
ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUSESCU, 

ÎN REPUDLICA FEDERALA GERMANIA
PLECAREA DIN BONN

Sîmbătă s-a încheiat vizita oficială 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a întreprins-o în Republica Fede
rală Germania.

Aeroportul Koln-Bonn, unde s-a 
desfășurat ceremonia plecării, este 
împodobit, ca .și în ziua sosirii, cu 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Au sosit pentru a-și lua rămas 
bun președintele Republicii Fede
rale Germania, Gustav Heinemann,

împreună cu soția, doamna Hilda 
Heinemann, ministrul federal al 
justiției, Gerhard Jahn, care în 
timpul vizitei a fost reprezentant 
permanent ai guvernului federal pe 
lîngă șeful statului român, împreu
nă cu doamna Anna Jahn, Dietrich 
Spangenberg, șeful' Oficiului pre
zidențial federal, alte persoane ofi
ciale vest-germane.

Cei doi președinți primesc rapor
tul comandantului Gărzii de onoare 
aliniate pe aeroport, apoi trec în 
revistă garda.

Răsună acordurile imnurilor de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Federale Germania.

Un grup de copii oferă celor doi 
președinți, tovarășei Elena Ceaușescu 
și doamnei Hilda Heinemann, bu
chete de trandafiri roșii.

La scara avionului, cei doi pre
ședinți își iau un călduros rămas 
bun, își string mîinile.

La 9,15, ora locală, aeronava pre
zidențială decolează, îndreptîndu-se 
spre patrie.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu persoanele oficiale care i-au în
soțit în vizita oficială în Republica 
Federală Germania, s-au reîntors 
ieri la amiază în Capitală.

Prin întreaga sa desfășurare, vi
zita înalților oaspeți români în R.F. 
Germania a constituit o expresie 
evidentă a relațiilor bune, priete
nești, care s-au dezvoltat în ultimii 
ani între cele două state, ea înche- 
indu-șe cu rezultate deosebit de 
rodnice, din toate punctele de vede
re. La cel mai înalt nivel a fost 
exprimată hotărîrea comună de a 
intensifica colaborarea multilaterală, 
pe multiple planuri, în avantajul 
reciproc, al înțelegerii, colaborării, 
progresului și păcii în'lume.

Avînd loc acum, în preajma Con
ferinței pentru securitate și colabo
rare în Europa, întîlnirile și con
vorbirile conducătorilor celor două 
state, desfășurate într-o atmosferă 
deschisă, constructivă, documentele 
politice de deosebită însemnătate, 
acordurile de cooperare economică,

științifică, tehnică și culturală, 
semnate cu acest prilej au ilustrat 
în mod concret posibilitățile reale 
ce există pentru înfăptuirea țeluri
lor nobile ce stau în fața acestei 
importante reuniuni a guvernelor 
țărilor continentului nostru.

Exprimînd satisfacția opiniei pu
blice din țara noastră pentru aceste 
rezultate remarcabile ale vizitei șe
fului statului român, mii și mii de 
bucureșteni au întâmpinat cu 
entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-au manifestat încă o 
dată dragostea, mulțumirile profunde 
ale întregului popor pentru efortu
rile susținute ce le depune în ve
derea propășirii patriei noastre, creș
terii prestigiului ei în lume, în 
slujba înțelegerii și conlucrării în
tre popoare în folosul păcii și pro
gresului în lume.

La aeroportul Bănoasa, în întâm
pinare au venit tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
cu soțiile, Maxim Berghianu, Gheor

ghe Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescuj Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Constantip Băbălău. Comei Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Magdalena Filipaș, Ion 
Ioniță, Vasiie Patilineț, Ștefan 
Andrei.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor ob
ștești, personalități ale vieții noas
tre științifice și culturale, generali, 
ziariști.

La coborîrea din avion tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
multă căldură de conducătorii de 
partid și de stat, de celelalte per
soane oficiale.

Cetățenii Capitalei veniți în în
tâmpinare aclamă entuziast, le 
urează bun sosit. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu multă prie
tenie urărilor calde ce le sînt 
adresate.

Fază din întîlnirea semifinală dintre reprezentativele Sectorului IV și Sectorului II. In atac, jucătorii secto- 
torului IV. Foto : T. MACARSCHI

ÎNTRECERI DECISIVE ÎN CADRUL 
„SĂPTĂMÎNII SPORTURILOR OLIMPICE"
• ASTĂZI, PE STADIOANELE TINERETULUI Șl C.P.B. SE DISPUTĂ ÎNTÎLNIRILE FINALE 
ALE ACESTEI REUȘITE COMPETIȚII SPORTIVE DE MASĂ DESCHISĂ TINERILOR DIN CAPITALĂ
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SPORTUL" LA CICLISM PE PISTĂ Ieri au continuat întrecerile din 
cadrul „Săptămânii sporturilor o- 
limpice“. în prima semifinală de 
handbal feminin, echipa fabricii 
„Borangicul" (de fapt reprezentanta 
Sectorului IV al Capitalei) a avut 
ca adversară selecționata P.T.T. 
(Sectorul I). în pauza dintre cele 
două reprize, inginerul șef al între
prinderii „Borangicul", Staicu Cri- 
șan, ne-a oferit cîteva detalii vizînd 
suflul nou și tineresc ce caracteri
zează acum activitatea sportivă de 
masă : „Cînd am aflat despre or
ganizarea unei «'Săptămini a spor
turilor olimpice» ne-am spus că tre
buie să fim și noi prezenți cu o e- 
chipă de handbal. Sportul acesta a- 
tît de frupio® jgște practic’/ d: foar
te multe tinere din fabrică, astfel 
că nu ne-a fost greu să alcătuim o 
formație cu care sperăm să ajungem 
în finală. Trebuie să vă spun că 
Ioana Ghiță și Te. ara Lazăr sin. 
bune handbaliste, dar și fruntașe în 
producție în secțiile unde lucrează".

Lucian Raîcu, instructorul echi
pei de volei feminin de la „Tînâra 
Gardă", este și el foarte preocupat. 
Echipa cu care s-a prezentat în în
treceri participă pentru prima oară 
la o manifestare atât de importantă 
și fetele au emoții. De aceea, in
structorul împarte sfaturi în Stânga 
și-n dreapta, dar își ’ găsește ,timp 
și pentru noi. Ni le arată pe Iuliana 
Stanciu și pe Liliana Fometici, două 
dintre jucătoarele descoperite cu o- 
cazia „Săptămînii sporturilor olim
pice”, de pregătirea cărora dorește 
să se ocupe în continuare, întrucît 
crede că sînt foarte talentate. Ne 
spune, apoi, că a reușit să alcătu
iască două echipe, astfel că înain
tea fiecărui meci au loc jocuri-școa- 
lă în timpul cărora fiecare vrea să 
evolueze cît mai bine pentru a fi 
introdusă în selecționata Sectoru
lui VI al Capitalei.

A tie: ii și atletele au terminat în
trecerile. Alergările și săritura în 
lungime (băieți) se pare că au fost

apanajul reprezentanților sectorului 
IV, din moment ce la 100 m locu
rile 1, 2 și 3 au fost cîștigate de 
Ion Samoilă, Mihaî Hurea *și Ro
bert Greeea, toți din acest sector 
Cît privește săriturile, reprezentan
ții aceluiași sector (Ion Samoilă și 
Dănuț Ioniță) au cucerit locurile 1 și, 
respectiv, 2.

Alte rezultate : 100 m (fete) : 1. 
Eugenia Stamate, 2. Silvia Ristea, 
3. Mihaela Dinu (toate din secto
rul IV) ; greutate (băieți) : 1. Vale- 
riu Călin (sector V), 2. Ion Nichita 
(sector III), 3. Ștefan Niță (sector 
VII) ; volei (feminin) : Sectorul VII 
— Sectorul V 2—0. Sectorul VI —
Sectorul VIII 2—J. „ 
Sectorul IV 2—0.
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BISTRIȚA :

„CUPA FORESTIERULUI"
Comitetul sindicatului de la între

prinderea de exploatare și transpor
tul lemnului Bistrița, împretlnă cu 
asociația sportivă „Foresta" au orga
nizat „Cupa Forestierului" Ia ale că
rei întreceri au fost prezenți peste 
3 000 de salariați. S-a concurat la ur
mătoarele discipline : șah, tenis de 
masă» cros, popice, volei și fotbal.

După concursul pe asociații, au 
avut loc finalele disputate în locali
tatea Leșul Tlvei. Iată cîștigătorii : 
șah — G. Bota, Centrala IFET Bis
trița ; cros (fete) — Leontina Oniga, 
Fabrica de cherestea Ilva Mică ; cros 
(băieți) — I. Rognean, C.P.L. Bistri
ța ; tenis de masă — (individual) : 
O. Purei, Fabrica de cherestea Su
senii Bîrgăului, (echipe) : reprezenta
tiva sectorului de mecanizarea trans
porturilor forestiere Bistrița ; popice 
—■ N. Kulac, fabrica de cherestea 
Ilva Mică ; volei — reprezentativa 
sectorului de exploatare Rebra ; fot
bal — reprezentativa sectorului de 
exploatare Leșul Ilvei. Cîștigătorilor 
le-au fost oferite premii în diplome, 
plachete, cupe si materiale sportive.

Aurel MIHUT, 
președintele Comitetului sindicatului.

BUZĂU:

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE- Șl 
CAMPIONATELE ASOCIAȚIEI ,,VOINJA“

în județul Buzău au început, la 24 
iunie (urmînd a se încheia la 5 au
gust), întrecerile de fotbal contând 
pentru „Cupa tineretului de la sate". 
Dorind să atragă cît mai multe echi
pe în această amplă competiție, orga
nizatorii au dat fiecărei comune po
sibilitatea să fie gazda unei întâlniri 
bilaterale. Formula adoptată (sistem 
campionat) reunește 84 de echipe îm
părțite în 16 serii. Câștigătoarele de 
serii vor participa la etapa intercen- 
tre, finala urmînd a avea' loc în co
muna Vernești.

★
Tradiționalele campionate ale aso

ciației sportive „Voința" au avut loc, 
anul acesta, Ir*--’.’» -edr mai larg, 
reunind nume-ruși , ariicipanți din co
operativele meșteșugărești din muni
cipiul Buzău. La atletism, după o dis
pută pasionantă. titlurile au revenit 
meșteșugarilor F. Manea, Gh. Dima, 
F. Boțea, Gh. Oncel (toți de la co
operativa „Deservirea"). Un viu in
teres a stârnit finala de fotbal dintre 
echipele cooperativelor „Sporul" și 
„Deservirea". Ultimii au ciștigd » i 
8—3.

Dumitru SOARF-coresp.

V Azi, întrecerile încep la ora 9

11 mbătă după-amiază, cicliștii pre- 
zen i la competiția internațională de 
ciclum pe pistă „C UPA ZIARULUI 
SPO. 1TUL ■ au pai icipat — pe ve- 
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ecat toa.e . .:tept...iJ.e K d!spus, 
■ iu dezinvoltură de doi dintre mafii 
lavoriți ai p’oioei — maghiarul Ist
van- Sziir și român1 1 Ștefan Laib- 
ner — ș1', c-u o performanță merito

rie (promițătoare, mai ales, pentru 
că este vorba de un foarte tînăr 
specialist al pistei), Anton Neagoe 
a urcat pe locul II al clasamentu
lui. Poate că acum, existând o riva
litate stimulatoare între Anton Nea
goe și Ștefan Laibner, ștacheta per
formanțelor va urca necontenit, 
prilejuind — în sfîrșit — afirmarea 
internațională a velodromului ro
mânesc.

La urmărire individuală, din se
riile contratimp s-au calificat pen
tru finale: L. Hobor (5:11,4) — M. 
Ferfele'i (5:13,1). J. Adamek (5:13,3)
— V. Bitdakov (l, .13.5). Finala mare, 
pentru locurile 1—2, a prilejuit o 
lupa i-.ter-sa’-tâ, uneori palpitantă 
între ci'.'liș’ul român și Cel maghiar. 
/erfelea a condus pînă la .jumăta
tea cursei, apoi a fost egalăt, avan
tajul fiind în următoarele: frei tu
ruri cînd de partea hnui;\ cînd de 
a celuilni Spre Sfîrșit, e.videi.t obo
sit. Ferfelt a a cedat și L.cjos Hobor 
a cîștigat clar. In fine, ultima probă
— eîimiiiarea — a fost, de la început 
și pînă la sfîrșit, deosebit de dispu
tată. Dintre cei 20 de concurenți

Hristache NAUM

(Continuare în Pag. a 4-a)

0 finală inedită a „Cupei României" la fotbal: 
CONSTRUCTORUL GALAȚI - CHIMIA Rtt. VÎLCEA

ASTĂ-SEARĂ, DE LA OUA 20, PE STADIONUL „23

Astăzi, a 35-a finală a „Cupei 
României”. Constructorul Galați, 
merituoasă formație din eșalonul al 
treilea, și Chimia Im. Vîlcea, re
prezentanta a <> ''iei secuii1 vor 
disputa ultimul joc al Cupei. Fi
nișul acesta de stagiune, criai d-ccă 
nu are febră finalelor Steaua., - 
Dinamo, poartă în ei m” te ele 
mente de in’eres. și noufate. Am
bele finaliste au scos din lupt ? în 
drumul spre ultimul duel num;: ,e- 
prezentar.te de marcă ale primei 
divizii. Din acest punct de vedere, 
echipa mai merituoasă pare să fie 
Constructorul Galați, necunoscutul 
„11” din Divizia C, care a elimi
nat, pe rînd, pe una din finalistele 
ultimei ediții (Jiul), pe campioană 
(Dinamo), pe una din cele mai în 
formă echipe ale sfîrșitului de se
zon (S. C. Bacău) și pe recordma
na competiției (Steaua), cîștigătoare 
a nu mai puțin de 11 ediții ale „Cu
pei". Dar, oare, putem omite meri
tele Chimiei Rm. Vîlcea. formație

K.tMAHL.e PROBABILE ALE FINALISTELOR

CHiMIA RM. VIL CEA : Sfr -.u Burlacu, Ciobanu, Pinti’ic, f'etricft — 
Hindu, lonescu — Ș'.t...i ' ev rț Gc'go'u, Donose, iordauiie.

CC- 'ISikUC’ORUL i.AȚI : Șezbrioiu — Bolea, Olteanu, Podeț, 
Fetî'ct-...... P c mu, Cernega — Chica, Vochin, Ioniță, Manta.

.-cirtida va fi condus?; de o brigadă de arbitri bucureșteni, avîndu-1 
la centru pe Aurel Jentu, ajutat la linie de Gheorghe Limona și Ale
xandru Pirvu.

care a trecut (prin victorii !) de 
trei divizionare A (Steagul roșu, 
C.F.R. Cluj și F. C. Argeș) și de 
tenacitatea Metalului București,, o 
specialistă a „Cupei" ? !

La ora actuală, ora marilor emo
ții și a marilor speranțe, e greu 
de dat un pronostic în privința fi
nalei. Singurul element cert este 
că vom avea o finală mai disputată 
poate ca niciodată. O finală în care

nu vor exista complexe (în fond, 
Constructorul face parte acum din 
Divizia B, cîștigînd detașat seria a 
IV-a a Diviziei C !). O finală în 
care fiecare echipă va lupta cum 
n-a mai făcut-o vreodată pînă a- 
cum pentru a rămîne înscrisă cu

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

A luat sfirșit Turneul international de lupte al României

SPORTIVII ROMÂNI AU REALIZAT
LA AMBELE STILURI 12 VICTORII

libere^ în mare progres... • Cei de la 
internațională

• Coneurenții de la „ 
greco-romane și-au

Ieri la prînz, în sala de atletism 
„23 August”, odată cu ultimul gong 
din partida Vasiie Iorga — Adolf 
Seger (R.F.G.), cea care avea să de
semneze învingătorul categoriei 82 
kg la lupte libere, au luat sfîrșit în
trecerile celei de-a XlI-a ediții a 
turneului internațional de lupte al 
lomâniei. Ultima zi a concursului 

adus pe saltele pe cei mai buni 
'rtivi, care au obținut în turu- 

preliminare cele mai bune re- 
f te. Ei erau candidații la pri- 

oc în această prestigioasă com- 
și au făcut, firește, totul 
a obține victoria finală. La 

e unor dispute de toată fru- 
a. în care unii sportivi ro- 

’ autodepășlt, luptătorii 
Ț ’ealizat un frumos suc- 

I primul loc Ia 12 ca- 
' 'eutate (8 la greco-ro-

lijpere), Acea_sță per-

conSirmat valoarea
formanță vine să sublinieze încă o- 
dată valoarea internațională a spor
tului luptelor din România, motiv 
pentru care celor ce au obținut-o 
le adresăm calde felicitări. Bineîn
țeles, cuvinte de laudă se cuvin și 
antrenorilor care i-au pregătit, după 
cum se vede, în cele mai bune con
diții.

★
Și acum, cîteva relatări de la ul

tima zi a disputelor. în partida fi
nală la categoria 48 kg (greco-ro- 
mane), tânărul constănțean Con
stantin Alexandru l-a întâlnit pe 
maghiarul Ferencz Sereș, sportiv 
reputat și renumit pentru tehnica 
sa superioară în lupta de la parter, 
în primul minut. de luptă, Sereș 
reușește o fixare, după care în lupta 
de jos finalizează două centurări 
laterale, acumulînd un avantaj de 
Ș puncte. începusem să credeai că

Cu acest necruțător tur 
de cap. Constantin Ale
xandru i-a spulberat 
luptătorului Ferencz Se- 
reș (Ungaria) orice șan

să de a evita tușul
Fotografii de : 

Dragoș NEAGU

reprezentantul nostru va fi învins 
cu ușurință. Dar, abia a sunat gon
gul ce anunța începutul reprizei 
secunde și curajosul Alexandru a 
căutat o priză favorabilă atacului 
și cu un excelent tur de cap nu i-a 
mai lăsat nici o speranță adversa
rului, care a trebuit să se recunoas
că învins prin tuș !

Campionul olimpic al categoriei 
100 kg, Nicolae Mmiueșcu. a avut

o zi grea. El a trebuit să susțină, 
în mai puțin de o oră, două par
tide. în prima, cînd se credea că 
nu va avea să se întrebuințeze prea 
mult (îl întâlnea pe tânărul Aurel 
Bucov) el a fost obligat totuși să 
facă apel la toate resursele pentru 
a putea termina învingător. Succe
sul său s-a conturat abia în ultima 
repriză, pînă atunci Bucov dovedin- 
du-se un adversar redutabil. Tre-

cînd acest obstacol, Martineseu l-a 
întâlnit în partida decisivă pe ceho
slovacul Z. Ghara, un tînăr rapid 
și foarte bine pregătit tehnic. Nu-

Mihai TRANCA 
Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-aj
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Iai^-l pe Kelemen trecînd victorios peste un nou . obstacol

Campionatele internaționale de pentatlon modern ale României

KELEMEN PETER (Ungaria) 
și BOGDAN BARCZAK (Polonia) 
punctaje maxime la călărie

Desfășurîndu-se în anul în care 
Federația română de pentatlon mo
dern împlinește 20 de ani de acti
vitate, cea de a XVIII-a ediție a 
campionatelor internaționale de 
pentatlon modern, care reunește 
sportivi de valoare din 8 țări, a de
marat ieri dimineață, la baza hipică 
din Calea Plevnei. prin desfășura
rea primei probe a concursului, că- 
lăria.

Dat fiind numărul redus de cai 
pe care i-au asigurat organizatorii, 
așa cum prevede regulamentul in
ternațional, proba urmează a se 
desfășura de-a lungul a două zile, 
sîmbătă dimineața intrînd în con
curs o parte dintre participanți. 
Prin tragere la sorți, au fost sta
bilite cele două serii care au evo
luat în prima zi, cite doi sportivi 
din fiecare echipă angajată în com
petiție.

Traseul probei a fost amenajat 
de specialiști români, avînd o lun
gime de 800 m, 15 obstacole (între 
care o „triplă" și o „dublă"), în to
tal deci 18 sărituri pe care cal și 
călăreț trebuie să le execute. Pen
tru timpul de 2 minute s-au acordat 
1100 puncte, timpul de 4 minute 
fiind maximum admis pentru pre
zența sportivului pe traseul probei. 
Doborîrea de obstacole, voltele, sto
pările, ca și căderile au fost pena
lizate conform regulamentului in
ternațional. De remarcat că ieri s-a 
înregistrat un concurent cu zero 
puncte, din cauza depășirii timpu

lui de 4 minute afectat pentru par
curgerea traseului. Acesta a fost 
primul concurent care a luat star
tul, Evgheni Pinciuk (U.R.S.S.). 
Cursa cea mai spectaculoasă a fost 
efectuată, fără îndoială, de cam
pionul mondial din 1970, concuren
tul ungur Kelemen Peter, care —• 
cu calul Guran — a parcurs tra
seul în 1:55,2 — 1 100 p. El a im
presionat prin ținuta sa impeca
bilă, prin siguranța și priceperea 
cu care a condus calul. Pe bună 
dreptate, publicul spectator l-a răs
plătit cu aplauze. Cel mai bun timp 
al zilei a fost realizat de Marian 
Cosmescu, din prima echipă a Ro
mâniei, care cu calul Omăt a ob
ținut 1:49,5. Din păcate, la un oB- 
stacol el a avut o penalizare, ast
fel că punctajul obținut a fost de 
1064 p. Calul cel mai îndrăgit și 
dorit de^ sportivi a fost Trubadur, 
cu multă poftă de a trece obstaco
lele fără greșeală. în prima serie,' 
concurentul bulgar Mihail Ando- 
nov a realizat cu el 1 050 p, iar în 
cea de a doua, Bogdan Bartczak 
(Polonia) a obținut 1100 p, par- 
curgînd traseul în 2:00,0, fără nici o 
penalizare.

Clasamentul definitiv al probei 
de_ călărie va fi cunoscut astăzi la 
prînz, o dată cu desfășurarea ulti
melor două serii de concurenți. 
La fel ca și ieri, azi, primul start 
îiț pra 9,20,

Constantin MACQVEI



ti.

MUȘCHETARII ROMÂNI SÎNT GATA
PENTRU „ASALTUL" GOTEBORGULUI

Floretistele , Rorțnâniei jpe < planșele de la Milano. In fotografie, una 
dintre reprețzeKf.antelețării noastre, Ileana Gyulai (in stingă) și cam

pioana /olimpică ț de la hiilnchen, Antoneila Ragno

r
!■: Scrimerii noștri vor fi prezenți în 
Campionatelor, mondiale

orașul
cu o carte de vizită

remarcabilă 14 medalii de aur, argint și bronz
Pentru prima, oară înPentru prima oară în istoria Campio

natelor mondial©' de scâțimă, ,un oraș 
din Suedia, îh speță Gfbteborgr-ul, va 
găzdui, în prima dqcadă a lunii iulie, 
importanta con/petițite a mușchetarilor, 
în rîndurile. de față, vom- trece în re
vistă participările sprinterilor noștri la 
i,mondiale11/? p>unetînâ, evident, succe
sele lor... ț

an mai _ tîrziu, la Moscova, a fostUn an mai tîrziu, la Moscova, a fost 
rîndul Ecaterinei Stahi să ajungă în 
turneul final al „mondialelor", clâsîn- 
du-se în cele din urmă pe locul 3, îm
preună cu Ildiko Bobis (Ungaria).

1567. Alt moment de aur al scrimei 
românești. In sala Universității din Mont- 

oferit 
mon-

unde au fost pre- 
------- Româ- 

jmpoi’tări re- 
Lațt, încă din 

ocupanta 
Performanța o

Ca pretiitindenl __
ze-nț^’ și i'a C.M. mușchetarii- 
Miei, s-au impus prin coj 
mafrcabile. „TonuB11 l-a du<-, 
arnil 1933, echipa de spadă, 
Iodului 4 la Budapesta. -
xa repeta echipa de sabie , a țării noas
tre, în 1967, la Paris. De -notat pentru 
cele două ediții amintite, evoluția în 
rind wi fruntașilor scijimei miondiale a 
trăgătorului Nicolae Mârintescu — apre
ciatul antrenor de ’astăzi al clubului 
Progresul București .r— ajuns pînă în 
semifinale.

Prima ascensiune spre podiumul C.M. 
aveau sâ o realizeze, însă, floretisHele, în 
1961, la Torino : lnqul 3. La aceeași e- 
diție, Olga Orban-Steabo s-a numărat 
printre finalistele turnfeului 'indivi
dual.

Un an mai wziu, la Buenos Aires, 
Olga Orban-Szabo cucerea mețiaîia de 
aur a C.M. Prima medâlie de aur la 
C.M. a scrimei românești. Și . tot la 
Buenos Airesfc o altă fruntașă a/floretei 
din țara noatfstpă, Maria Vicol, se cali
fica în semifinale.

Parisul 
nou salt 
floretă : 
dîxddtiăl ___ _
liu mai puțin de patru reprezenl 
ale României, clasate în următoarea 
ordine/: locul. 2 — Olga Orbam-^kabo, 
locul 4 — Mfcttia Vicol, locul 5 — Eca- 
terina Stahi, locul 6 — Ileana Gyulai. 
Acolo, în capitala Frahței, a . _ “ 
limpede făptui Că lotul feminin de flo
retă al țării noașltre manifestă multă 
forță și "omogenitate. De altfel, pfresâ de 
specialitiate a 're^narcat în mod elogios 
^cesi; acievăr. ’Și' tot de Paris este1, legată 
b confirmare văfe-ică a floretiștifor ro
mân k în prefoa pe echipe : locul 5, care 
a vepetă't rgzujfta’tul de la ediția/ pf£- 
c^ftentă a competiției (Gdansk 19d3).

noastță, Maria Vl£ol, se cali- 
.jmSinaie.

a/iUlui 1965 consemnează uri 
valoric al echipei femiilnine de 
locul 2, în timp ce tuijneul iin- 
al aceleiași probe a cuprins

ii n o așii 
LOgenit^t

apărut

multă

real, 4-iil floretiștilor noștri a 
marea surpriză a campionatelor ____
diale, reușind să întreacă pe rînd toate 
pretendentele la prima treaptă a podiu
mului, echipele Franței, Poloniei și 
Uniunii Sovietice. După un deceniu de .......... trăgătorii , din 

de
sttpremație în floreta, ...
U.R.S.S. cedau, în Canada, titlul 
campioni scrimetilor rbmâni. Floretis
tele s-âu menținut în prim-plan. cuce
rind — tot la Montreal — o medalie de 
bronz la echipe.

Următoarea ediție a C.M. a fost pro
gramată, de asemenea, peste Ocean, în 
Cuba. Ea a coincis cu un nou succes 
de mare prestigiu al școlii românești de 
scrimă. La Havana, echipa de fiorctă 
fete a României a semnat îritr-adevăr, 
una clin paginile cele mai frumoase ale 
acestui sport, obținînd titlul de cam
pioană a lumii, după o finală de un 
rar dramatism, în compania trăgătoare
lor Uniunii Sovietice. Victorie la' o tușe, 
dar o evoluție magistrală a tuturor fe
telor . noastre, Olga Szabo, Maria Vicol, 
Ileana Gyulai, Suzana Ardeleanu și Ana 
Ene-Pascu. Se recunoștea deplin marea 
clasă a floretistelor țării noastre, cu 
atît mai mult cu cit ele au reușit, în 
aceeași ediție, să ocupe un loc 2 la in
dividuale, prin Ileana Gyulai. Notabilă 
a fost și comportarea floretiștilor, si
tuați, la echipe, de asemenea, pe po
dium : medalie de bronz, iar Mîhâi Țiu, 
una din revelațiile turneului plim'pic 
din Mexic, cu un an înainte, s-a aflat 
iarăși printre finaliști.

O evoluție cu frumoase rezultate este 
de consemnat și în 1970 la Anjiaț/ : 
medalii de argint în proba de ilo/ tă 
fete-echipe și bronz prin . echipa •• • &>- 
Culmă de floretă. Olga Szabo nea 
să-și completeze colecția de trofee : ’ •
tive printr-uh „bronz” la individua

Anul 1971 a lansat-o pe Ana Ene-i 
cu. La Viena, ea s-a aflat în baraj pen 
tru locul I al C.M., împreună cu Marie 
Chantal Depetris-Demaille (Franța) și 
Ildiko Rejtd (Ungaria). O medalie de 
bronz și o promisiune pentru mai mult 
în viitor.

★
lată, foarte pe scurt, istoricul prezen

țelor românești la C.M. de scrimă. Bi
lanțul medaliilor : 3 de aur, 4 de ar
gint și 7 de bronz. Altele sînt de aștep
tat, pentru a completa această frumoa
să colecție, acum, la Goteborg. LC pot 
aduce floretistele. sabrerii, dar și rer 
prezentanții celorlalte probe. Să avem 
Încredere în mușchetarii noștri, în vir
tuțile lor sportive, în ambiția pe care 
știu să o arunce în toate marile con
fruntări sportive internaționale.

Tiberiu STAMA

FAMILIE SPORTIVA
Familia Lafiineur din Juslenville poate 

fi dată ca exemplu sportivilor... de ca
meră. In timpul unui weekend, ea a 
constituit o echipă de fotbal care cu
prindea, țlnind cont și de rezerve, pe 
cei șapte copii al familiei și șase nepoți, 
a căror virstă se întindea intre 16 Șl 
41 de ani. în fața echipei oficiale a ora
șului Juslenville, „echipa Laffineur" a 
făcut proba unui veritabil spirit de 
echipă, de familie ar trebui să spunem 
mai bine, și astfel ea nu a cedat decît 
cu scorul de 4—2.

PREMIERA MONDIALĂ A UNUI SUPER-AUTOMOBIL
Recent, perfecționatul Porsche- 

Titrbo 917 este rapid ca un avion și 
mai ușor ca un Volkswagen tip gîn- 
dac.

Datele tehnice ale superautomobi, 
lului vest-german sînt probabil u- 
nite pe lume. El are 1 050 CP, poate 
trece în 2,2 secunde de la 0 la 100 
de kilometri pe oră, consumă cu cei

12 cilindri ai săi 100 de litri de ben
zină super, are două tancuri de si
guranță din material plastic, cu o 
capacitate totală de. 360 de litri și 
atinge o viteză maximă de 390 de 
kilometri pe oră.

în prima cursă a noilor giganți, a 
ieșit cîștigător Willi Kauhsen, - din 
Aachen (R.F. Germania).

După ce au ieșit atît de bine din aprigele dispute ale cam
pionatelor europene de box de la Belgrad, Ștefan Băiatu, constan
tin Grufescu, Gabriel Pometcu, Simion Cuțov, Alexandru Popa, Paul 
Dobrescu și Alee Năstac au acceptat invitația federației de spe
cialitate, care a oferit participanților noștri la „europene11 o va
canță de două săptămîni în Delta Dunării, la Sulina, acolo unde 
apelb Dunării s© varsă în mare. Era greu de găsit o localitate mai 
potrivită pentru deconectare și refacere. Orele petrecute pe malul 
mării sub soarele arzător și partidele de pescuit au făcut ca t nu pui 
să se scurgă foarte repede și plăcut, aproape tot atît de repede ca 
și minutul de pauză dintre reprizele unui meci. Fiind vorba de 
vacanță Băiatu, pometcu, Gruescu, Popa și Năstac au venit îm
preună cu soțiile, ultimii trei adueîndu-și și copiii.

— Maestre Popa, o să fie cam greu... împreună cu soțiile și 
cu copiii vom avea multă bătaie de cap — era de părere, la ple
care, proaspătul campion european Simion Cuțov.

— Ai să vezi că n-o să fie nimic, 1-* liniștit, rîzlnd, antrenorul 
ion Popa. E adevărat că unui antrenqfțnu-i e ușor să strttwească 
o echipă de boxeri aflați în vacanță. Al fiă te convingi, însă, că 
pentru... soții ’xeaba asta e un fleac...

Concediul a început cu o... gală de box. La Tulcea (de unde 
călătoria spre Sulina urma eă fif făcută cu vaporul) aveau loc 
finaleie Centurii Deltei", comP^ițle la care au participat tineri 
pugilist! din mai multe orașe tu® țării. Medaliațil cu aur, argint 
și bronz la „europene” nu piteau scăpa prilejul să fie și el spec- 
t: tori la -J gală de box. Au .Qtst primiți cu aplauze și oilcialităț-ie 
spoi ’lve ale orașului le-au înciredif”*jat plăcuta misiune de a înmîna 
ei medatf te în*ingătoiril?r.1 TentriAun îxiQfVător în'ala boxului, o 
feiiriltA» vi o itrtnwa» rotaă Ch unor campioni de talia

■ ■........................ - - SV «X.II -rn ,r...

CUPA ROMÂNIEI
Așadar, pentru prima oară în is

toria „Cupei”, astăzi, în meciul fi
nal al acestei pasionante competi
ții, Divizia A se va «fia îh tri
bună, pe post de spectator, în timp 
ce eroii ultimului act vor fi o re
prezentantă a Diviziei C (Construc
torul Galați) și o formație din eșa
lonul secund al fotbalului nostru 
(Chimia Rimnicu Vilcea). Este, fără 
doar și poate, cea mai mare sur
priză din multele pe care ni le-a 
oferit, de-a lungul anilor, această 
întrecere năzdrăvană, interesantă de 
fiecare dată tocmai prin rezulta
tele ei neașteptate, 
echipelor „tttiei" 
„mari”.

Finala de mare
Constructorul Galați și Chimia Rim
nicu Vîlcea nu ne poate face, 
de-altfel, să uităm alte motnente 
„tari" din edițiile de pînă acum 
ale „Cupei României”. Aceste mo
mente aveau 
1937—1938, 
Rornâniei”, 
ealifltat , 
Care și-a 
bligîn'dti-i 
răsputeri 
ria : 3—2. 
dem altă
Mediaș, dîndu-i emoții, 
echipei de aur a C.C.A.-ului și si
lind-o să ia calea prelungirilor, pen
tru a cuceri victoria cu 3—1.

Și iată arttil 1954, cînd divizia 
secundă nu se mai mulțumește doar 
eu prezența în finala „Cupei Ro-

mâniei”, ci urcă pe. cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, prin Metalul 
Reșița, care a învins cu 2—0 tea- 
mul dinamoviștilor, cu gloriile lui 
de-atunci : Constantinescu — SZfi- 
ke, I'odor — Călirtolu, Băcuf Ii. 
Băcuț I — Bartha, Nicușor, Al. Ene 
Ozon (Neagu) și Suru. Doi ani mai 
tîrziu, din nou divizia B se afirmă 
în această competiție, Energia (Me
talul) Cîmpia Turzii dînd replica, 
în finală, formației Progresul I.C.O., 
de care este învinsă cu 2—0.

Finala ediției 1997—1958 s-a dis-

pfin victoriile 
asupra celor

senzație dintre

sâ îhc6aipă în anul 
cînd în finala ..Cupei 
alături de Rapid, s-a 

divizionara B C.A.M.T., 
vîndut seiimp pielea, o- 
pe feroviari să lupte din 
pentru a smulge victo- 
în 1951, aveam să Ne
divizionară B. Flacăra 

în finală,

O REGULA DE AUR
Aceste cuvinte de bun simț aparțin luî 

Johan’ Cruyff :
— Pentru mine, lUerul Cel mai impor

tant în fotbal nu e să urmăresc jucă-; 
torul cu balonul, ci sâ fiu atent la cei 
fără balon !

Acest adevăr, rostit de un mare fot
balist. îi va îndemna desigur pe mulți 
1st rCfleCțif..,

75 DE ANI DE LA PRIMA CĂLĂTORIE
A UNUI ROMÂN ÎN JURUL LUMII

O figură interesantă și pitorească 
de explorator român de la sfirșitul 
veacului al XIX-lea a fost inginerul 
Bdzil Assan.

Atras de farmecul călătoriilor 
spre tărîmuri puțin cunoscute, el 
ia parte în 1896 la o expediție nor- 
i'egidnă spre Polul Nord. Era epoca 
marilor bătălii pentru cucerirea ce
lor doi poli ai pămîntului, epoca 
în care exploratori ele cele mai di
ferite naționalități încercau să 
asalteze extremele ținuturi boreale 
Și dustrale. Assan Cste primul ro- 
mân cdre afunge pînă la latitudinea 
de 8i°35’ norcl și care vizitează ar
hipelagurile din jiiriil polului. Tot 
atunci își încercă șansele și cele
brul Nansen, care tiu reușește însă 
atingerea polului. Această glorie H 
va reveni, după cum ie știe, ame
ricanului Robert Edwin Peary în 
1909, Polul Sud fiind cucerit abia 
peste doi ani aproape simultan de 
norvegianul Roald Amundsen și en
glezul FlobeXt Scott.

De numele inginerului Assan se 
leagă, însă, primul ocol al Terrei 
efectuat de un român. Îmbarcat pe 
vapor ta Constanța, în iunie 1398. 
el face prima escală mdi importantă 
în Grecia, la Atena. șî-apoi se 
oprește în țara faraonilor. Străbate 
cu vaporul Canalul de Suez, zăbo
vește apoi în Venerata Mecca și na- 
vigîrid pe apele Oceanului Indian, 
lizitează luxurianta insulă Ceylon. 
Apoi ajunge în Singapore, Canton 
și Shanghai. După o zbuciumată 
traversare a Mării Chinei, Assan 
trece prin cele mai importante orașe 
ale Japoniei. Peste Pacific, de la 
Yokohama la San Francisco, iftgi-

netul român călătorește ÎS zile, 
după cate străbate imensa distanță 
pinff la New York, oprindu-se în 
orașele. în care i se părea că ra tifla, 
evenimente, loturi still oameni care 
să-l intereseze.

Ajunge în Anglia și. apoi, dttpă 
o călătorie de 5 luni, în noiembrie 
1898 este din nou in patrie. Din 
conferințele ținute de el Ici Socie
tatea Română de Geografie, ca și 
din numeroasele sale materiale 
scrise după călătorie, ne dăm seama 
ră avem de-a face cu un atent ob
servator ai loettriioj', oamaMlor, fe- 
nomettelor. El descrie, cu gust și 
eofnpâttință. Operele de artă vă
zute, remarcă obiceiuri ciudate ale 
multor 
tate de 
riri tile 
la noi.

Pentru toate acestea și nu numdi 
pentru că a fost primul român că
lător în jurul Pămîntului, consi
derăm că numele lui George Bazil 
Assan își va găsi un binemeritat 
loc într-o viitoare Istorie a explo
ratorilor din România.

popoare. foarte puțin tizl- 
europetii, semnalează cuce- 
tehnlcii Încă necunoscute

CLENCIURI PE FAZA
DUPĂ SEMIFINALELE „CUPEI"

— Bietul „A“ 1 Ce ceas nemerrite • 
Ilar ascultă-mă pe mine ;
Cit tot șocul lui puternic, 
Pin-Ia toamna iși revine ;

pu-tat între două divizionare A, Ști
ința Timișoara și Progresai Dtteu- 
rești. în aparență nu mai putea fi 
vorba de nici o surpriză. în fapt, 
însă, da, căci timișorenii au cîștîgat 
cu 1—0 asupra unui adversar de 
care fuseseră învinși, doar cu cîteva 
zile înainte, în campionat, cu... 7-0!

„B“-ul revine în atac în 1^59—60 
(scena finală: Dinamo Obor —

Progresul București 0—2) și îri ediția 
următoare, prin C.S.M. Baia Mare, 
care joacă finala „Cupei", pe sta
dionul „23 August" din Capitală, în 
compania lui Dinamo. Surpriza se 
oprește, însă, aici, dinamoviștii cîș- 
tigînd cu 4—0. In schimb, un an 
mai tîrziu, Dungii — Greavu, Ma
cri — Danga, Motroc, Koszka — 
Kratts, Balint, Ozon, Georgescu și 
Dulgherii (Vătafii), aliftiați sub cu
lorile Rapidului, se văd nevoiți să 
lase divizionarei B Arieșul Turda 
Cupa din care se pregătiseră să 
bea șampania Victoriei.

Un strămoș al... Constructorului 
Galați, Siderurgistu) Galați, avea să 
dea culoare ediției 1962—1963 a 
„Cupei României", ajungînd de pe 
pozițiile Diviziei B, să susțină fi
nala cu Petrolul și chiar să-i neli
niștească pe ploieșteni, la un mo
ment dat, cînd au reușit să deschi
dă scorul. Un an mai tîrziu, ciști- 
gătoarea „Cupei" avea să fie eli
minată, în 16-imile noii ediții ale a- 
cestei competiții, de către o echi
pă din campionatul... județean : 
C.I.L. Blaj !

Este ciinbscută, apoi, povestea di- 
i izionarei C Foresfa Fălticeni, care, 
în ediția 1966—1967, a înscris o per- 
formariță memorabilă în activitatea 
ei. calificîndu-se pînă în finală (cu 
Steattă), după ce Ie (lase la o par
te, rînd pe rînd, pe C.S.M. Iași, 
Steagul roșu, Dinamo Bacău și Ra
pid (proaspăta campioană a țării !) 
O altă fottnație din Divizia C, 
C.I.E. Gherla, a avut o Carieră, mai 
sciirtă decît Foresia Fălticeni, în 
ediția 1969—1970, dar a provocat 
cea mai mare surpriză, scOțînd din 
cursă Rapidul !

Spațiul nu ne-a permis să trecem 
în revistă toate rezultatele de mare 
răsunet din „Cupa României". Fi
nala de astăzi, în nici un caz, nu 
ne poate oferi vreo surpriză. Ma
rea surpriză a însemnat finala în 
sine, prezența în turul de onoare 
al acestei competiții a divizionarei 
C Constructorul Galați și a divizio
narei B Chimia Rimnicu Vilcta. 
Oare „Cupă României” ne rezervă, 
în edițiile viitoare, surprize și mai 
rhari ? Tot ce se poate ! Proba a 
fost făcută...

ALEXANDRU TUDOR, COMUNA COR- 
NEȘTX. Amicii dv. susțin că portarul 
echipei Petrolul, Mihai lonescu, ar avea 
33 de ani. Ar fi bine. Și ar fi și 
bine dacă ar avea 23 și ar putea apăra 
încă fnultă vreme poarta âchipei plo- 
ieștene. Dar, „merge-1 pe 37.

DAN liiAcrtlCÂ, BRAȘOV. Mi-e foarte 
ușot să vă răspund : Dumitrache a în
scris golul victoriei în meciul cu echipa 
R.D. Germane, de acum o lună. îmi 
pare rău că nit pot să răspund, de pe 
acum, la o întrebare mai interesantă, 
pe care mi-o pun șt eu în fiecare zi : 
cine va înscrie gdliil victoriei noastre 
în septembrie, cînd fele două echipe 
se vor întilni din nou !

ION DECEAN, COMUNA MIHALȚ. 
„Avîhd o deosebită stimă și respect față 
de campioana absolută a țării la pati
naj artistic, DOifiâ Mitrîcică, îmi permit 
sâ vă întreb dacă nu cunoașteți adresa 
ei". Asta e mai mult o întrebare de... 
iarnă 1 Dar. cum probabil n-âveți răb
dare să așteptați pînă atunci, vă ser
vesc pe loc : îi puteți scrie sportivei 
dv. preferate 
Aîe*ea 1.0. R. nr. 
apt. 21. sectorul

pe adresa următoare :
11. bloc G 3, scara

4, București.

Jack BERARIU

0 CARTE A TINEREȚII EROICE *)
„Cine sînt parașutiștii ? Dacă crneva 

rni-ar pline această întrebare, aș zîmfci 
și n-aș ști ce să răspund". — măr
turisește, cil savuroasă candoare, în 
prefața lucrării, generăltrl-metiot Gri- 
gore Baștan. el însuși un strașnic 
patașutist, performer încununat cu 
recordul național de altitudine, azi încă 
în vigoare.

Deci, cine sîfrt parașutiștii ? — 
treabă, poate, 
tea pe câre Editura Mîlftară a 
buna inspirație s-or frică să 
indemina publicului Cititor, 
mai pune întrebări, 
lâftntritf, ci-și 
atenție lecturii 
vestiri, cu eroi 
atiri noștri.-. . 
Iuțește patriotismul 
dăruire în i..L_ 
manent. a iscusinței, a 
înalte virtuți spirituale.

ETOisfnul saltului — 
cîțiiilui îh acea 
riscuiut — pus — ..... 
hotărîrea în luptă, rezultatele obținute 
de parașutiștii angajați în episoadele 
cu care a debutat participarea armatei 
române în luptele de pe frontul oe 
vest, în campania pentru do'oonrea 
îâscîsmiiiuî. primesc nimb de legendă 
și sonorități de baladă, în descrierea 
pe care o reușește Ștefan Soverth. (în
suși povestitorul e participant la des
criere, scăpat și el din viitoarea ris
cului și a morții).

i ? — se îh-
oficîhe pîhâ ci’fește eă‘r-

.......... j - ax ut
.âjungâ la 
câre htt-și 

mi mai are ne- 
concentreăzâ întreaga 
unei emoționante po
di n lumea noastră, din 
Povestire în care des- 

_ ____ __ „1 f ie rbi nte. nobil a 
acea acțiune a riscului per - 

a iscusinței, a volnț-Oi, a unei

al însuși exer- 
lurne a înfruntării • 

în serviciul patriei, 
ateie 0‘bț.ihufe’ 
în episoadele

Ștefan Sbverfh ? Nu e oare cei care 
a pus umărul la organizarea parașutis
mului de lâ noi ? Nu e oare cel cu sute 
de salt-litri cu parașuta, în cariera sa 
îb estră a comandat îhtîia companie de 
păț-așutiști și primă școală de 
șuti ști. sportivi câfe ăveau 
fre p in ie r e p ă răs u t is mu 1U i
Nu ț z: Ș: .'til...... ...
rașpfei Căre-i poartă număle ? 6 
râ-șută câre â înregistrat, pînă 
peste 130’ ooo sstitiiri.

— Da. da !
bare. K ef, aceiași. pUizefit îii ____
înfăptuirile clin, parașirtismUI românesc, 
veteranul „umbrelelor", Oni format în 
marea scoală a curajului, pe adevăra
tul ei htime parașutismul.

E el. autorul cărții „Parașutiștii în 
luptă", citre se cuvine ci-fită și repo
vestită apo'i cefor care n-au mai apu
cat si afle caftea fn librării — epuizată 
îh primele ±'.ie ale apariției.

Sînt lecturi câre emoționează, înalță 
și stimti'iează Cititortt!. ștefan Soverth, 
cel care o v 'aja a tot coborît Cu para
șută tliii înălțimile văzduhului, s-a înăl
țat «iettm -c- ’-J—
rituală a

para- 
să' devină 

fortiĂnersc ? 
Nu e el fnveh'tâtoriil Șî realizatorul pa- pa- 

acum,

vine răspunsul la între-
fbate

cu cartea sa în lumea âpi- 
scrisuîui românesc.

V. FIROIU
al Asociației internaționale 
istoricilor de aviație

*) Parașutiștii în luptă, de ștefan 
Soverth (Editura Militară), 
pagini, lei 5,99.

membru
a

„ANII N-AU TRECUT

irig. BAZIL ASSAN

.„I-AM 1ĂSAT ÎN URMA,

Fost campion de fond al țârii acum trei decenii

ȘTIAȚI CĂ..

...Jimmy Ellis, recunoscut în urmă cu 
cîțiva ani drept campion mondial la 
categoria grea, de către W.B.A., a fost 
învins prin K.O. în pTima repriza de 
Ernie Shaver ? Palmaresul âcestuîa din 
urmă este elocvent : 44 de victorii îna
inte de limită, dintre care 31 consecu
tive ! Un nume de reținut. Chiar de 
G. Foreman.

...Noul campion mondial de box la 
categoria cocoș, brazilianul Eddie Joffre, 
nu este altul decît... fostul campion al 
acestei categorii ? El și-a recucerit titlul, 
la 37 de ani I

. . .în 1926, împreună cu alțl cfțivă 
entuziaști, punea bazele secției de ci
clism â asociației sportive muncitorești 
de pe lîngă Atelierele Grivița. . . în 1931, 
cîștiga circuitul București — Tirgoviște 
r— Sinaia — București (cea. 300 krțt). . . 
în 1933, devenea campion de fond al 
țării. . . în prezent, Tânase Ignat este 
președintele comisiei de cicloturism a 
municipiului București și nu se rezu
mă doar la scripte sau probleme orga
nizatorice. deși virstă i-ar da dreptul. ~

— De fapt, cîți ani aveți-, 
Ignat ?

— Ehei, am trecut de 64» 
Zîmbind interlocutorul nostru, 
care timpul pare să se fi oprit 
vrfeo 15 ani în urmă.

— Nu arătați această virstă. . .
— Mi se spune adeseori. Dar 

să știți ceva ? Anii n-au prea 
să treacă peste mine pentru că 
lăsat în urmă eu. cu bicicleta. . .

— sînteți un vechi prieten al 
cletei ?

— Aș putea spune : de-o viață, 
încălecat pentru prima oâră pe un 
de fier" la 6 ani. Mi-ăm dorit și 
unul și-am reușit să-t am. Dar peste 
mai multi ani și cu destule sacrificii.

— Ați făcut ciclism într-o perioadă 
eroică’ a acestui sport.

— Oh, dâ ! Barem, noi, cei de la

lui Gruescu, Simion Cuțov, Năstac său Pometcu au reprezentat un 
moment de neuitat...

...Hotelul ț,Farul" din Sulina, liniștit ca un vîrf de munte p-ina 
la venirea boxerilor, s-a umplut de larma voioasă a grupului con
dus de antrenorul Ion Popa. Au început să fife meșterite undițe 
și lansete, de-ai fi crezut că nu va mai rămîne un crap în Dunăre

DOUĂ SĂPTĂMÎNI FĂRĂ
DIRECTE SI UPERCUTURI
sau vreun guvid în mare. A început, apoi, un potop de întrebări: 
Unde să pescuim mai bine?11, „Care este drumul spre plija ?•■ 

’ Cit să stăm la soars în prima zi ?“, „De unde putem scoate rîrne." 
„E adevărat că fiecare își poate face programul cum vrea ?"... tn 
curînd, hotelul era din nou liniștit. „Trupa veseliei" ss răspmmse

tovarășe

răspundă 
pentru cu

vreți 
reușit 
i-anr

bici-

eu

I. SECAREANU, JIMBOLIA. Este sur
prinzător faptul că un arbitru de fotbal, 
chiăr fără b calificare superioară, vine 
cu o părere atît de greșită : regulamen
tul nu interzice executarea unei lovi
turi de la 11 metri și în felul descris 
de dv. : jucătorul care execută lovitura 
atinge încet batonirl, trimițîndu-l înainte, 
iar uii coechipier țîșhCște și înscrie. Dar, 
evident, nu este recomandabil un ase- 
menea procedeu, el majorînd mai de
grabă posibilitățile de ratare, decît cele 
de marcare.

IONEL ARMEAN, BUCUREȘTI. Ambele 
meciuri dintre Crișul și Universitatea 
Cluj, disputate în cadrul ediției 1965-65 
a campionatului Diviziei A, s-au termi
nat la egalitate : 1—1 și 0—0.

andrei tânase, RÎMNICU sărat. 
Joe Frazier l-a învins pe Cassius Clay, 
la puncte, după 15 reprize. *

AUREL TRAIAN, LUDUȘ. O... pică
tură din cele trimise : „Era singur cu 
portarul. O ocazie unică de gol. Ah, 
de-ar fi fost la el balonul

GH. BORLE$TEANU, ORADEA, pentru 
mine, nu există nici o neclaritate : „In 
ultimul minut, însă, la o lovitură liberă 
indirectă, executată lung, în careul ar
geșenilor, O. lonescu egalează", o. lo
nescu a preluat lovitura liberă execu
tată lung, în careul argeșenilor, de că
tre un coechipier, și a egalat. De altfel, 
construcția frazei ar fi trebuit să vă 
conducă la acest raționament, din, mc^. 
ment ce s-r —x i. ««
indirectă", s 
indirectă".

PESTE MINE

CU BICICLETA

TĂNASE I6NAT pledează — prin exemplu personal -

pentru cicloturism

-a spus .«la o lovitură 
și nu „ffintr-o lovitură

MARCEL 
de aceeași 
jul lui Criftos Mihas, din finală 
Cupelor", tre A.C. Milan și
United i-a dezavantajat net pe :»Ptt 
liștii englezi. UriCorl, „cavalerii- f1 
lui" nu sînt deloc... cavaleri.

DORIN ALMÂȘAN

liber 
liber.

TECLU, BUCUREȘTI, 
părere, și anume că arbitra 

ifCup'

Sin

„Grivița", ne-am zbătut îri greutăți 
mari. Prin 1936—37, secția noastră 
nu mai avea decît doi membri. De ce ? 
Fiindcă nu dispuneam decît de do'uă 
biciclete de curse.

— De cînd v-âți îndreptat atenția spre 
cicloțurism ?

— Din 1945. Mai întîi am reorganizat 
secția de ciclism de Ia Grivița, apoi 
m-am consacrat turismului pe bicicletă.

— Pe care îl slujiți cu statornicie 
aproape 30 de ani. . .

— Nici nu vă închipuiți 
cere 0 fac, deși nu întîlnesc, 
îftțeiegefea cuvenită pentru 
irtirabil mijloc de recreare.

— De exemplu. . .
— Să vedeți ce se-ntîmplă. Cu orga

nizația de pionieri am colaborat totdea
una excelent. -Am realizat, pînă acum, 
cu copiii, cele mai numeroase și mai 
frumoase acțiuni. Au devenit o tra
diție excursiile din cadrul județelor, 
apoi cele pe întreaga țară. S-au orga
nizat și cîteva excursii mai mari — 
„Floarea prieteniei" — în Bulgaria, Un
garia. Mai sus însă. Ia nivelul tine
rilor, al adulților, foarte greu se rir- 
ire'sC oamenii.

— Care credeți că este cauza ?
— Cred că U.T.C.-ul, sindicatele, Con

siliile județene pentru educație fizică 
și sport ar trebui să fie mult mai active.

cu cită
peste 
acest

de

plă- 
tot, 
ad

pe malurile apei. Doar medicul lotului, Petre Radovici, a rămas 
în cameră să-și pună lâ punct mica sa farmacie de campanie.^ Știa 
el, ce știa. ..în curind vor văni cei mici cu genunchii juliți, Năstac, 
Băiatu și cine mai știe care cu degetele de la picioare rănite ia 
fotbal, iar pentru mîinb să pregătesc ceva care să aline usturimea 
pielei arse de soare. Oare eu cînd intru în vacanță ? Numai doc
torul unui lot de box să nu fi..."

După primele zile, se știa cine sînt campioni la pescuit și cine 
sC va bronza Cel mai bihe. Scăpat de grija pregătirilor fizice, teh
nice și tactice de tot felul, antrenorul Ion Popă a ocupat cu auto
ritate'primul loc în clasamentul „pescarilor". Pe locul doi, clujeanul 
Alexandru Popa. Mai puțin hotocos în disputa sa cu peștii s-a 
dovedit a fi campionul european Constantin GrueȘcu. Dar „onoa
rea11 familiei a fost salvata de cele două fetițe ale sale care, nu 
se știe cum, a'u prins cu undița o scrumbie, treabă de care s-au 
mirat pînă și localnicii. Familiile Năstac și Pometcu se prăjesc 
toată ziua la soare, în timp ce Paul Dobrescu, ca un conștiincios 
student Ia drept, se pregătește pentru examene. Așa cum se aștep
ta. doctorul Radovici nu are prea mult timp liber. . Singurul om de 
care se întreabă, este el. Norocul e Că nu șe^ ivește nici un *- 
grav. Dar cînd ai medicul cu tine, îl consulți 
faptul că e foarte simpatic...

...Zilele de vacanță oferite de federație au 
rămas. însă, amintirile plăcute și dorința efe 
brășeiul acesta liniștit, unde apele Dunării se 
Vă treimi. însă, ca performantele viitoare ale boxerilor să... oblige 
federația ia noi invitații de acest fel.

w—. v.

_____ ... .. .... caz
fie și numai pentru

trecut repede. au 
a reveni la Sulina, 
întîmesc cu mărea.

Petra HfNȚ

De obicei se prevăd 2—3 acțiuni într-ttn 
an. Și cu asta, gata. , 
ca îri permanență, din mai și pînă 
octombrie, lâ fiecare sfîrșit de 
tămînă, să se organizeze cîte o excursie.

— Se consideră, poate, că se încarcă 
prea mult calendarul de acțiuni.

— Dar asta este o optică greșită ! ci
cloturismul reprezintă o formă simplă 
de recreare. Este mișcare în aer liber, 
așa cum recomandă atît de stăruitor — 
și pe bună dreptate — Hotărîrea de 
partid cu privire Ia dezvdlfai’ea educa
ției fizice și sportului. Eu pot să spun 
tuturor, din îndelungata mea 
riență, că mersul pe bicicletă i 
sănătate, pentru că înlătură 
sedentarismului, înseamnă și 
sporită de ifiuncă, pentru că 
oboseala activității cotidiene.

— Pledați cu înflăcărare pentru ciclo
turism. . .

— Pentru că o merită. Tovarășii din 
conducerea C.N.E.F.S. mi-au propus să 
vizitez o serie de jtidCțe pentru a sti
mula factorii locali să acorde o mai 
mare atehție cicloturismului. Abia aș
tept să pornesc la drum.

— Nu credeți că ar fi utilă o lucrare 
de îndrumare în acest sens ?

— Am și predat editurii
bCOșUră care tratează 
la Ă la Z. Din păcate, nu va 
în fibrării prea curînd. „
sînt bucuros ca mi se oferă ] 
să discut direct cu cei în cauză, 
că, 'după apariția Hotărîrii 
oamenii vor fi mai sensibili și la pro
blemele cicloturismului. Și sînt atît de 
simple aceste probleme !. . .

Sebastian BONIFACIU

Or, ar trebui 
in 

săp-

expe- 
înseamnă 

efectele 
putere 

l înlătură

_ „Stadion" o 
cicloturismul de 

ajunge 
Iată de ce 

prilejul 
Sper 

partidului,

EMIL GHERGHESCU, 
Reprezentativa noastră a participat 
turneul final al următoarelor ediții 
campionatului mondial de fotbal : 
(direct), 1934 (prin calificare), 1938 
rect), I97o (prin calificare).

SIGHIȘOARA, 
la 

ale 
1930 
(di-

CONSTANTIN ROMAN. LUDUȘ. „Am 
scris două poezii, pe care am 
gînduri dacă să vi le trimit sau nu. 
colegii m-au lămurit că-s bune și să le 
trimit". Bine că mi-ați spus. Altfel, eram 
supărat pe dv. I Dar, poate că 
eu și, de aceea, m-am decis să 
două versuri din poeziile dv. :

greșesc
public

Sătmăreann-i
Și dă pasele

orn frumos 
pe jos.

primi cereri din parteaDacă vom ____ ___  _
cititorilor, vom publica și celelalte ver
suri I

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Pug față 
în față cu rezultatul meciului petrolul 
— Metalul București, catrenul dv. de 
duminica trecută, închinat Petrolului, 
v-a pus în fața multor suliți ale citito
rilor. Dar noul dv. catren, dedicat tot 
Petrolului, îi va mulțumi, desigur;

A fost clipa să erupă,
Dar ieșind — cum știți — din Cupă.
I-a venit — nu-s vorbe-n vînt —
Ca să intre în... pămîht !

Ilustrații : N. CLAUDIU

MOȘ DRAGHIA DIN NOU LA DRUM
moș Drăghia pornind 
drum cu bicicleta. Un 
care trece prin Bulga- 
Greciă, Iugoslavia, Itâ- 
Spania și O serie de

lată-1 pe 
cilii nou la 
drum lung, 
ria, Turcia, 
Iia, Franța, 
țări din nordul Africii. Reîntoar
cerea este prevăzută pentru anul 
1974, cînd moș Drăghia va efectua 
cu vaporul călătoria de la Casa
blanca la Constanța.

Sînt cîteva mii ele kilometri pe 
carș Alexandru Prăshia nu ezită

• • •

să-i atace", la cei
„M-aș bucura să 

Ia frontieră — spunea 
Drăghia — de orice cicloturist, cr 
ruia îi garantez că pedalez înce 
Aveți în vedere vîrsta și greutat 
bicicletei și a bagajelor, care înt 
mează aproape 100 de kilogram

Iubitorii sportului din țară, ct 
familia sa (cei trei fii inginer 
imul tehnician) îi urează drum 
acestui temerar cislisț.

77 de ani ai sâi. 
fiu însoțit pînS 

Alexandri
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CAMPIONII UCENICILOR

is.

gustul pentru 
noștri au un 
și încercăm

Și 
a

Am asistat la disputele finale 
Ia închiderea festivă a celei de 
treia ediții a „Campionatului uce
nicilor", competiție desfășurată în 
organizarea clubului Voința Bucu
rești. la baza sportivă proprie, de 
pe malul lacului Florea’sca.

Manifestate reprezentativă a spor
tului de masă, „Campionatul uceni- 
cilor“ a fost onorat la actul său 
final de prezența la întreceri a to
varășilor Floriati Dănălache, pre
ședinte al Uniunii centrale a co
operativelor meșteșugărești, Miron 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., Tu
dor Vasile, prim-vicepreședinte al 
C.M.B.E.F.S., precum și de alte per
soane cu munci de răspundere din 
conducerea cooperației meșteșugă
rești și a mișcării sportive bucu- 
reștene.

Timp de aproape trei ore cît au 
durat întrecerile la atletism, bas
chet, handbal, popice sau volei, am 
urmărit dispute de un fartnec cu 
totul aparte. Lipsiți, deocamdată, 
de subtilități în mînuirea mingii, la 
baschet, nereu.șind încă spectaculoa
se aruncări la poartă din plonjon, 
Ia handbal, tinerii cooperatori au 
oferit, în schimb, miilor de specta
tori o luptă dîrză, fără menajamen
te. dusă, însă, în limitele unei de
pline sportivități.

„Marele merit al acestui campio
nat — ne spunea profesorul Con
stantin Furțelea. vicepreședinte al 
clubului sportiv Voința — este acela 
ele a fi cîștlgat, pentru uit sport 
sau altul, pe cei mai mulți dintre 
tinerii pe care îi vedeți astăzi pe 
teren. în primăvară, majoritatea lor 
nici nti știau cum să țină o minge 
în mină, iar astăzi aruncarea la coș, 
atacul la fileu sau schimbul de pase

la semicerc a devenit pentru ei 0 
preocupare. Odată 
sport deschis, tinerii 
apetit nethaiponleilit 
să-I satisfacem la același nivel11.

De altfel, așa se și explică suc
cesul „Campionatului ucenicilor". 
Inițiat în 1971, el a atras pe Sta
dion, de la primele sale faze, 915 
tineri. în ediția a Il-a (1972), nu
mărul participanților la întreceri 
s-a ridicat la peste 1 800, iar anul 
acesta, la ediția a IlI-a, pe listele 
de participare au figurat aproape 
3.300 de tineri și tinere. O cifră, cu 
adevărat, impresionantă !

Iată acum cîștigătorii ediției a 
IlI-a a campionatului : anul I — 
fete, atletism : 1. Cooperativa „Ma- 
rochineri11, baschet: Cooperativa 
„Arta aplicată11 ; handbal : Coopera
tiva „Marochineri11 ; popice : Coope
rativa „îmbrăcămintea11. Băieți, a- 
tletism : Cooperativa „Tehnometa- 
lica“ ; baschet : Cooperativa „Auto- 
mecanica" ; popice: Cooperativa 
,,,Chimica11. Anii II și III — fete : 
atletism — Cooperativa „Arta apli
cată11 ; handbal: Cooperativa „îm
brăcămintea11 ; popice : Cooperativa 
„Arta aplicată11 ; baschet : Coope
rativa „Automecanica11. Băieți, atle
tism : Cooperativa „Electrobobinaj"; 
Volei : Cooperativa „Electrobobi- 
naj“; baschet : Cooperativa „Muncă 
și artă11 ; fotbal : Cooperativa „Mo
bilă și tapițerie11 ; popice : Coopera
tiva „Automecanica".

CLASAMENT GENERAL, fete : 
1. Cooperativa „Muncă și artă" ; 
băieți : Cooperativa „Mobilă și. ta
pițerie". Anul II și III fete : 1. Co
operativa „Arta aplicată"; băieți : 
1. Cooperativa „îmbrăcămintea".

" G. ȘTEFÂNESCU

Aspect de la sosirea echipajelor feminine in proba de 8+1
Foto f Al. HORI A

SCHIFIȘTII ROMÂNI DOMINĂ CU AUTORITATE

Întrecerile „REGATEI SNAGOV41

XCTlVllATII SPORTIVE DE MASA

SATU MARE

CROSUL COOPERATORILOR
Peste 150 de concurenți s-au între- 

cut la etapa finală a „Crosului co
operatorilor", disputat pe un traseu 
din orașul Satu Mare. In întfecerea 
feminină distanța pe care s-a aler
gat a fost de 1 800 m., iar îrt cea 
masculină de 2 200 m. Iată rezulta
tele : feminin 1. Margareta Marincaș, 
2. Viorica Olteanu, 3. Florica Tal- 
poș (toate de la Negrești Oaș) ; mas
culin : 1. I. Sandor, 2. M. Mark, 3. L. 
Boca (toți din Satu Mare).

Ștefan VIDA-coresp.

iar în cealaltă au fost incluse for
mații ale asociațiilor sportive din în
treprinderi și instituții. Echipa Uni
rea Băbeni și-a adjudecat trofeul 
primei grupe, iar A. S. Vîlcea Hm. 
Vîlcea s-a clasat pe primul loc în 
grupa secundă. La fete cupa a reve
nit echipei A. S. Vîlcea care, în fi
nală, a 
Horezu.

Pa vel

dispus cu 2—0 de Flacăra

GIORNOIU-coresp.

ARB ĂN AȘI

ÎN TABĂRĂ AU SOSIT PRIMII PIONIERI

REȘIȚA

„CUPA VACANTEI" 
LA TENIS DE MASĂ

județeană de specialitate 
municipal al organizației 
au organizat în locali- 
de 4 zile, o reușită în- 
tenis de masă dotată cu

Comisia 
și Consiliul 
pionierilor 
late, timp 
trecere de
„Cupa vacanței". Iată cîștigătorii pri
melor locuri i 11—12 ani (băieți) I. 
Predescu (Șc. gen. 3) ; 13—14 ani G. 
Gale (Șc. gen. 6) ; fete : 11—12 ani 
Dorina Gurgu (Șc. gen. 6), 13—14 "ani 
Gabriela Guruian (Școala de muzică).

Doru GLAVAN-coresp. județean

Situată pe pitoreasca Vale a Slăni- 
cului, localitatea Afbănașl a devenit, 
pentru perioada vacanței mari, o fru
moasă tabără pentru pionierii buzo- 
ieni și pentru colegii lor din alte 
județe ale țării : Brașov, Vrancea, 
Harghita, Covasna, Bacău și Praho
va. împrejurimile oferă minunate 
locuri pentru excursii și drumeții, 
acțiuni care au și început. In Jabă- 
ră, copiii au la dispoziție un club cu 
mese de tenis și șah, precum și te
renuri de fotbal, handbal, volei, por
ticuri de gimnastică, balansoare.

Prima serie de pionieri a și sosit 
în tabără și imediat după instalare 
copiii *au și început întrecerile de 
șah, tenis de masă, fotbal și volei.

Aminate ttt o zi din motive de or
din tehhic, întrecerile celei de a X-a 
ediții a „Regatei Snagov" la canotaj 
academic au debutat ieri dimineață 
într-un cadru extrem de plăcut : 
timp frumos, excelent pentru con
curs, cîteva sute de spectatori și un 
turn de sosire complet renovat, îm
podobit sărbătorește cu steagurile 
celor cinci țări pariticipăhte (R.D. 
Germană, Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Bulgaria și România).

DispUnind de garnituri tiet supe
rioare din plinei de vedere valoric 
celor ale oaspeților, echipele Româ
niei au dominat cil autoritate rihajo- 
titatea probelor, friregistrînd, însă, 
și cîteva eșectiri. Trebuie să subli
niem. în mod special, că schifistele 
aliniate în competiție de R.D. Ger
mană — chiar dacă nu sînt decît 
componente ale Iotului de tineret — 
au dovedit un nivel valoric remarca
bil.

Prima zi a regatei a început cu 
pi obele feminine, desfășurate de-a 
lungul a 1000 de metri. Din păcate, 
insă, sportivele românce au trebuit 
să se recunoască învinse în proba de 
debut, 44-1 rame, cistigată 
manieră tiară de echipajul 
German:’. Lipsite de aportul redu
tabilei Cristei Wiener — absentă 
din motive obiective — fetele noas
tre au cântat să fiică o cursă 
bună. Ele n-au reușit. însă, 
întrecute pe liniă de sosire 
ambarcațiunea Bulgariei. O 
foarte bună a făcut, în schimb, echi
pajul de 2 f.c. (Cornelia Neacșu — 
Florica l’etcU). ciștigător în fața 
team-ultli R.D. Germane. Cuvinte de 
laudă se cuvin și Elisabetci Lazăr 
caro — la capătul celor 1000 m, 
parcurși lntr-o cadență remarcabilă

intr-o
R.D.

cit mai 
fiind 

și de 
cursă

-- a ieșit victorioasă la schit sim
plu, întrecimi surprinzător de ușor 
pe următoarele două clasate. Maria 
Micșa (România) și Striatca Iordano- 
ili (Bulgaria).

Proba de 4-1-1 vîsle a 
nou succes 
Germane, e drept în 
care primul nostru echipaj nu a luat 
startul (vîslașele românce din aceas
tă barca participînd la alte pro
be). Răfriîhe ca în cursa de astăzi să 
i edem dacă schifistele R.D. Germa
ne vor reuși să reediteze succesul 
si în coMpaniă primului echipa] ăl 
țării noastre.

Trecînd peste cursa de 2 vîsle, 
dominata categoric de sportivele 
românce (care au și ocupat toate 
locurile de pe podium), să ne oprim 
puțin asupra probei de 8 + 1,. la star
tul căreia s-au aliniat două echipaje 
române șl cite unul din fiecare țară 
participantă la întreceri. După pri
mii 500 de metri parcurși, echipajul 
R.D. Germane (clasat pe locul II la 
ultima ediție a „Regatei Grunau") se 
afla în frunte, fiind urmat la 5 se
cunde de cele două bărci ale noas
tre. Ordinea aceasta s-a consemnat 
.și la 7'1'J ni, pentru ca, de "aici, echi
pajele române să mărească ștrocul, 
tncercînd să „prindă" ambarcațiunea 
R.D. Germane. Toate eforturile au 
fost, insă, zadarnice, formația pri
mă a României fiind întrecută cu un 
vîrf de barcă. Lăudabil este, totuși, 
faptul că dispunem in tnotneritul de 
față de doUă echipe complete în 
proba de 8 4-1, două echipe apropiate 
ca valoare, din care se poate face 
un echipaj redutabil.

Disputate de-a lungul a 2.000 m, 
întrecerile băieților au fost de un 
nivel mediocru, mai ales datorită

adus un 
reprezentantelor R.D. 

condițiile în

faptului că oaspeții au înscris foarte 
puțini coftttirenți. în această situa
ție, lupta pentru primele locuri s-a 
dat îtitre sportivii rctfnâni, care se 
pregătesc în echipa reprezentativă 
pe două grupe : grupa Dinamo (an
trenor emefit Dumitru Popa) și 
grupa Steaua (antrenor Carol Ve- 
teș) ; un nutriăr mai mare de victo
rii au obținut schifiștii din prima 
grupă. Mențiuni pentru evoluția a- 
vută se cuvin il fi acordate fechipa- 

t' ‘Ceaptlra 
' " " ....... '■ ' 2 + 1,

(care 
iti din 
I de 

ttoll, 
Papp). 

însă, primii clasați : FEMININ, 
Germană 
J 3:43,3 ;

2 f.i. : 
F Pctcu)

. — 4:06,0 ; 3. 
simpla : 1.

4:01,3 ; 2. Ma- 
Stravca

HOREZU

„CUPA ORAȘULUI" 
LA FOTBAL

In orașul Horezu (județul Vîlcea) 
s-au disputat finalele întrecerii de 
fotbal dotate cu „Cupa Horezu". ‘ Au 
participat echipe masculine și femi- 
fiine din orașul gazdă, precum și din 
Rm. Vîlcea, Băbeni și din alte locali
tăți. Întrecerea s-a desfășurat pe 
două grupe : una a cuprins echipe 
ce activează In campionatul județean,

ÎN CUPA SPERANȚELOR" LA TIR

LIANA CION, PRINCIPALA PERFORMERĂ 
STANDARDLA ARMĂ

CISNĂDIE

ÎNTRECERI ale textiliștilor
Șlite de tinerii din orașul Cisnădie, 

județul Sibiu, aU fost prezențl, zilele 
4 atractivele competiții 

textiliștilor din locali-
tribcUte, | la 
sportive ale .......... . ..... ........
tate. Bl s-au întrecut la ftiai multe 
discipline, de cea mai mare populari
tate bucurindu-se jocurile de volei, 
fotbal și hândbal. AU ținut să-și tri
mită reprezentanții aproape ’ toate 
secțiile fabricii textile : covoare plu
șate, țesătorla de stofe, filatura cari- 
dată, apreturile. La cele trei ramuri 
s-ati întrecut ț>este 1400 de. tineri 
tinere de la I.I.S. Textila.

llie ANDRFI-coresp.

Principalii performeri în cea de a 
doua zi a „Cupei speranțelor", ce se 
desfășoară pe poligonul 'futiări din 
I'.licureștl, 
Liană Cion, 
prdbe de 
țiistolafitl 
l.fc.ks.,

au fost 
tlștlgă toate 
armă

Grațian
care a

orădeanca 
la două 

și 
de la 

, ... .. . .. __ destul
dfe Ușor locul I 18 pistol viteză, cu 
lin remarcabil record personal i 
581 p. Atest tipări pistolari a 
excelent în fnanșa a Il-a 
retlșiț să puncteze din 300 
294, ceea ce reprezintă o periforman- 
țu de valoare .și pentru trăgători cu 
mate experiență.

Revenimi la probele de pușcă fete 
trebuie să spunehi că orădeanca 
Lir.na Cion — care are doar 18 ani, 
fiind elevă în clasa a 1,1-

standard, 
Calotă, 

cucerit

ttas. 
tind a 
posibile

Moment de la deschiderea festivă a întrecerilor „Cupei Feriiina

A.

ceului Emanoil Gojdu din Oradea 
și antfenată de I. Stănescu — a 
cîștigat detașat proba de 60 focuri 
culcat (584 p față de 573 p cît a rea
lizat ocupanta locului II), iar după 
o luptă 
3x20. 
vOrsitar din 
bună în care 
tim că eâ a 
o săptămînă 
și la „Clipa 
la ptoba de
Silvia Cucii, _
toare a competiției (14 ani) care cu 
560 p — nou record personal — a 
ccupat locul 10.

Cele trei concurente de la Unirea 
Focșani, care participă în afară de 
concurs, au avut o comportare bună. 
A reținut aterțîa în special Geor
giana Oprișan. carie a lăsat o impre
sie frumoasă, ea obținîhd 555 p la 
3x20 focuri — cu 18 puncte mai 
multe decîi concurenta clasată pe 
locul 1 în clasamentul oficial — și 
580 p la 60 f culcat.

REZULTATE TEHNICE : pistol 
literă 60 f (majoritatea concurenți- 
Icr att fost juniori) : 1. G. Calota 
(I.E.F.S.) 581 p (pe manșe : 28?—294),

3.
4.

C. 
M.

pasionantă
Reprezentanta

Oradea
se află, . ..........
terminat victorioasă cu 
in urmă două probe 
Ițiși". încă o subliniere 
60 focuri : bâimăreanca 
cea mai tînără trăgă-

•A.

La Timișoara: ÎNCEPUT DE TRADIȚIE IN „CUPA FEMINA"
Peste 600 de participante la ediția inaugurală a competiției

Impulsionarea activităților de edu
cație fizică în. rîndul femeilor, obiec
tiv înscris în Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie ■— 2 mar
tie 1973, preocupă organizațiile spor
tivi timișorene, conștiente că acest 
capitol al muncii lor se prezintă încă 
deficitar, atît ca amploare, cît și ca 
eficiență. Indiscutabil, problema pre
zintă o serie de dificultăți obiective. 
Bugetul de timp liber al femeii este 
grevat de o serie de obligații fami
liale specifice, de care — în general 
— este scutit bărbatul. Se știe, apoi, 
că — prin mentalitate și tradiție — 
o fată este maț greu de „scos din! 

da adus pe stadion, decit un

băiat. Dar acdste piedici, la 
mai adaugă și altele, ca uri 
subiectiv, nu au descurajat

cale se 
caracter 

, .. . Cbmisiâ
de femei din județul Timiș (avîtld în 
persoana președintei sale, tovarășa 
Alexandrina Corneariu, o ferventă 
sprijinitoare a sporitului) în intenția 
de a face — totuși — o încercare.

Și, altfel, a fost inițiată în orașul 
de pe Bega ptina ediție a „Cupei 
Femina", competiție polisportivă care 
a înregistrat un remarcabil succes de 
debat. Programul a cuprins între
ceri de atletism, hahdbal, volei și — 
moda acestui deceniu — ...fotbal, fi
ind astfel eșalonat incit să nu obo
sească prea mult șl să nu plictiseas-

CANOTAJ s Lacul Snagov, de la 
ora 101 întreceri finale în cadrul 
regatei internaționale Snagov (ziua a 
n-a).

CICLISM: Velodromul Dinamo, de 
la ora 8 : „Cupa ziarului sportul" — 
competiție internațională de pistă 
(ziua a m-a).

FOTBAL i: Stadionul „23 August", 
ora 18.15 : Dinamo București — Va
gonul Arad — finala campionatului 
republican de juniori; oră 20 : CON
STRUCTORUL GALAȚI — CHIMIA 
RtMNlCU VÎLCEA — finala „Cupei 
României".

PENTATLON MODERN : Baza hi
pică din calea Plevnei, de la ora 9 : 
proba de hipism din cadrul campio
natelor internaționale ale României 
(ultimele două serii).

TENIS DE MASA : Sala Floreasca, 
de la ora 9 : turneu internațional cu 
participarea jucătoarelor și jucători
lor de la spartak București și S-C.K. 
Proletar colea (iugoslavia).

TIR ! Poligonul Tunari, de la ora 
9 : întrecerile „Cupei speranțelor" la 
armă liberă calibru redus 3x40 f. ar
mă standard, pistol sport și talere 
aruncate din șanț.

câ, oferind posibilitatea unei concu
rente de a-și măsura forțele îri rhai 
multe discipline. Probele atletice, de 
pildă, aU cupritis o alergare pe 60 
de metri, săritura în lungime și o 
ștafetă de 4x100 m.

Oricît ar părea de ciudat, succesul 
cel mai mare l-a înregistrat tot fot
balul, căfe și-a cucerit fervente a- 
depte chiar și în rîndul... fetițelor de 
vlrstă preșcolară. In deschiderea fes
tivităților, , spectatorii au putut ur
mări un delicios joc între echipele 
grădinițelor de copii ale Fabricii de 
Ciotăpi și Uzinelor mecanice. Meciul 
„vedetă", între formațiile Școlilor 
profesionale textile din Timișoara și 
Lugoj, vrînd să respecte, parcă, ca
noanele marilor partide de cupă, s-a 
terminat la egalitate (0—0) și rezul
tatul a fost decis prin executarea lo
viturilor dă la 11 metri ! Au învins 
timișofencele cu 3—2.

Organizatorii au numărat pe foile 
de concurs peste 600 de participante, 
îmbucurător este faptul că alături 
de localnice s-au prezentat și invita
tele lor, din Lugoj și din mai multe 
comune ale județului : O.rțișoara, Gă- 
taia, Sînanc.-ei, Sînmihaiul Român și 
CiaCova.

„Cupă Fetoina" — 1973 a fost, în 
totalitatea ei, o reușită, un început 
bun, ceea ce determină pe organiza
tori să încerce și alte acțiuni asemă
nătoare, oferind fetelor și femeilor 
din județul Timiș cit mai mults pri
lejuri de a - practica sportul îrț jnod 
sistematic si organizat.

și proba de 
clubului uni- 

bofiflrmă forma 
deoarece amin-

M. Ițgvelescu (I.E.F.S.) 575 p, 
Marinescu (Olimpia) 563 p. 
Bujd.-I (U.T. Arad) 556 p. 5.

Tugulea (U.T. Arad) 554 p. 6.
Budurișan (U.T.A.) .546 p. (Felicitări 
secției de tir de la U.T.A. care a tri
mis cinci concurenți la pistol viteză, 
mai mulți decît secțiite de tir din 
Capitală — antrenor : I. Popovici). 
Armă standard 3x2(1 focuri fete: 1. 
Mana Ciori (C.S.l . Oradea) 337 p 
(pe poziții : 191—181—165), 2 Elena 
David (Olimpia) 535 p (190—176—169), 
3 Adriana lanco (C.S.M. Cluj) 534 p 
(135—179—170), 4. Florica Romano
(Olimpia) 532 p. 5. Mariana Mihăilă 
(Medicina Iași) 516 p, 6. Eugenia Mo- 
canu (Medicina Iași) 511 p ; 60 focuri 
fete ; 1. Liana f ion 584 p. 2. Adria
na lanco 573 p, 3. Ana Ipimahl (Me
dicina Iași) 572 p. 4. Eugenia Moca
nii 568 p, 5. Elena Scheer (C.P.M.B.) 
566 p, 6. Elfena David 564 p

întrecerile se încheie azi cu proba 
de arrihă 120 f si pistol sport.

T. RABȘAN

• PELE DEZMINTE REVENIREA

Profttind prezența clubului
Santos în S.U.A., corespondentul 
sportiv al agenției U.P.I. a luat uri 
interviu lui Fele, din cuprinsul că
ruia publicăm unele păreri ale cele
brului jucător despre echipa Brazi- 
................................ ’ ' la C. M.liei și viitorii ei adversari 
de anul viitor. ,

— Veți reveni în echipa 
bratiliaiiă ?

— Am luat o hotărîre și 
stit să mi-o respect...

— Ce șanse acordați Braziliei la 
viitorul campionat mondial 2

națională

este cin-

ASTAZI, PE STADIONUL „23 AUGUST 
IN FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL

DE JUNIORI: DINAMO - VAGONUL
Astăzi, pe stadionul ,,23 August”, 

la ora 18,15 (în deschiderea finalei 
„Cupei României"), Dinamo Bucu
rești și Vagonul Arad se vor în- 
tilni pentru desemnarea titlului de 
campioană națională la juniori. Cele 
două formații au făcut pregătiri a- 
tente în ultima săptămînă, cîteva 
evenimente marcînd modificări în 
formulele obișnuite de echipă. Ast
fel, Ia Dinamo va reintra Lucuță, 
ale cărui obligații la prima echipă 
au „expirat'1 odată cu încheierea 
campionatului ; la Vagonul, în 
schimb, nefiind posibilă recuperarea 
celui mai eficace jucător (Leac), 
accidentat, formația se va alcătui, 
oarecum, în deficit (Leac a făcut 
deplasarea doar în calitate de spec
tator). Iată formațiile probabile :

DINAMO (antrenor Șt. Stăncu- 
Iescu) : CarLran — Stanciu, Con- 
stantinescu, ! ucuță, Costea (Do
robanțul — A-i.uin, Ion Marin — 
Cristea, Berce; f ieraru, Vrînceanu,

VAGONUL <2? -'-or A. Hăran) ; 
Suciu — Tor6‘ 
inie), Hamza 
— Iuhasz, Socaciu !

Am subliniat cine. .. 
etfhipa Dinamo, per.::. 
pe aceia care și anu'. 
disputat finala catnpio: 
juniori în compania lu

Reamintim arbitrul 
NICOLAE RAINEA (Bî:

Csecs (Mel- 
ban, Balica 
d ;r. Stanca, 
urători din 

aminti 
. ~-r-.it au 

•r.r:— da 
ii Cluj.

S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

CURSULUI CENTRAL

DE PERFECȚIONARE
jului Ștefan Ttldor, Petre ' 
:i Gheorghe Gheorghiu la 
„simplistului" Emil Budurișan
1 a întrecut pe cei doi schifiș:
lotul național !) și echipajului 
4 f.c. (Emerith Tușa, Ernest 
Chiriac Dânilă și Francisc 1 
Iută, insa, prii ” ’__
4 + 1 rame : 1, R.D. i 
3:39,6 ; 2. Bulgaria — 
România I — 3:43,9 ;
România (C. Neac.șu — 
4:00,0 ; 2. R.D. Germană 
România II — 4:25,8 ;
Elisabeta Lazăr (R) 
riâ Micșa (R) — 4:06,5,; 3. 
lordanova (Bulgaria) — 4:10,7 : 44-1 
vîsle : 1. R.D. Gefrnană - 
ll.S.S. Ucraineană — 
România — 3:43,5 ; 2 vîsle 
nia (Teodora Boicu — Marioara Sîn- 
giorzan) — 3:44,1 ; 2. România (Ioana 
l'udoran — Doină Bărdaș) — 3:49,5; 
3 România (Mitana Botez — Silvia 
Pușcaș) — 3:57,3 ; 8 + 1 : 1. R.D. Ger
mană — 3:22,8; 2. ROitiâhia I — 
3:22,9 ; 3. România 11 — 3:23,3 ;
MASCULIN, 4 + 1 rante: 1. Româ
nia — Dinamo (Gh. Gherman, Ivan 
( aceneti, Gh. Moldoveanu, Dumitra 
Ivaribv + L Lovrenski) — 6:49,3;
2 România — Steaua 6 :57,2 ; 3.
România —Steaua 11 —7:16,4; 2 f.c.: 
1. România I (llie Oanță — Dumi
trii Griimrizescu) — 7:15,5; 2. Româ
nia U — 7:26,0 : 3. CNU — 7 :27,2 ;
simplu ; 1. Emil Budurișan (Steaua)

2 Constantin Toma (Româ- 
7:57,5; 3. Ion Cergă

II) — 7:59,3; 2 + 1: 1.
I (Tu lori, Ceapura 4- 
— 7:40,5; 2. România II 
Cehoslovacia — 8:00,5 ;

România I (Tilșa, Gali, 
2. România 
Ucriaineahă

— 7:51,7 ; 
nia I) 
(România 
România 
Gheorghiu) 
7:50 0 ; 3.
4 f.c. : 1,
Dânilă, Papp) — 6:38.4 
II — 6 :46,0 ; 3. R.S.S.
— 7:07.7.

întrecerile celei de 
au loo astăzi de la ora

A ANTRENORILOR

3.
1.

- 3:29.5 ; 2. 
3:41,0 ; 3.
: 1. Româ-

teri
Cursul_ ,______ ,____ , —
lor care fac parte din grupele de 
clasificare A și B. Timp de trei zile, 
ud mare număr de antrenori și-au 
susținut lucrările de control în fața 
comisiei de examinare, absolvind în 
acest fel cea de a treia etapă — și 
ultima — pentru confirmarea pe gru- 

. pe de clasificare, acțiune care se în
scrie în cadrul activității de perfec
ționare profesională a tehnicienilor . 
ce răspund de pregătirea echipelor 
noastre divizionare.

s-a încheiat, In Capitală, 
de perfecționare a antfenori-

NEȘE\ ALE VACANȚEI..
După emoțiile pasionantului cam

pionat recent încheiat, în care au 
jucat un rol de seamă, fotbaliștii 
craioveni trec zilele acestea prin 
noi griji. Ne aflăm doar în plină 
sesiune studențească ! Doar ..Mortta 
și Strîmbeanu sînt... scutiți de ase
menea griji Motivul e foarte sim
plu : amîndoi sînt deja absolvenți. 
Primul este inginer, celălalt econo
mist. Ivan se află la Eforie pentru 
tratament, iăr Deselnicu este inter
nat în spital pentru o intervenție 
chirurgicală.

Vacanța propi’iu-zisă va fi scurtă 
pentru universitarii olteni, reîncepe
rea pregătirilor fiind foarte apropia
tă. Astfel, cei din lotul reprezenta
tiv, adică Sameș, Velea, Țarălungă 
și Marcu, vor efectua controlul me
dical pe data de 8 iulie. Restul echi
pei este convocat patru zile mai 
tîrziu. Pe 15 iulie, Universitatea 
Craiova va pleca, pentru 115 zile, la 
Poiana Brașov.

„CUPA ROMÂNIEI" T
(Urmare din pag. 1) dificile de pînă acum. Dar și an

trenorul vîlcean, Dumitru Ane;cu. 
are argumente majore. Se gîndeșt' 
la maturitatea internaționale'
llaidu, la experiența lui Burlac: 
Stana, n>u de mult component 
unor echipe din prima divizii 
insistența; atacantului central 
garu, la subtilitățile lui Dono 
eficacitatea lui Orovitz, cel ca 
înscris patru goluri în jocuri' 
această edhție, și în primul 
moralul echipei.

...Astăzi, cfele două echipe v 
pentru prirrța dată în istoria 
tr-o finală. Pentru prima dp 
apare la lumina reflectoare.

astăzi, <. 
din Vale 
facă cei 
lor.
în care * 

avea doi învingători și nici un în
vins !...

majuscule în istoria fotbalului ro
mânesc. La această oră, în cele 
două tabere circulă un singur gînd : 
cîștigarea „Cupei11 și, implicit, in
trarea în „Cupa cupelor11. Construc
torul Galați vrea să realizeze ceea 
ce n-a reușit nimeni pînă acum : 
să cucerească marele trofeu ca e- 
chipâ de Divizia C cum figurează 
încă în scriptele federației. Și fî- 
nărul antrenor Vasile Luban, îm
preună cu colegul său Dumitru Bo- 
feru, acum cinci ani fundași ai Oțe
lului Galați, vor miza, dincolo de 
decizia lui Șerbănoiu. Olteanu și 
Podeț, de viclenia „vîrfului" Vo- 
chin și omniprezența mijlocașului 
Ploeșteanu, dincolo de experiența 
lui Manta, Cernega și Ioniță, pe 
marea putere de luptă și lucidita
tea demonstrate în partidele atît de

sintern convinși că, 
de la Dunărei și cea 
tului vor încerca să 
mare meci don viața 

...Astăzi, o finală
a doua 
lo.

Horia ALEXANDRESCU

SĂRBĂTORIREA LUI 
ȘESTERNEV

Spectatorii fneciului U.R.S.S, 
zilia, la Lujnîki. au asistat la o 
moașă ceremonie de adio consacrată - 
despărțirii de echipa reprezentativă a 
țării a fostului ei cofnpohent și căpi
tan, Albert Șesffethev\ 
a apărut pe teren cu 
tul căpitan a predat 
și onoarea conducerii 
luptă colegului său Htirțilava 
zele celor peste o sută de ml 
tatori, încărcat de flori și. c 
Șesțernev a făcut un tur de onoare al 
stadionului, încheind astfel în triumf o 
excepțională carieră sportivă.

Apărător central al reprezentativei so
vietice, fostul ei căpitan a apărut 
SI ori în rindtirile sale. De 
ori compbhent ai diferitelor 
nate ale lumii și alo F.T.F.A., 
nev a fost unul din cei mai 
nenți jucători sbvietici de fotbal.

Absolvent al Institutului de cultură 
fizică și sport din Moscova, militar de 
carieră, avind gradul de căpitan. fos
tul. internațional va debuta in curînd în 
funcția de antrfenor, făcînd parte din 
cadrele tehnice ale echipei Ț.S.K.A. 
.din Moscova.

„PĂSĂRI CĂLĂTOARE" 
TN SPANIA

odată cu hotărîrea Federației 
rilOlfe de a permite 
mațirie dd dlub a 
de origine străină,

F'thipa sovietică 
1 jucători. Fos- 

idero’a roșie 
form,-iei in 

aplaa- 
i a spec- 
o.. jionat .

de 
numeroase 

selecțio- 
Șester- 

pioemi-

spa- 
includerea îh for- 

cîte doi fotbaliști 
o adevărată ava

lanșă de „turiști" cu legitimații dd ju
cători âi diferitelor clitburi europene și 
sud-americane s-au abătut asupra Spa
niei.

S-a scris mult despre Cruyff, care 
ar urma să fie legitimat la F. C. Bar
celona, deși clubul Ajax Amsterdam po
sedă uri contract Căfe îi permite utili
zarea aedstui celebru jucător 
ani de-acum înainte. S-a 
despre un alt component al

Încă doi 
vorbit și 
naționa-

SA ÎN ECHIPA BRAZILIEI !
— Absența unor jucători de talia 

lui Carlos Alberto, Gerson sau 
Tdstăo se resimte în jocul reprezen
tativei noastră Întinerite. Poate tur
neul european va aduce un plus de 
experiență, dar Rivelino nu vriea să 
ia asupra sa rolul constructorului 
de joc, iar Piazza, cel mai experi
mentat din formație, nu s-a născut 
conducător.

— Ce ipărere aveți de echipa 
R. F. Germania și pe cine mai soco
tiți adversari redutabili ?

— Beckenbauer, Netzer și 
alcătuiesc un trio puternic, 
dâugați avantajul terenului 
și excelenta pregătire fizică 
germanilor și veți vedea că ei re
prezintă pentru noi Un obstacol de 
terihut. Lor li se po-t adăuga și echi
pele Argentinei și Angliei.

— Ce schimbări a adus ediția 
mexicană a C. M. în fotbal ?

— Echipele sud-atnericane au în
ceput să acorde o importanță mult 
mai mare pregătirii fizice, iar cele 
europene părții de virtuozitate teh
nică, fără de care calitățile atletice 
sînt insuficiente.

— Doriți cumva să deveniți an
trenor ?

— în nici un caz antrenor profe
sionist 1 Sînt gata să-mi împărtă
șesc marea experiență tinerelor ca
dre, dar nu voi lua niciodată bani 
pentrU aceasta.

— Veți fi prezent la „Weltmeister- 
sthaft1' ?

— Desigur. Adăugați că nu voi f> 
nici comentatori, nici observator, ci 
un spectator pur și simplu, venit la 
Mtochen osntru Btepria sa plâîSfȘ,

Miiller 
mai a- 
propriu 
a vest-

lei olandeze și al Ajax-ului, ' mijlocașul 
Kfoll, se mai vorbește despre Neskens 
și lîep, iar în vremea din urmă s-a auzit 
tot mai insistent numele lui Netzer. 
Toți acești jucători au vizitat, ca din 
întîmplare, in ultima vreme, teritoriul 
spaniol, iar vest-germanul Netzer (Bo
russia Mbnchengladbach) a și semnat 
contractul la Real Madrid.

Dar și continentul american își trimi
te ..turiștii44 săi. Astfel, apare ca si
gură angajarea de către Real Madrid a 
celui mă) bun jucător al clubului sars- 
field și al „naționalei" Argentinei, Bian
chi. Tot la Real ar urma să apară și 
faimosul Rivelino, care ar urma să-și 
dea asentimentul imediat după terrhiria- 
rea turneului naționalei braziliene în 
Eutopâ.

R. F. GERMANIA — 
PRINCIPALA FAVORITĂ 

A C.M. ’74?
Inaîht&a bampionât^lo^ nlondidle . db 

fotbal din 1974, agenția sportivă SID 
din Diisseldorf a inîțiâi o amplă an
chetă în rîndul publicațiilor și agen
țiilor de Specialitate cu privire șan
sele pe care acestea le acordă diferite
lor echipe în turneul final al C.M.

Anchetei i-ău răspuns 15 agenții și 
ziare de sport, cele mâi cunoscute din 
Europa, care, cu două excepții — ageh- 
ția austriacă aPa și cea iugoslavă Tâh- 
jug — au irtdicat _ : .2___
rită repre'zentativa B. F. Germania. APA 
a indicat victoT-ia selecționâtei .........
liei, în vreme ce ted’actorii 
Tanjug fe-au profiutlțat pentru triumful 
echipei Angliei.

Dacă ar fi să întodfriim uri clâsâment. 
âl favoritelor, ăcordîrid trei, două și. 
respectiv, un punct pentru primele trei 
âchipe indicate, ierarhia ar arăta âștielr 
1. R. F. Gerrtianîa — 41 p ; 2. Brazilia — 
21 p ; 3. Anglia In cohiinuătfeH

ca principală favo-

Brăzl- 
de la

clasarhentul ar mai nota puncte 
date echipelor Italiei, olandei, iugosla
viei, .Argentinei și Bulgariei. De r.- 
marcăt că reprezentativei bulgare ii e- 
cordă, credit doar agenția portughezi 
ANI. care o indică pe locul al ver.le» 
in urma R. F. Germania și Braziliei. .

în sllrșit, ca o curiozitate : în vreme 
ce tbațe agențiile naționale anchetare 
includ selecționatele -țărilor lor p+„- 
pre?jum<ivul podium de premiere. ,.H -u- 
ter” (Ațnglla) comunică o ordine oare
cum surprinzătoare ; R.F.G., Argentina, 
Iugoslavia.

TRBȘTEȚEA LUI ROCCO...
Cotat la această oră drept cel mai 

exigent ap/trenor din peninsulă, Nereo 
Rdeeo a iost întotdeauna un excelent 
interlocutor pentru ziariști, răspunzind 
eu amabilitate întrebărilor acestora. îna
inte de a pleca in vacantă, antrenorul 
ex-campioauei Italiei, A. C. Milan. + 
fost supus ținui tir încrucișat de în- 
trebăii. Iar ăl a răspuns la toate, cu 
amabilitatea, dmtotdeauna, dar parcă 
cu mai multă tristele. . .

— Un buri aritrenor — a spus Rocco 
— trebuie să fie un amestec intre un 
profesor de giăunastică, un tată, un con
fesor, un pedagog, un expert financiar 
și, bineînțeles, un specialist in 
Un asemeriea aVnestec esțe greu de gă
sit. M-ătri striăateut întotdeauna ""l 
apropii ele itiealiil de mai sus, convins 
eă factorul cel r*ai important îl consti
tuie, totuși, incripderea completă in 
propriii jucători. Aceștia, însă, nu 
în-au înțeles Întotdeauna.. .

O asemenea de&larație, urmînd ajun
gerii în finala „-Clipei cupelor", pare 
să confirme anumite zvonuri de cul-.se 
care vorbesc desprl» neînțelegerile din
tre exigentul Rocco ăi jucătorii săi, pre- 
zipînd chiar un viiwir „divorț".

întrebat dacă rtmîWe la M'lan. Ro-co 
a confirmat. Cu jumătate de glas. .

fotbal.

să mi

Dacă recentul meci Polonia — Anglia (2—0) a fost fa.vorabil gazdelor, 
rămase în plină cursă de calificare, el a fost nefericit’ pentru golgeterul 
polonez Lubanski. Acesta s-a accidentat grav, devenind' indisponibil pen
tru cîteva luni. Iată-l povestind momentul accidentului (reprodus alătu
rat) : „McFarland s-a repezit asupra mea și am căzut amîndoi în apro
pierea tușei. Mi-am dat seama că mingea n-a ieșit în aut. In aceeași 
clipă, am simțit o durere fulgerătoare în piciorul drept. întregul stadion 
se clătina, deși Uneam ochii închiși. Trebuie să fie piciorul, mi-am zis. 
doar nu s-o fi rupt... Mă durea, mă durea îngrozitor. M+am calmat abia 
spre tliui dacicrii. ccnaîatînd.. fractura. îmi., jouaeseră ghipsul-.



LA ATENA, ÎNTRECERILE PENTRU 
CUPA EUROPEI LA ATLETISM

SE DESFĂȘOARĂ IN NOCTURNĂ

• II
>4Sggffi lume

Rezultatele primei reuniuni - in numărul nostru de miine
ATENA, 30. — Sîmbătă seară au 

început pe stadionul Karaiskakis din 
capitala Greciei întrecerile prelimi- 
nare din cadrul grupei I a Cupei 
Europe." la atletism bărbați. La a- 
cest concurs își dispută șansele de 
calificare reprezentativele Bulgariei, 
României, Austriei și Greciei. In a- 
eeeis: fază a competiției se Întrec 
La Lisabona formațiile Elveției, Iu
goslaviei, Irlandei și Portugaliei, iar 
la Bruxelles, cele ale Norvegiei. Bel- 
g Olandei, Danemarcei, Islandci 

Luxemburgului.
Selecționata țării noastre. plecată 

'ir.eri dimineața din Capitală, a a- 
jur.s la Atena după 90 de minute și 
se află instalată la hotelul „Margi 
House" din Vouliagmeni, o suburbie 
a orașului, aflată la o distanță de 
20 de kilometri de centru. In după- 
amiaza aceleiași zile atleții noștri 
au luat un prim contact cu pista 
stadionului Karaiskakis, iar simbâtă 
dimineață au fost din nou convocați 
la o ședință sourtă de pregătire.

\ remea este foarte călduroasă in 
capitala Eladei și pentru ca pro
gramul concursului să se desfășoare 
în condiții cit mai bune, organiza
torii au decis ca reuniunile să în
ceapă zilnic după ora 21. Așadar 
sportivii își vor disputa șansele la 
lumina reflectoarelor.

Ultimele vești din tabăra atleți- 
lor români. In general domnește op
timismul și dorința fierbinte ca în
trecerile de la Atena/ să ofere echi
pei noastre naționalei un loc prețios 
în semifinala de la Nisa, unde sînt 
direct calificate fonjnațiile R. D. 
Germane (actuala peținătoare a 
..Trofeului . Bruno Zpuli"), Franței, 
Cehoslovaciei Și Suediei. Tînărtil

nostru derr.ifondist, Gheorghe Ghipu, 
-na din vedetele selecționatei noas
tre, nu știa slmbătâ dimineața dacă 
va alerga ambele probe (800 m și 
loOO m). In cazul că el va concura 
nume: la 800 m, forma sa foarte 
bună îi va permite, probabil, să ob
țină un rezultat bun, poate chiar 
superior recordului național. Dacă 
Ghipu va trebui Insă să ia ambele 
starturi, atunej tehnicienii noștri 
vor indica cu siguranță tânărului 
nostru alergător curse tactice, pen
tru puncte, în care performanța să 
fie trecută pe planul secund.

Intr-o bună dispoziție se află șl 
Constantin Stan, care intenționează 
să facă cu acest prilej o nouă ten
tativă asuora recordului național ia 
400 m (46.5) deținut de Puiu Tudor. 
El însă va avea de făcut la Atena 
un veritabil tur de forță, deoarece 
antrenorii. îl vor utiliza si în ștafeta 
de 4 x 400 m și. probabil, în cursa 
de 200 m. La ora închiderii ediției 
concursul este în curs de desfășura
re, astfel că rezultatele primei re
uniuni le veți afla din numărul nos
tru de miine.

Pe marginea viitorului Congres de la Varna
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WIMBLEDONUL Sl-A IMPUS DIN NOU
DREPTUL DE „VETO

RELAȚII MAI STRÎNSE

PE TERENURILE
DE FOTBAL

• In finala „Cupei Alpilor" s-au 
intîlnit formațiile elvețiene Servette 
Geneva și Lausaane Sports. Victoria 
a revenit, cu scorul de 1—0 (0—0), 
echipei Servette. Unicul punct al 
r tidei a fost marcat de Pfister, în 
*- . 50. La meci au asistat 10 000 de

Ctatori,
• Comisia, de disciplină a Uniu- 

i. ' europene’de fotbal (U.E.F.A.), în- 
tr mită la Barna, a aplicat sancțiuni 
•.■iipotriva unor jucători care s-au

scut vinovațl de abateri în cursul 
meciurilor /organizate sub egida sa. 
Pentru jocț dur și recidivă, fotbalis
tul italian^ Riccardo Sogliano (A. C. 
Milan) nu, va putea juca în partide 
a ie cupekor continentale pînă la 31 
tecembrfe 1974. Au mai fost suspen- 
4ți jucătorii Hunter (Leeds United), 
hryvers (Twente Ensahede) șl Ro- 

•r Davies (Derby County).
• In etapa a 12-a a campionatului 
"dez : Norrkbping — Aatvidaberg

; Landskroma — Oergryte 1—0 ; 
ro — Elfsbforg 2—1 ; Hammarby 
I.K. 3—0 ; Gais •— Malmo 2—3 ; 

gearden — Sirius 3—1 ; Saab — 
‘r 1—1. CJasameijt : 1. Aatvida- 
T — 23 p.- 2. Oăter — 17 p ; 3. 
dskrona —, 14 p.

PROTOCOL DE COLABORARE
SPORTIVĂ ÎNTRE U. R. S. S.

Șl POLONIA
MOSCOVA, 30 (Agerpres). — La

Moscova a fost semnat un proto
col de colaborare între organiza
țiile sportive din U.R.S.S. și Po
lonia. în afara întîlnirilor dintre 
selecționate și cluburi ale celor 
două țări, în protocol sînt prevă
zute antrenamente în comun la al
pinism, patinaj viteză, schi și 
baschet. Se vor efectua de aseme
nea schimburi de antrenori la pa
tinaj artistic, scrimă, lupte, haltere 
și călărie.

VOLEIBALISTELE POLONEZE 
ÎNVINGĂTOARE

Turneul internațional feminin de vo
lei de la Cracovia s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei Poloniei care. în 
meciul decisiv, a întrecut cu scorul 
de 3—0 (15—6. 15—6. 15—6) formația
Olandei. Pe locul trei s-a clasat selec
ționata orașului Cracovia.

NOU RECORD AL FRANȚEI 
PE 1000 m

Cu prilejul unui concurs atletic des
fășurat la Paris, sportivul francez 
Marcel Philippe a stabilit un nou record, 
național în proba de 1 000 m. cu tim
pul de 2:17,00. Vechiul record era de 
2:18,6 și aparținea din anul 1964 lui 
Jean Vadoux. Cursa de 3 000 m plat 
s-a încheiat cu victoria lui Liardet, 
cronometrat în 7:58,00. In proba mas
culină de ștafetă 4x100 m, prima echipă 
a Franței (Sarteur, Leroux, Dueasse, 
Echevin) a realizat timpul de 40,2 sec.

-------- r-----------,----------------------------------------------«---------------------------

START IN „TURUL FRANȚEI"

OLANDEZUL ZOTEMELK - PRIMUL LIDER

LONDRA, 30 (Prin telefon de la 
trimisul nostru). '

Sîmbătă la amiază mă îndreptam 
spre Wimbledon împreună cu 
Năstase. In mașină 
acuza 
spus : 
re rea 
acum 
și eu

Drumul a continuat în tăcere. Deo
dată, Năstase mi s-a adresat fără 
vre-un motiv special : „Tii minte, anul 
trecut la Wimbledon ? Aveam 4—l. 
Conduceam cu 30—0 pe serviciul lui 
Smith. Am dat acel retur reușit. S-a 
repezit la fileu, prea tirziu. Era bătut. 
Dar lemnul rachetei lui a lovit totuși 
mingea și a făcut punct, ’a 0—40, de
sigur. as fi fost eu campionul Wim- 
bledonului...". Acest monolog aproa
pe intim al lui Ilie Năstase sugera, de 
fapt, starea lui de spirit, înaintea 
jocului cu Sandy Mayer.

Meciul a început cu un preaviz, Ma
yer a făcut un prim break, după 
0—40. La 0—2, la ghemuri, Năstase a 
rezistat greu. Apoi, jocurile s-au des
fășurat într-un dialog obișnuit pe 
servicii cîștigate. Năstase dădea vizi
bile semne de 
față, de fapt, 
cu Smith, de 
atunci, Ilie a 
4—5, a făcut ... ___ __ _______ ,
respingînd șapte setbaluri ale adver
sarului. Dar setul era pierdut.

Al doilea a început cu 
log perfect, pînă cînd Ilie 
break la 2—1, pentru a 
3—1. Replica lui Mayer, 
fidel forța și tenacitatea 
cător — care l-a învins 
ultimul Forest Hills — 
diată. Năstase nici n-a 
să-și savureze breakul. 
duelurile serviciilor au 
Conduce Năstase, cu 6—5, dar 
din nou învins, de data aceasta 
prelungiri.

Tribuneje așteptau cu emoție 
treilea set. Năstase realizează 
nou un break : 2—0. Și din nou, 
plica lui Mayer se arată descuraja
toare. Ei își reintegrează avantajul în 
ghemul următor, pentru a continua 
cu replici pe cit de simple, pe atît 
de convingătoare, pe gazonul foarte 
rapid 31 Wimbledonului. Publicul, 
pînă atunci cu Năstase, a simțit po
sibilitatea unor noi emoții tari și a 
trecut treptat de partea tînărului a- 
merican. La 4—4, Mayer reușește un 
break. Năstase își adună ultimele pu
teri și răspunde cu aceeași monedă. 
Urmează : 5—5, 6—5, 6—6, 7—6 și in 
final, 8—6. Publicul jubilează, între- 
văzînd continuarea unei lupte ce de
venise pasionantă. Dar Năstase este 
din ce în ce mai obosit, Mayer joacă 
precis, matematic. Deși european de 
origine, Ma>er și-a însușit multe din 
atuurile jucătorilor din familia lui 
Stan Smith.

Setul patru păstrează aceeași fizio
nomie. Năstase greșește retururi, 
pierzînd cele mai multe puncte 
acest moment al jocului. Starea 
de oboseală este subliniată și de 
gularități în execuții. Ghemuri 
cîte 4 „ași" sînt urmate de altele 
duble-greșeli la serviciu și chiar 
„greșeli de picior" sancționate cu 
prea multă pedanterie de arbitrii en
glezi. De cealaltă parte a fileului, in 
schimb, Mayer continuă imperturb'i-

Hie 
era cald. Năstase 

o durere la omoplat. Mi-a 
,.Nu mai știu de unde vine du- 
asta. Probabil că s-au adunat 
toate. In sfârșit. tam impresia 
că sint obosit.

nu; 
Năstase mi s

iv special

oboseală. 11 aveam în 
pe Năstase din meciul 
la București. Ca și 
încercat să reziste. La 
față încă un moment,

același dia- 
a reușit un 
ajunge la 

exprimînd 
acestui ju

pe Kodes la 
a fost ime- 
avut timp 

Egalitate. Și 
fost reluate, 

este 
în

al 
din 
re-

în 
lui 

ire- 
cu 
cu

HAGA, 30. — Sîmbătă, la ora
prînzului, din fața cazinoului stațiu
nii balneare Scheveningen, din a-
propierea capitalei Olandei, s-a dat
startul în cea/' de-a 60-a’ediție a Tu
rului ciclist al Franței. Cursa a fost 
deschisă cu o etapă-prolofi, contra- 
cronometru individual, avînd scopul 
de a face o crimă departajare în 
rîndul ceior 158 concurent!, pentru 
clasamentul general.

Pe cei 7,800 km ai circuitului, 
cel mai rapid timp a fost; realizat 
de un olandez, Joop Zoteiaelk — 
cronometrat în 9:58,37 — îmbracă 
tricoul galben. Al doilea timp — 
9:59,17 aparține ultimului plecat în 
cursă, asul francez Haymond Pouli- 
dor. Pe următoarele locuiți Jruntașe

s-au clasat : Jessus Manzarique (Spa
nia) — 9:59,18 ; Herman Van Sprin- 
gel (Belgia) — 9:59,74 ; Luis Ocana 
(Spania) 10:00,56 ; Georges Pintens 
(Belgia) — 10:00,59 etc.

Viitoarea etapă — prima în or
dinea programului — se aleargă în
tre Haga și St. Nicolas (Belgia) fiind 
împărțită în două semi-etape, ou o 
distanță totală de 208 km.

După cum s-a mai anunțat, ac
tualul traseu al Turului Franței nu
mără 20 de etape, totalizînd aproape 
4 000 km. In cursul acestora vor fi 
escaladate nu mai puțin de 29 de 
vîrfuri din munții Alpi, Pirinei și 
din Masivul central. Cursa Se va 
încheia la 22 iulie, La Paris.

Petre Ca man, utilizînd o 
mare șa/isă de a finaliza 
adversaj.ul său se apără.

„cheie" la picior și un simplu Nelsson. are o 
tușul, in partida cu Aii Mehmed (Turcia), dar 
In final, luptătorul român ciștigă la puncte

„CUPA ZIARULUI SPORTUL" 

LA CICLISM PE PISTĂ
(Urmare din pag. 1)

prezenți la start au rămas rînd pe 
rînd (eliminare la două ture) o serie 
de concurenți în care antrenorii își 
puneau speranțe, continuînd în 
schimb alții, mai puțin vizați ca fa- 
voriți. Ultimii trei au fost ceho
slovacii Jaroslav Blaha, Jiri Miku- 
lika și românul George Negoescu. 
Firesc, cei doi colegi de echipă âu 
făcut tactică comună și și-au asi
gurat victoria.

Rezultate tehnice:

1 000 m cu start de pe loc: 1. DI- 
MO ANGHELOV (BULGARIA) 
1:09,5; 2. Anton Neagoe (România)

1:10,8; 3. Istvan Szilr (Ungaria) 
1:10,9; 4. Ștefan Laibner (România) 
1:11,3; 5. Petre Dolofan (România) 
1:11.7; 6. Gyula Takacs (Ungaria) 
1:12,2;

Urmărire individuală (4 000 m):
1. LA JOS HOBOR (UNGARIA);
2. M. Ferfelea (România); 3. J. Ada- 
mek (Cehoslovacia); 4. V. Budakov 
(Bulgaria).

Eliminare: 1. JAROSLAV BLA
HA (CEHOSLOVACIA); 2. Jiri Mi- 
kulika (Cehoslovacia); 3. George Ne- 
goescu (România).

Astăzi, în ultima zi a întrecerilor, 
sînt programate, de la ora 9, pro
bele de viteză (eliminatorie), cursă 
italiană și semifond.

bil. La 4—‘j, urmează ultimul ghem, 
a cărui fizionomie sugerează profilul 
întregului meci. Servește Mayer. 15—0, 
pe un cros slab al lui Ilie. 15—15 cu 
un passing reușit. 30—15, retur în fi
leu. 30—30, greșeală elementară a lui 
Mayer. 30—40 pe un cros extraordinar 
al lui Năstase, una din puținele sale 
realizări tehnice reușite in acest set. 
Dar 40—10, voie perfect al america
nului. Avantaj Mayer, pe o minge 
trimisă afară de Năstase. In sfîrsit. 
mingea finală, exprimînd și ea tot 
tocul : retur in partea de jos a fileu 
lui, cădere totală a lui Năstase.

La ieșirea de pe teren, un ziarist 
elvețian spunea cu voce tare : „Năs
tase a jucat Ia fel ca la București, în 
finala Cupei Davis. Din cind în cind 
marile vedete obosesc. Ele întîrzie 
aproape întotdeauna să-și ducă ma
șina la revizie. Și surprizele devin 
logice !“

Ilie Năstase pierde în această zi de 
sfîrșit de iunie a doua sa iluzie. 
Anul trecut, această iluzie s-a numit 
Cupa 
mește 
faptul 
forță, 
curs netericit de împrejurări, printre 
care acea întindere musculară sur
venită în finala de sîmbătă, cu Tay
lor, la Queens Club, poartă aceleași 
antecedente. Ea vine mereu după un 
mare succes, după triumfuri. După 
Forest Hills, anul trecut. După Ro
lland Garros și Foro Italico, acum. în 
ambele cazuri obstacolele s-au dove
dit insurmontabile. Ilie Năstase stră
lucește în tenisul mondial doar 
atunci cînd se află pe culmile formei 
sale sportive. Orice dereglare a a- 
cestui perfect sistem funcțional, face 
din Năstase un jucător supus legilor 
prozaicului cotidian.

Davis. Anul acesta, ea se nu- 
Wimbledon. Surprinzător este 
că această evidentă scădere de 
aug/’.mentată acum de un con-

Jimmy Connors, unul din favoriții 
turneului

Uie Năstase, acest om extraordinar 
de pur, a resimțit — din cite mi-am 
dat seama — și povara acelui duel 
de interese care a. precedat acest 
Wimbledon ’73. Deși a fost conștient 
de faptul că a procedat ca un snortiv 
adevărat, el s-a arătat mereu obsedat 
de realitatea sciziunii intervenite în 
tenis. Și astfel Wimbledonul a deve
nit pentru el un concurs în care nu 
avea decît de pierdut.

Ceea ce s-a și întîmplat în această 
foarte triștă zi din viața marelui nos 
tru campion.

loan CHIRILA

V

PRIMA MARE SURPRIZĂ: NĂSTASE
ELIMINAT IN OPTIMILE DE FINALA!

LONDRA, 30 — Prima mare sur
priză a campionatelor internaționale 
de tenis ale Angliei a fost furnizată 
de tînărul iueător american Sandy 
Mayer, în vîrstă de 20 ani, originar 
din Wayne (New Jersey), care l-a 
eliminat pe primul cap de serii al 
probei de simplu, campionul român 
Ilie Năstase. Scorul partidei : 6—4, 
8—6, 6—8, 6—4 pentru Mayer. Un 
alt rezultat-surpriză îl are ca autc-r 
pe indianul A. Armitraj, învingător 
cu 7—5, 8—9, 6—3. 6—4 asupra aus
tralianului Owen Davdison, cap de 
serii nr. 7. Iată și celelalte rezultate 
ale ODtimilor de finală : Fassbender 
(R.F.G.) — Pohmann 
7_5, 6_3 . Metreveli (U.R.S.S.) 
Feaver (Anglia) 8—6, 
Connors (S.UA..) —
6—3, 6-4. 6—2 ; Borg (Suedia) —
Barany (Ungaria) 6—3, 6—2, 6—8, 5—7. 
6—1 ; Taylor (Anglia) — McKinley 
(S.U.A.) 6—1, 7—5, 6—8. 7—5 ; Kodes 
(Cehoslovacia) — Mukerjea (Indial 
t—4. 3—6, 6—4. 6—3.

Nici o surpriză în turneul feminin, 
în schimb, unde cele 8 favorite s-au 
calificat pe locurile lor de tablou,

(R.F.G.) 6-2,

6—4, 6—1 ;
Milton (R.S.A.)

pentru sferturile de finală. Iată 
zultatele i Margaret Court (Australia)
— Glyn Coles (Anglia) 6—4, 6—1 :
Olga Morozova (U.R.S.S.) — Ingiid 
Bentzer (Suedia) 7—5, 6—1 ; Chris
Evert (S.U.A.) — Janet Young (Aus
tralia) 6--3, 3—6, 8—6; Rosie Casals 
(S.U.A.) Kris Kemmer (S.U.A.) 
6—3, 6—3 ; Virginia Wade (An
glia) — Franțoise Durr (Franța) 
4—6, 6—4, 7—5 ; Evonne Goolagong 
(Australia) — Patti Hogan (S.U.A.) 
6—0, 6—1 ; Kerry Melville (Austra
lia) — Peggy Michel (S.U.A.) 6—2, 
3—6, 6—4 ; Billie Jean King (S.U.A.)
— Lesley Hunt (Australia) 6—1, 5—7 
6-0.

La dublu mixt, în primul lor 
meci, încheiat tîrziu în seara de vi
neri, Ilie Năstase (România) și Ro. 
semary Casals (S.U.A.) au dispus cu 
8—6, 6—2 de Bjorn Borg—Henriet 
Anliot (ambii Suedia).

re

NOI NUME PE LISTA SUSPENDAȚILOR
LONDRA, 30. — Federația engleză 

de tenis a hotărît să suspende, pe 
termen nelimitat, , 
Mark Cox, Graham 
raid Battrick, pentru 
fi retras din turneul 
don. Ei nu au drept 
un concurs care se 
teritoriul Marii Britanii.

★
în legătură cu suspendarea, de că

tre Federația Italiană de tenis, a ju
cătorilor Adriano Panatta și Paolo 
Bertolucci, secretarul general al 
F.I.L.T., Basil Reay, a declarat ; 
„Nu sînt deloc surprins de hotărî-

pe jucătorii săi 
Stilwell și Ge- 
faptul de a se 

■de la Wimble 
de joc la nici 
desfășoară pe

rea federației italiene. Panatta și 
Bertolucci sînt legați prin contract 
eu federația țării lor, care le-a ce
rut să joace la Wimbledon, indife
rent de poziția Asociației jucătorilor 
profesioniști (A.T.P.). La rîndul său, 
fostul campion italian, Nicola Pie- 
trangeli, a spus : „Panatta și Ber
tolucci aveau obligația să respecte 
hotărîrea federației italiene și să 
participe la turneul de la Wimble
don. Această suspendare va pune 
insă serioase probleme in alcătuirea 
echipei Italiei pentru meciurile din 
Cupa Davis".

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE
(Urmare din pag 1)

de

cu 
în 
cu

mai experiența și voința l-au aju
tat pe campionul olimpic să cîștig'e 
această întrecere, detașîndu-Ee 
adversar numai cu două puncte. 
Victor Dolipschi, medaliat 
„bronz” la J.O., ne-a dat emoții 
prima repriză a partidei sale
Hans Hohndorf (R.D.G.). în primul 
minut. Dolipschi a fost fixat lâ par
ter și, deci, condus cu un punct. 
Cîteva secunde mai tîrziu, el a prins 
excelent priza pentru turul de cap 
și a executat impecabil procedeul, 
ducîndu-1 pe Bohndorf direct cu u- 
merii pe saltea.

★
După disputarea meciurilor din 

primele două zile la lupte libere, 
toți specialiștii apreciau că între
cerile din cadrul acestui stil vor 
fi dominate și în final de luptătorii 
iranieni. Dintre sportivii români nu
mai doi aveau mari șanse să ocu
pe primul loc la categoriile lor: 
Enache Panaite (la 100 kg) și La- 
dislau Simon (la +100 kg). Dintre 
ceilalți mai păstrau unele speranțe 
doar Petre Contan (62 kg) și Va- 
sile Iorga (82 kg). Dar, pentru a-și 
putea înscrie numele pe lista cîș- 
tigătorilor ei trebuiau să depășeas
că adversari de recunoscută valoa
re în arena internațională. Petre 
Coman îl întîlnea pe turcul Aii 
Mehmed, iar Vasile Iorga pe Adolf 
Seger (R.F.G.) — medaliat cu bronz 
la J.O. și campion european la ulti
mele două ediții. Coman a luat 
conducerea din primele secunde ale 
luptei, cind a reușit două fixări 
consecutive. Dar, la o nouă acțiune 
ofensivă a luptătorului român, el 
este contrat, dus în „pod" și evită 
tușul numai cu mari eforturi. în 
acest mod Mehmed a redus handi
capul (4—3). în continuare, lupta 
a devenit dramatică, dar Coman a 
acumulat puncte prețioase. Spre fi
nalul duelului, Coman se resimțea 
după eforturile depuse și se părea 
că va 
și un avertisment. Cu o dîrzenie 
demnă 
totuși,

Vasile Iorga a primit decizia de 
învingător la puncte în urma unui 
meci extraordinar, care a ridicat în 
picioare întreaga asistență, nu îna
inte de a fi fost condus cu 2—0 
de către Seger, în primul rund. Si

ceda, primind în acest timp

de toată admirația a reușit, 
să obțină victoria la puncte.

ÎNTRE C.1.0. Șl CELELALTE
ORGANISME SPORTIVE

Opiniile unor personalități din lumea sportului : LORDUL KILLANIN, 
președintele C.I.O., G. ONEȘTI, coordonatorul C.N.O. și R. RUSSEL, fost 
purtător de cuvint al Federațiilor internaționale pe lingă C.I.O.

tetelor Olimpice Naționale. „C.N.O. 
au fast totdeauna niște protagoniste 
ale mișcării olimpice mondiale — a 
răsouns G. Onești. Deci ele se inte
resează de tot ceea ce le atinge și 
acest lucru este valabil atît pentru 
cele care au răspunderi in conduce
rea mișcării olimpice din tara lor 
cit și pentru cele mai de curind con
stituite. Temele Congresului sînt foar
te importante. In special prima (n. r. 
Mișcarea olimoică modernă si pers
pectivele de dezvoltare in viitor) și 
a treia (n. r. Schițarea viitoarelor 
Jocuri Olimpice).

„Credeți că rolul contemporan al 
C.N.O. va fi mai bine formulat în 
cadrul Congresului ?“ — a mai fost 
întrebat G. Onești care a răspuns 
cele ce urmează l „Cred că va fi un 
moment important în această privin
ță. Este vorba de reuniunea C.N.O. 
care va avea Ioc la 29 și 30 septem
brie, tot la Varna, și care va trata 
despre colaborarea între C.N.O.-uri 
într-o formă care să nu contravină 
tradițiilor Mișcării olimpice și nici 
Federațiilor sportive internaționale"

Este bine cunoscut faptul că miș
carea olimpică mondială se află in 
fața unui eveniment deosebit de im
portant : se reia vechea tradiție a 
Congreselor olimpice, 
îndelungată — 43 de. ani — factori 
de răspundere ai activității sportive 
de pe toate continentele vor dezbate 
laolaltă problemele actuale cu care 
este confruntat acest amplu fenomen 
social — sportul.

Programat la Varna, între 30 sep
tembrie și 4 octombrie, Congresul O- 
limpic preocupă în cea mai mare 
măsură nu numai pe organizatori, 
dar și pe exponenții marilor organis
me sportive internaționale : Comite
tul Internațional Olimpic, Comitetele 
Naționale Olimpice (C.N.O.) ca și Fe
derațiile sportive internaționale (F.I.). 
Preocupările acestora, dezideratele 
care îi însuflețesc, sînt reflectate în 
răspunsurile pe care trei personali
tăți importante din lumea sportului, 
lordul Killanin președintele C.I.O., 
Giulio Onești, coordonatorul C.N.O. 
și col. R. Russel, președintele Fede- 

' rației internaționale de box amator, 
au binevoit să le acorde revistei Co
mitetului olimpic bulgar. Pentru in
teresul pe care îl prezintă redăm 
noi aceste opinii cititorilor noștri.

Și
F. I. DORESC O

MAI STRÎNSĂCOLABORARE

PREȘEDINTELE C.I.O. : 
CONGRESUL — O ÎNLESNIRE

întrebat dacă este de părere că a- 
cest Congres va duce la o legătură 
mai strînsă între C.I.O. și C.N.O., 
lordul Killanin a răspuns : „Contac
tul dintre C.I.O. și C.N.O. a fost con
stant și susținut. Comitetele Națio
nale Olimpice insistă totuși pentru o 
colaborare și mai strînsă. Este foarte 
probabil, așadar, că apropiatul Con
gres va constitui o înlesnire în rea
lizarea acestui proces. Totuși dificul
tatea majoră — și aceasta este > ăre- 
rea a numeroși membri ai C.I.O. ca 
și ai C.N.O. — rezidă în faptul că 
există deosebiri considerabile între 
condițiile existente, de la un conti
nent la altul, de la o țară la alta. 
Dacă toate Comitetele Naționale O- 
limpice ar fi fost constituite în con
formitate cu regulamentul C.I.O. n-ar 
mai fi survenit o serie de probleme".

Referitor la faptul că Congresul 
de la Varna ar putea deschide ca
lea pentru adaptarea unor probleme 
olimpice la cerințele actuale, preșe
dintele C.I.O. a opinat că acest 
cru este posibil „dar, în decurs 
cîțiva ani"

lu-
df*

G. ONEȘTI DESPRE
ROLUL C.N.O.

In calitatea sa de coordonator ... 
C.N.O., Giulio Onești a fost rugat 
să-și spună părerea asupra interesu
lui pe care îl suscită temele Con
gresului printre reprezentanții Comi-

al

astfel, el a adus cea de-a patra 
vivtorie românească la „libere".

CLASAMENTE FINALE

LUPTE GRECO-ROMANE

Cat. 48 kg. : 1. CONSTANTIN
ALEXANDRU (România), 2. F, Se
res (Ung.), 3. I. Gibu (Rom.) ; cat. 
52 kg : 1. NICU GINGA (Româ
nia), 2. I. Doncsecz (Ung.), 3. S.
Czestar (Pol.): cat. 57 kg: 1. MARIN 
DUMITRU (România), 2. M, Boțilă 
(Rom.), 3. I. Szonyi (Ung.) ; cat. 62 
kg : 1. ION PĂUN (România). 2. J. 
Akbar (Iran), 3. A. Szabo (Rom.) ; 
cat. 68 kg : 1. CORNEL VÎRTOSU 
(România). 2. V. Kuzmin (U.R.SS.), 
3. C. Lucacela (Rom.) ; cat. 74 kg : 
ADRIAN POPA (România), 2. I. 
Enache (Rom.), 3. M. Vlad (Rom.) ; 
cat. 82 kg : 1. MOMIR PETKOVICI 
(Iugoslavia). 2. F. Fritzsche (R.D.G.), 
3. S. Szponar (Pol.) ; cat. 90 kg : 1. 
DIETER HEUER (R.D.G.). 2. N. Ne
gul (Rom.), 3. V. Fodorpataki (Rom.); 
cat. 100 kg : 1. NICOLAE MARTI- 
NESCU (România), 2. Z. Ghara 
(Ceh.), 3. A, Bucov (Rom.) : cat. 
+100 kg : 1. VICTOR DOLIPSCHI 
(România), 2. I. Rovnjaj (Ung.), 3. 
H. Bohndorf (R.D.G.)

LUPTE LIBERE

C i. 48 kg : 1. ALIASGHAR ES- 
LAMI (Iran), 2. I. Arapu (Rom.). 3. 
A. Neagu (Rom.) ; cat. 52 kg : 
1. VAEZI DARIUSH (Iran), 2. P. 
Cearnău (Rom.). 3. A. Aii Riza 
(Turcia) ; cat. 57 kg : 1 MEHSEN 
FARAHVASAH (Iran). 2. Gh. Do- 
bronel (Rom.), 3. J. Ramos (Cuba) ; 
cat. 62 kg : 1. PETRE COMAN (Ro
mânia), 2. H. Stahr (R.D.G.), 3. S. 
Mehmcț (Turcia) : cat 68 kg : 1. 
IRGARG SEVKET (Turcia), 2. 
H. Horrami (Iran), 3. M. Garmak 
(Turcia) ; cat. 74 kg : 1. MANSOUR 
BARZEGAR (Iran), 2. T. Pancă 
(Rom.), 3. F. Hempel (R.D.G.) ; cat. 
82 kg : 1. VASILE IORGA (Româ
nia), 2. A. Seger (R.F.G.). 3. 
Uzun (Turcia) ; cat. 90 kg : 
HORST STOTTMEISTER (R.
Germană). 2. P. Kurczewski (Pol.), 
3 G Spindler (R.D.G.) ; cat. 100 
kg : 1. ENACHE PANAITE (Ro
mânia), 2. S. Sokhte (Iran), 3. St. 
Morcov (Rom.) ; cat. +100 kg : 1. 
LADISLAU SIMON (România), 2. 
E. Filabi (Iran). 3. K. Bachmann 
(Elveția).

M.
1.

D.

și dialogul cu col.Iată, în final 
R. Russel :

— Federațiile 
partenerele prioritare ale C.I.O. Con
siderați că ele simt nevoia 
laborări și mai strînse cu 
ganism ?

— Categoric că da. Eu 
în 1952, inițiatorul unor reuniuni con
sultative între reprezentanții F. I. și 
ai Comisiei executive C.I.O. Timp de 
16 ani am convocat aceste reuniuni 
fiind totodată purtătorul de cuvînt 
al Federațiilor internaționale pe lin
gă C.I.O. Dar aceste reuniuni aveau 
un caracter pur consultativ și no se 
încheiau cu hotărîrî. Unele F. I. nu 
au fost de acord cu acest aranjament 
și au format în 1068 Adunarea gene
rală a F. I. (A.G F.I.) care s-a conso
lidat între timp. Deși această forma
ție nu cuprinde toate Federațiile in
ternaționale, ea ar putea să contribuie 
la stabilirea unor legături mai strîn
se cu C.I.O. Mai înainte, F. I. își 
expuneau punctul lor de vedere refe
ritor la diferite probleme de actuali
tate în fața Comisiei executive C.I.O. 
căreia îi prezentau și propuneri con
crete. Răspunsul pe care il primeam 
totdeauna era că problemele ridicate 
vor fi examinate de C.I.O. Cu re
gret trebuie să spun că noi nu eram 
decît rareori informați asupra cursu
lui pe care îl luau 
tre. Sper, deci, că 
schimba în viitor, 
mult — și în mod 
— să aibă relații 
C.I.O.

internaționale sînt

unei co- 
acest o?

am fost.

propunerile noas- 
lucrurile se vor 

F. I. țin foarte 
cu totul justificat 
mai strînse cu
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organizare a Jocu- 
de la Montreal a

In cadrul recentului concurs atletic de la Helsinki, atletul finlandez 
Hannu Siitonen s-a situat din nou în fruntea aruncătorilor de suliță, cu 
performanța de 89,54 m. El a lăsat în urmă pe campionul sovietic Janis 
Lusts (87,44 m) și pe un alt sulițaș finlandez, Jorma Kinnunen (84,34 m). 
De menționat că Siitonen are la activ o aruncare de 93,90 m. la numai

18 cm de recordul mondial al vest-germanului Klaus Wolfermann 
Foto : LEHTIKUVA

LAUSANNE,
Comitetul de 
rilor olimpice 

. prezentat Comisiei executive a CIO 
„schița" de program a Olimpiadei 
de vară din anul 1976.

Festivitatea de deschidere ar ur
ma să se desfășoare sîmbătă 17 iu
lie, iar eeremonia de închidere du
minică 1 august. Iată datele pro
puse pentru disputarea întrecerilor 
diferitelor discipline sportive cu
prinse în programul Jocurilor de 
la Montreal : atletism (23—31 iu
lie), canotaj (18—25 iulie), baschet 
(18—28 iulie), bo»j, (18—31 iulie), 
caiac-canoe (28—31 iulie), ciclism 
(probele de șosea : 18 și 27 iulie ;
probele de pistă: 20—24 iulie), 
scrimă (20—30 iulie), fotbal (18—31 
iulie), gimnastică (18—23 iulie), 

handbal 
hochei pe iarbă

TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Cu prilejul unui concurs de natație des
fășurat la Santa Clara s-au remarcat 
cîțiva înotători americani între 12 și 17 
ani, care au repurtat victorii încheiate 
cu rezultate de valoare. înotătoarea 
Heather Greenwood, in vîrstă de 16 ani, 
a cîștigat toate probele feminine la sti
lul liber Ea a realizat 59.7 la 100 m, 
2:07 la 200 m și 4:32,2 la 400 m. Fratele 
ei. Mark (17 ani), s-a impus în proba 
de 100 m liber, obținînd timpul de 55.3 
și a cîștigat cursa de 200 m liber în 
1:56,3.
W
In prima zi a turneului feminin de bas
chet de la Gdansk, selecționata secundă 
a Poloniei a învins cu scorul de 52—47 
(24—28) formația maghiară MTK Buda
pesta. ‘într-un alt joc, prima reprezen
tativă a Poloniei a surclasat cu 99-39 
(51—26) o selecționată locală.

Marele premiu automobilistic de 
za (formula 2), contînd pentru 
natul european, a fost cîștigat 
gătorul englez Roger Williamson. El a 
parcurs 231 km în lh 09:05. Pe locurile 
următoare s-au clasat Patrick Depailler 
(Franța) — lh 09:22 și Jacques Coulon 
(Franța) — lh 10:22.
O
La Lisabona se desfășoară campionatele 
europene de golf pe echipe (masculin). 
Iată principalele rezultate înregistrate 
în primele două zile : Scoția — R. F. 
Germania 7—0; Anglia — Olanda 5—2 ;

Spania — Franța 5—3; Suedia — Elveția 
4—3; Belgia — Islanda 7—0.
■
Marele premiu ciclist disputat la Ascoli 
Piceno (Italia), a fost cîștlgat de rutie
rul italian Valter Riccomi, care l-a în
trecut la sprint pe belgianul Eddy 
Merckx. învingătorul a fost cronome
trat pe distanța de 126,600 km in 3h 
08:00.

In cadrul turneului de hochei pe iarbă 
de la Kuala Lumpur s-a disputat me
ciul dintre selecționatele Australiei și 

Sportivii australieni au ter- 
scorul de 2—1

Japoniei.
minat Învingători cu 
(1-0).

la Mon- 
campio- 
de aler-

A luat sfîrșit turneul
Bulgariei" la baschet ________ _______
a fost cucerit în acest an de formația 
Akademik sofia, care va reprezenta 
Bulgaria în viitoarea ediție a compe
tiției europene „Cupa Cupelor”.

final al „Cupei 
feminin. Trofeul

Cu o rundă înaintea încheierii turneu
lui de șah pe echipe de la Gstaad 
(Elveția), pe primul loc în clasament 
se află formația R.F. Germania, cu 15 p, 
urmată de Anglia și Danemaita, cîte 
14V2 p. Rezultate înregistrate în runda a 
6-a : Olanda — Elveția 2—1 (1); Austria 
— Anglia l’/t—iy2 ; Spania — Italia 
2’/t—îVj-, r. f. Germania — Danemarca 
2V«—1« 3 p.

haltere (18—27 iulie),
(23—31 ■■■:,
(18—31 iulie), lupte (18—29 iulie), 
judo (26—31 ’ ” „ ' : ,2: 22
iulie), polo pe apă (18—28 iulie), 
sărituri în apă (20—28 iulie), pen
tatlon modern (19—23 iulie), călă
rie (20 iulie — 1 august), tir 
(18—24 iulie), tir cu arcul (27—30 
iulie), volei (18—30 iulie), yachting 
(19—28 iulie).

Majoritatea acestor date au fost 
deja aprobate de federațiile in
ternaționale -ale respectivelor ra
muri sportive.

iulie),

iulie), înot (20—28

„CURSA" FITTIPALDI

STEWART CONTINUĂ I

„Marele premiu al Franței" la 
automobilism, cea de-a 8-a probă 
a campionatului mondial al pilo- 
ților de formula I, se desfășoară 
astăzi, p© circuitul de la Castellet. 
întrecerea se va disputa pe dis
tanța de 314,200 km.

în prezent, în clasamentul cam
pionatului mondial (formula I) 
conduce Emerson Fittipaldi cu 41 
puncte, secundat de Jackie Ste
wart — 39 puncte.

CALIFICĂRILE PENTRU 
DIVIZIA A LA BASCHET 

FEMININ

ATLETICO BILBAO 

A CÎȘTIGAT „CUPA SPANIEI"
BRAZILIA — SCOȚIA

1—0 LA FOTBAL

CLUJ, 30 (prin telefon). Turneul 
calificare pentru divizia A la baschet 
feminin a continuat prin meciurile dis
putate azi (n.r. : ieri), încheiate 
mătoarele rezultate : Sănătatea 
Mare — Inst. Pedagogic Tg. 
85—05 (58—29), Voința Tg. Mureș 
talul Salonta 68—42 (28—22).

de

cu ur- 
satu 

Mureș 
— Me-

Cupa Spaniei la fotbal a revenit anul 
acesta echipei Atletico Bilbao, care 
cucerește pentru a 22-a oară trofeul, 
în finala disputată la Madrid, în pre
zența a 70 000 de spectatori, Atletico 
Bilbao a învins cu scorul de 2—0 (1—0) 
formația Castellon. Golurile au fost 
înscrise de Arleta (mln. 26) și Zubiaga 
(min. 53).

La Glasgow, în penultimul meci 
al turneului lor european, fotbaliș
tii reprezentativei Braziliei au cîști
gat . cu 1—0 (1—0) în fața echipei 
Scoției. A înscris Johnstone (auto
gol) în min. 33. Ultimul meci al 
brazilienilor este programat miercu
rea viitoare, la Dublin, în compa
nia reprezentativei irlandeze.

S.UA

