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Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973 a trasat drept sar
cină Consiliului Național pentru Educație 

Fizică și Sport ca, împreuna cu instituțiile de stat 
și organizațiile obștești cu atribuții în acest dome- 
niu de activitate, să inițieze o competiție de masă 
cu caracter republican, adresată pionierilor, elevi
lor, studenților, militarilor, tinerilor muncitori și 
țărani, care să înceapă în unitățile de bază ale 
mișcării sportive, să cuprindă etape comunale, oră
șenești, județene și interjudețene, incheindu-se, la 
fiecare 2 ani, cu finala pe țară.

Ideea urmărită în documentul de partid era, 
fără îndoială, aceea de a oferi ÎNTREGULUI TI
NERET .posibilitatea de a se întrece intr-un con
curs de durată, avînd un caracter de regularitate 
și deținînd meritul indiscutabil de a crea emulație 
și interes în rîndul maselor.

în spiritul stilului de muncă recomandat în do
cumentul de partid, acela al unei colaborări per
manente cu organele și organizațiile adiacente 
mișcării sportive, a fost alcătuit un colectiv format 
din reprezentanți ai C.N.E.F.S., U.G.S.R.. U.T.C„ 
U.A.S.C.R.. C.N.O.P., U.C.E.C.O.M., f.N.C.A P.,

M.A.N. și M.I., care — după ce a consultat un larg 
cerc de specialiști, din diferite domenii de activi
tate — a elaborat regulamentul competiției, publi
cat integral în pagina a 2-a a ziarului nostru.

Profesorii de educație fizică, antrenorii și in
structorii, tehnicienii mișcării sportive sînt invitați 
ca, pînă la 1 august 1973, să-și spună părerea asu
pra lui, să sugereze eventualele îmbunătățiri ce i 
se pot aduce, comuuicind punctul lor de vedere 
Secției organizare-control a C.N.E.F.S. sau redac
ției ziarului „Sportul".

Proiectul de regulament, prezentat Biroului Exe-

cutiv al C.N.E.F.S., a fost completat, în redactarea 
sa finală, cu observațiile și propunerile tuturor 
organelor și organizațiilor cu atribuții în domeniul 
sportului, existînd un acord unanim asupra lui.

Apreciem că noua competiție sportivă de masă, 
eu caracter republican, răspunde cerințelor Hotă- 
rîrii, fiind concepută — din punct de vedere al 
conținutului și structurii sale — ca o largă acțiune 
de masă pentru copii și tineret, adresindu-se tutu
ror celor care nu sînt legitimați intr-o grupare 
sportiva. Ea reușește să realizeze o mai bună des
fășurare a întrecerilor sportive de masă, pe grupe 
de vârstă și pe ocupații, inlaturind, în același timp, 
paralelismul existent intre diferitele acțiuni care 
se adresau acelorași colectivități. în formula pro
pusă. competiția de masă cu caracter republican 
înglobează unele manifestări cu caracter tradițio
nal. existente în prezent („Cupa tineretului de la 
sate", „Săniuța de argint*, „Voințladele", cupe ale 
sindicatelor ș a.), realizindu-se o întrecere de am
ploare, cu un pronunțat caracter unitar.

Ramurile de sport cuprinse in programul ei cu
nosc o largă râspindire in rindurile copiilor și ti
neretului. sint accesibile categoriilor de virstă res
pective, nu ridică probleme prea complicate, le
gate de instruirea participanțUor, se pot desfășura 
— in general — pe tot cuprinsul țării și dispun de 
condițiile materiale necesare.

în sfîrșit, competiția nu aduce perturbări în des
fășurarea normală a întrecerilor interne prevă
zute în calendarul sportiv central.

Ținind seama de toate acestea, putem nutri spe
ranța fermă că ea va cunoaște o mare popularitate, 
va înregistra un succes deplin, va constitui, de-a 
lungul anilor, un nesecat rezervor de talente pen
tru sportul de performanță românesc.

«

Centrul de tenis pentru copii al clubului Steaua desfă șoară o laborioasă activitate printre micii 
sportului alb din Capitală. Aici își încep drumul spre viitoarele succese mul fi prichindei care visează la glo 

ria lui Ilie Năstase. De pregătirea lor se ocupă antrenorul Dumitru Viziru

Foto i Tfteo MACARSCHI

Vineri, 6 iulie a. c., a avut loc A- 
dunarea generală a Comitetului O- 
limpic Român, la care au participat 
membri ai C.O.R., reprezentanți ai 
unor organizații și instituții cu atri
buții in domeniul sportului, antre
uri, sportivi fruntași, alți invitați. 
^Adunarea generală a ales ca pre
ședinte al C.O.R. pe general loco
tenent Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al C.N.E.F.S., iar ca vice
președinți pe conf. dr. Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S., ing. Lia Ma- 
noliu, campioană olimpică. Miron 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., Ale
xandru Siperco, membru C.I.O. pen
tru România, și Ion Tulpan, pre
ședintele Federației române de 
baschet, care constituie Biroul C.O.R. 
Din Birou mai fac parte Anghel

Vrabie, secretar general al C.O.R. 
și Ion Păun, secretar general 
junct. De asemenea, au fost coop
tați noi membri ai COR : repre
zentanți ai organizațiilor cu atribu
ții in domeniul sportului de pec- 
formanță, maestre emerite ale spor
tului, alți specialiști.

In continuare, general lt Marin 
Dragnea a prezentat .Programul de 
pregătire pentru Jocurile OL mp; ce 
din anul 1976". întocmit pe baza 
Hotăririj Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice ți sportului, 
program prevede obiectivele
cipale ale pregătirii în vecerea par
ticipării la J.O. din 1976. sarcinile 
ce revin C.O.R. și federaților spor-

l

sportul românesc să f:e reprezen
tat la un înalt nivel valeric.

La punctul următor ai ordine: de 
zi. conf. dr. Emil Ghibu a prezen
tat o informare asupra stadiului 
pregătirii sportivilor selecționați in 
lOtUTÎle O-—- •• p.CC. Ici j -Lâ «a .că 
mului an al ciclului olimp;c 1973 
1976

Part;c;panții 1a dezbateri au su
bliniat neces.tatea concentrării e- 

in vederea desfășurări; 
~.se munci poîiticG-ideolo- 
tei activități susținute de 
a sportivilor selecționați 

in loturGe olimpice. pentru realiza
rea integrală a obiectivelor propuse.

aces'
J - —Iu* xîlor
unei in tec
gice și un
pregiaure

UN MARE EVENIMENT SPORTIV AL AMLLI
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100 DE SPORTIVI Al CLUBULUI STEAUA
VOR PARTICIPA LA SPARTACHIADA
DE VARA A ARMATELOR PRIETENE

I

Carol Corbu va fi unul dintre ma
rii protagoniști ai întrecerilor atle

tice din cadrul Spartachiadei

Una dintre cele mai mari com
petiții sportive alg acestui an post- 
olimpic o constituie Spartachiada de 
vară a armatelor prietene. Intrată în 
tradiție, această competiție — care 
are loc din 4 în 4 ani — se află 
acum la cea de a treia ediție, care 
so va desfășura între 2—11 septem
brie în mai multe orașe din Ceho
slovacia (Fraga, Olomouc, Brno, 
Eanska—Bistrica, Bratislava, Trencin, 
Zilina, Risen și Liberec).

Spartachiada programează întreceri 
la 10 ramuri sportive : atletism, bas
chet, box, ciclism, gimnastică, hand
bal, haltere, natație, tir și volei.

La ediția din acest an și-au anun
țat participarea selecționate sportive 
militare din 12 țări : Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R.D. Germană, K.P. Mongolă, Polo
nia, Somalia, România, Ungaria, U- 
niunea Sovietică și R.D. Vietnam 
Din componența acestora fac parte 
campioni și medaliați olimpici, mon
diali și europeni, numeroși alți per
formeri de certă valoare, posesori ai 
unor prestigioase cărți de vizită în 
arena internațională.

România va fi 
Spartachiada de vară 
prietene de către sportivii clubului 
Steaua. Delegația care va face de
plasarea în Cehoslovacia va cuprin
de peste 100 de sportivi, 10 arbitri, 
antrenori, medici și conducători. 
Dintre sportivi menționăm pe atleții 
Carol Corbu, Nicolae Perța, Ion Gă- 
situ și Ion Lupan, halterofilii Fiți 
Balaș, Gheorghe Stoicescu și Vasile

Dcac. gimnaștîi 
cea Gheorghiu, 
fan și George 
Victor Zilberman șl Marian Lazăr, 
trăgătorii Petre Sandor. Ilie Codrea- 
nu și Teodor Coldea. Înotătorul Ma
rian Slavic, precum si companenții 
echipelor de baschet, handbal și vo
lei ale clubului Steaua.

La cea de a doua ediție a Sparta
chiadei de 
tene, care 
anul 1969. 
au obținut 
pe națiuni, 
scrie și în 
goniștii competiției, pregătindu-se in
tens pentru a avea o cit mai bună 
evoluție.

Petre Mihaiuc și Mir- 
cicliștii Petre Dolo- 

Xegoescu. boxerii

vară a armatelor prie- 
a avut loc la Kiev, în 
sportivii militari români 
locul trei in clasamentul 
Ei sint hotârîți să se în- 
acest an printre prota-

reprezentată la 
a armatelor

Sîmbătâ 7 iulie 1973

Ivan Patzaichin
din

ASTĂZI ÎNCEPE EDIȚIA 1973 Ă „REGA TEI SNAGOV" LA CĂIAC-CĂNOE

SPORTIVI DIN 14 TARI
LA STARTUL UNUI VERITABIL

FESTIVAL NAUTIC
• Opinii ale unor antrenori români și străini înaintea competiției

9 Ivan Patzaichin — capul de afiș al lotului român • In progra

mul zilei: seriile și finalele probelor olimpice

Ieri, de dimineață, am luat 
mul Snagovului pentru a ne 
cîteva dintre ultimele 
care precedau regata 
nală de caiac-canoe. Credeam că 
vom sosi suficient de devreme 
pentru a „prinde" sportivii înain
te de lansarea ambarcațiunilor pe 
apă și, în primul moment al so
sirii noastre la baza nouă, liniș
tea nefirească ne-a făcut să bă
nuim că sosisem chiar prea devre
me. Ne înșelasem însă... Cu toată 
ora matinală, aproape toți parti- 
cipanții la ediția 1973 a - 
Snagov", care începe astăzi, 
aflau pe apă ! O puzderie de ca
iace și de canoe, o sumedenie de 
șalupe și o njulțime de sportivi 
alcătuiau 
între baza 
trol unde, 
mină și 
antrenorii români și străini urmă
reau antrenamentele elevilor lor.

Freamătul caracteristic ultimelor 
pregătiri de dinaintea unei compe
tiții de anvergură, balizajul piste
lor de concurs, turnul de sosire 
împodobit sărbătorești cu steagu-

dru- 
nota 

amănunte 
internațio-

„Regatei
se

un adevărat du-te-vino 
nouă și turnul de eon- 
cu cronometrele intr-o 

,,port-vocea“ în cealaltă.

rile celor 14 țări participante la 
regată — 
cerile sînt 
interes, că 
duit (și au 
mai bune 
trenorii, cit și sportivii, chiar dacă 
trăiesc emoțiile primelor starturi, 
își desfășoară cu febrilitate ulti
mele pregătiri.

Garnitura Bulgariei,
9 în Gara de Nord, 
pe apele Snagovului 
cretarul general al 
specialitate bulgare, 
Velev, ne spunea : 
ca de altfel și pentru 
țări participante la „Regata Sna
gov", întrecerile care încep miine 
(azi — nr.) sînt deosebit de impor
tante, întrucît ne permit o evalu
are exactă a forțelor de care dis
punem 
pionate 
Snagov 
sperăm 
rabilă".

Echipa 
oară în 
timp de

totul dovedea că între- 
așteptate cu deosebit 
organizatorii s-au stră- 
reușit !) să asigure cele 
condiții și că atît an-

sosită la 
se afla deja 
la 10,30 ! Se- 
federației de 
prof. Nicola 

„Pentru noi, 
celelalte

înaintea apropiatelor cam- 
mondiale. Am deplasat la 
cea mai bună garnitură si 
că vom face o figură ono-

Spaniei, pentru a doua 
țara noastră, s-a pregătit 
o lună de zile pe pistele

— capul de afiș al reprezentativei României — la unul 
ultimele antrenamente pe apele Snagovului.

Foto : Dragoș NEAGU
de concurs ale
ciștii și canoiștii iberici fiind a-

Snagovului, caia-

Horia ALEXANDRESCU MIINE, LA FOCȘANI

(Continuare în pag. a 3-a)

CINE VA PROMOVA IN DIVIZIA A LA FOTBAL?

POLITEHNICA IAȘI SAU METALUL BUCUREȘTI?
> 7>

Răspunsul îl vom avea mîine, la

Epilogul sezonului competițional 
fttbalistic 1972—1973 are loc mîi
ne ia Rm. Vilcea și Oltenița, o- 
rașe rare programează întîl- 
mr:ie Chimia Rm. Vîlcea — 
Politehnica Iași și Ș.N. Oltenița 
—Metalul București. Aminate din 
cauza rejucării finalei 
României", aceste două

„Cupei 
partide

sfîrșitul jocurilor de la R m. Vîlcea și Oltenița
prezintă 
oaspeți.

importanță 
într-adevăr,

MARATONIȘTII
ÎȘI DESEMNEAZĂ

CAMPIONUL

numai pentru 
mîine la 

prînz, după consumarea celor 90 
minute de joc, vom ști care dintre 
aceste două formații, Politehnica 
Iași sau Metalul București, va pro
mova în Divizia A.

Situația în clasament a celor două

pretendente la promovare — îna
intea partidelor de 
următoarea :
1. Politehnica lași
2. Metalul București

mîine este

29 15 6 8 54—28 36
29 14 8 7 39—23 36

MASURI ALE F.R. FOTBAL
PENTRU PREGĂTIREA

NOULUI SEZON
Aseară a avut loc ședința Birou- 

.1 Federației Române de Fotbal 
n cadrul căreia președintele foru- 

ce specialitate, Mircea Angeles- 
cu, a prezentat o informare cu pri
vire la măsurile pe care le va lua 
in vederea pregătirii viitorului se- 
zon competițional, dintre care subli
niem : convocarea antrenorilor echi
pelor de Divizia A la 9 iulie și ai 
echipelor de Divizia B la 16 iulie ; 
consfătuirea arbitrilor republicani 
in perioada 27—30 iulie; organiza
rea, in perioada 1—12 august, cu 
sprijinul Consiliilor Județene pen
tru Educație Fizică și Sport a șe
dințelor pe plan județean cu toți 
antrenorii, arbitrii și secțiile de fot
bal pentru discutarea sarcinilor ce 
revin în noul sezon pentru îmbună
tățirea procesului de instruire și a 
muncii educative a fotbaliștilor din 
toate eșaloanele ; începerea acțiu
nii de omologare a terenurilor de 
fotbal care va dura pină la 5 au
gust ; măsuri privind organizarea 
taberelor de copii și juniori, în pe
rioada 15 iulie — 15 august, la Bra
șov, Rm. Vilcea și Snagov.

La punctul II s-a discutat despre 
stadiul pregătirii echipei naționale 
pentru sezonul de toamnă, rele- 
vîndu-se necesitatea exigenței spo
rite și mobilizării tuturor facto
rilor pentru asigurarea celor mai 
bun? condiții de pregătire la echi
pa națională și Ia cluburi în ve
derea calificării în turneul final al 
Campionatului Mondial.

1.
în încheierea ședinței, general lo

cotenent Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al C.N.E.F.S. a apreciat 
pozitiv munca Biroului F.R.F. și a 
indicat luarea tuturor măsurilor 
politico-organizatorice in vederea 
desfășurării in cele mai bune con
diții a noului sezon fotbalistic și, 
primul rînd, în vederea atingerii 
biectivului central — calificarea 
chipei naționale in turneul final 
Campionatului Mondial.

in 
o- 
e- 
al

Consultînd acest 
servăm că ambele 
lași număr de puncte (36), dar Po
litehnica beneficiază de un golave
raj superior (+26) față de numai 
4 16 cit are Metalul București. Deci 
o diferență de 10 goluri în favoarea 
ieșenilor...

Iată de ce șanse mai mari are 
formația studențească, gîndindu-ne 
și la faptul că ea intîlnește un ad
versar care, în ultimele două săp- 
tămîni, a făcut mari eforturi de or
din fizic, pentru a intra în pose
sia „Cupei României". Dacă, însă, 
ieșenii vor pierde chiar și numai un 
punct la Rm. Vîlcea, iar Metalul 
va obține victoria la Oltenița, bucu- 
reștenii promovează în prima divi
zie.

Jucătorii celor două echipe s-au 
pregătit cu toată atenția în cursul 
acestei săptămîni. Metalul va pre
zenta formația completă, în schimb, 
la Politehnica nu va juca lanul.

Meciurile sînt programate cu în
cepere de la ora 10 și vor fi con
duse de următorii arbitri: Chimia 
Rm. Vîlcea — Politehnica Iași de 
I. Rus (Tg. Mureș), iar Ș.N. Olte
nița — Metalul București de N. 
Cursaru (Ploiești).

clasament, ob- 
formații au ace-

Sezonul estival, sezon „mort" pen
tru unele ramuri sportive, este, pen
tru atletism, perioada oompetițională 
cea mai intensă. După ce la sfîrșitul 
săptămînii trecute a fost dat startul 
în „campania" internațională a atle- 
ților noștri, prin participarea echipe
lor reprezentative de seniori și se
nioare la Atena și Reggio Emilia — 
activitatea continuînd în acest 
week-end cu triunghiularul de juni
ori de la Erfurt și cu „mondialele" 
școlare de la Atena —, mîine se va 
desfășura și întîiul campionat repu
blican atletic din acest an. Primii 
care își vor desemna campionul Na
tional sînt maratoniștii, acești verita
bili performeri ai atletismului, despre 
ale căror rezultate se vorbește în
totdeauna la superlativ, dar ale că
ror evoluții se consumă cel mai ade
sea în anonimat.

Continuînd. o inițiativă pe care am 
mai remarcat-o, Federația își menți
ne hotărîrea de a îmbogăți harta at
letică a țării prin Crearea cit mai 
multor centre. Alegerea Orașului Foc
șani ca loc de disputare a campiona
tului național de maraton — peste 
o săptămână, tot aici se va desfășura 
și campionatul republican al junio
rilor de categoria a IlI-a — este, în 
acest sens, binevenită.

Nu ne îndoim că gazdele acestei 
întreceri au făcut toate eforturile 
pentru a răspunde exigențelor unui 
asemenea concurs.

în ceea ce privește participarea, pe 
listele de înscrieri trimise la federa
ție figurează peste 30 de alergători, 
în frunte — așa cum am mai anun
țat — cu campionul ediției prece
dente (și în același timp deținătorul 
celei mal bune performanțe româ
nești), dinamovistul Nicolae Mustață. 
Mal remarcăm prezența la start a 
colegilor săi de club Moise Hatoș și - 
Ion Jager, a suceveanului Aurel Sco- 
Iobiuc, a romașcanului Mihai Padu
raru etc.

Plecarea se va da la ora 9, din 
fața sediului C.J.E.F.S. Vrancea.

CADEȚII ATLETISMULUI ROMÂNESC 
EVOLUEAZĂ

ERFURT, 6 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Echipele de juniori ale României 
se află de cîteva ore în orașul flo-

GALE DE SELECȚIE LA CRAIOVA3
44 de boxeri juniori în luptă pentru un loc in echipele de vor re
prezenta țara noastră la „Turneul

Azi și mîine la Craiova va avea 
loc o frumoasă sărbătoare pugilis- 
tică : se aniversează semicentenarul 
boxului craiovean. Cu acest prilej, 
federația de specialitate organizea
ză, cu concursul organelor sporti
ve locale, două gale la care vor 
participa cei mai buni 44 de bo
xeri juniori din întreaga țară. Exa
menul la care sînt supuși tinerii 
sportivi a fost inițiat și în vederea

alcătuirii celor două echipe ce vor 
reprezenta țara noastră la „Turneul 
prietenia", care va avea loc la Ga
lați intre 6—12 august. De reținut 
că pugiliștii juniori aflați la ora 
actuală în cea mai bună formă vor 
fi incluși 
României

-iulie cu.
București.

prietenia" și in meciul cu S.U.A.

GHEORGHE GHIPUîn echipa de tineret a 
pentru întîlnirea de la 19 
reprezentativa S.U.A., la

rilor și al grădinilor, vestit în în
treaga R.D. Germană nu numai 
pentru imensele spații verzi, împo-

dobite cu 
rale, dar 
sitate, 
Luther, 
Brucke, 
unic în 
străduța care intră 
sa, prin binecunoscuta întreprinde
re ce fabrică mașinile de scris Op
tima. Este orașul marelui campion 
Roland Matthes, singurul înotător 
din lume neînvins în ultimii 6 ani, 
al lui Dieter Fromm, Manfred 
Matuschewski și Siegfrid Hermann 
— celebrii alergători care au domi
nat probele de semifond și fond în 
deceniul trecut, încununîndu-și ac
tivitatea cu mai multe titluri și re
corduri continentale.

Pe stadionul Gheorghi Dimitrov 
totul este gata pentru startul junio
rilor din România, R.D. Germană și 
Polonia, prevăzut pentru sîmbătă 
la ora 14, ora locală. Pista de tar
tan se prezintă în condiții excelen
te, instalațiile sînt dintre cele mai 
moderne. Singurul inconvenient ar 
fi ora de concurs, stabilită în func
ție de orarul campionatelor euro- 

fepene de la Duisburg. La Erfurt, ter
mometrul înregistrează zilnic 30 de 
grade la umbră, fapt care în mod 
cert va influența evoluția sportivi
lor.

în cursul dimineții de vineri, re-

ÎN ORAȘUL FLORILOR
zeci de aranjamente flo- 
și pentru vechea univer-

unde a învățat 
pentru celebrul 
un pod peste rîul Gera — 
felul său, prin căsuțele și 

în construcția

Martin 
Kroner

prezentanții noștri au luat un prim 
contact cu locul de întrecere. Cu 
mare interes a fost urmărit progra
mul lui Gheorghe Ghipu, al cărui 
proaspăt record european (3:39,0 — 
1 500 m) a făcut senzație printre 
specialiști. Alergarea sa a fost ur
mărită tot timpul de Matuschewski 
și Hermann, actualmente antrenori 
ai clubului „Turbine". Din păcate, 
campionul nostru acuză o mai ve
che durere la piciorul sting, fapt 
care probabil îl Va împiedica să for
țeze în ambele curse mai mult decît 
i-ar fi necesar pentru obținerea vic
toriilor.

Iată și cîteva informații despre 
adversarii noștri. Polonezii conti
nuă să fie așteptați în localitate la 
ora convorbirii telefonice. în schimb, 
echipele țării gazdă au adunat la 
Erfurt tot ce are mai valoros noul 
val: pe Klaus Dieter Kurrat (cu 
10,1 și 20,7 la 100 și 200 m), pe Wolf
gang Schmidt (proaspăt recordman 
european) cu 19,19 m la greutate și 
59,70 m la disc, Udo Bayer — 19,04 
m la greutate, Barbel Eckardt, cu 
11,3 și 13,4 la 100 m și 100 mg etc.

Formațiile R.D. Germane pornesc 
mari favorite în această întrecere, 
examen important al atleților îna
intea campionatelor europene din 
luna august.

Adrian VASILIU
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I I REGULAMENTUL
competiției sportive de masă

CU CARACTER REPUBLICAN
Competiția sportivă de masă cu caracter 

republican pentru pionieri, elevi, studenți, 
militari, tineri muncitori și țărani, are ca 
scop cuprinderea acestora în practicarea or
ganizată a exercițiilor fizice și sportului pen
tru dezvoltarea armonioasă, fizică și mora
lă, întărirea sănătății și călirea fizică, pen
tru ridicarea capacității lor de muncă.

în același timp, ea dă posibilitatea copi
ilor și tineretului să se întreacă în mod 
organizat într-o competiție de mare amploa
re, creînd în acest fel premisele depistării 
și selecționării elementelor dotate pentru ac
tivitatea sportivă de performanță.

I. PARTICIPÂNTI
La această competiție pot participa toți 

copiii și tinerii care nu sint legitimați la 
un club sau asociație sportivă la una din 
ramurile de sport.

Competiția sportivă de masă cu caracter 
republican se va organiza pentru copii și 
tineret pe următoarele categorii de vârstă :

— categoria I : 6—10 ani, pionieri și șco
lari ;

— categoria a II-a : 11—14 ani, pionieri și 
școlari ;

— categoria a III-a : 15—18 ani, elevi ;
— categoria a IV-a : peste 15 ani, tineri 

din întreprinderi, instituții, cooperația meș
teșugărească și din mediul rural (inclusiv u- 
cenicii la locul de muncă din întreprinderi 
și cooperație și elevii din mediul rural);

— categoria a V-a : peste 19 ani, studenți 
și militari.

Concurentul care a luat parte la prima 
etapă a competiției și pe parcursul desfă
șurării ei depășește limita de vîrștă admisă 
de regulament poate concura și în cele
lalte etape în cadrul grupei de vîrstă la 
care a început întrecerea.

De asemenea, un -concurent poate partici
pa în continuare la competiție chiar dacă, 
după ce a luat parte la una sau mai multe 
etape, a fost legitimat, între timp, în ca
drul unei școli sportive, asociație sau club 
sportiv.

Legitimarea participanților se va face pe 
baza carnetului de elev, de student, de mi
litar, a legitimației de serviciu pentru tine
rii din întreprinderi, instituții și cooperație, 
a adeverinței eliberate de consiliul popular 
pentru tinerii din mediul rural.

Dreptul de participare la faza superioară 
se certifică prin înscrierea în concurs de 
către asociația sportivă (consiliul organiza
ției pionierilor și conducerea școlii, în șco
lile generale ds 8 ani) și organele teritori
ale departamentale, pe baza rezultatelor ob
ținute în fiecare etapă. Toți participanții la 
competiție sînt obligați să efectueze vizita 
medicală.

II. CONDUCEREA, ORGANIZAREA
SI DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI, > 9

Conducerea, organizarea, îndrumarea și 
controlul desfășurării competiției republi
cane revin Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, în colaborare cu 
Consiliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor, Uniu
nea Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România. Ministerul Educației și învățămîn- 
tului, Ministerul Apărării Naționale, Mi
nisterul de Interne, Ministerul Sănătății, U- 
niunea Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție și Uniunea Centrala a Coope
rativelor Meșteșugărești. Reprezentanții a- 
cestor organizații formează comisia centrală. 
Asemenea comisii vor fi constituite și la ni
velul județelor, municipiilor și orașelor.

în școli, facultăți, întreprinderi, instituții, 
cooperative, unități militare și la sate, or
ganizarea concursurilor revine consiliilor a- 
sociațjilor sportive, organizațiilor de pionieri, 
U.T.C. și sindicale, sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid. Competiția 
republicană cu caracter de masă se orga
nizează cu ediție de iarnă și de vară. Ea 
se va desfășura astfel :

ETAPA I : PE ASOCIAȚII SPORTIVE SI 
ȘCOLI GENERALE DE 8 ANI

întrecerile vor fi organizate în toate șco
lile generate de 8 ani și în toate asociațiile 
sportive și cercurile sportive din școlile ge
nerale de 10 ani. licee, școli profesionale, 
întreprinderi, instituții, sate, unități militare, 
instituții de învățămînt superior, începînd 
cu clasa, anul de studii, atelierul, secția, sec
torul de producție etc

ETAPA A ll-a : PE CENTRE DE COMUNA, 
ORAȘE, MUNICIPII

La această etapă participă primii trei cla
sați la ramurile de sport individuale Și e- 
cbipele clasate pe locul I. la etapa pe aso
ciații sportive și școli generale de 8 ani.

în funcție de condițiile existente și posi
bilitățile de organizare din fiecare locali
tate. pot fi invitați la această, etapă și spor
tivi clasați pe locurile IV—VI la etapa I.

ETAPA A lll-a : PE JUDEȚE

Participă la întreceri primii trei clasați 
la ramurile de sport individuale și echipele 
clasate pe locul I la etapa pe centre de 
comune orașe, municipii.

ETAPA A 1V-A: INTERJUDEȚEANĂ (ZONALĂ)

Etapa zonală se va desfășura numai pen
tru acele ramuri de sport care necesită a- 
ceasta. Numărul de zone și ramuri de sport 
în care se vor întrece tinerii și copiii vor 
fi stabilite de către organizatori,

ETAPA A V-A : FINALA PE TARA

La această etapă participă sportivii și e- 
chipele care s-au ‘clasat pe primul loc la 
etapele județene și zonale (la ramurile de 
sport la care s.e organizează).

Etapele I și a II-a vor fi organizate în 
fiecare an, iar etapele a IÎI-a, a IV-a și a 
V-a numai în anii pari.

Pionierii și școlarii, cuprinși în categoria 
de vîrstă 6—10 ani, vor participa anual nu
mai la primele două etape.

Competiția se va desfășura de la etapa I 
pînă la etapa a V-a inclusiv pe următoarele 
departamente :

1. C.N.O.P. și M.E.I. : pentru pionieri șf 
școlari din mediul urban și rural incluși în 
categoriile I—II.

2. U.T.C. și M.E.I. : pentru elevii din me
diul urban și rural incluși în categoria a
III- a de vîrstă.

3. U.A.S.C.R. și M.E.I. : pentru studenți.
4. U.G.S.R. și U.T.C. : pentru tinerii din 

întreprinderi și instituții incluși în categoria 
a IV-a de vîrstă.

5. UCECOM și U.T.C. : pentru tinerii care 
își desfășoară activitatea în cooperația meș
teșugărească și fac parte din categoria a
IV- a de vîrstă.

6. U.T.C. și U.N.C.A.P. : pentru tinerii din 
mediul rural incluși în categoria a IV-a de 
vîrstă.

7. M.A.N., M.I. și U.T.C. : pentru tinerii 
din cadrul forțelor armate.

COMPETIJIA DE IARNĂ

VA CUPRINDE, PE CATEGORII

Șah : băieți și fete, individual. 
Tenis-masă : băieți și fete, individual. 
Trîntă : • categoriile de greutate: pînă 

la 55 kg. ; 55—60 kg. ; 61—67 kg. ; 68—75 
kg. ; 76—83 kg. ; peste 84 kg.

MILITARI
Schi : triatlon (fond, slalom, coborîre) ; 

ștafetă 5x10 km.; probe alpine și‘Ștafete 
aplicativ-militare. •

NOTA; Proba alpină de schi (slalomul) 
se va organiza pentru toate categoriile de 
tineri numai în județele eare au pe teri
toriul lor condițiile naturale necesare.

COMPETIȚIA DE VARĂ

VA CUPRINDE, PE CATEGORII

DE TINERI, URMĂTOARELE RAMURI

DE SPORT Șl PROBE

PIONIERI Șl ȘCOLARI

DE TINERI, URMĂTOARELE RAMURI

DE SPORT Șl PROBE

PIONIERI Șl ȘCOLARI
Schi : cros pe schiuri, băieți — 2 km ; 

fete — 1 km., pentru categoriile 11—14 ani; 
probă alpină (slalom) băieți și fete pentru 
categoriile de 6—10 ani și 11—14 an>

Patinaj : băieți și fete pentru categoria 
6—10 ani — 100 m. ; băieți și fete pentru 
categoria 11—14 ani — 200 m.

Săniuțe : băieți și fete pentru categoriile 
6—10 ani și 11—14 ani

Șah : băieți și fete, individual, pentru ca
tegoriile 6—10 ani și 11—14 ani

Tenis de masă : băieți și fete, individual, 
pentru categoria 11—14 ani.

Atletism : Triatlon (40 m. plat, săritură 
în lungime, aruncarea mingii de oină), in
dividual și pe echipe, pentru băieți și fete, 
la categoria 6—10 ani.

Atletism : Tetratlon (60 m. plat, sări
tură în lungime, săritură în înălțime, arun
carea mingii de oină), individual și pe e- 
chipe, pentru băieți și fete, la categoria 
11—14 ani.

Gimnastică: băieți — categoriile 6—10 
ani și 11—14 ani. ansamblu ; fete — cate
goriile 6—10 ani și 11—14 ani, ansamblul 
de gimnastică modernă.

înot: 50 m. liber și 50 m. bras, categoria 
6—10 ani, băieți și fete ;100 m. liber și 100 
m. bras, categoria 11—14 ani, băieți și fete.

Handbal : echipe, băieți și fete categoria 
11—14 ani.

Fotbal : categoria 11—14 ani ; minifot- 
bal — categoria 6—10 ani, băieți.

Oină : echipe băieți categoria 11—14 ani.
Tir: individual, băieți și fete ; cu arcul 

pentru categoria 6—10 ani și cu arma cu 
aer comprimat pentru categoria 11—14 ani.

Cicloturism : echipe mixte pentru cate
goria de vîrstă 11—14 ani.

Orientare turistică : echipe, băieți și fete, 
pentru categoria de vîrstă 11—14 ani.

Ștafeta iscusinței și îndeminării : echipe 
mixte sau separat de băieți și fete, pentru 
categoria de vîrstă 11—14 ani.

HANDBAL A.S.A. TG. MUREȘ -
PENTRU PRIMA OARĂ ÎN EȘALONUL FRUNTAȘ

ELEVI
Schi : cros pe schiuri, băieți — 3 km. ; 

fete — 1,5 km.; probă alpină (slalom) — 
băieți și fete.

Patinaj : băieți — 500 m. ; fete — 300 m
Săniuțe : băieți și fete.
Șah : băieți și fete, individual.
Tenis de masă : băieți și fete, individual.

STUDENȚI
Schi : cros pe schiuri, băieți — 3 km. ; 

fete — 1.5 km. ; probă alpină (slalom) — 
băieți și fete. *•

Șah : băieți și fete, individual.
Tenis-masă: băieți și fete, individual.

TINERI DIN ÎNTREPRINDERI

Șl INSTITUȚII
Schi : cros pe schiuri, băieți — 3 km. ; 

fete — 1.5 km. ; probă alpină (slalom), bă
ieți și fete.

Șah ; băieți și fete, individual.
Tenis de masă : băieți și fete, individual.
Trîntă : categoriile de greutate : pînă la 

55 kg. ; 55—60 kg. ; 61—67 kg. ; 68—75 kg. ; 
76—83 kg. ; peste 84 kg.

TINERI DIN COOPERAȚIA 

MEȘTEȘUGĂREASCĂ
Schi : cros pe schiuri, băieți — 3 km. ; 

fete — 1,5* km.
Șah : băieți și fete, individual.
Tenis de masă : băieți și fete, individual.

TINERI DIN MEDIUL RURAL
Schi : cros pe schiuri, băieți — 3 km. : 

fete — 1,5 km. ; probă alpină (slalom), bă
ieți și fete.

TENIS în prima semifinală de simplu 
bărbați din cadrul ..Cupei institutului de 
Construcții" V. Mai eu (Dinamo) s-a im
pus categoric în țața lui D. llârâdău (Stea
ua). pe caie 1-? învins ușor cu 6—4. 6—1. 
6—1. începutul partidei aparține stelis- 
tului. care ajunge să conducă cu 4—1 
și 30—0. Oin acest moment. V. Marcu 
are o revenire puternică și domină co
pios tot restul partidei, amintindu-ne că 
este încă deținătorul titlului de cam
pion național. Th a doua semifinală. 
T. Oviei (Progresul) nu lasă nici un 
dubiu asupra învingătorului, încă din 
prjmul set. cu lovituri de mare finețe 
și o bună orientare tactică, el ciștlga 
fără drept de apel in fața dinamovis- 
tului 1. Sântei cu 6—1, 6—2. 6—3. azi. 
începînd de la orele 15, pe terenurile Șc. 
sp. nr 3 din str. Dr. Stalcovici nr. 4-1 
(intrarea prin piața puișor) se va dis
puta finala dintre T. Ovicl șl V. Marcu.

CICLISM. Campionatele municipale, de 
semifond au fost dominate de juniorii 
de la Sc sp. 3, care au cîștigat patru 
din cele cinci titluri și un loc III la ca
tegoria seniori. La startul competiției, 
desfășurată țoi după-amiază pe circui
tul din str. Cîmplna (traseu 1100 m). 
au fost prezenți peste 100 de sportivi 
care. înviorați de soarele apărut dupăi 
trei ore de ploaie torențială, s-au între
cut cu dîrzenie pentru obținerea titluri
lor de campioni municipali. Primele 
locuri au fost decise de punctajul cumu

lat la sprinturile intermediare. Iată pri
mii trei clasați la fiecare categorie : 
turism — 10 ture : t. C. persa (Șc. sP- 
3). 2. F. petre (Șc. sp. 2), 3. A. Sebastian 
(Șc. sp. 1) ; semicurse — 13 ture : 1- 
G. Răscanu (Șc. sp. 33), 2. I. Spiroiu 
(Olimpia). 3. N. Stan (Steaua) ; juniori 
II — 2» ture : I. D. Bonciu (Șc. sp. 3) 
13 p. 2. T. Sîrbu (Șc. sp. 3) 11 P. 3. V. 
Marin (Șc. sp. 2) 11 p ; juniori 1 — 25 
ture :1C. Bonciu (Șc. sp. 3) 16. p. 2. 
R. Șimtion (Șc. sp. 1) 13 p, 3. T. Clumeti 
(Șc. sp. 3) 8 p ; seniori — 40 ture : 1. V. 
Pascale (Steaua) 15 p, 2. V. Sclejan (Di
namo) 12 p, 3. Șt. Popescu (Șc. sp. 3) 
11 P-

BASCHET Intre 16 șl 18 Iulie va avea 
loc la Dej a II-a ediție a Turneului in
ternațional de baschet al României re
zervat echipelor de junioare. La între
cere vor participa selecționatele iugosla
viei, Bulgariei, Poloniei și României. Cu 
prilejul acestei mari competiții inter
naționale va fi inaugurat și noul com
plex sportiv al orașului, cuprinzînd te
renuri de baschet, volei și handbal, pre
văzute cu instalație de nocturnă • TRA
DIȚIONALUL turneu feminin de baschet 
dotat cu „Cupa Mării Negre" se va des
fășura la Constanța, între 29 iulie și 2 
august. La această a XlV-a ediție și-a*« 
anunțat participarea echipele naționale 
ale Poloniei, Cehoslovaciei, canadei 
(pentru prima dată în țara noastră), pre
cum. si selecționata României • BAS
CHETBALISTELE di(n selecționata studen
țească a țfirii noastre, au început pregătirile

ELEVI
Atletism ; Pentatlon : (100 m. plat, să

ritură în lungime, săritură în înălțime, a- 
runcarea greutății. 1500 m. plat băieți și 
800 m. plat fete), individual și pe echipe, 
pentru băieți și fete.

Gimnastică : ansamblu de gimnastică mo
dernă pentru fete.

înot: 100 m. liber, 100 m. bras și 1'0 m 
spate, băieți și fete.

Baschet: echipe, băieți și fete.
Handbal ; echipe, băieți și fete.
Fotbal : echipe, băieți.
Volei : echipe, băieți si fete
Oină : echipe, băieți.

STUDENȚI
Atletism : 100 m. plat, 1500 m. plat, să

ritura în lungime, săritura în înălțime, arun
carea greutății — băieți ; 100 m. plat, 800 
m. plat, săritura în lungime, săritura în înăl
țime, aruncarea greutății — fete.

înot : 100 m. liber, 100 m. bras, 100 m 
spate — băieți și fete.

Baschet : echipe, băieți și fete.
Handbal : echipe, băieți și fete
Fotbal : echipe, băieți.
Volei : echipe, băieți și fete.

TINERI DIN ÎNTREPRINDERI

Șl INSTITUȚII
Atletism : băieți și fete : 100 m. plat, să

ritura în lungime, aruncarea greutății ; 1500 
m. plat — băieți și 800 m. plat — fete.

Ciclism biciclete de oraș : 5 km. băieți
și 3 km. fete.

înot: 100 m. liber. 100 m. bras. 100 m
spate — băieți și fete.

Handbal ; echipe, băieți și fete
Fotbal : echipe, băieți.
Volei : echipe, băieți și fete
Popice; individual, băieți și fete
Oină : echipe, băieți.

TINERI DIN COOPERAȚIA 

MEȘTEȘUGĂREASCĂ
Atletism : băieți și fete : 100 m. plat, să- 

• ritura în lungime, aruncarea greutății; 1500 
m. plat — băieți și 800 m. plat — fete

Handbal : echipe, băieți și fete.
Volei : echipe, băieți și fete.
Popice: individual, băieți și fete
Oină : echipe, băieți.

TINERI DIN MEDIUL RURAL
Atletism : 100 m. plat, 1500 m. plat, să

ritura în lungime, aruncarea greutății — 
băieți ; 100 m plat, 800 m. plat, săritura în 
lungime, aruncarea greutății — fete.

Ciclism biciclete de oraș : 5 km. — băieți ; 
3 km. — fete.

Handbal ; echipe, băieți și fete.
Fotbal : echipe, băieți.
Volei: echipe, băieți și fete
Popice : individual, băieți și fete
Oină : echipe, băieți.

MILITARI
Atletism : 100 m. plat, 400 m. plat. 1500 

m. plat, săritura în lungime, săritura în 
înălțime, aruncarea greutății, aruncarea gre
nadei, 4x100 m., cros.

înot: 100 m. liber, 100 m. bras, 100 m. 
pe o parte.

Gimnastică : bară fixă, paralele, săritura 
peste cal.

Box, judo, lupte, tir, fotbal, handbal, 
volei, oină, probe și ștafete aplicative mi
litare.

★
• La ramurile de sport pe echipe, se ca

lifică în etapele superioare echipa selecțio
nată a unității (școală generală de 8 ani, 
institut de învățămînt superior, asociație 
sportivă),

• Atît pentru ramurile de sport cuprinse 
în ediția de iarnă, cit și pentru cele din e- 
diția de vară, federațiile sportive vor în
tocmi protocoale, care vor face parte inte
grantă din prezentul regulament.

• La etapa finală pe țară, se va întocmi 
un clasament pe județe în cadrul fiecărui 
departament. De asemenea, prin cumularea 
numărului de puncte obținut de județe în 
clasamentele departamentale se va întocmi 
un clasament general al competiției de masă 
cu caracter republican.

o Perioadele de desfășurare ale etapelor 
vor fi stabilite de fiecare departament, în 
funcție de condițiile și posibilitățile sale 
concrete. Comisia centrală va stabili datele 
de desfășurare a finalei pe țară, atît pen
tru ediția de iarnă, cit și pentru cea de 
vară.

® în anii în care se organizează etapele 
finale pe„ țară. acestea se vor. desfășura la 
aceeași dată pentru toate departamentele, 
comisia centrală alegînd una din următoa
rele variante :

— toate departamentele și toate ramurile 
de sport în același oraș ;

— în orașe diferite, pe departamente ;
— în orașe diferite pe ramuri de sport cu 

toate departamentele.

III. TITLURI SI PREMII>
învingătorii etapelor I. a II-a și a III-a 

vor fi declarați cîștigători ai competiției pe 
asociația sportivă, școală, municipiu și ju
deț. în cadrul fiecărui departament.

învingătorii în etapa a V-a vor primi ti
tlul de cîștigători departamentali ai com
petiției republicane de masă.

în cadrul fiecărei etape sportivii și echi
pele clasate pe primele trei locuri vor primi 
diplome, plachete, medalii și cupe conform 
dispozițiunilor financiare în vigoare.

IV. CONDIȚII ADMINISTRATIVE
în toate etapele, bazele sportive pe care 

se vor desfășura întîlnirile din cadrul com
petiției republicane cu caracter de masă vor 
fi puse la dispoziție GRATUIT

De asemenea, NU SE VOR PLĂTI hare
muri pentru jocurile sau reuniunile arbitrate.

Cheltuielile privind transportul, cazarea 
și masa pentru participant!, precum și pre
miile, vor fi suportate de fiecare departa
ment, Uniunea Generală a Sindicatelor, U- 
niunea Tineretului Comunist, Organizația 
Pionierilor, Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România. Ministerul Edu
cației și învățămîntului. Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești, Ministerul 
Apărării Naționale și Ministerul de Interne, 
pentru categoria respectivă de tineri, în 
funcție de specificul fiecăruia.

V. DISPOZIȚII FINALE
Competiția sportivă de masă cu caracter 

republican este unica acțiune de acest gen 
ce se adresează sportivilor nelegitimați, care 
se desfășoară cu etape județene, interjudețe- 
ne (zonale) și finală pe țară, celelalte com
petiții pentru această categoric de partici
pant organizindu-se numai pină la etapa 
pe localitate.

în cîteva rînduri, handbaliștii de la 
A. S. Armata Tg. Mureș au pierdut de 
puțin promovarea în primul eșalon al 
campionatului nostru. Ei au ocupat cu 
regularitate locuri de frunte -într-una 
din seriile Diviziei B. dar niciodată nu 
au urcat pe treapta cea mal înaltă. Se
zonul recent încheiat, echipa militară 
l-a început remarcabil, realizînd șase 
victorii din tot atîtea meciuri. Insă ti
nerii de la A.S.A. nu au mai rezistat 
apoi aceluiași ritm, cedînd puncte pre
țioase. dintre care două pe teren pro
priu. în fața principalei contracandidate, 
C.S.M. Reșița. In retur, „dialogul la 
distanță" dintre cele două echipe a con
tinuat pînă la ultima confruntare, pînă 
la meciul direct, disputat la Reșița. 
Au cîștigat jucătorii de la C.S.M. 
Dar, de această dată, soarta nu a mai 
fost așa de crudă cu mureșenii, care, 
ocupînd locul secund în serie, au căpă
tat dreptul de a juca în turneul de baraj 
pentru Divizia A, de la Brașov. Nu a 
fost deloc ușor, mai ales că la această 
întrecere erau prezente echipe cu o ex
periență compeiițională mai mare, toate 
trecute prin „focul" Diviziei A. Mai 
.ambițioși ca oricînd, talentații handba-

liști militari au reușit să-și împlinească 
visul — promovarea printre cei mai buni 
din țară.

Noua divizionară A este o formație 
în care, pe lîngă jucători cu rutină ca 
Paraschiv (fost la Politehnica Timișoa
ra). Fehcr (fost la Dinamo București și 
selecționat în lotul reprezentativ de ti
neret), Secășan (fost la Independența 
Sibiu). Mașca, Fulop, Bucioacă, întîl- 
nești tineri dotați, dornici de afirmare : 
Doagă, Cioară, Samșudean, Deteșan, Io- 
nescu. Conducerea asociației (președinte
le secției — It. col. Vasile Moga) a acor
dat o "deosebită atenție echipei de hand
bal, merite avînd în "acest sens și secre
tarul A.S.A., lt. col. Gh. Pintilie. Hand
balul este, în general, iubit de mureșeni 
și această recentă promovare a milita
rilor va contribui, desigur, și ea la cîș- 
tigarea de noi adepți.

Nu putem încheia succinta noastră 
prezentare fără a aminti de antrenorul 
formației, Ludovic Berekmeri, om har
nic și priceput. care s-a străduit și â 
reușit să formeze o adevărată echipă.

G. RAEȚCHI

Lotul echipei de handbal A.S.A.. De la stingă spre dreapta : Prof. L Be- 
rekmori (antrenor), I. Secășan, L. Paraschiv. M. Cioară, Șt. Naghi, I. Fe- 
her, M. lonescu, M. Bucioacă (sus); G. Doagă, I. Deteșan. V. Cocea, 

I. Fiilop, H. Samșudean, N. Mașca (jos).

CUM AU FOST REPARTIZATE PE SERII
FORMAȚIILE DIN CELE DOUĂ DIVIZII A

Cu prilejul ședinței anuale a Comite
tului Federal, o bună parte dintre par
ticipant! au făcut. în intervențiile lor, 
o serie de propuneri, menite să contri
buie la o mai bună desfășurare a com
petițiilor republicane. Cu operativitatea 
care-1 caracterizează, Biroul federal a 
luat în discuție toate aceste recoman
dări și. după o analiză amănunțită a 
eficienței lor, a adoptat hotărîri cores
punzătoare.

Unul din amendamentele propuse se 
referea la modul de repartizare a echi
pelor divizionare A în cele două serii 
ale viitoarei ediții a disputei pentru 
titlu. Biroul federal stabilise că această 
repartizare să se facă pe baza clasamen
tului campionatului trecut în felul ur
mător : SERIA f (locurile 1, 3, 5, 7) ; 
SERIA a II-a (2, 4, 6, 8), urmînd ca echi
pele promovate direct (C.S.M. Reșița 
și S.C, Bacău), ca și cele ce vor ocupa 
primele două locuri ale turneului de ba
raj să fie repartizate ulterior. Această 
decizie a fost contestată de unii dintre 
participanții la ședința plenară a Comi
tetului Federal, care au făcut alte pro
puneri. Analizînd situația. Biroul federal 
a decis ea repartizarea formațiilor frun
tașe în cele două serii ale viitorului cam
pionat divizionar să se facă astfel: MAS

ÎN ACTUALITATE
Una dintre preocupările centrale 

ale Biroului federal, mal ales în a- 
ceastă perioada de vacanță, o consti
tuie buna organizare a activității cu 
juniorii și copiii. In acest sens, în 
ultimul timp, au fost întocmite și 
discutate planurile de pregătire și de 
organizare a taberelor de vară ale 
federației, care se desfășoară cu spri
jinul nemijlocit al Ministerului Edu
cației și învățămîntului.

In această vară, tabăra de juniori 
va avea loc între 15 iulie și 10 au
gust în orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
colectivul de antrenori fiind urmă
torul ) Petre Cercel (coordonator), 
Florea Georgescu, Gh. Zamfir, N. 
Danieleanu, V. Diaconu, Gh. lonescu, 
Cristian Petrescu, V. Iordache și D. 
Olteanu, iar cea rezervată junioarelor 
se va organiza în aceeași perioadă de 
timp la Bistrița, sub îndrumarea ur
mătorului colectiv : D. Popescu-Co- 
libași (responsabil), Artur Hofmann 
(consilier). Gr. Niță, Gh. Predescu. 
Ion Paraschiv, Ov. Toc, Cr. Dantze,

CULIN : locurile 1, 3, 5, 7, S.C. Bacăul și 
A.S.A. Tg. Mureș (seria I), locurile 2, 4?6, 
8. C.S.M. Reșița și C.S.M. Galați (seria a 
Il-a) ; FEMININ : aceleași locuri pentru 
seria I și, in plus, Confecția București 
și Mureșul Tg. Mureș, iar în seria a 
II-a, alături de celelalte patru divizio
nare, vor juca C.S.M. Sibiu și Universita- 
tea Iași,

în legătură cu altă propunere în care 
se solicita îmbogățirea calendarului com- 
petițlonal din sezonul de toamnă, Bi
roul federal face recomandarea ca, pen
tru rezolvarea acestui deziderat, comi
siile locale de handbal să manifeste 
mai multă inițiativă, mai multă opera
tivitate, organizînd întreceri pe plan 
local, cu mijloace proprii, fără chel
tuieli mari. Asemenea întreceri au loc 
în unele județe și ele se bucură de un 
frumos succes, ceea ce constituie un ar
gument convingător pentru ca și alții 
să procedeze la fel.

De asemenea, ținînd scama de pro
punerile făcute, s-a hotărît ca, în viitor, 
turneele de sală ale campionatului di
viziei A să fio programate, pe cît po
sibil, în contre neutre, pentru ca să 
existe condiții egale de întrecere pen
tru toate echipele participante.

TABERELE DE JUNIORI
N. Mateiaș, C. Cojocaru, Ion Mătă. 
saru și Ioniță Achim. Important este 
faptul c." pe lingă fiecare profesor- 
antrenor va funcționa și cite un stu
dent de la cursul de specializare — 
firește, handbal — al I.E.F.S, In fe
lul acesta, viitorii profesori vor că
păta un plus de experiență în mun
ca cu juniorii.

CURSUL INTERNATIONAL DE 
ARBITRI

Tradiționalul curs de arbitri, pe care 
11 organizează anual forul international, 
va avea loc anul acesta în localitatea 
Burgas din Bulgaria Dintre cavalerii 
fluierului din țara nostră au fost invi
tați Vasile Sidea și Pândele Cirligeanu.

O NOUĂ COMPETIȚIE IN 
CALENDAR: CONCURSUL 

REPUBLICAN PENTRU JUNIORI 
DE CATEGORIA A ll-A Șl A 

III-A
Calendarul competițiilor interne s-a 

îmbogățit cu o nouă competiție, a cărei 
apariție pe lista întrecerilor republicane 
are darul să bucure, constituind o ga
ranție pentru dezvoltarea în anii ”^nă- 
tori a handbalului. Este vorba de Wfca- 
nizarea Concursului republican pentru 
formațiile alcătuite din juniori de cate
goriile a II-a și a III-a, ultima fiind, da 
fapt, o categorie a copiilor. Renunțîn- 
du-se la „Cupa Orașelor", întrecere ce 
era rezervată celor mai micuți practi
cant! ai handbalului, dar care avea de
fectul de a nu fi pe deplin reprezenta
tivă, s-au creat posibilități de a se trece 
la o formă superioară în desfășurarea 
activității eompetiționaie a juniorilor 
mici și a copiilor.

Rubrică redactată de 
Călin ANTONESCU

pentru participarea la „Universiada" de 
la Moscova. In acest scop, sportivele ro
mânce vor lua parte la două mari 
turnee internaționale. Primul se va dis
puta la Messina (Italia) între 11 și 16 
iulie, unde vor fi prezente reprezenta
tivele Iugoslaviei. României, Ungariei, 
R. p. Chineze și Italiei, iar al doilea va 
avea loc la Iambol (Bulgaria). între 3 
și 7 august, cu participarea formațiilor 
Bulgariei, României, Canadei, Franței, 
Cehoslovaciei, Poloniei .și Uniunii So
vietice. Lotul pregătit de antrenorii Si
gismund Ferencz și ion Nicolau cuprinde 
printre altele, pe Ecaterina Savu, Suzana 
Szabados, ileana Gugiu, Clara Szabo, 
Angelica Tita, Eugenia Salcu etc.

AERONAUTICA ■ Lotul național de p-la- 
noriști a părăsit țara, indreptindu-se 
spre Vrehlabi (Cehoslovacia), pentru a 
participa la cea de-a treia ediție a cam
pionatelor internaționale de zbor fără 
motor ale țârilor socialiste. Reprezen
tanții noștri vor concura la clasa ..Stan
dard" pe planoare de tip Foca 5. Echipa 
română este ■ formată din Z. Nagy și 
Nicolae Mihăiță, și este condusă de către 
antrenorul Paul Mânu.

BOX în prezența a peste 2800 de spec
tatori, pe ringul instalat pe scena tea
trului de vară din stațiunea Neptun a 
avut loc o atractivă reuniune pugilis- 
tică între selecționatele orașului Con
stanța si landului Bavaria, scor final ■ 
15—5 pentru constănțeni. Disputele au 
fost interesante, atractive, aplaudate cu 
căldură de numeroasa asistență. IATA 
REZULTATELE ÎNREGISTRATE (primii 
sînt trecuți boxerii echipei gazdă) : cat. 
cocos : F. Ibrahim b. ab. 1 Nath ; cat. 
pană : P. Manole p. dese. 2 Sener : cat. 
semiusoară : A. Iacob b. ab. 2 Wendl. 
N. Agop p.p. Pfefer : cat. ușoară : A. 
Iliescu m.n. cu Habermeyer. I. I.icâ b. 
ab. 2 Feuerer ; cat. semimljlocie : C.

Kocsar b. ab. 2 Kantar ; cat. mijlocie 
mică : Al. Tîrbol b, ab 1 Scrouf; cat. 
semigrea : M- Banu b. ab. 2 Peter ; cat. 
grea : 1. Dascălu b. p. Seidl.

GIMNASTICA Așa după cum am mai 
anunțat, echipa de gimnastică a Liceu
lui cu program de educație fizică din 
Municipiu] Gh. Gheorghiu-Dej a evoluat 
recent în Italia, la Mestre, lingă Veneția, 
într-un triunghiular la care au mai fost 
prezente selecționatele Partizan Lju
bljana și Spes Mestre. Sportivele ro
mânce au evoluat excelent, obținind vic
toria atît pe echipe cit și la individual 
compus, prin Nadia Comaneci. Iată re
zultatele înregistrate : individual compus 
— Nadia Comaneci* 37,70 (sărituri — 9.45, 
paralele — 9,10 bîmă — 9.40. sol — 9,75), 
Gabriela Sabadîș 37,15 (9.10, 9.30, 9.25,
9.50), Mariana cojanu 36,95 (9,00, 9,25,
9.35, 9.35), Georgeta Gabor 26.95 (9.25,
8.95. 9,30, 9,45) — toate eleve de la Li
ceul cu program de educație fizică din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, Monica 
Nicole (Spes Mestre) — 36,65. Iuliana 
Marcu ȚLiceul municip. Gh. Gheorghiu- 
Dej) 36.60. Maria Milea s-a clasat pe 
locul 7 cu 36,15, iar Teodora Ungureanu. 
care a ratat la paralele și bîrnă, s-a 
clasat pe locul 10 cu 35,00 p. Pe apa
rate. gimnastele românce au ocupat pri
mul loc a,tît pe echipe (45,95 la săritura 
45.50 la paralele, 46.75 la bîrnă și 47.65 
la sol), cit și la individual. Nadia Co- 
măneci a obținut victoria la sărituri 
(9.45) și sol (9,75). iuliana Marcu s-a 
clasat prima la bîrnă cu 9,45 iar Ga
briela Sabadîș la paralele cu 9.30. • LA 
CLUJ s-a desfășurat joi un concurs in
ternațional de gimnastică între echipele 
de juniori C.S.M. din localitate și M.A.V. 
Kisknnhalas (Ungaria). Atît la juniori 
mici cit și la juniori. mari gazdele au 
manifestat o evidentă superioritate, o- 
glindită de locurile ocupate în clasa
ment. La juniori mari, Lucian Grindeanu

s-a clasat primul la cal (8,80), inele 
(9,00), sărituri (9,15) și paralele (9.00), 
realizînd 53,65 la individual compus 
(locul I). Lucian Popa a cîștigat la ^P1 
(9.00) și bară (9,30), ocupînd locul 2 ia 
individual compus, cu 52,40. La juniori 
mici cele mai multe locuri i au fost 
ocupate de Dănuț Nemeth (C.S.M.) care, 
cu excepția săriturilor, s-a clasat pri
mul la toate aparatele. Punctaj general: 
257,05—242.80 în favoarea selecționatelor 
C.S.M. Cluj.

OîNĂ Competiția de oină .,Cupa 
speranțelor", al cărei act final se va 
desfășura la Iași, între 10 și 12 august, 
a programat în Capitală întrecerile fa
zelor pe sectoare și etapa pe municipiu 
la care au participat 16 echipe.

După o suită de jocuri interesante 
pe parcursul cărora micii oiniștl au fă
cut dovada pasiunii lor pentru sportul 
nostru național, pe primele locuri s-au 
clasat următoarele echipe : 1. Șc. gen. 
nr. 187 Mogoșoaia, 2. Șc. gen. ar. 173, 
3. Șc. gen. nr. 185 Chitila.

Iată și rezultatele înregistrate între 
cele mai bune formații ale recentelor 
dispute : Șc. gen. 185 — Șc. gen. 187 
4—9, Șc. gen. 173 — Șc. gen. 185 10—4 și 
Șc. gea. 187 — Șc. gen. 173 4—2.

RUGBY Intre 1 și 15 august, for
mația divizionară A. C. S. M. Sibiu va 
efectua un turneu în U.R.S.S. Rugbyștii 
sibleni vor juca la 2 august cu F.I.L.I. 
Moscova, la 5 august cu Burevestnik Le
ningrad? la 8 august cu Lokomotiv Tbi
lisi, la 10 august cu Dinamo Tbilisi, la 
12 august cu Spartak Kiev, iar la 14 
august cu Dinamo Kiev.

NOI SECUI Dl HOCHEI
SI LA LICEELE CU

Sezonul trecut a însemnat pentru 
hocheiul din țara noastră nu numai 
perioada în care echipa reprezenta
tivă și-a valorificat, mai bine ca în 
alți ani, potențialul pe plan interna
țional, ci și un interval de timp în 
care s-au dat în folosință citeva noi 
patinoare artificiale. Datorită aces
tui fapt, în prezent, la cunoscutul 
„triunghi" în care s-a înscris acti
vitatea competițională în ultimii ani 
(București, Miercurea Ciuc și Galați, 
pentru că patinoarul din Poiana 
Brașov continuă să fie rezervat a- 
proape în exclusivitate agrementu
lui) se adaugă noi centre : Clujul 
(în primul rînd...), Constanța, Sibiul 
și Timișoara.

Firește că în aceste condiții prin
cipala atenție trebuie acordată mun
cii cu copiii și juniorii. Hocheiul pe 
gheață nu este un sport care poate 
fi implantat ușor, prin transferul 
cîtorva jucători. Dezvoltarea acestui 
sport, cu o atît de mare priză la 
public, cere răbdare și, mai ales, 
concentrarea eforturilor la început 
în direcția răspîndirii lui pe o scară 
cît mai largă în rîndurile tineretu
lui. Ținînd seama de toate acestea, 
federația de specialitate a luat, din

LA ȘCOLILE SPORTIVE 
PROGRAM SPECIAL 
timp, măsuri și prin comisia cen
trală de juniori a acționat perseve
rent în direcția (Aținerii sprijinului 
Ministerului Educației și Invățămîn- 
tului, ca și al organelor de specia
litate existente pe plan local. Efor
turile au fost încununate de succes 
și din sezonul viitor vor lua ființă 
catedre de hochei la școlile sportive 
din Cluj, Constanța, Odorhei, Sibiu, 
Suceava, Timișoara, Galați și din 
alte centre unde hocheiul are condi
ții de practicare. De asemenea, la 
unele licee cu profil (liceul nr. 2 
Brașov, liceul „Nicolae Bălcescu" 
Cluj, Liceul nr. 4 Galați, Liceul nr. 
4 Timișoara și Liceul nr. 35 Bucu
rești, ca să nu mai vorbim de Li
ceul nr. 1 din Miercurea Ciuc) se 
organizează șl lecții de hochei, în 
așa fel îneît numeroși tineri să în
ceapă o instruire timpurie în acest 
sport.

In vederea sprijinirii acestei 
vaste acțiuni, Biroul federal a luat 
măsura de a dota fiecare școală 
sportivă cu catedră de hochei (200 
crose și 200 de pucuri), ca și fiecare 
liceu (200 crose și 100 pucuri). Nu 
ne rămîne decît să urăm deplin 
succes celor mai tineri practicanți 
al hocheiului din țara noastră !

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM bCARPAȚI" — BUCUREȘTI 
Șl OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM ANUNȚA'

• Primesc în continuare înscrieri pentru croaziera pe Dunăre 
pe traseul Belgrad — Budapesta — Bratislava din luna octom
brie 1973 • Organizează un bogat program de excursii pe litoralul 
bulgăresc pentru cei ce își petrec vacanțele în stațiunile de pe 
litoral • Organizează concedii de odihnă pe serii de cite 12 zile 
în stațiunile Soci (U.R.S.S.) și Varna (Bulgaria).

• Au pus în vînzare excursii în străinătate pe trim. IV a.c. cu 
un bogat program de itinerare și obiective turistice. Informații 
și înscrieri la Agenția O.N.T. Carpațl București din Calea Victo
riei nr. 100 și Oficiile și filialele de turism din întreaga țară.

PUBLITURISM (6832)
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In județul Harghita 
EDIȚIA a Vlll-a A „CUPEI 
MUNCITORULUI FORESTIER"

In județul Harghita se orgar reazl 
pentru a opta oarâ competiția pol.spcr- 
tivă „Cupa muncitorului forestier-. 
Cele șapte asociații din marile Între
prinderi forestiere din județ cum slnt 
cele din M Ciuc, Top. ța CLLus. 
Gheorghieni etc. s.au pregittt inters 
pentru organizarea prime; etape a În
trecerilor — pe sectoare de rr._r.ci, par
chete. ateliere — care va avea loc slm- 
băta. „Cupa muncitorului forestier* se 
dispută la atletism, fotbal, vc.el, r.ata- 
ție, popice, handbal si tenis de masă. 
Etapa pe localități a competiției va a- 
vea loc tn ziua de 1: august. Iar fi
nala. cu două săpiămini n.a; tlrziu. la 
Toplița.

★
Consiliul județean pentru educație fi

zici și sport Harghita, In colaborare ca 
organul județean sindical, organizează a 
sflrșltul acestei săptămini o mare între
cere la orientare turistică. La confrun
tarea din pădurea Șuta, de la marginea 
orașului Miercurea Clue, vor par-cina 
numeroși iubitori al turismului, fncepind 
de la pionieri ptnă la oameni cu tlmpie 
argintii, toți cei care Îndrăgesc gpor-.ul 
cu harta și busola.

V. PAȘCANII, coresp.

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ 
CÎȘTIGĂ NOI ADEPȚI

Datorită preocupării manifestate de 
organele sportive locale și de consi
liile de conducere, In trei mari Insti
tuții din municipiul Galați a fost in
trodusă gimnastica In producție. Este 
vorba de Institutul județean de pro
iectări, întreprinderea poligrafică și 
ICEPRONAV (Inst. de proiectări na
vale) unde, zilnic, se execută, sub în
drumarea unor profesori de sport, un 
program de exerciții.

Acțiunea (ce se impune a fl extin
să) se bucură de mult interes, deoa
rece cel ce practică deja gimnastica 
la locul de muncă s-au convins de 
binefacerile ei.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

„DELFIN ’73“-ÎN ACȚIUNE
Majoritatea centrelor de inițiere in 

înot, preconizate să funcționeze in Bucu
rești, pe perioada de vacanță, și-au des
chis porțile, iar primele serii de cursanți 
au fost... lansate la apă.

Astfel de centre s-au deschis la 
ștrandul Tineretului (cu cea mai bo
gată activitate din întreaga Capitală), la 
ștrandul Sirena — din sectorul 2, la 
Palatul Pionierilor, la bazinul U.C.B. in 
Bd. Ghencea. U bazinul clubului sportiv 
Rapid din Giulești etc.

La Baia Mare

,,CUPA CONSTRUCTORULUI

DE MAȘINI"
La Uzina mecanică de mașini șl uti

laj minier din Baia Mare s-a încheiat, 
zilele trecute, campionatul pe asociație 
al celor 8 echipe de fotbal, dotat cu

„REGATA SNAGOV“ CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. I)

preciați de toți specialiștii pentru 
progresul rapid înregistrat în a- 
ceastă perioadă. De altfel, antre
norul reprezentativei spaniole, E- 
duardo Herrero, ne mărturisea ieri 
că „perioada de pregătire efectu
ată înainte de concurs constituie 
cheia progresului înregistrat, cre- 
ind totodată premisele obținerii

SIMBÂTA

ATLETISM. Stadionul Ti
neretului, de Ia ora 16: 
„Concursul de vară", organi
zat de clubul Constructorul, 
pentru toate categoriile de 
atleți.

CAIAC-CANOE. Lacul Sna- 
gov, de la ora 9 : concursul 
internațional „Regata Sna- 
gov" (serii la probele olimpi
ce); de la ora 17 — finalele 
în toate probele olimpice.

LUPTE: Sala de atlelism 
,.23 August", de la ora 16 : 
etapa pe municipiu a cam
pionatului republican indivi
dual de lupte libere (se
niori).

NATAȚIE. Bazinul Dina
mo, de la ora 18,30 : faza pe 
municipiu a campionatelor 
republicane pentru juniori și 
seniori.

TENIS. Terenul C.S.U. Con
strucții (lingă ștrandul Iz
vor), de la ora 15: „Cupa 
Constructorul".

DUMINICĂ

CAIAC-CANOE. Lacul Sna- 
gov: concursul internațional 
„Regata Snagov": de la ora 
9 — serii în probele neolim
pice (500 m); de la ora 14,30 
— finalele probelor neolimpi- 
ce; de la ora 16,30 — fina
lele curselor de fond.

CANOTAJ. Lacul Herăs
trău (debarcaderul Bordei), 
de la ora 7,30 : finalele cam
pionatului municipal de ju
niori.

LUPTE. Sala de atletism 
„23 August", de la ora 10 : 
etapa pe municipiu a cam
pionatului republican indivi
dual de lupte libere (seni
ori).

NATAȚIE. Bazinul Dinamo, 
de la ora 9,30 : faza pe mu
nicipiu a campionatelor re
publicane pentru juniori și 
seniori.

..Cupa Constructorului de Mașini". Com- 
a s-a desfășurat intr-un singur tur. 

Mec:urt!e au avut loc de două ort pe 
saptâmin* și au fost urmărite de un 
mare număr de spectatori. In timpul 
ir.trocerii au fost înscrise goluri. 
ciMamcniu! final se pr-er.niâ asrfel : 1. 
Mașini unelte, 2. Mecanică, x Serv, per- 
sonal tebnieo-adminisirativ «ic.

T. TOHATAN — coresp. județean

La Brașov 
SPECTACOL 

CULTURAL-SPORTIN’
Stadionul Municipal din Brașov va 

găidai. astăzi, primul spectacol cultural- 
sportiv al sezonului. Intitulat „Varietăți 
pe stadion*. ManifMtatia reunește, pe 
parcursa; a 6 ore. artiști amatori din 
ansamblurile marilor uzine din locali
tate. alâturi de un mare număr de »pc’-'- 
t;vl fruntași de ia Dinamo, Steagul roșu. 
Tractorul, Rulmentul, CIBO ș a.

Programul sportiv cuprinde o repriză 
cu execuție simultană la » ramuri spor
tive. Mai sini programate numeroase 
Întreceri sportive. Intre care și două 
meciuri de fotbal : Rulmentul — Voința 
la fete și Se. sp. Brașov — M.K.S. Du- 
blka (Polonia) ia băieți.

C, GRUIA — coresp. județean

CENTRE DE INIȚIERE 

PENTRU TINERET 
fPantru elevi, pentru tineretul bucureș- 
tean. In general, consiliile pentru edu
cație fizici și sport a.e sectoarelor 4. S. 
6. 7 și 8 au inițiat , centre de varA“, 
care funcționează pe lingă unele d-ntre 
cele mai bine utilate baze sportive din 
Capitală. E e au fost deschise la s’-ad.o- 
r.ul Olimpia, pe terenurile Tehmc-clubu- 
lui (sectorul 5). la baza sportivă a aso
ciației de cartier Ferentari. stadionul 
Electra, în parcul Nicoiae Bâlcwcu etc. 
Aici, orice tinăr care dorește să prac
tice un anume sport este primit cu 
toată bunăvoința, oferi ndj-i-se condiții 
bune de inițiere, sau de perfecțl°nar> *n 
ramura Îndrăgită.

La sala de sport din atr. Luca Stroid 
s-a deschis pentru copii un centru de 
inițiere la tenis de masă.

In Capitala

DOUA IMPORTANTE 

MANIFESTĂRI 

PE STADIOANELE

F. R. B. Șl ELECTRA

Miine dimineață vor avea loc In Ca
pitală două importante manifestări ale 
sportului de masă. La stadionul F.R-B. 
se vor desfășura. începînd de la ora 9. 
concursuri de volei, handbal, jocuri dis
tractive etc. etc., acțiuni specifice dumi
nicilor cultural-sportive.

Tot duminică, pe stadionul Electra, din 
cvartalul Giuiești, salariații Combinatu
lui de confecții și tricotaje București vor 
serba, prin întreceri sportive, aniversa» 
rea a 25 da am de existență a întreprin
derii lor.

unor rezultate bune în această re
gată și în următoarele mari com
petiții".

Consemnînd garniturile foarte 
valoroase deplasate la București 
de Ii. D. Germană, Ungaria și 
U.R.S.S., precum și optimismul cu 
care celelalte delegații așteaptă 
primele starturi, ne-am continuat 
drumul pe malurile Snagovului, 
oprindu-ne la baza veche, cartie
rul general al reprezentativelor 
țârii noastre.

Abia coborit din șalupă, antre
norul coordonator Corneliu Birsă- 
nescu, deosebit de optimist, ne 
spune: „Competiția este, fără dis
cuție, deosebit de puternică și aș 
remarca in mod special echipa 
K-D. Germane, care a Impresiona' 
la recenta regată de la Branden
burg. Cu toate acestea sperăm ea 
sportivii români să concureze cit 
mai aproape de posibilitățile lor. 
mai ales că in funcție de rezulta
tele înregistrate simbăLă și dumi
nică urmează a ti definitivate e- 
chipele eu care ne vom șrrtrnii 
la Campionatele mondiale de la 
Tampere*.

în legătură ca pregătirile caia- 
eiștilor și ca* oiștilor rcrr.âr.î r.e-a.r. 
mai notat că, în cursul zilei de 
ieri ,ei aa efectua: a*.:rr*.a~e*’e 
ușoare — dimineață și dund amia
ză — pe pistele de codcv> ți c* 
toată lumea manifestă o formă 
bună. In mod special r.e-au fsss 
remarcați Ivan Patzaichin. Gbeor- 
ghe Danilov, Gbeorghe Simiooov 
de la canoe. Viorica Dumitru, Ma Nușa DEMIAN

A APĂRUT NR. 13
AL REVISTEI

Spicuim din cuprins
FOTBAL • După un fino; de 

mare încărcătură emoțicnclâ. 
Dinamo s-a încununat C3~3«- 
oană » Interviu cu Nelu Nun- 
weiller, antrenorul echipei cam
pioane • „Cupa României* a 
încheiat un sezon dramatic, po
posind Io Rm. Vilcea.

BOX • Campionii europe-' 
Constantin Gruescu și Simion 
Cuțov altfel de cum ii cunoaș
tem — două ample fotorepor
taje cu cei doi SQprtivi români.

RUGBY • Marea izbindâ a 
rugbyștilor de la Steaua : ol 
8-lea titlu in ultimii 25 de ani I

VOLEI • Interviuri parolele 
cu Eugenia Reboc și Gabriel 
Udișteanu, câpitonii echipelor 
noastre naționale.

In paginile de orizont extern : i 
• Tenismenii Noii Zeelande vi ■ 
se recomandă • Renate Ste- 
cher, prima alergătoare sub 11 
secunde I

Rubricile „Sport magazin", 
„Sport globe-trotter" și „Jurnal 
intim..." completează ocest in- | 
teresant număr al revistei 
SPORT.

____________________________

DIVIZIA B TREBUIE SĂ DEVINĂ
0 TREAPTĂ DE AFIRMARE
A VALORILOR RUGBYULUI

Despre modul cum Divizia B răs
punde cerințelor de ascensiune ale 
ragbyului românesc am mai scris 
in coloanele ziarului nostru. Dar, 
din păcate, fără ca materialele res
pective să trezească ecoul dorit în 
rindul celor ce trebuiau să intervi
nă cu hotărîre pentru a pune lu
crurile în ordine.

Așa se face că, de cîțiva ani în
coace. decalajul dintre primul eșa
lon și cel secund a devenit tot mai 
evident, echipele de ..B- promo
vate in Divizia A cedind. uneori, 
la scoruri astronomice în fața celor 
cu „state- mai vechi, pentru ca apoi 
să revină in plutonul al doilea după 
o prezență palidă și de loc convin
gătoare. (Exemple în acest sens 
r.e-au oferit chiar formațiile C.S.M. 
Suceava și Precizia Săcele în ul
tima ediție a campionatului).

Așa s-a ajuns la situația ca la 
cele 38 de echipe din Divizia B — 
fapt subliniat și cu prilejul recen
te: plenare a forului de specialitate
— să funcționeze doar... 7 antre
nori cu normă întreagă și 14 cu 
plata cu ora, restul de 17 formații 
folosind instructori. Fără a sub
aprecia activitatea tehnicienilor în 
cauză, nimeni nu ne poate convinge 
că ei au făcut totul pentru ridica
rea pe o treaptă superioară a ni
velului rugbyului românesc.

Să adăugăm la cele spuse pină 
acum și faptul că pot fi numărate 
pe... degete echipele care dispun de 
terenuri de antrenament și joc co
respunzătoare, că programul de în
cepere al partidelor a suferit dese 
schimbări (chiar și de citeva ori 
în cursul aceleiași săptămîni I), că 
actele de indisciplină au fost nu
meroase (cităm : Electroputere Cra
iova, U.R.A. Tecuci, Dunărea Giur
giu etcJ. că aici și-au găsit un 
„trai călduț* muiți jucători plafo
nați, virstniei.

Această situație a determinat ac
tuala conducere a federației să se 
preocupe intens pentru urgenta re
mediere a deficiențelor existente’, 
astfel ca Divizia B să-și îndepli
nească tu adevărat menirea : aceea 
de furnizor al unor elemente talen
tate, elemente care — totodată
— să acumuleze o bună și u- 
tilă experiență competitională.

Pentru revitalizarea Diviziei B se 
Cere o muncă stăruitoare și conti
nuă. Acest lucru nu se poate face, 
desigur, dintr-o dată, fiind nece
sar un proces mai îndelungat, avînd 
în vedere situația acestui eșalon al 
rugbyului românesc.

De aceea, consemnăm cu satis
facție un prim pas — după păre
rea noastră foarte important —, 
acela de a introduce anumite res
tricții de vîrstă la toate echipele 
(nu vor face excepție nici cele de 

ria Nichiforov și Maria Ivanov de 
la caiac fete, precum și echipajul 
de K 4 (Macarenco, Coșniță, Sciot- 
nic, Simiocenco).

Din discuțiile purtate cu ceilalți 
antrenori ai lotului român am mai 
reținut faptul că tinăra caiaelstă 
Marig Cosma dovedește un sub
stanțial progres în ultima perioa
dă a pregătirilor, că de la echina- 
jul nostru de C 2 (Gh, Danilov— 
Gh. Simtonoi) se așteaptă anul a- 
ces'.a performanțe mai ridicate, 
tot ața cum se preconizează ți 
pentru ceilalți tineri canoiști in
el ați Ir. lot: Vasile Serghei, Ghe- 
rasim Munteanu. Petriră Marcov. 
Dumitru Siraionav. frații Nemeș.

în sflrșit, după cum ne spunea 
en trasorul Nicolae Navasart. „Re
gata Scigor- prilejuiește și veri
ficarea unui nou echipaj de caiac 
2, în componența căruia vor intra 
Afaaase Seieiatc și Vasile Simio- 
craca.

Dop* cum am mai anunțat. în- 
t-erer-e regate; debutează ASTAZl 
dimineață, de la ora 9. cînd se 
rr desfășura seriile probelor olim
pice; futilele acestor probe sint 
programate in cursul după amiezii, 
de la ara 17.

if’INE. programul începe tot di- 
mi-.eațî (ara 9) eu seriile probelor 
■eefimpsce. ale căror finale se 
d sputu după amiaza de la ora 
1LM. în sHrțlt, cursele de fond, 
care vor facheia întrecerile din ca- 
crol regatei, au loc tot miine, cu 
începere ce la ora ÎS^O.
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AZI ULTIMA ZI
PENTRU PROCURAREA BILETELOR!

Divizia A). Astfel, în lotul fiecărei 
formații i)u vor mai putea activa 
deeît maximum 8 jucători peste 
25 ani. „Am luat această măsură — 
ne-a spus secretarul general al Fe
derației. Ovidiu Marcu — deoarece 
cei ce promovează în prima divizie 
sînt mai puțin numeroși deeît cei 
care vin de acolo în „B”. Dorim 
ca de la „A" să nu mai existe cale 
de întoarcere, pentru a permite e- 
lementelor tinere să se afirme și să 
nu mai fie împiedicate de așa-zi- 
sele vedete, provenite de la echi
pele din Divizia A“.

Nu discutăm, acum, modul cum 
este srlcătuit campionatul „secunzi
lor* (după opinia noastră prea... di
luat), deoarece sîntem informați că 
și în această direcție se preconizea
ză modificări de structură, dar nu 
putem ocoli problema terenurilor, 
element esențial pentru desfășura
rea în bune condițiuni a activității. 
De aceea, ni se pare binevenită ac
țiunea de reomologare a tuturor te
renurilor de rugby destinate jocu
rilor oficiale. Dar. atîta timp cit 
asociațiile și cluburile nu vor a- 
corda aceeași atenție și din acest 
punct de vedere echipelor de rug
by (în multe cazuri, rugbyștilor 
le este interzis accesul pe teren, el 
fiind rezervat în exclusivitate pen
tru fotbal) nu putem avea preten
ția ca performanțele realizate să 
fie valoroase ,

Desigur, nu ne-am propus să a- 
nalizăm toate problemele Diviziei 
B, ele fiind extrem de complexe și 
necesitînd un spațiu mult mai am
plu. Le-am adus în centrul atenției 
doar pe acelea care ni s-au părut 
vitale pentru ca această competiție 
— care reîncepe la 16 septembrie 
—> să răspundă cerințelor dezvoltă
rii generale a rugbyului.

Emanuel FÂNTÂNEANU

LA CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE TENIS 

ALE COPIILOR, 
FAVORIȚII 

ÎNVINGĂTORI
CLUJ, 6 (prin telefon). Stabili

zată, vremea a permis completa
rea tuturor restanțelor așa că, la 
toate categoriile, „slmplurlle" se 
află în fața semifinalelor sau chiar 
finalelor.

„Vedeta" iilel de astăzi (n.r. 
Ieri) a fost semifinala la 13—14 
ani, dintre surorile Lucia și Ma
ria Romanov (ambele de la Cute
zătorii), clștigată de prima : 6—5, 
5—6, 6—3, în urma unui joc de 
bună calitate și foarte echilibrat. 
Un joc în care Maria a condus cu
5— 3 în primul set și a clștigat se
tul II, dar, mai puțin sigură și 
lipsită de concentrarea surorii sale, 
a trebuit să cedeze in fața favo
ritei nr. 1 a categoriei. Cealaltă 
finalistă: Gabriela Dinu (Dinamo 
Bac.) învingătoare cu 6—3, 6—0 
as ipra Cameliei Chiriac (Dinamo 
Brașov).

Tot între patru favorite s-au 
disputat și semifinalele de la 11— 
12 ani. partide în care s-au înre- 
g.strat următoarele rezultate: Ga
briela Szoke (Dinamo Buc.) — 
Stanca Nicula („Poli* Cluj) 6—1,
6— 2 ; Cosmina Popescu (Cutezăto
rii) — Suzana Szilagyi (Dinamo 
Brașov) 6—1, 6—2.

La băieții de la 13—14 ani, ca
tegorie care a reunit cel mai mare 
număr de participant!: 84, compe
tiția a avansat pină Ia semifinale, 
etapă pe care o va aborda tot un 
cvartet de 4 favoriți. Iată însă re
zultatele lor din sferturi: A. Dîr- 
zu (Progresul) — Al. Szilagyi (Di
namo Brașov) 6—3, 6—2; Al. Cio- 
clov (Steaua) — D. Bucătaru 
(T.C.B.) 2—6, 6—3, 6—5, I. lovă- 
nescu (Progresul) — T. Radar (Di
namo Buc.) 6—1, 6—3. L. Reveszi 
(Sănătatea Oradea) — E. Pană (Cu
tezătorii) 6—0, 6—2. /

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA

LOTO DIN 6 IULIE
1973

Extragerea I : 18 13 16 
14 63 90 31 83 53

Extragerea a Il-a : 28 
29 74 52 71 22 12 4 8

Fond general de pre- 
nii : 998.799 lei din care 
109.477 lei report

Plata premiilor se va 
tace în Capitală înce- 
□înd din 14 iulie pînă la 
20 august, iar în țară 
aproximativ din 17 iulie 
pînă la 20 august 1973 
inclusiv

VEȘTI DE LA C. S. TÎRGOVIȘTE

Controlul medical al jucătorilor de 
la C. S. Tîrgoviște este programat 
pentru data de 10 iuție, cînd va avea 
loc șl ședința de analiză asupra com
portării echipei în campionatul re
cent încheiat. Lotul se va deplasa în 
ziua de 15 Iulie Intr-o stațiune mon
tană, nedesemnată încă,

Antrenorul echipei va fi, după 
toate probabilitățile, Eugen Popescu, 
de la Centrul de copil. Au fost pro
movați în prima formație Ene, Istra- 
te, Roșu din propria pepinieră de ju
niori.

METROM BRAȘOV REÎNCEPE PRE
GĂTIRILE LA 15 IULIE

La 15 iulie jucătorii echipei Me
troul Brașov vor lua Startul pregăti
rilor. . Antrenamentele se vor desfă
șura în localitate. în prima parte ac
centul va fi pus pe dobîndirea pre
gătirii fizice generale, iar în săptă
mânile următoare, cînd se vor des
fășura cîte două antrenamente zilnice, 
se va lucra mai mult la îmbunătăți
rea factorilor tehnico-tactici.

Antrenorul Vladimir Grosaru are 
la dispoziție următorul lot de ju
cători i Szalat și Drăgănoiu — por
tari ; T. Șișcă, Păltinișan, Petrescu, 
Staicu și Bădițoiu — fundași ; Gabor 
și Titesz — mijlocași ; Selimesi, 
Gane, Furnică, Ferencz, Paraschives- 
cu și Georgescu — atacanți. Iri lotul 
primei echipe au fost promovați doi 
juniori, M. Șiscă de la Metrom și 
Paveliuc de la Școala sportivă Bra
șov.

C.S.M. REȘIȚA A RELUAT ANTRENA
MENTELE IERI DIMINEAȚĂ

Ieri dimineață s-au reunit la se
diul clubului jucătorii de la C. S. M. 
Reșița. Au lipsit Gornea, Neagu și 
Silaghi, care nu s-au înapoiat încă 
din concediu. După-amiază s-a efec
tuat primul antrenament pe stadio
nul din Valea Domanului. Azi și 
miine va avea loc controlul medical, 
antrenamentele continutnd în paralel. 
Luni dimineața lotul echipei reșițene 
va pleca, pentru o perioadă de două 
săptămîni, la Văliug, locul de pre
gătire.

Au fost perfectate o serie de în- 
tîlniri amicale, dintre care una cu 
Politehnica Timișoara, care se va 
disputa în ziua de 5 august, este in
clusă în cadrul unei mari sărbători 
cultural-sportive, menită să întăreas
că legăturile de prietenie sportivă 
dintre cele două cluburi.

„CUPA ZIARELOR"
Luni se vor disputa meciurile celei de 

a patra etape a „Cupei ziarelor", după 
următorul program : STADIONUL

VOINȚA. Ora 16.15 : Scînteia — Ager- 
pres ; ora 17.30 : Sportul — Munca ; 
STADIONUL C.P.B.. ora 16.15 : Combi
nata Flacăra, România liberă — Scînteia 
tineretului ; ora 17.30 : Elore — Neuer 
Weg.

CE FACEM CU AVERTISMENTELE?
Intr-adevăr, ce facem cu aver

tismentele, cu cartonașele galbene 
„acordate* etapă de etapă de ar
bitrii noștri ? Le lăsăm să se adu
ne, frumos, unul după altul în 
dreptul numelor celor avertizați 
și atîta tot ?

Din momentul în care F.I.F.A 
(ca urmare a neînțelegerilor arbi
tri—jucători de la Campionatul 
mondial din 1966) și apoi U.E.F.A. 
le-au oficializat și arbitrii au fost 
dotați cu aceste noi „ustensile" — 
în afara fluierului — pentru în
deplinirea misiunii lor, au început 
federațiile naționale să se întrebe : 
ce facem cu avertismentele ? 
Dacă cele roșii aduceau odată cu 
ele eliminarea fotbaliștilor recalci
tranți, cele galbene se dovedeau 
mai platonice. Și atunci forurile 
de resort din diferite țări au în
ceput să acționeze. Unele au ho- 
tărît ca, la un anumit număr de 
„cartonașe galbene", un jucător

DORIJI SĂ PIIRKIII
UN CONCEDIU MINUNAT?
Întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București organi

zează excursii pe itinerarii atractive, pline de farmec șl pitoresc 1
• Valea Prahovei
• Valea Oltului
• Curtea de Argeș
• Vălenii de Munte — Cheia — Tîrgoviște
• în Munții Bucegi și Gîrbova
• La Mănăstirile din nordul Olteniei și din Moldova
• în zona Maramureșului
• Delta Dunării etc.
Pe Litoral puteți beneficia de un concediu plăcut la cele mai ele

gante hoteluri din stațiunile : Venus. Neptun, Aurora, Jupiter, Saturn, 
Mamaia, cu plecări incepînd din ultima decadă a lunii iunie.

De asemenea, in zonele de agrement din jurul Bucureștiului, la 
Snagov, Bâneasa, Herăstrău, sint asigurate condiții optime pentru petre
cerea citorva zile de neuitat in hoteluri, campinguri și locuințe lacustre.

Această zonă este dotată cu posibilități de practicare a sporturilor 
nautice, bowling, baschet, minigolf etc.

Pentru informoțiî suplimentare și procurarea biletelor vă puteți adresa 
Filialelor de Turism din Cal. Victoriei 100, Bd. Republicii 4 ; 68. la punc
tele turistice din cortierul Drumul Taberei, Complex Orizont (stoția Băi- 
ceni) și Complexul A 13 Cartierul Titan, ca și Io ghișeul de la etajul II 
al magazinului Victoria.

ACTUALITĂȚI

VACANȚA, INCA, LA C.S.M. SIBIU

Vacanța fotbaliștilor siblenl va fl ceva 
mal lungă : ptnă în tlua de 16 Iulie, 
cînd pregătirile vor începe prin obiș
nuitul control medical, tn prezent, ju
cătorii se află fie tn mijlocul familiilor, 
fie în grup la odihnă în stațiunea Păl
tiniș, fie la tratament la Ocna Sibiului.

După cum ne-a Informat tov. Al. 
Stoian, metodistul clubului, nu s-a sta
bilit încă programul complet al pregă
tirilor, dar se preconizează ca, la 18 
iulie, C.S.M. să plece la Păltiniș, ur- 
mînd să susțină și trei-patru partide 
amicale, dintre care una a fost perfec
tată : 25 iulie, la Sibiu, cu Politehnica
Timișoara. Dintre noutățile din lot, am 
notat titularizarea a doi internaționali de

DIALOGURI DE VACANȚĂ
REMUS CÎMPEANU:

„TREBUIE SĂ REDOBÎNDIM 

ELANUL, DĂRUIREA

Șl SPIRITUL DE LUPTĂ-
Căpitanul echipei Universitatea 

Cluj, Remus Cîmpeanu, deține și 
funcția de secretar al clubului. In 
vreme ca ceilalți jucători s-au aflat 
în vacanță, el a rămas în perma
nență la club, preocupat de sume
denia de probleme legate de acti
vitatea de viitor. O discuție cu el 
despre soarta „șepcilor roșii" ni s-a 
părut utilă și interesantă.

— Căror cauze se datorește com
portarea nesatisfăcătoare din cam
pionat ?

— Motivele care au generat sla
ba noastră evoluție sînt destule. 
Printre altele, aș aminti de lipsa de 
coeziune sufletească din cadrul e- 
chipei, de încrederea prea exagera
tă în forțele proprii a unora din
tre jucători, de unele preocupări 
negative în afara orelor de antre
nament, de superficialitate în pre
gătire și în jocuri și încă de mul
te altele.

— Ce măsuri s-au luat pentru 
îndreptarea actualei situații ?

— De curînd a avut loc o ședin
ță, In care a fost stabilită o nouă 
conducere a secției. Ca președinte a 
fost ales dr. Mircea Luca, fost ani 
îndelungați căpitan al echipei. în 
același timp, s-a luat hotărîrea ca 
lotul să fie împrospătat. Așa că se 
va trece la o masivă infuzie de ju
cători tineri ; chiar dacă nu vom 
avea pe moment rezultate favorabi
le, sîntem siguri că, în viitor, vom 
reuși să alcătuign o echipă în ade
văratul sens al cuvîntului. Vom pro
mova de la juniori pe Negruțiu, 
Hurloi, S. Cîmpeanu, Eremia și 
Molnar. Totodată, vom căuta încă 
un portar, întrucît Ștefan, deși foar
te talentat, rămas fără concurent, 

să fie eliminat pe o etapă sau pe 
două ; în alte locuri avertismente
le se trec în matricola jucătorului 
și sînt luate în considerație la sta
bilirea sancțiunii în urma primu
lui „cartonaș roșu". Etc., etc.

Și la noi, F. R. Fotbal hotă- 
rise la un moment dat ca — la un 
anumit număr de avertismente —, 
jucătorul în cauză să fie suspen
dat. Dar deși a trecut un retur în
treg de la luarea deciziei, încă nici 
un fotbalist n-a fost sancționat da
torită cartonașelor galbene. Și 
atunci, ce facem ? Lăsăm să se 
adune avertismentele ? Lăsăm ca 
efectul lor educativ să se toceas
că ? în felul acesta, cartonașele 
galbene se devalorizează, nu mai 
au nici o importanță. Ele pot con
tribui la curățirea jocului numai 
dacă vor avea o finalitate, numai, 
dacă vor fi cu adevărat luate în: 
considerație.

De altfel, credem că F.R.F. ar 

juniori : Virlan (care a și evoluat la 
C.S.M. în ultimele două meciuri ale cam
pionatului trecut) sl A. Munteanu, ambii 
provenlți de la Școala sportivă Sibiu.

SUSPENDĂRI HOTĂRITE DE CLUBUL 
F. C. BIHOR

După cum ne Informează corespon
dentul nostru din Oradea. Tlie Ghișa, 
conducerea clubului F.C, Bihor a sus
pendat pe timp de un an pe jucătorii 
Agud șl Șchlopu pentru neprezentare 
la ultimul meci din campionatul trecut, 
la Făgăraș, în compania echipei Nitra- 
monla. Se menționează că jucătorii res
pectivi au căzut în această culpă după 
o sultă de alte abateri.

nu s-a mai pregătit cu seriozitatea 
care-1 caracterizează. Formația 
noastră simte mare nevoie și de un 
atacant central, incisiv, înzestrat cu 
simțul golului. Rămîne să-l găsim.

— In curînd împlinești 35 de ani. 
Cit mai ai de gînd să joci ?

— Mi-am propus să cedez curînd 
locul unui tînăr. Mai rămîn, totuși, 
pînă la iarnă în cadrul lotului. Și 
aceasta gîndindu-mă că poate reu
șesc să îmbrac pentru a 300-a oară 
tricoul echipei căreia i-am dedicat 
întreaga tinerețe. Mai am de jucat 
numai opt meciuri ca să ating cifra 
mult rîvnită.

— Ce-ai mai putea adăuga ?

— Un singur lucru. Și anume că, 
în ultimul timp, jucătorilor noștri 
le-a dispărut elanul, spiritul de lup
tă și dăruirea pentru culorile clu
bului. Dacă vom-reuși să redobân
dim aceste mari castități care ne-au 
caracterizat, vom aiuzi iarăși scan- 
dîndu-se entuziast din tribune : 
„Haidg „U”, Haide ,,U” 1“ 
t

Gheorghe NERTEA

trebui să stabilească ce înseamnă 
un avertisment — cartonaș gal
ben, cîte poate „primi." un jucă
tor în timpul celor 90 de minute. 
Și asta pentru că unii arbitri fo
losesc și avertismente colective. 
Ca urmare, oriee alt cartonaș gal
ben ar însemna pentru utn jucător, 
așa cum se întîmplâ în ..alte țări, 
eliminarea Hui din joc. D.«ci : sint 
valabile sau nu aceste avestismen- 
te colective ?

Iată dar cîte amănunte de pro
cedură incumfeă aceste cartonașe 
galbene, amănlunte ce trebuie sta
bilite înainte ele începerea noului 
campionat.

Mircea TUDORAN

ÎNTRE 8 IULIE

Șl 5 AUGUST - 

„CUPA DE VARĂ"
în scopul prelungirii activității 

fotbalistice, *F.R.F. — împreună cu 
I. S. Loto—^Pronosport — au hotă- 
rît să orgațnizeze și în acest an 
„Cupa de vară", competiție la 
care ,.vor participa echipe din Di
vizia C. Jocurile se vor disputa 
la datele de 8, 15, 22, 29 iulie și 5 
august, sistem turneu simplu (fie
care echîjpă. va juca cu fiecare ad
versar o singură dată). Echipele 
au fost împărțite în 8 grupe, în 
următoarele alcătuiri :

Grupa I: Victoria Roman,' 
Danubiana Roman, Avîntul Fra
sin, Foresta Fălticeni, Stăruința 
Suceava, Minerul Gura Humoru
lui ; Clrupa 2 : Carpați Sinaia, 
Prahova;* Ploiești, Poiana Cîmpina, 
I.R.A. Gîmpina, Petrolistul Ploiești, 
Victoria Florești ; Grupa 3 : Dina
mo Obor, Laromet Buc., Voința 
Buc., Sirena Buc., Unirea Tricolor 
Buc., Electronica Buc. ; Grupa 4 : 
Letea, Bacău, Textila Buhuși, Lo
comotiva Adjud, Trotușul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Oituz Tg. Ocna ; 
Gr,<upa 5 : I.M.U. Medgidia, Por
tul C-ța, Electrica C-ța, Ci
mentul Medgidia, Marina Man
galia, Granitul Babadag ; Gru
pa 6 : U. M. Timișoara, Electro
motor Timiș., Vagonul Arad, Uni
rea Tomnatic, Gloria Arad, Furni
rul Deta ; Grupa 7 : C.I.M. Bra
șov, Carpați Brașov, Chimia Victo
ria. C.S.U. Brașov, U.P.A. Sibiu, 
Ind. Cisnădie ; Grupa 8 : Dacia 
Pitești, Oltul Slatina, Petrolul Vi
dele, C.F.R. Roșiori, Chimia 
Găești, Unirea Drăgășani.



SCHIMBARE DE LIDER INTERMEZZO LA WIMBLEDON

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

FLORETIȘTII ROMÂNI-PE LOCUL VI

IN „TURUL

IUGOSLAVIEI"

FINALELE SE JOACA AZI

GO'TEBORG, 6 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru)

Vineri dimineață, floretiștii noș
tri s-au aflat, din nou, pe planșă 
pentru a continua. întrecerea pe 
echipe, în cadrul sferturilor de fi
nală. Ei au întîlnit formația Unga
riei, evident un „4“ redutabil, mai 
omogen decît al nostru, dar în fața 
căruia am n-ădăjduit că sportivii 
români vor face totul pentru a ob
ține un rezultat strîns. Din păcate 
nu a fost așa fiindcă. încă din 
start, adversarii s-au desprins net 
(4—0 în prima manșă). Și totuși 
scorul putea fi egal dacă Petruș și 
Ardeleanu ar fi acționat ceva mai 
precis, evitînd înfrîngerile la limi
tă (4—5) suferite în fața lui Ko
vacs și, respectiv, L. Kamuti. în 
celelalte asalturi, Niculescu este în
vins de Szabo cu 5—1, iar Țiu 
de J. Kamuti cu 5—3.

Al cincilea asalt al meciului este 
cîștigat cu ușurință de Ardeleanu 
în fața lai Kovacs (5—1) și acest® 
parcă ne dă speranțe într-o redu
cere a handicapului. Urmează, însă, 
o serie de trei eșecuri : Petruș — 
Szabo 3—5, Țiu — L. Kamuti 4—5

Și
Scorul 
tîndu-i 
numai 
manșa

maghiari la 
victorie. In

ștearsa comportare din con- 
individual) au întrecut e- 

Franței (alcătuită din trăgă- 
faimă' Noel. Revenu, Tal-

și Pietruska) cu scorul de 
!, italienii au pierdut la o di-

Niculescu — J. Kamuti 3—5. 
întâlnirii devine 7—1 pur- 
ne floretiștii 
2 puncte de 
a III-a. Ardeleanu urcă pri

mul pe planșă ; el nu reușește — 
însă — să facă față atacurilor ra
pide ale lui Szabo (1—5). Urmează 
Țiu care luptă mai decis și cîștigă. 
ia același scor (5—1) asaltul său cu 
Kovacs. Cu evoluția lui Peiruș 
(toarte modestă) meciul se încheie 
căci adversarul său, J. Kamuti, cîș
tigă ușor cu 5—l. Scor final: 9—2 
pentru echipa Ungariei.

Fără îndoială, există — la ora 
actuală — o sensibilă diferență de 
valoare între cele două formații, 
totuși floretiștii noștri ar fi putut 
evita o înfrîngere de asemenea pro
porții dacă luptau cu mai multă 
hotărîre, dacă dovedeau un plus de 
claritate.

în continuare, echipa de floretă 
a României a fost opusă reprezen
tativei Japoniei, cîștigătoarea ur- 
mînd să lupte, în cursul după-amie- 
zei. pentru locurile 5—6 în clasa
mentul final. Cu toate că floretiștii 
niponi s-au dovedit destul de difi-

Noul campion mondial al floretiștilor, francezul Christian Noel (stingă) 
atacînd spectaculos in barajul susținut cu tînărul trăgător sovietic Iuri 
Cij (dreapta) Telefoto : A.P.-AGERPRES

Mare surpriză

in preliminariile C. M. de fotbal

cili (în meciul anterior, ei .conduse
seră eihipa U.R S.S. cu 3—1 și
5— 3. cedind, în cele din urmă cu
6— 9), reprezentanții noștri au tras 
mai curajos, au fost mai intrepizi 
și au reușit să-și adjudece meciul 
cu 9—4. Scorul a evoluat astfel : 
4—0. 5—3, 8—4 și a fost realizat 
de : Țiu — 3v. Ștefan — 
— 2v și Ardeleanu — Iv.

Sferturile de finală au abur 
în surprize căci floretiștii polonezi

(după 
cursul 
chipa 
tori cu 
vard 
9—2 !; 
ierență de șase tușe meciul cu for
mația 
dispus cu 9—7 de polonezi 
surpriză) și s-a calificat 
nală, în care va întîlni 
tativa U.R.S.S. Aceasta 
calificarea după partida 
ria : 8—7.

Disputîndu-și cu echipa Fran
ței locurile 5—6 în clasamentul 
final, floretiștii noștri au 
promițătoare manșe la 
(2—2). Țiu l-a învins net 
seur (5—0). iar Ardeleanu 
trecut pe Revenu (5—3). 
adversari 
învingător cu 5—3 asupra lui Pe
truș și 
celași i 
nuare, 
putut i 
pierd 
truș — Noel 3—5. 
venu 2—5 și Țiu 
4—5. (De notat că 
cu 4—2 dar n-a 
a scăpat victoria printre 
In ultimul asalt al manșei: 
leanu — Leseur 5—3. 
sării reușesc o nouă serie 
victorii : Țiu — Noel 
truș — Revenu 3—5.
Pietruska 3—5. Sportivii noștri au 
o scurtă revenire realizînd două 
puncte: Ștefan — Leseur 5—4 și 
Țiu — Revenu 5—3. Ardeleanu 
conduce și el cu 4—1 în fața lui 
Noel dar acționînd prea lent pier
de cu 4—5. Scor final: 9—5 pen
tru echipa Franței (locul V în 
clasament) așa incit floretiștii ro
mâni termină pe poziția a Vl-a.

Sabrerii și-au disputat dimi
neață preliminariile. Au debutat 
cu o victorie categorică: 15—1 cu 
echipa Iranului, dar au pierdut, 
în continuare, partida cu teamul 
Cubei: 6—9. Pilonul echipei. Iri- 
miciuc a fost de 
realizînd doar 1 v. 
ce s-a dovedit Nilcă 
mai punctat Marin - 
pescu — 1 v. Pentru 
„sferturi" trăgătorii 
susținut un meci 
S.U.A. pe care au
9—7. (Irimiciuc — 3, Culcea _  2,
Nilcă — 2, Marin — 2). A urmat 
meciul cu „4-ul" Ungariei pe care 
sabre l-au începu

vest-germană care, apoi, a 
(altă 

pentru fi- 
reprezen- 

a obtinut. 
cu Unga-

avut o 
început 
pe Le
i-a în- 
Pentru 

au punctat Pietruska

Noel care a 
scor cu Ștefan, 
floretiștii noștri 
menține același 
trei asalturi 
- Noel 3—1 
2—5 și

realizat a- 
In conti- 
n-au mai 

ritm și 
rînd : Pe-

Re- 
Pietruska 

Țiu a condus 
mai insistat și 

degete).
Arde-

Adver- 
de trei 

2—5, Pe- 
Ardeleanu —

la
Ștefan

nerecunoscut 
Cel mai efîca-

— 3 v. Au
— 1 v și Po- 

a ajunge în 
români au 

cu formația 
întrecut-o cu

Petrus

URUGUAY

COLUMBIA 0-1!
Ecjiipa Columbiei a furnizat o 

mare surpriză în preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal (zona 
șud-americană. grupa I), reușind să 
învingă, la Montevideo, cu scorul de 
1—0 (0—0) selecționata Uruguayului. 
Unicul gol al partidei a fost marcat 
de Ortiz în minutul 74. Gazdele au 
jy.cat sub orice așteptări în această 
jfartidă, decepționînd pe cei 45 000 de 
spectatori prezenți pe stadion. In cla
samentul grupei :

1.
2.
3.

Columbia
Uruguay-
Ecuador

4
3
3

1
1
0

3
1
2

0
1
1

3—2
2—2
3—4

5
3
2

areUltimul meci al grupei 
minică, tot la Montevideo, și 
ne selecționatele Uruguayului ' șl 
Ecuadorului. Pentru a se califica, 
fotbaliștii uruguayeni au nevoie de 
victorie la cel puțin două goluri di
ferență.

loc du- 
va opu-

BELGRAD, 6 (Agerpres). — Dis
putată pe traseul Tetovo — Ohrid, 
cea de-a 7-a etapă a Turului ci
clist al Iugoslaviei a fost cîștigată 
de rutierul sovietic Pavel Suhov, 
care a îmbrăcat totodată și tricoul 
galben, purtat pînă acum de fran
cezul Guy Leleu. învingătorul a 
fost cronometrat pe distanța de 163 
km în 4h 07 :31 (medie orară de 
39,200 km), urmat la mici intervale 
de Kraskov, Ceaplîghin și Rosanni.

Clasamentul general individual : 
1. Suhov (U.R.S.S.) — 19h 41:16: 2. 
Leleu (Franța) — la 33 sec. ; 3. Ro
sanni (Italia) — la 1:13 : 4. Ceaplî
ghin (U.R.S.S.) — la 1:29 : 5. Jen
sen (Danemarcă) — la 1:56 ; 6.
Moskalev (U.R.S.S.) — la 2:19 ; 7
Balabanov (Bulgaria) — la 2:28; 8. 
T. Vasile (România) — la 3:03 ; 9. 
Frelih (Iugoslavia) — la 3:13 ; 10 
Starkov (U.R.S.S.) — la 3:29 etc.

Clasamentul general pe ‘echipe : 
1.^ U.R.S.S. — 59h3:21 ; 2. Iugosla
vi® — la 8:55 ; 3. România — la 
9:32 ; 4. Franța — la 10:10 ; 5. Da
nemarca ’ ----- - -
B — 
17:37 ;

la
8.

la 12:29 : 6. Iugoslavia 
la 

etc.
12:36; 7. Bulgaria
Italia — la 42:30

★

a
dintre orașele Nohrid

8-a s-a desfășurat. ieri. pe 
și Kava- 
și spec- 

sovieticul

Etapa 
traseul 
dârei (179 km). După o lungă 
taculoasfl evadare, a cîștigat
Igor Moskaliev, cronometrat în 4h 45:46, 
urmat de compatriotul său Suhov — la 
54 sec. Românul Teodor Vasile a sosit 
pe locul .6, în 4h 54:33. In clasamentul 
general individual, continuă să conducă 
Pavel Suhov (U.R.S.S.), dar el este ur
mat acum de Moskaliev — la 1:55 și iu
goslavul Zakotnik — la 3:48 etc. vasile 
ocupă locul al cincilea, la 11:56 de lider.

LONDRA, 6 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru).

Plouă 
glezește.

Mai e 
apariția 
naliste Billie Jean 
Evert. Mica fanfară 
tunici bleumarin și 
— cîntă Ultimul vals. Wimbledo- 
nul e plin pînă la refuz. Dar, pe 
neașteptate, începe ploaia. Timid și 
insinuant. în cîteva minute, pică
turile se înmulțesc. Ca la o co
mandă, 12 flăcăi în fulgarine pes
cărești se reped spre prelatele fă
cute sul. Desfășurare rapidă. La 
masa presei nu plouă. O foarte 
complicată carcasă metalică susți
ne acoperișul de tablă verde. în
cepe să plouă în lege, ca pe ecra
nul unui film zgîriat de timp. Și 
totuși, nu pleacă nimeni. Sute de 
umbrele se deschid în tribunele cu 
locuri în picioare. Umbrele colo
rate. Umbrele transparente în for
mă de clopot. Umbrele cu franjuri 
ca vechile abajururi rusești.

A trecut o oră și jumătate. 
Năstase privește îngîndurat 
cerul care se întunecă : „La 
asta ar fi trebuit să joc primul set 
al finalei de dublu bărbați. Sint 
foarte încurcat. Barthes mi-a tele
fonat în fiecare seară de la Paris. 
M-a rugat să vin duminică măcar 
pentru o oră, la Montpellier, ca să 
joc două seturi cu el în demonstra
ție. Inaugurează niște terenuri. îmi 
pare rău. Pierre e un băiat bun".

Apa se scurge în meandre pe 
prelată. Spectatorii englezi, imper
turbabili, își 
tă în liniște, 
în fulgarine, 
a început să 
ridicat cortul. Cu mișcări precise, 
de mateloți versați, cei 12 întind 
la mijloc un fel de garnitură cu 
sfori. Acum se înalță catargele. 
Scripeții scîrțîie. Cortul urcă trep-

la Wimbledon. Plouă en-

un sfert de oră pînă la 
așteptată a celor două fi- 

King și Chris 
a guarzilor — 

lampasuri roșii

Ilie
spre
ora

citesc ziarul. Așteap- 
Cei 12 flăcăi blonzi, 
revin pe teren. Apa 
se infiltreze. Trebuie

Campionatul Balcanic de concurs complet

CĂLĂREȚUL OSCAR RECER

ÎNVINGĂTOR IN PRIMA PROBA
cores- 

unui 
„Chan

SOFIA. 6 (prin telefon, de la 
pondentul nostru). In prezența 
numeros public ia baza hipică 
Asparuhov- din orașul Șumen. au ir.ceP-t 
întrecerile celei de a V-a ediții a cam
pionatului Balcanic de 
plet. urmind ca dlspi 
și dresaj să se 
septembrie ia Atena. __ _______
la Șumen s-au prezentat ta start 
călăreți din România. Turcia și 
garia (care mai aliniază încă 
sport! vL conform regulamentului 
in întrecerea individualii, sportivi 
goslavi lipsind din cauza i.m.bclnăvinl 
cailor

Prima zi a fost rezervată probei de 
dresaj, care a oferi; re.cr prezenți 
un frurr.os spectacol !Upic ți o luptă 
dirză intre eă-ăret.. români y cei ai 
țărti gazdă. S-a execmat noua progre
sie indicată de Federana m:ema;:or.alâ 
de specialitate, care a avut un grad 
de dificultate rr.ed_u. sir.gura noutate 
fiind introducerea seturbârtior de pi-

concurs com- 
tele la obstacole 

desfășoare în luna 
La concursul de 

doar
Bul- 

patru 
Și 

îu-

cior la galop. Concurentul român Oscar 
Recer cu Banchet s-a comportat foarte 
bine, reușind, în cele din urmă, să se 
impună în fața adversarilor săi, cuce
rind primul loc. El l-a depășit pe va
lorosul călăreț bulgar Vălcio Jelev cu 
Aretek, cu numai 80 de sutimi, anunțînd 
o luptă pasionantă pentru desemnarea 
cîștigătorului titlului balcanic.

CLASAMENT INDIVIDUAL : i. Oscar 
Recer cu Banchet — 27 p ; 2. V. Jelev 
cu Aretek — 27,80 p. .. 6. Gheorghe Moi- 
șeanu cu Petrișor — 35,80 p ; 7. Dumi
tru Loneanu cu Vals — 40,40 p. . . 
Eugen lonescu cu Valchir.

In urma rezultatelor înregistrate 
proba individuală. în clasamentul 
echipe conduce reprezentativa Bulga
riei cu — 93 p. urmată de formațiile 
României cu — 103,80 p șl Turciei cu — 
145 p.

întrecerile continuă sîmbătă cu proba 
de fond.

11.
în 
pe

TOMA HRISTOV

tat. Apa se revarsă în valuri spre 
porțiunile de asfalt laterale. Ni
meni nu părăsește terenul. Doar 
cronicarii se îmbulzesc în jurul o- 
peratorilor telefonici, pentru a-și a- 
mîna convorbirile. La orizont ful
geră ! Mă uit în jur. E o bună dis
poziție generală, mai ales în tri
buna fără acoperiș și fără locuri 
numerotate. Aproape toți acești 
specțatori stante-pede au dormit o 
noapte întreagă, joi spre vineri, pe 
trotuarele de la intrarea Wimble- 
donului, pe saci aduși de acasă,

xiic. Doamna mea dă semne de ne
răbdare. Se pregătește să coboare. 
Arată cu degetul spre ceasul său 
minuscul. La bufet se pregătește 
ceaiul de la ora 5...

...E trecut de șase. Tribuna pro
fită de o mică pauză a ploii. Și 
scandează în șir, cerînd începerea 
jocului. Umbrelele se închid osten
tativ. Se aude glasul speaker-ului : 
„Ladies and Gentlemen vă mul
țumesc pentru răbdare, dar Insti
tutul meteorologic ne anunță că 
ploaia va continua". Spectatorii pri-

Ilie Năstase și Jimmy Connors — favoriți ai finalei probei de dublu 
bărbați

pentru a obține tichetul mult rîv- 
nit : un tichet care să le dea drep
tul să vadă 
ploaie — o 
simplu femei 
bați englezi.

Au 
mesei 
fotolii 
vîrstă 
nerăbdarea. Schimbăm cîteva cu
vinte. Ne spune : „Nu-i nimic ex
traordinar. Ploaia face parte din 
Wimbledon". Ii spun că n-am vă
zut-o ieri. Zîmbește : „Ba am fost. 
Dar nu aici, pe „central". Am fost 
să văd dublul. I-am revăzut pe 
Drobny, pe Sedgman, pe Donald 
Budge. Trei campioni ai Wimble- 
donului în fața a 200 de spectatori. 
Nu te-ai gindit la asta ? Trebuie 
să știi să privești".

Plouă din ce în ce mai puter-

— sau să aștepte pe 
finală americană la 

și un dublu fără bar

două ore. In stînga 
e o mică tribună cu 

în 
îngăduință

trecut
presei
de nuiele. O doamnă 
ne studiază cu

dirW 1 851 '4

mese vestea cu multă înțelegere. 
Ploaia se întețește. Un bătrîn zia
rist englez îmi spune că prima pre
lată a fost întinsă în anul 1835. 
Plouă...

Ioan CHIRILA

P.S. Finalele amînate se vor juca 
sîmbătă de la ora 13,30 în ordinea: 
simplu femei, simplu bărbați, du
blu bărbați.

Anul acesta, Metreveli conduce cu 
2—0 în întîlnirile cu Kodes. Alek 
Metreveli l-a învins pe campionul 
cehoslovac la Vancouver și la Cle
veland.

în finala de dublu bărbați, Năs- a 
tase și Connors vor întîlni pe aus
tralienii Cooper - și Fraser care au 
învins, în semifinale, cu 3—6, 6—3, 
6—2, 6—4 perechea Lloyd — Paish 
(Anglia).

CARE ESTE GRtUTATEA IDEALA?

■

— 152 kg — a cîntărit acum doar 
143,5 kg. După cum se vede, aceasta 
a fost în favoarea multiplului cam
pion.

Apoi, Gerd Bonk, halterofil din 
R.D. Germană,- împlinind la 22 august 
vîrsta de 22 ani, cîntărește 146 kg. Și 
mai masiv arată „uriașul" finlandez 
Eukko Leppia, cu 147 kg. Iar compa
triotul acestuia, ex-recordmanui mon
dial, Kalevi Lahdenranta, este mai 
sunlu — 131,7 kg.

în fine, mai trebuie vorbit și des
pre principalul adversar al lui Alek
seev, belgianul Serge Reding, autorul 
atit de mult comentatelor recorduri 
mondiale dinaintea întrecerilor, din 
Madrid. El are 141 kg. Deci, foarte 
aproape de greutatea actuală a învin
gătorului său. înaintea Europenelor, 
multi acordau 
din Bruxelles, 
ca și în alte . .. . _ ______
dezarmat în fața puternicului său ad
versar. Confruntarea dintre Alekseev 
și Reding a mers, așa cum era si 
logic, numai în favoarea marelui hal
terofil sovietic. în perfectă formă 
fizică, dinsul și-a pus în valoare. în 
mod pregnant, și acele calități de 
voință care din el un foarte
mare campion".

In comentariile publicate după cam
pionatele europene de haltere de la 
Madrid, cunoscutul specialist sovie
tic, maestrul emerit al 
Dmitri Ivanov, se ocupă — 
ca sa din ziarul „Sovietski 
de o foarte interesantă 
dezbătută in cercurile de specialitate. 
Anume, care este greutatea ideală a 
unui ,3uper-halterofil“ ? Fiind vorba, 
desigur, despre întrecerea coloșilor 
acestui sport, halterofilii de categorie 
super-grea. Iată date concrete asu
pra problemei :

.,._CeI mai greu dintre participants 
pe estrada madrilenă, a fost „her- 
cules“-ul cehoslovac Pavlasek — scrie 
ziarul din Moscova. Deși, în ajun 
de întreceri, el avusese grijă să pe
treacă două ore la sauna, pentru a 
mai lăsa din surplusul de greutate, 
cintarul a arătat pentru el respecta
bila sumă de 153.300 kilograme. în 
schimb, Vasili Alekseev, care la J.O. 
de la Miinchen avea aproape tot atit

SUD AMERICANE Șl U. R. S. S.
de fot- 
că s-a

sportului 
în rubri- 
Sport" — 
problemă,

șanse bibliotecarului 
dar — în întrecere — 

ocazii, el s-a arătat

rb.Hu STAMA
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DATELE MECIURILOR DE BARAJ DINTRE CIȘTIGATOAREA

Federația internațională 
bal (F.I.F.A.) a comunicat 
ajuns la un acord între federațiile 
de specialitate din Peru, Chile și 
U.R.S.S. privind meciurile care vor 
urma să stabilească echipa califi
cată pentru turneul final al C-M. 
1974. După cum se știe, la 5 
august, la Montevideo, selecționa
tele Perului și Chile se vor întîlni 
într-un meci de baraj contind pen
tru grupa IlI-a a Americii de Sud. 
Pînă atunci, ambele foruri fotba
listice din cele două țări au căzut 
de acord (împreună cu federația

brie ia Lzma sau Sar/dago de Chile. 
Echipa invmgâloare se va califica 
pentru turneul final Mai mult s-a 
Stabilit și data unui eventual al 
treilea meci, care ar urma să se 
dispute la 30 septembrie, intr-un 
oraș încă nedesemna: din America 
de Nord.

Sosire foarte strinsă in etapa 
ecedenta a „Turului Franței" 
ancy — Mulhouse): belgianul 
alter Godefroot (in dreapta) îl 

pe francezul

TURUL FRANȚEI ’73

sprini FRANCEZUL
DANGUILLAUME

COMITETULUI DIRECTOR SI COMISIILOR TEHMCE ALE E.I.G.
3

• PINÂ LA SFÎRȘITUL A- 
NULUI VA FI ELABORAT 
UN NOU COD DE PUNC

TAJ AL F.I.G. • CAMPIO
NATELE MONDIALE DE 
LA VARNA, ÎNTRE 19-26 
OCTOMBRIE 1974 ©

CAMPIONATELE EUROPENE FEMININE DE LA LONDRA, DUPĂ 
UN SISTEM DE DESFĂȘURARE IMBUNĂTĂJIT • EXPERIMENTA

REA UNOR NOI APARATE

ÎNVINGĂTOR
ÎN ETAPA A Vl-a

La Stuttgart (R.F. Germania) s-au 
desfășurat, 
ședințele 
Federației 
nastică și 
ale F.I.G. .. .
ră în acest an cînd aceste foruri 
ale Federației internaționale se în
trunesc în sesiune de lucru, am
bele desfășurate în același oraș, 
Stuttgart. La aceste reuniuni a par
ticipat ca membră a Comisiei teh
nice feminine, prof. Maria Simio- 
ngscu, antrenoare federală, pe care 
am rugat-o la înapoiere să ne rela
teze amănunte despre ordinea de zi 
și măsurile adoptate în cadrul 
cestei sesiuni.

— Gazdele noastre, np-a .spus 
terlocutoarea, s-au străduit și au 
reușit să asigure un cpdru cores- 

.punzător desfășurării lucrărilor Co
mitetului director și ale. comisiilor 
tehnice ale F.I.G. Este interesant 
să menționez că lucrările forurilor 
amintite au avut loc concomitent 
cu desfășurarea campionatelor șco
lare și ale maeștrilor din R.F. Ger
mania. prilej cu care au avut loc 
concursuri și demonstrații de gim
nastică modernă in grup, demon
strații de gimnastică sportivă la 
care au luat parte maeștri din mai 
multe țări europene, precum și 
demonstrații la plasa elastică, ale 
campionilor mondiali. Astfel . că, 
timp de aproape 10 zile, participan
ta la reuniunile forurilor F.I.G. 
s-au aflat în permanență fie într-o 
ambianță pronunțată de lucru, fie 
de spectacol sportiv.

— Ce ne puteți spune despre or
dinea de zi a sesiunii, despre ho
tărîrile privind dezvoltarea viitoa
re a gimnasticii.

— Ordinea de zi a fost extrem 
de încărcată și a inclus numeroase

în perioada 9—17 iunie, 
Comitetului director al 
Internaționale de Gim- 
ale Comisiilor tehnice 

Este pentru a doua oa-

a-

in

probleme, a căror dezbatere a 
presupus exprimarea multor opinii 
și luări de cuvint. Ca să nu amin
tesc decît principalele puncte su
puse discuției membrilor Comitetu
lui director și ai Comisiilor tehnice, 
voi menționa : 1. Arbitrajele la Jo
curile Olimpice de la Munchen; 
2. Elaborarea noului cod de punctaj 
al Federației 
Gimnastică; 3. Noi 
vind exercițiile impuse pentru J.O. 
de la Montreal; 4. Analiza desfă
șurării Campionatelor europene 
masculine de la Grenoble fi pre
gătirea celor feminine, de la Lon
dra ; 5. Informare privind desfășu
rarea viitoarelor campionate mon
diale de la Varna, din 1974; 6. Ex
perimentarea unor noi aparate de 
gimnastică; 7. Problema folosirii
rezervei, în cazul competițiilor o- 
limpice, mondiale sau europene; 
8. Vîrsta minimă a participanților 
la Jocurile Olimpice, campionatele 
mondiale și europene.

— La o asemenea ordine de zi, 
fără îndoială că aveți multe să ne 
spuneți despre hotărîrile adoptate 
In cadrul sesiunii de la Stuttgart.

— Intr-adevăr, s-au luat multe 
hotărîri importante, fiecare punct 
de pe ordinea de zi a dus la e- 
laborarea unor decizii. Ca urmare, 
se poate spune că, în viitor, între
cerile de gimnastică vor deveni 
mai interesante, mai plăcute pen
tru spectatori, cu exerciții de o mai 
mare spectaculozitate. Iată, foarte 
pe scurt amănunte despre fiecare 
punct al ordinei de zi. In legătură 
cu desfășurarea J.O. de la Milnchen, 
s-a apreciat că arbitrajele nu au 
influențat rezultatele, echipele cla- 
sindu-se pe locuri in deplină con
cordanță cu valoarea lor intrinsecă. 
Elaborarea noului cod de punctaj

Internaționale de 
orientări pri-

al F.I.G. este o miru>-ă decwgind 
din dezvoltarea injfifi a gimnasticii 
«n (inie lumii și el urmărește ree
valuarea unor elemente 
taie, instituirea a 
pentru greșelile de 
rește dinamizarea 
greuierea lor, ca și 
tei de execuție la 
Noul cod de punctaj, 
crează comisiile 
trebuie sd fie gata pînă la 31 de
cembrie 1973, urmind a intra in 
vigoare la începutul anului viitor.

In ce privește prezentarea exer- 
cițiilor impuse la J.O. de la Mont
real, s-a stabilit că la masculin 
se va concura după formula folo
sită la Milnchen, în timp ce in com
petiția feminină se discută intro
ducerea unui nou program impus. 
O hotărâre definitivă 
terior. S-a confirmat vîrsta minimă 
pentru gimnaste 5*  gimnaști 
Jocurile Olimpice, 
mondiale și campionatele eurapene. 
Gimnastele vor putea concura dacă 
in anul în care se desfășoară com
petiția împlinesc vîrsta de 14 ani. 
Pentru gimnaști este prevăzută ca 
vîrstă minima 18 ani. S-a a- 
preciat că întrecerea europeană de 
la Grenoble a cunoscut un bun ni
vel tehnic, iar arbitrajele au fost 
corespunzătoare. Din partea comi
siei de organizare a C.E. de la 
Londra s-a prezentat o informare 
in care s-a arătat că se intențio
nează folosirea unei noi formule 
de desfășurare a întrecerii, care 
să dea posibilitate spectatorilor 
și specialiștilor prezenți să urmă-

ie dificul- 
noi penalizări 

execuție, urmă- 
exercițiilor. tn- 
scurtarea dura- 
unele aparate, 

la care lu- 
tehnice ale F.IG.,

se va lua ul-

la
campionatele

rească evoluția fiecărei gimnaste. 
Cu acest prilej vor fi folosite, ex- 

mental. in afara concursului o- 
de o construcție

perim __ , _
fici al. birne
nouă, asupra cărora urmează a-și 
spune părerea atit sportivele, cit și 
specialiștii De asemenea, la Lon
dra vor fi aplicate unele din ho- 
tăririle adoptate la Stuttgart, între 
care interzicerea coborîrilor la 
paralele prin împingerea pe tălpi a 
barelor, interzicerea saltului grupat 
la bîrnă; se vor aplica severe pe
nalizări gimnastelor care vor avea 
întreruperi in execuții, acestea fiind 
interzise chiar și după executarea ți
nui element de mare dificultate.

Din partea comisiei de organizare 
a Campionatelor mondiale de la 
Varna s-a prezentat o informare 
in care s-a arătat că întrecerea va 
avea loc in perioada 19—26 octom
brie 1974 intr-o sală cu o capaci
tate de 5 400 de spectatori și cu 
dotări tehnice moderne. Privitor la 
folosirea gimnastelor sau gimnaști- 
lor de rezervă, s-a hotărit că poa
te fi efectuată o schimbare pînă 
cu o oră înaintea începerii propriu- 
zise a concursului.

S-a stabilit că în trimestrul ultim 
al acestui an se vor organiza două 
cursuri internaționale de arbitraj 
feminin (Viena 9—10 octombrie, 
Budapesta 17—20 decembrie), la 
care federațiile interesate pot tri
mite arbitre spre a fi validate de 
comisia tehnică a F.I.G.

leri, la ora 9.45, cei 123 de concurenți 
care au mai rămas în „Turul Franței- 
au luat startul, din orașul Belfort. 
După 244,500 km, la Divonnes les Bains, 
primul a trecut linia de sosire france
zul Jean-Pierre Danguillaume, crono
metrat in 6h 53:02. După 6 secunde a 
sosit și restul plutonului, în care erau 
toți alergătorii plecați în cursă. In con
tinuare, s-au clasat : • Walter Godefroot 
(Belgia). Barry Hoban (Anglia), Frans 
Verbeeck (Belgia), Van Springel (Bel
gia) etc. — toți în 6h 53:08. Liderul cla
samentului, francezul Jose Catleau, cla
sat pe locul 32, păstrează în acest fel 
tricoul galben, iată clasamentul ge
neral individual : 1. Jose Catieau (Fran
ța) 33h 05:06, 2. Geest (Belgia) 
1:18, 3. Mortensen (Danemarca) 
1:34, 4. Van Springel (Belgia) — 
5. Ocana (Spania) — la 1:59 etc. 
dintre favoriții cursei,

— la 
— la 

la 1:48. 
Doi 

. _ _ — olandezul Joop
Zoetemelk și francezul Raymond Pou- 
lidor, ocupă locurile 8 și 9, la 4:04 și, 
respectiv 4:21 de lider.

Plecînd de la o știre 
de presă care ne anunță _ ____
ganizator al meciurilor de box în ce
lebra arenă de sport Madison Sauare 
Garden din New York este Teddy 
Brenner, ziaristul spaniol Fernando 
Vadillo publică In cotidianul madri
len „AS“ o evocare a acestor, „mo
narhi ai boxului" de peste Ocean, 
în general, oameni de afaceri, foarte 
des certați cu etica și chiar cu auto
ritățile. In fruntea lor s-a situat 
Mike Jacobs „un monarh cu maniere 
delicate dar un executor despotic, 
un dictator al boxului care i-a mo
nopolizat pe toți campionii pe care i-a 
avut mai la indemină".

Bun cunoscător al boxului ameri
can, F. Vadillo amintește că Mike 
Jacobs și-a datorat succesul inițial 
unor cronicari de box care „și-au a- 
bandonat ziarele la care lucrau pen
tru a colabora cu noul organizator. 
Cronicarii s-au păcălit pentru că 
vicleanul de Mike — după ce le-a 
stors ți ultima picătură de experien
ță — i-a aruncat pur și simplu în 
stradă și a chemat lingă el pe Harrv 
Marksson", cel ce avea să devină de 
asemenea organizator de meciuri la 
Madison Square Garden după moar
tea lui Mike Jacobs fiind, recent, în
locuit de Teddy Brenner.

Dar in cronologia Madisonului s-a 
intercalat, între Jacobs si Mărksson, 
un mare bogătaș J. D. Norris, bine
cunoscut cititorilor cărții „Sport și

a agențiilor 
că noul or-

Mafia". Iată ce scrie F. Vadillo des
pre această tristă figură a boxului 
profesionist : ,,La moartea 
Mike Jacobs, a pus stăpînire 
Garden multimilionarul James 
Norris, fondatorul lui International 
Boxing Club. După 10 ani de dictatură 
feroce — deși mascată — el a fost 
înlăturat de 
nord-americane. ___ __ _____ _____
.Marksson care a continuat să organi
zeze meciuri de box la ordinele lui 
Norris și care a compărut de aseme
nea înaintea tribunalelor. Dar nici 
unul din ele nu a putut să dovl- 
dească acuzațiile că el ar fi un mono
polizator de 
Marksson a 
conducerea 
cu strictețe 
înregistreze 
relațiile —
ale acestuia cu boxerii, managerii și 
antrenorii. Aceasta pentru că justiția 
americană _ urmărește cu neîncredere 
— îndreptățită, desigur — acest co
merț numit box profesionist care a 
făcut atîtea victime de-a lungul tim
pului și nu numai din vina lui Al 
Capone și urmașilor din banda 
sa...".

lui
pe
D.

autoritățile judiciare 
L-a urmat Harry

boxeri". Așadar, „II. 
continuat să rămînă la 
Gardenului deși urmărit 
de poliție, însărcinată să 
convorbirile telefonice și 
verbale sau personale —

TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
La Havana a început 
teniei" la polo pe apă, 
reunește selecționatele 
Bulgariei, Cehoslovaciei, 
gariei, U.R.S.S. și Cubei 
Tinerii poloiști români .......... .
primul meci cu 10—5 selecționata secundă 
a Cubei, iar în cea de-a doua partidă 
au întrecut cu scorul de 7—o echipa 
Bulgariei.

Constantin MACOVEI

„Turneul prie- 
competiție care 
de juniori ale 
României, Un- 

(două formații), 
au învins în

„Marele Premiu al Europei-, cea mai 
importantă cursă de obstacole a concur
sului de călărie de la Aachen, a fost 
cîștigat de Alwin Schockemoehle, pe 
calul „The Rober-, Victoria campionu
lui vest-german a fost decisă In urma 
unui baraj susținut în compania elveția
nului Paul Weier („Fînk-). Pe locul 
trei s-a clasat vest-germanul Gerd Wilt- 
fang (,,Askan“).

ou 573,70 p. 
sat pe locul

Italianul Cagnotto s-a cla- 
secund cu 572,20 p.

Turneul de
Cagliari s-a _______ ___ __ ___ . ....._
ționatei Poloniei, care, în meciul deci
siv. a întrecut cu scorul de 2—1 (1—1) 
echipa Italiei. In partida pentru locurile 
3—4. reprezentativa Țării Galilor a 
învins cu 2—0 (1—0) echipa Ungariei.

hochei pe Iarbă de la 
încheiat cu victoria selec-

La Moscova au început campionatele 
unionale de atletism pe anul 1973. proba 
feminină de pentatlon a revenit atletei 
Nadejda Tkacenko — 4 653 p. La de
catlon a terminat învingător Vladimir 
Scerbatîh — 7 927 p. în cursa de mara
ton primul a trecut linia de sosire Vik
tor Krause, cronometrat pe distanța 
42,195 km cu timpul de ----- --- ~
proba de 50 km marș a 
O. Barei, în 4h05:53,8.
H
Cu prilejul concursului
la Koblenz, kenyanul Mike___  _ ...
tigat proba de 1 000 m în 2 :17,2. la 1.2 
secunde de recordul mondial. Hartmut 
Briesenik (R. D. Germană) s-a clasat 
pe primul loc la aruncarea greutății, cu 
20,65 m — cea mai bună performanță 
europeană a sezonului. Renate Stecher 
(R.D.G.) a cîștigat proba de 100 m plat 
în 11.3. La 3 000 m plat a cîștigat atle
tul vest-german Harald Norpoth — in 
7:57, urmat de Pollenius (Belgia) 7:58.

fost
2hl7:14,6. 

cîștlgată

de 
iar 
de

de deatletism 
Boit a cîș-

„Marele Premiu al Belgiei" la moto- 
ciclism s-a desfășurat, in acest an. pe 
circuitul de la Francorchamps. La clasa 
500 cmc. victoria a revenit 
Giaccomo Agostini (,.M. V. 
care a parcurs 169.200 km - 
(medie orara record de 206.810 km). Cei
lalți cîștigători : clasa 50 cme ; Jan de 
Vries (Olanda) pe ..Kreidler44 ; clasa 
125 cmc î Angelo Nieto (Spania) pe „Mor- 
bidelli“ ; clasa 250 cmc : Teuvo Lansi- 
vouri (Finlanda) pe ..Yamaha“ : motoci
clete cu ataș : Klaus Enders-Ralf Engel
hardt (R. F. Germania) pe

La Helsinki s-au încheiat Campiona
tele internaționale de sărituri în apă ale 
Finlandei. La ..platformă”, victoria a re
venit suedezei Ulrika Knape cu 382.95 
p. Americanca Christine Loock — 313.75 
p — s-a clasat pe locul doi. proba mas
culină de sărituri de la trambulină a 
fost cîștigată de americanul Ohil Bogs,

italianului 
Agusta"). 

în 49:05.3

Campionatele europene de ciclism pe 
pista rezervate juniorilor &u continuat 
la Milnchen cu sferturile de finală ale 
probei de urmărire Individuală. Pentru 
semifinale s-au calificat Braun și Helm 
(R.F.G.), Lysenko (U.R.S.Ș.) șl Vănden- 
broucke (Olanda). A început și proba 
de viteză. Printre cel calificați în sfer
turile de finală se numără americanul 
Barczewski, Italianul Brachloll șl sovie
ticul Gudin.

După 
fostul
StCiU, ... «*.»,  U
subit dip viață (în urma unui atac de 
cord). în timp ce se pregătea să plece 
cu echipa U.R.S.S. în Anglia, pentru 
a lua parte la turneul final al campio
natului european pe echipe. Stein se 
număra și printre cel 18 șahiști califi
cați la al doilea turneu interzonal de 
la Petropolis (Brazilia).

cum transmit agențiile de presă, 
campion de șah al U.R.S.S. Leonid 
în vîrstă de 39 de ani, a încetat
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