tenis de la 
..Queens-Club", disputate pe o vre
me însorită, au debutat cu o surpri
ză de proporții. în ultima partidă 
a probei de simplu feminin, talen
tata jucătoare sovietică Olga Moro
zova a reușit o prețioasă victorie în 
fața puternicei tenismane australie
ne Evonne Goolagong, pe care a 
învins-o cu scorul net de 6—2, 6—3, 

Au intrat apoi în teren finaliștii 
probei masculine, românul Ilie Năs-

Portarul Șerbănoiu respinge cu succes, ca de atîtea ori în timpul meciului, un atac băcăuan. Trei coechipieri 
U protejează, Pană (cu dungă pe

Meci „lung” de 120 de minute, 
meci tensionat, dramatic, ieri, pe 
marele stadion „23 August”, în fața 
unei asistențe mici, de numai 1500 
de spectatori. Fruntașa seriei a 
IV-a din Divizia C, Constructorul 
Galați, a repetat performanța din 
„optimi" tfnd a eliminat pe Dinamo 
București, aruncînd, de data aceas
ta, afară din competiție o altă di
vizionară A., S.C. Bacău, cea care 
terminase tn forcing returul din 
campionat. Aproape o întreagă re
priză le-a trebuit băcăuanilor pen
tru a demonstra teoreticul decalaj 
de valoare, în favoarea lor. Plecați 
vioi din start, coechipierii lui Dem
brovschi. inițiază incursiuni pericu
loase în careul gălățean, dar după

„CUPA VOINȚA"

LA CICLISM
(Urmare din pag. 1)

tru distanții alțl trei cicliști, Iar în 
spatele lor, la aproximativ trei mi
nute, alt grup de nouă alergători 
care II are tn frunte pe Vasile Teodor. 
I a Ieșirea din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej o barieră de cale fe
rată îi oprește pe cei 11 și „ghinio
niștii" sînt prinși pînă la urmă de 
grosul plutonului. Dealul Măgura este 
urcat in eorpore ți tot în corpore se 
coboară continuu pînă pe străzile 
Bacăului unde începe 
sprintul final. Nicolae 
ua) prinde un culoar 
în fața lui V. Teodor 
împreună cu cei trei 
același timp — 4 h 40:45 — sosește 
un grup de alțl 26 alergători din 
care nu lipsește nici purtătorul tri
coului galben. Dar lată clasamentul 
general după patru etape i 1. Viorel 
Murineanu (Dinamo) 12 h 53:48 ; 2. 
Kudolt Menne (DCsseoldorf) 12 h 
54:31 ; 3. Alex. Sofronie (Dinamo) 12 
h 55:28 ; 4. Sorin Suditu (Olimpia) 
12 h 55:29; 5. Mircea Bădilă (CIBO 
Brașov) 12 h 55:35 ; 6. Ion Cernea 
(Olimpia) 12 h 55:38 ; 7. Eugen In- 
buzan (C.S.M. Cluj) 12 h 55:42 ; 8. 
Vasile Teodor (Dinamo) 12 h 55:59.

Mîine (n.r. azi) ultima etapă a 
cursei — o alergare pe circuit ce se 
va desfășura pe străzile orașului 
Bacău.

bătălia pentru 
Gavrilă (Stea- 
bun și cîștigă 
și C. Gonțea. 
cicliști și în

tricou) este dezolat.
zece minute, scăpați basma curată, 
gălățenii se debarasează de trac, 
devin dezinvolți. îndrăzneți, echili
brează jocul și trimit în careul din 
față, în incursiuni tăioase, pe 
Manta și Voichin. Ei își permit 
chiar luxul de a nu-1 marca strict 
pe Dembrovschi, inițiativă curajoasă, 
care avea însă să-i coste, căci în 
min. 42 cel mai bun om (în ge
neral) din atacul băcăuan șutează 
nestingherit de la 16 m și înscrie 
lejer. Dar s-au înșelat cei ce au 
crezut că gheața odată spartă, va 
crăpa în continuare, total, sub 
crampoanele divizionarilor A. Con
structorul își argumentează mai de
parte pretențiile printr-un joc cu 
un procentaj infim de greșeli teh- 

_ nice, cu deschideri în adîncime es
tetice, cu lansări derutante în te
renul advers. în min. 56 ei ega
lează (penalty transformat de Man
ta), își vor disputa în continuare 
șansele de la egal la egal cu un 
partener inhibat, căruia îi este im
posibil să se regăsească. Pînă în fi
nal, profilul jocului se va menține 
același, o ușoară dominare băcăua
nă (haotică) și în replică, contra
atacuri încărcate de periculozitate. 

S-a intrat deci în prelungiri cu 
nervii încordați și sub semnul unui 
raport egal de forțe, chiar dacă bă
căuanii trecuseră în contul lor 
două lovituri în bară. în min. 97 
S.C. Bacău nu fructifică o lovitură

Foto : I. MIHÂICĂ
de la 11 m (Dembrovschi trage ne
inspirat, Șerbănoiu respinge) și a- 
ceastă înfrîngere morală descum
pănește pe căpitanul de echipă 
băcăuan (peste două minute avea 
să fie eliminat pentru lovitură cu 
palma). Cele două formații, sleite 
de puteri, se înfruntă pînâ la sfîr- 
șit într-o cadență ce slăbește pro
gresiv, gălătenii aruncă (acum, în 
ultimele minute) mingile în aut și 
după două ore de joc abia mai 
pot sări în sus de bucurie. „Butu
ruga mică“ mai răsturnase un car 
mare. Fiind echipă de categorie in
ferioară, regulamentul o calificase 
pentru semifinale !

Arbitrul Gh. Popovici (București), 
inegal, ezitant, sub așteptările tu
turor.

PLOIEȘTEANU,
(min. 46 

(min.

Podeț, Pe- 
CERNEGA

GHICA),
80 Ada-

GHIȚĂ (min. 46 
CATARGIU. Ve-

CONSTRUCTORUL: ȘERBĂNOIU
— BOȚEA. OLTEANU. 
trea
— Cristescu
VOICHIN. Ionită 
mache), MANTA.

S. C. BACAU : 
Voinea) — MIOC, 
licu, Margașoiu — Hrițcu, DUȚAN
— Bălută. Dembrovschi, Pană (min. 
60 ENESCU), Florea.

Au marcat : Dembrovschi (min. 
42) și Manta (min. 56, din 11 m).

Ion CUPEN

Azi, semifinalele campionatului de juniori la fotbal

M PâRlIOE EXTREM Ol
în dimineața zilei 

avea loc, la Galați, 
semifinalele campionatului 
blican de juniori. Pe stadionul gă
lățean C.S.U. se întîlnesc — într-o 
partidă de mare atractivitate. deo
sebit de echilibrată — echipele 
Dinamo București, finalistă a edi
ției precedente, și Metalul Bucu
rești, campioana de acum trei ani. 
în ambele formații activează jucă
tori de talent ca Vrînceanu, Au
gustin, Fieraru (Dinamo), Prodan,

ATRACTIVE Șl ECHILIBRATE
de astăzi vor 
și Sighișoara, 

repu-

Zlate, Toma (Metalul), capabili să 
ridice disputa lor la un bun nivel 
tehnic.

La Sighișoara se vor afla față în 
față protagonistele seriei a V-a a 
campionatului, Vagonul și U-T.A. 
în serie, Vagonul a cîștigat dispu
ta cu U.T.A., clasîndu-se pe pri
mul Ioc. Astăzi vom afla, însă, care 
dintre cele două echipe arădene 
va juca, duminica viitoare, pe sta
dionul „23 August", în finală. Un 
pronostic este greu de dat, meciul 
fiind deschis oricărui rezultat.

REUNIUNEA ATLETICA
DE PE STADIONUL REPUBLICII

(Urmare din pag. I)

tunci cînd n-ar fi fost vorba nici 
de răspîndiri la concursuri peste 
hotare, nici de examene școlare. 
Oricum, așa cum a fost ieri, cu un 
număr redus de concurenți și cu 
multe improvizații, divizia — chiar 
în noua sa formulă, susținută și elo
giată de un mare număr de teh
nicieni — nu-și poate dovedi efi
ciența, nu constituie un examen 
real al atletismului românesc.

In condițiile date; am asistat la 
puține probe cu suspense. Poate 
că și căldura moleșitoare, dar — în 
mod sigur — celelalte elemente, pe 
care le-am înfățișat, au dus la o 
scădere generală a potențialului, la 
dispute relaxate. Am putea remar
ca doar confirmarea talentului de 
atîtea ori afirmat al demifondistu- 
lui Gh. Ghipu, ascensiunea tot mai 
pronunțată a Niculinel Lungu, ca
re, în finală, a dispărut fără... ur
me, rezultatul lui Dezideriu Szi- 
l*gy la suliță — 78,18 m — care 
constituie primul rezultat românesc 
al anului (l-a obținut din prima 
aruncare, după care a mai efec
tuat una și a..î renunțat), „pluto
nul" de 9 concurenți aflat în fața 
ștachetei ridicaită la 2,04 m în proba 
de săritură în înălțime (care atestă 
o creștere a valorii medii, dar nu și 
a „vîrfurilor"), disputa acerbă din
tre Nicolae Perța și Erwin Sebestyen 
la 110 mg care ar putea duce — nu 
peste multă vreme — la realizarea 
unor rezultate de prestigiu interna
țional. O surpriză a fost, desigur, 
victoria lui Gh. Dulgheru la 100 

• m. A fost o surpriză plăcută, de
oarece el a întrecut 
lori ale sprintului 
Zamfirescu, Toma 
xandru Munteanu, 
vaș...

O..Î semi surpriză 
sul lui Mihai Purice 
înălțime. El a cîștigat cu 2,08 m — la 
egalitate cu Mihai Negomireanu — 
întrecîndu-1 pe Șerban loan. Dar 
Ioan a concurat într-un... picior, 
deoarece nu este încă restabilit du
pă accidentul suferit cu cîtva timp 
în urmă. Ținînd seama că n-a a- 
vut sprijinul (la trenă) vreunei 
concurente de valoare în proba de 
1 500 m, rezultatul solitar al Mă
riei Linca (4:20,7) poate fi trecut 
și el 
curs.

Cea 
dus-o 
21 de

un grup de va- 
românesc :
Petrescu, 
Adalbert

Gh. 
Ale- 
Dar-

a fost șisucce-
> la săritura în

printre reușitele acestui con-

mai mare bucurie ne-a pro- 
Constantin Stan, un tînăr de 
ani, care atacă cu vehemență

recordul la 400 m și standardul 
internațional al performanțelor de 
valoare. Ieri, el a fost realmente la 
un pas de record. Pe clasica dis
tanță a sprintului prelungit, stu
dentul bucureștean a obținut 46,6 s, 
adică la o zecime de secundă de re
cordul național deținut de Tudor 
Puiu. Și ceea ce ne-a impresionat 
în mod deosebit a fost faptul că el 
a terminat cu resurse, dîndu-ne 
senzația că printr-o pregătire și 
mai intensă, completată de mai 
mult curaj, el poate coborî serios 
sub această performanță. Oricum, 
are toate șansele să intre curînd în 
plutonul fruntașilor atletismului 
românesc cu resurse pentru a se 
impune în marile întreceri inter
naționale.

Divizia A de atletism continuă 
astăzi de la ora 9,30, pe stadionul 
Republicii, programînd următoare
le probe :

5 000 m, aruncarea ciocanului, 400 
mg băieți, săritura în înălțime fe
te, aruncarea suliței fete, 200 m 
fete, 800 m băieți. 100 mg, arun
carea discului băieți, aruncarea 
greutății fete, săritura în lungime 
băieți, 800 m fete, 260 m băieți.

REZULTATE TEHNICE. Lungime (f) :
l. Alina Popescu-Gheorghiu (Steaua) 
6.07 m, 2. Doina Spînu (Argeș) 6,01 m,
3. Maria Talar (Rapid) 5,81 m, 4. Flo- 
rica Boca (CAU) 5,74 m, 5. Carmen Gol- 
goț (Brașov) 5,73 m, 6. Rodica Țară- 
lungă (CAU) 5,68 m ; înălțime (b) : 1. 
Mihal Purice (CAU) 2,08 m, 2. Mihai 
Negomireanu (CAU) 2,08 m, 3—4. Cons
tantin Cirstea (Sleaua) și Șerban loan 
(Dinamo) 2,04 m, 5—9. Lorand TSrok 
(CAU) 2,00 m, Zombor Szlgyarto (Steaua) 
2.00 m, Cristian Dreptu (Dinamo) 2,00
m. Victor Lazariuc (Argeș) 2,00 m șl 
Cornel Scafeș (CAU) 2,00 m ; suliță (b) :
1. Dezideriu Sztlagy (Steaua) 78,18 ™
2. Marcel petra (Steaua) 70,70 m, 
Constantin Rontanluo (Steaua) 67,40 m,
4. Gerhard Piculschi (Cluj) 65,82 m.
Liviu David (Dlnamo) 64,42 m, 6. Ion 
Gheorghe (Argeș) 63,52 m : 1 jOo m (f): 
Maria Linca (Metalul) 4:20,7. 2. Ioana
Arășanu (Steaua) 4:27.5, 3. Vasllica
Bocra (Argeș) 4:35.2, 4. Claudia lacob 
(Argeș) 4:35,6, 5. Aneta Ion (Argeș)
4:38,8, 6. Cornelia Holub (Metalul) 4:41.0; 
disc (f) : 1. Ștefania Lesenciuc (Dlnamo) 
46.90 m. 2. Monica Vasilescu (CAU) 45,26 
m, 3. Maria Illy (Timiș) 40,86 m, 4. 
Geta Dumitrescu (Cluj) 40,80 m. 5. Eleo
nora costea (Argeș) 40,78 m. 6. 
Torfik (CAU) 38.96 m : 110 mg 
colae Perta (Steaua) 14.0 (vînt 
2.3 m/sec.). 2. Erwin Sebestyen 
14.0, 3. Valeriu Teașcă (CAU) 
Nicolae Petcu (CAU) 15J. 5.
Șepci (Steaua) 15.2. 6.
(Rapid) 15.4 : greutate (b) : 
Iordan (Dinamo) 16,84 m, 
Gagea (Dlnamo) 16.61 m, 3. 
lăgean (Brașov) 15.26 m. i.
(Metalul) 15.04 m. 5. Gheorghe Dumbra
vă (CAU) 14.61 m, 6. Constantin Buzu 
(CAU) 14,60 m : triplusalt : 1. Vasile 
Dumitrescu (Dinamo) 15.64 m. 2. Paul
Gheorghiu (Dinamo) 15.48 m, 3. Dumi
tru iordache (Rapid) 15,38 m, 4. Ere-
mia Rotaru (Brașov) 14,80 m, 5. loan

m,
3.

5.

. Iulian a 
: 1. Ni- 
din față 
(Steaua) 

15,0. 4.
Andrei 

Eugen Gheorghe
1. Marin
2. Adrian 
Vasile Să-

4. Victor Pop
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sancțiuni împotriva profesioniștilor
poziția tradițiilor
Astfel, și această 
avea să eșueze.

Iată, deci, cum 
tuația ca o serie :

tase și englezul Roger Taylor. Ei au 
fost primiți cu aplauze prelungite 
de numeroșii spectatori, desigur și ca 
semn de prețuire pentru faptul că 
nu s-au alăturat acelor profesioniști 
care nu mai participă la turneul de 
la Wimbledon. Jocul a fost de ex
celent nivel tehnic și spectacular, 
foarte echilibrat la început, dar 
arătînd din ce în ce mai pregnant 
superioritatea campionului român. 
Năstase se departajează de adversar 
prin tie-break, ca apoi — în al doi
lea set — să facă un break rapid 
(3—1) distanțîndu-se în învingător. 
Scor final: 9—8, 6—3 pentru Ilie 
Năstase.

în comentariul transmisiei direc
te a meciului, la posturile de radio 
ale B.B.C.-ului, cunoscutul specia
list britanic Fred Perry sublinia 
admirativ: „Năstase ne-a arătat și 
în această după-amiază forța sa ex
traordinară ( ' adevărat maestru al 
tenisului". Este a zecea victorie de 
turneu obținută de Ilie Năstase în 
actualul sezon și a treia în Marele 
Premiu — F.I.L.T., ediția 1973.

Șapte zile de discuții, întrevederi 
și acțiuni în justiție, care au avut 
darul să polarizeze atenția întregii 
lumi a tenisului, au luat sfîrșit 
brusc în dimineața de vineri, la 
ora 9,45 G.M.T., cînd Asociația te- 
nismenilor profesioniști a anunțat 
în mod oficial retragerea majorită
ții membrilor săi din turneul de la 
Wimbledon. Lovitura de teatru s-a 
produs în momentul în care se iro
sise ultima speranță de rezolvare a 
conflictului cauzat de suspendarea 
jucătorului Nikcla Pilici de către 
federația iugoslavă de specialitate. 
Aceasta îi redusese pedeapsa, 
înl.r-adevăr. de la ,9 luni la o sin
gură lună, la cererea Federației in
ternaționale de tenis (F.I.L.T.), dar 
termenul suspendării expira la 30 
iunie, deci atunci cînd Wimble- 
don-ul urma să se afle în plină 
desfășurare. Fillci nu putea fi în
scris în întrecere, iar A.T.P.-ul se 
solidariza cu unul din membrii ei 
fondatori. De aci ruptura.

Cu trei zile înainte, Nikola Pilici 
apăruse î.i fața Curții superioare 
de justiție a Marii Britanii, sesi
zată de apelul prin care acesta în
cerca să demonstreze lipsa oricăror 
dovezi de culpabilitate, în acuza
ția ce i se aduce de a fi refuzat 
participarea la meciul Iugoslavia— 
Noua Zeelandă, din „Cupa Davis". 
A.pel respins !

A urmat o nouă acțiune specta
culoasă, intervenția ministrului 
sporturilor din Marea Britanic, E 
Griffith, care a încercat să medie
ze conflictul. Discuțiile purtate cu 
reprezentanții A.T.P. și cei ai 
F.I.L.T. păreau să ducă la un acord. 
Se preconiza chiar amînarea star
tului întrecerilor, după data expi
rării sancțiunii lui Pilici. Au inter
venit însă organizatorii direcți ai 
campionatelor britanice, fermi pe

1 Wimbledon-ului. 
, ultimă tentativă

__ s-a ajuns la si- 
întreagă de ași ai

tot", printre altele : „Jucătorii pro
fesioniști, conduși din nou de Jack 
Kramer se comportă ca o grupare 
dizidentă, rău intenționată, urmă
rind doar cîștiguri bănești". El se

■ii
Moment de suspense... Arthur Ashe anunță la telefon organizatorilor 
Wimbledon-ului decizia de retragere. Se mai văd în fotografie: Ismail

El Shafei, Stan Smith și directorul —

TELEX
Cu trei runde înainte de încheierea tur
neului interzonal de șah, de la Lenin
grad, în fruntea clasamentului se află 
V. Korcmol, cu 101/» puncte, dar un vir
tual lider ar putea fi și A. Karpov, 
acum cu 9 p și două partide întrerupte 
cu avantaj material. Urmează : Byrne 
8‘A (2) p. Smejkal 8</a (1) p, Larsen 6 
(1) p, Hubner 7‘ă (1) p, Quinteros, Kuz
min — 6‘/j (2) p, Radulov, Torre — 
6Va (1) P, Gligorici 6 (2) p, Taimanov
6 (1) p, Uhlmann 5‘A (1) p. Tal 5 (2) p, 
Rukavina 5 (1) p, Tukmakov 4 (1) p, 
Estevas 4 p, Cuellar l1/? (1) p. In runda 
a 15-a, Korcinoi a remizat cu Smejkal, 
iar Tal cu Uhlmann. Estevas a cîștigat 
la Hilbner.B
Turneul internațional de tenis de la 
Eastbourne (Anglia) a programat par
tidele semifinale ale probei de simplu 
bărbați. Jucătorul englez Mark Cox l-a 
întrecut în trei seturi, cu 9—8, 4—6, 6—4, 
pe neozeelandezul Ony Parun șl-1 va în- 
tîini în finală pe francezul Patrice 
Dominguez, învingător cu 9—8, 6—4 în 
fața australianului Allan Stone.■
Turul ciclist al Austriei a continuat cu 
etapa a 8-a, care a purtat caravana 
sportivă pe ruta Llnz — Klagenfurt. 
Victoria a revenit rutierului sovietic 
Iuri Sințev, care l-a întrecut la sprint 
pe austriecii Csenar și Seitlnger — toți 
trei înregistrați pe distanța de 144 km 
cu timpul dfe 3 h 28:26. In clasamentul 
gen-eral conduc acum Stânmayr (Aus- 
tria). urmat de Neliubln (U.R.S.S.) — 
la 47 sec. șl Mitteregger (Austria) — 
la 1:17.

Nichifor Ligor — învingătorul 
lacob (Steaua) 14,32 m, 6. Ștefan Len
gyel (CAU) 14,32 m ; 1 500 m (b) : 1. 
Gheorghe Ghipu (Metalul) 3:48,0, 2. Flo
rea Sandru (Steaua) 3:48,4, 3. Dumitru 
Tit (Argeș) 3:48,8. 4. Gheorghe Ungu- 
reanu (Dinamo) 3:49,6, 5. Andrei Dines- 
cu (CAU) 3:51,0, 6. Dumitru Nicolae
(Metalul) 3:51,7 ; prăjină : 1. Nichifor 
Ligor (CAU) 4,80 m, 2—3. Cornel Anton 
(Steaua) 4,60 m și Dinu Piștalu (Dinamo) 
4,60 m, 4. Mihal Nicolau (Steaua) 4.40 
m 5—7. Andrei Sepei (Steaua) 4.20 m, 
ion Vasilescu (CAU) 4.20 m și Vasile 
Bogdan (Cluj) 4,20 m ; 100 m (f) : 1.
Mariana Goth-Condovici (Metalul) 11.8 
(vînt din fată 1,5 m/sec.), 2. Mariana 
Lazăr (Timiș.) 12.0, 3. Carmen Ene
(CAU) 12,2. 4. Laura Ratz (Metalul) 12.2. 
5 Elena Mirza (Dinamo) 12,2, 6. Maria 
Tătar (Rapid) 12.3, 7. Steluța Vmtilă
(Steaua) 12.3. 8. Elena Eftlmie (CAU)
12.3 ; 400 m (f) : 1. Alexandrina Bădescu
(Rapid) 55,2, 2. Tldiko Kraus (CAU) 56,5. 
1. Marinela Bădițoiu (Brașov) 56.7, 4.
Ana Jakab (CAU) 57.5. 5. Gabriela Tă- 
răngoiu (Argeș) 57,9, 6. Maria BobelnlcU 
(CAU) 58.2. 7. Luminița Șelaru (CAU)
58.4 (Niculina Lungu a fost cronometra
tă în prima serie cu 55,4) ; ștafeta 4x100 
m (f) : 1. Metalul 47,8, 2. C.A.U. 47,8, 
3—4. Brașov 49,0 și Timiș 49,0, 5. Argeș

de ieri al săriturii cu prăjina
49.2, 6. Cluj 49,3, 7. Rapid 49,5. 8. steaua 
50.0, 9. Dinamo 52.0 ; 4x100 m (by: 1.
Dinamo 41.3, 2. C.A.U. 41,4, 3.
41.6. 4.
geș 42.9,
3 000 m
(Rapid) 8:50.8,

9:03.2), 4. Lucian voichin (Rapid) 9:13.0.
5. Ion DIma (Metalul) 9:14.6, 6.
Cioca (Dinamo) 9:14,8; 100 m (b) : 
Gheorghe Dulgheru
din față 3 m/sec.), 2. Adalbert Darvas 
(Timiș.) “
10.8,
10.9,
10.9,
10.9, 
Cristian
1. Constantin Stan (CAU) 46,6 (rec. per
sonal), 2 Alexandru Sălcudeanu (Di
namo) 47,2. 3. Paul Vasile (Dinamo) 47.5, 
4. Gheorghe Tănăsescu (CAU) 47.8, 5. 
Nicolae Nicolae (Dinamo) 48.0. 6. Tudor 
Puiu (Rapid) 48.4, 7. Virgil MilQiu (Ar
geș) 48,6, 8. Dumitru Păcuraru (CAU) 
49.0.

în această primă reuniune atlețil de 
la Dlnamo și Metalul au obținut cite
4 victorii, cel de la Steaua și C.A.U. 
cite 3. Rapid două și selecționata ju
dețului Argeș una.

i. Dinamo 52.0 .
41.3, 2. C.A.U. 41,4, 3. Timiș

Cluj 42.5, 5. Rapid 42.7, 6. Ar-
7. Brașov 43,0, 8. Metalul 44.7 : 
obstacole : 1. Gheorghe Cefan 

(O.WWU, G:5G,3, 2. Ortvln Scheible (Bra
șov) 8:52.2. 3. Adrian Laurențiu (Timiș.)

DIma (Metalul) 9:14.6, 6. Ilie------- . b
(Argeș) 10,8 (vînt

4.
5.
6.

7.

10.8. 3. Toma Petrescu (CAU) 
Gheorghe Zamfirescu (Steaua) 
Alexandru Munteanu (Dinamo)
Constantin Nemeș (Dinamo) 

Adrian Toma (Brașov) 11,1. 8. 
Pascu (Dinamo) 11,1 : 400 m (b) :

2. Alexandru Sălcudeanu (Di-

NOU RECORD REPUBLICAN LA ARUNCAREA SULIȚEI (juniori)
REȘIȚA, 23 (prin telefon, de ia 

corespondentul nostru județean). în 
prima reuniune a concursului re
publican interjudețean de atletism 
ce se desfășoară la Reșița, pe stadi
onul din Valea Domanului, între 
.reprezentativele județelor Arad. 
Mureș și Caraș-Severin, s-a înregis
trat azi un nou record republican.

Gheorghe Megelea (Caraș) a reali
zat, în a doua încercare, o aruncare 
le 78,18 m — nou record pentru 
juniori I (vechiul record, stabilit în 
urmă cu două săptămîni la Bucu
rești — și care îi aparținea — era 
<ie 76.44 m).

Dinu Dcru GL\VAN

rachetei să-și facă în grabă baga
jele, pentru zborul peste ocean, in 
timp ce vechiul Wimbledon rămî- 
nea mai departe, impasibil, pe pro
gramul său stabilit dinainte. în ab
sența lui Stan Smith, locul de fa
vorit nr. 1 este luat acum de Ilie 
Năstase, învinsul la limită al pri
mului, în memorabila finală de 
anul trecut. Actualul lider al Ma
relui Premiu — F.I.L T. devine, fi
rește, un șef de coloană autoritar 
în lista capilor de serii. îl urmea
ză, in ordine, cehoslovacul Jan No
des, britanicul Roger Taylor, în- 
cercînd să salveze prestigiul celui 
mai mare turneu autohton, precum 
și sovieticul Alexandr Metrcveli. 
Rămîne intactă, în schimb, lista 
jucătoarelor fruntașe, care dau în
trecerii feminine un panaș deose
bit. Margaret Court, Billie Jean 
King, Evone Goolagong, Chris E- 
vert și prima reprezentantă a gaz
delor, Virginia Wade, dau lupta în 
ceea ce va fi, probabil, cel mai pu
ternic Wimbledon feminin din ul
timii ani.

Revenind la retragerea așilor pro
fesioniști, putem spune că acțiunea 
lor are puțin suport în opinia pu
blică britanică. De pildă. Peter 
Wilson, probabil cel mai eminent 
comentator englez de tenis, scrie 
în ziarul de mare tiraj „Daily Mir-

executiv al A.T.P., Jack Kramer.
Telefoto ! A.P. — Agerpres 

întreabă, mai departe, ce rost ă a- 
vut ca Pilici să se adreseze Fede
rației internaționale și Curții de 
justiție, din moment ce A.T.P. avea 
intenția să ignoreze deciziile aces
tora. Alți comentatori, mai radicali, 
sugerează ca protestatarii să fie 
excluși pe viață din turn ele F.I.L.T. 
în „The Sun" citim rîndurile : „Nu 
regretați așa-zișii uriași ai tenisu
lui ,cu atitea ifose și bine șifonați 
de înfrîngerile din ultimele turnee. 
Să-i lăsăm să plece!...“

Evident, implicațiile actualei rup
turi sînt mult mai vaste decît sim
pla neparticipare la Wimbledon. 
Ele reflectă diversitatea intereselor 
care continuă să agite, să scindeze 
lumea tenisului.

Cursa internațională cicliști desfășurată 
in Cehoslovacia s-a încheiat la Trjinec 
cu victoria cunoscutului rutier polonez 
Ryszard Szurkowski. El a fost urmat în 
clasamentul general individual de 
Soueek (Cehoslovacia) — la 10 sec., Gon- 
siorek (R.D. Germană) — la 1:07 și 
Smetana (Cehoslovacia) — la 2:55. Pe 
echipe, victoria a revenit formației po
loniei, urmată de cele ale Cehoslovaciei 
— la 3:56 și R.D. Germane — la 4:16.■

Cea de-a 23-a ediție a „Marelui pre
miu al Iugoslaviei" ia motoclclism, s-a 
desfășurat la Rijeka și a reunit la start 
sportivi din 24 de țări. La clasa 350 cmc 
victoria a revenit concurentului maghiar 
Drapai pe „Yamaha", care a realizai 
o medie orară de 151,100 km. Campio
nul suedez Anderson pe „Yamaha" a 
terminat învingător la clasa 125 cmc, eu 
o medie orară de 137,300 km, iar neo
zeelandezul Newcombe, pe „Yoenlg", a 
ocupat primul loc în cursa rezervată 
motocicletelor de la clasa 500 cmc, cu 
o medie orară de 145,800 km.

STAN LEVENSON
„Morning Star"-Londra

Echipa poloneză de judo Arkonia Szcze
cin, aflată în turneu în Bulgaria, a sus
ținut la Plovdiv o lntîlnlre cu forma
ția locală Marița. Sportivi polonezi au 
terminat Învingători cu scorul de 3—1.

VICTORII ALE ATLETELOR ROMÂNCE 
LA CONCURSUL DE LA FRANKFURT PE MAIN

în cadrul concursului atletic in
ternațional feminin de la Frankfurt 
pe Main (R.F.G.), sportivele român
ce au obținut cîteva victorii de 
prestigiu, dublate de rezultate de 
valoare: 100 mg; Valeria Bufanu 
— 13,1 sec, aruncarea discului : 
1. Argentina Menis — 62,52 m, 2.

Olimpia Cataramă — 59,92 m; a- 
runcarea greutății: Valentina Clol- 
tan — 16,57 m. In cadrul aceluiași 
concurs, atleta austriacă Maria 
Sykora a stabilit un nou record 
mondial în proba de 400 metri gar
duri, cu performanța de 57,3 sec.

FINALA CU INDEPENDIENTE!
AMSTERDAM 23, (Agerpres). — 

Conducerea echipei Ajax Amster
dam, cîștigătoarea „Cupei campio
nilor europeni", a anunțat că anul 
acesta clubul olandez nu va putea 
întîlni formația Independiente Bue
nos Aires, campioana Americii de 
Sud.

După cum se știe, cele două echi
pe urmau să susțină două jocuri 
pentru Cupa intercontinentală. Con
ducerea echipei Ajax își motivea
ză refuzul invocînd un calendar 
foarte încărcat și oboseala jucători
lor. Uniunea europeană de fotbal 
va desemna, probabil, o altă forma
ție care să dispute finala Cupei in
tercontinentale. în anul 1971, după 
cum se știe, Ajax a fost înlocuită 
de echipa Panathinaikos Atena.

în „Trofeul Iugoslavia" la handbal feminin

ECHIPA ROMÂNIEI A PIERDUT LA LIMITĂ (67) iNTlLNIREA 
CU REPREZENTATIVA ȚĂRII GAZDĂ

ciat — pentru prima dată în acest 
turneu — și de aportul unui por
tar inspirat (Elisabeta Ionescu).

Formația iugoslavă — susținută de 
o galerie frenetică — și-a adjude
cat, totuși, victoria cu 7—6 (5—4). 
Golurile echipei României au fost 
înscrise de Doina Furcoi (2), Cristi
na Metzenrath-Petrovici, Doina 
Cojocaru, Terezia Popa și Constanța 
Dumitru.

Astăzi, în ultima zi a competiției 
echipa României o întîlnește pe cea 
a Ungariei.

în localitatea Zomboro au conti
nuat întrecerile din cadrul competi
ției internaționale de handbal femi
nin dotată cu „Trofeul Iugoslavia". 
După o zi de odihnă, echipa Româ
niei a întîlnit puternica reprezenta
tivă a țării gazdă, principala favo
rită a turneului. Handbalistele ro
mânce au abordat jocul cu mai mult 
curaj, abandonînd ritmul foarte 
rapid în care au evoluat pînă acum, 
pentru un ritm mai temperat, ce 
a permis o mai bună organizare a 
atacului. în plus, echipa a benefi-

MELE REZULTATE
„TRIUNGHIULARUL" LA 

HALTERE
Simbăta după-amiază, sala Giulești a 

găzduit întilnirea triunghiulară la ' 
tere dintre echipele Steaua, 
Moscova și Legia Varșovia, 
sportivi de valoare ridicată. ........ ...........
bucureștenl au fost întrecuți de ambele 
formații : Steaua — Legia Varșovia 4—5 
și Steaua — Ț.S.K.A. Moscova 2—7.
De menționat, insă, că formația Steaua 
nu a prezentat concurenți la două ca
tegorii. pierzînd din oficiu întîlnirlle la 
categoriile respective.

Victoriile echipei Steaua în meciul cu 
Ț.S.K A. au fost cucerite de F. Balaș 
(272.5 kg la cat. ușoară) și M. Parapan- 
cea (295 kg la cat. grea), iar in întilni
rea cu Legia Varșovia de Z. Flat (195 
kg la cat. muscă), Dinică Stan (220 kg 
la cat. cocoș), F. Balaș și Gh. Constantin 
(277.5 kg la cat. semimijlocie).

A'.te amănunte și rezultate complete, 
în numărul de mîine al ziarului.

hal-
Ț.S.K.A. 
întîlnind 

halterofilii

ȘCOLARUL BUCUREȘTI — 
OLIMPIA ORADEA 6—3 (2—1, 
2—1, 0—0, 2—1) LA POLO

Deși au dominat această partidă, po- 
loișții bucureșteni au practicat un joc 
static, în fața unei echipe care nu le-a 
pus prea multe probleme. Au marcat: 
Munteanu 2, Pițigoi 2. Nicolau și Cons- 
tantinescu pentru învingători, respectiv 
Kovacs. Vidican și Alfoldi pentru în
vinși. A arbitrat foarte bine Andrei 
Kiss — Tg. Mureș. (P. POPA — co
respondent) .

YACHTMENII SE ÎNTREC LA 
VARNA

Concursul internațional de yachting 
de la Vama a Început cu disputarea 
întrecerilor de la clasa „FINN". Prima 
regată a revenit sportivului bulgar 
Tvetan Pencev, urmat de românul 
Gheorghe Nicolicioiu.

Meci amical de fotbal 
ELVEȚIA—SCOȚIA 1—0

Pe stadionul din Berna, tn prezența a 
peste 10 000 de spectatori, s-a dispu
tat partida amicală de fotbal dintre se
lecționatele Elveției și Scoției. Fotba
liștii elvețieni au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (0—0), prin golul mar
cat în minutul 62 de Mundschin.

AU început c.m. de judo
Prima zi a Campionatelor mondiale 

de judo, competiție care se desfășoară 
la bausanne, a fost dominată de spor
tivii japonezi. La cat. semigrea, No- 
boyuki Sato 1-a învins în finală, prin 
„ippon”, în min. 8, pe compatriotul său 
Takafuni Ueguchi. Finala cat. grea s-a 
disputat între Chonosuke Takagi și lup
tătorul sovietic Djibllo Nijeradze, vic
toria revenindu-i sportivului nipon.
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