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CAIACISTII SI CANDISTII ROMÂNI AU CÎȘT1GAT 
SASE DIN CELE ȘAPTE PROBE OLIMPICE 

Astăzi sint programate probele neolimpice și cursele de fond
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IN ACTIVITĂȚILE SPORTIVE DE MASA I
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CONRNUT NOU Șl EFICIENTA SPORITA

județul Teleorman

Evoluțiile ansamblului 
pentru spectatori și. am < 

de masă, de peri

dezvoltării sportului nostru 
masă ’

Continuă cu intensitate acțiunea 
..Delfin ’73'. Sute și sute de copii 
â. ută anțo>i părinților, bunicilor și 
.-atusi’.or „Brevetul dc înotător" 

care, reprezentând infinit mai mult 
cecit - simplă diplomă (tipărit — 

n păcate cam neglijent...), consti- 
ie un certificat că deținătorul lui 

mai teme de apă! Așadar, 
..delfinilor" este în perma- 

eștere. Nu avem decît mo
liei satisfăeuți.

★
Venmd ir. intimpinarea „Coin- 

pciiieî de masă cu caracter repu- 
bilcan". nreeind — poate — să-și 

propriile posibilități și re- 
C.J.E.F.S. Mureș organizează, 
ioad-i lulie-ajgust, „Cupa 

Mureșului și a Tîrnavelor", cu eta- 
ș/ciațit sportive, localități 
lâ județeană (1—2 septem- 
5 ramuri de sport : atle- 
1. orientare turistică, vo

lei. handbal și fotbal. Adresîndu-se 
iților, întrecerea speră 
substanțial numărul 
gk;mați din județul

să 
spor- 
Mu-

Ivan Patzaichin. marele nostru canoist, și-a confirmat șt ieri intr-un mod strălucit clasa incontestabilă. Iată-l 
în finalul cursei pe care a cîștigat-o. Foto t Dragoș NEAGU

Temerile organizatorilor ediției 
1973 a „Regatei internaționale Snu- 
gov" la caiac-canoe referitoare la 
capriciile timpului au fost risipite 
Ieri dimineață, cînd o vreme splen
didă i-a întimpinat pe reprezentan
ții celor 13 țări aliniate la startul 
competiției.

Participarea numeroasă, dala 
foarte apropiată de campionatele 
mondiale, precum și prezenta unor 
sportivi renumiți pe plan interna
țional. au făcut ca ambiția tuturor 
concurenților să ofere, încă din 
prima reuniune, întreceri deosebit 
de dîrze, piine de spectaculozitate. 
E drept 
canoiștilor 
faptul că 
dreptul. să 
primii trei.

în probele eliminatorii, se cuvin a 
ti acordate lui
Roșea
si Gh.
ma, la
lor de
Iov și

C. Macarenco si V. 
lui Ivan Patzaichin 
la 01. Măriei Cos- 
precum și echipai e-

IN COMPETIȚIILE ADRESATE TINERETULUI
irile obiective pe care partidul 
le-a pus in fața mișcării noas
tre de educație fizică și sport, 

sarcinile sporite trasate acestei ac
tivități prin Hotărirea Plenarei CC. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie, încep să prindă contur material, 
sint transpuse în viață cu consec
vență și responsabilitate.

Cîteva puncte de mare însemnă
tate din Planul de măsuri al 
C.N.E.F.S. (apreciate, in lumina do
cumentului de partid, ca fiind de 
primă urgență) au fost realizate sub 
aspect tehnico-organizatoric. creîn- 
du-se astfel premisele favorabile 
înfăptuirii lor practice, in viitorul 
cel mai apropiat. Este vorba de ac
țiunea „înotul pentru toți", aflata 
în plină desfășurare, de insigna „A- 
micii drumeției", menită să relan
seze turismul activ, ea forma cea 
mai simplă și mai directă de prac
ticare a exercițiilor fizice și a acti
vităților de mișcare, dc proiectul 
regulamentului Complexului poli
sportiv „Sport și sănătate** și. cel 
mai recent, de proiectul de regula- 

de 
pu- 

a 
din

Am spune. cxi.3r. c-mpoz
Acest gen de compeii.ii » 
naștere mai de malt. la scan 
după cucerirea puterii patiiict 
către Partidul Comunist, s-aa 
voltat. au crescut in amploare.

I,

★

"nanul î$i valorifică 
drțiile șl experiența acumu- 

aeeastă primăvară, 
ir.ipaiivă se numește „Fes- 
sportului sătesc de masă" 
e toate atributele indispen- 
uccesu.j! z

din

40 ment al „Competiției sportive 
masă cu caracter republican**, 
blicat integral în ediția de ieri 
ziarului nostru. Asupra acestuia 
urmă am dori să reținem, pe scurt, 
atenția opiniei publice sportive, 

întrecerea populară, de anvergură, 
angrenind în arenă numeroși concu- 
renți, neconsacrați sau debutanți, nu 
reprezintă o premieră în mișcarea 
noastră de educație fizică și sport.

Ua>p 
cr 

dez- 

stituînd temelia marelui edificin sob 
care se înfățișează astăzi sportul ro
mânesc.

Meritul principal al competiției 
preconizate acum este — după pă
rerea noastră — tocmai acela de a 
fi cristalizat vasta experiență exis
tentă în acest domeniu și de a o fi 
ridicat, prin sinteză, pe o treaptă su
perioară de calitate și de eficiența.

Astfel, in formula preconizată. -• 
ține scâiriâ. pe lingă împărțirea ri
guroasă a concurenților in funcție 
de virstă. de ocupația lor. de profe
sia pe care o exercită, ceea ce eatc 
un lucru deosebit de important și 
concură, in mod evident, 
sul general al acțiunii.

In noua sa concepție, 
va putea soluționa două 
la care răspunsurile date ; 
au purtat ce obicei, o 
echivocă:

Care estt 
dețclor in 
masă ; și

Care est< 
acest sens.

Iată noțiuni care nu pot G des
părțite. iar faptul câ altădată nu s-a 
ținut seama de acest adevăr obiect.*.’ 
a reprezentat o frînă și o greșeala...

Primele ecouri la proiectul

re in pag. a 3-a)

câ dîrzenia caiaciștilor și 
a fost stimulată și de 

din fiecare serie aveau 
se califiie în finale doar 
clasați și, așa cum avea 

să se înfîmple. cei care au consi
derat că au calificarea în... barcă 
s-au trezit eliminați 
rnei curse din lupta 
de pe podium.

Ziua de debut a 
programat întreceri 
limpice, atît la cele 
și la cele feminine. Comportîndu-se 
toarte bine. reprezentanții tării 
noastre .au reușit să-și asigure, din 
serii, calificarea —cu cel puțin două 
echipaje — in fiecare finală, dar 
sublinieri în plus, pentru evoluția

la capătul pfi- 
pentru locurile

competiției a 
la probele o- 
masculine. cil

la K 1. 
Denisov 

K 1 fete. .
C 2 alcătuite din Gh. Dani-
Gh. Simionov, și Eugen Ne

meș—Ștefan Nemeș.
Dintre oaspeți s-au remarcat în 

mod deosebit reprezentanții R.D. 
Germane (dintre care il amintim pe 
valorosul canoist D. Weise, cîștigă- 
toi* al uneia dintre seriile de C 1), 
ca și sportivii spanioli. Așa cum 
anticipam în avancronica noastră, 
aceștia din urmă au impresionat 
specialiștii prezenți prin maniera 
clară în care au cîștigaț cea de a 
treia serie la K 2 (echipajul M. 
Rodriguez—E. Celorrio), precum și 
ultima serie de K 1 (G.R. Misone).

în sfîrșit,, pentru a încheia în
semnările noastre cu privire la în
trecerile din serii, amintim și de 
evoluția bună avută de reprezen
tanții U.R.S.S., Ungariei, Poloniei 
și Bulgariei, aflați în aproape fie
care cursă în lupta pentru pozițiile 
care aduceau calificarea în finale.

La numai cîteva ore după consu
marea seriilor, intr-un decor lâ fel 
de frumos, dar pe un timp mâi pu
țin favorabil (vînt și cer înnorat) 
tribunele din vecinătatea turnului 
de sosire s-au umplut pînă la refuz 
cu un mare număr de spectatori

IN TRIUNGHIULARUL ATLETIC DE JUNIORI DE LA ERFURT

Co
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t a sarciiiuor

cc masă
? un regu-a- 

» stadia de pro
.ect'. dar nu are încă un nume. Va 
treboi. desigur, să i se găsească 
unul potrivit care să răspundă 
sensului și menirii sale, scopurilor 
generoase pe care le urmărește, e- 
(ocmd tradițiile ți istoria sportu
lui românesc. Lansăm, așadar, 
invitație tuturor celor care ar do: 
să facă propuneri in acest sens. A 
pelăm Ia inventivitatea și inspira
ția iubitorilor de sport spre a da 
o denumire cit ma: adecvată unei 
întreceri care, nu r.e îndoim, iși va 
cuceri un loc de inline printre ma
rile prefei și pasiuni ale tine
retului pa noastre.
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GOTEBORG
SUB SEMNUL

MUȘCHETARILOR
1

C. M. de scrimă sint reluate,

prbba feminina de floreta
GOTEBORG, 7 (prin 

de la trimisul nostru).
Sîmbătă a fost zi de pauză pen

tru participanții la campionatele 
mondiale de scrimă. Să folosim 

prilej pentru a vă face 
cu ambianța in care se 
marea <

anumite 
surprizelor.

cu
telefon,

MCOLAt ONfSCU Șl CONSIANIIN CIRSIIA
AU OBȚINUI DOUA FRUMOASE VICTORII

La săritura 
lin Cirstea 

ului nr.
13 m în
I nostru

cile două tentative la 2,09 
2,04 m.

Comportări meritorii au mai 
Niculina Lungu, clasată pe 
trei la 400 m cu un timp care îm
bunătățește cu 0.1 sec recordul ju

pe această distanță, 
(locul II la 400 mg),

competiție, să 
rezultate din 

, în fine, să 
despre

,,mon- 
ani. E 
urban,

deci acest 
cunoștință; 
desfășoară 
subliniem 
categoria
consemnăm cîteva opinii 
sportivii noștri.

în 1971, orașul gazdă al 
dialelor" a împlinit 350 de 
bătrîn, e tînăr, acest centru
care urmează imediat Ștockholmu- 
lui ca populație ? Locuitorii fac to
tul ca să-i mențină tinerețea. îtr 
primul Find, prin construcții. Car
tiere întregi ale orașului se află în 
curs de demolare deși casele, clădi
te mai ales, din lemn și granit, în- 
tr-un stil pitoresc și într-o paletă 
largă de culori ar mai fi meritai 
să rărnînă în picioare. Dar locul 
lor este luat, cu repeziciune, de 
altele, construite din oțel și sticlă 
Sala sportivă „Scandinavium“. 
inaugurată în 1967. ,se înscrie pe 
linia acestei vertiginoase înnoiri 
urbane. Este o construcție specială, 
cu geometrie diversă, avînd o ca
pacitate de 
și anexele 
unei suite 
lupte, box. 
bal etc. în 
află o sală

3 000 spectatori precum 
ce acoperă activitățile 
de discipline sportive * 
haltere, baschet, hand • 
imediata vecinătate se 
mai mică („Valhalla"). 

In bazin de înot, un stadion de

urmărească finalele pro- 
olimpice. Și nimeni nu a avut 
regrete, pentru că fiecare 
în parte a fost palpitantă și 
absolut toate echipajele nu- 

dorința (mărturisită sau nu !) 
urca pe una dintre treptele

dornici să 
belor 
ce să 
cursă 
dîrză, 
trind 
de a 
podiumului de premiere.

Pentru reprezentanții țării noastre 
a fost o zi frumoasă, o zi plină de 
victorii prețioase, menite să insufle 
încredere în forțe tuturor compo
nențelor lotului reprezentativ, care 
se pregătesc pentru a participa la 
apropiata ediție a campionatelor 
mondiale. Și dacă la cele șase vic
torii obținute se mai adăuga și a 
șaptea (așa se întîmplă. întotdeauna 
cu suporterii, chiar și cînd e foarte 
bine vor mai mult 1) bilanțul caiaciș- 
tilOr și canoiștilor români Ia probele 
olimpice ar fi fost de sută la sută ! 
Oricum, insă, rezultatele înregistra
te sint excelente, vădind ‘un foarte 
bun- stadiu de pregătire la mai toți 
component» echipelor .noastre repre
zentative.

Iată acum o scurtă prezentare a 
curselor finale :

K 1—1000 m (băieți). Cea dinții fi
nală a zilei și a competiției a coincis 
cu prima victorie românească. O vic
torie oarecum nescontată, cu atît mai 
mult cu cit la startul probei se 
aliniaseră, printre cei nouă concu-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi, la București

REUNIREA LOTULUI
REPREZENTATIV

DE FOTBAL
In această seară se va reuni 

la București lotul reprezentativ 
<le fotbal. Cei 19 jucători con- 
vocați de antrenorii VALEN
TIN STĂNESCU Și ROBERT 
COSMOC sint următorii :

RĂDUCANU și JIAIDU (por- 
„x , TÂ-

ANTONESCU, SA- , -------------- VE_

ERFUr telefon, de k> tn- înălțime Constan- m șirea

.4

concretă, in

Valeriu CHIOSE

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

pr 
piu 
ar

potențialul 
activitatea

avut 
locul

real al ju- 
sportivă de

contribuția
a departamentelor *?

ROMÂNIEI

atletism, terenuri
tcază această zonă sportivă a Gote- 
burgului și care nu este singura.

in
s-a impus în fața favo- 
1. polonezul Grotovvski 
acest ăn). Reprezentan- 

a trecut toate înălțimile

la succe-

(te de Ud

DE FOTBAL A
LA LILLE

ILIE TASTASE-pentru a treia oară
printre laureații liniile donuluiele tenis complc-

ARBITRII ROMÂNI SINT APRECIAȚI

ÎNVINGĂTOARE

Fass- 
echipa

nu, avind acele fluctua- 
atit de

cu bunul să

retiiiza* 
sezon. Niculina Lungu a 
ițit din nou recordul de 

moare II la IDo m: 55,1.

te a
cții ne-au 

torul craioce 
de sării 
Cirstea. 
favorit 
țind in 
rere la 
înscris 
On eseu 
recordmanul 
El a făcut 
stînd tot t:mpu; 
alergători din R. D. 
la conducere, iar c 
de sosire a declanșa 
ternic obținînd o t.-.

nioarelor II 
Iosif Korodi
Marius Scoarță (locul III la lungi
me) și Viorica Jitaru (locul III la 
1 500 m). Dorel Cristudor a plecat 
foarte bine Ia 100 m, dar la jumă
tatea cursei a clacat și a terminat 
proba șchiopătînd...

Rezultate sub posibilități, departe 
de ceea ce obținuseră — unii chiar

tari) — SĂTMÂREANU, 
NASESCU / - --------------
MEȘ, DINU. DELEANU,' 
LEA (fundași), DUMITRU 
NUNWEILLER, D0BR1N, DEM^ 
BROVSCHI (mijlocași), TROC, 
DUMITRACHE TARĂLUNGĂ 
DUDU GEORGESCU, MARCU, 
IORDĂNESCU (atacanți). în 
cursul zilei de mîine selecțio
nații vor fi supuși unui atent 
control medical.

Luni după-amiază, lotul re
prezentativ se deplasează la 
Poiana Brașov, unde vor înce
pe pregătirile în vederea nou
lui sezon internațional.

Cade;::

1= 
Gbeo 
mjc 
pÂCÎOx 

doâs

SELECȚIONATA ȘCOLARA

Printre neaștep- 
tații absenți ai fi
nalelor din actua
la ediție a C. M. 
s-a numărat și 
Dan Irimiciuc 
(dreapta), care — 
in această imagi
ne — dă replica 
lui Nazlimov in 
turneul de la Mos
cova. încheiat cu 
succesul sabreru- 
lui român.

PARIS, 7 (Agerpresi — Campiona- 
■rnațîonal școlar de fotbal, 
at îa Lille, s-a încheiat cu o 

victorie a selecționatei șco- 
România. care a învins In 
scorul de 3—0, echipa Bel- 

rultate i Turcia—Austria

2- 0 ; Irlanda—Algeria 1—0 ; Finlanda 
—Luxemburg 4—3 ; S.U.A.—Olanda
d—2 ; Franța—R.F Germania 3—0.

Clasament final : 1. ROMÂNIA, 2. 
Belgia; 3. Finlanda: 4. Luxemburg ; 
\ S.U.A. î 6. Olanda : 7. Franța etc. 
La turneu: au participat 12 echipe.

VICTORIE ÎMPREUNA CU JIMMY CONNORS, LA DUBLU

Deși afară temperatura urcă. în 
aceste zile, pînă la aproape 40 de 
grade, la soare, în sala „Scandina- 
vium“ ea se menține — datorită 
instalației speciale — la aproxima
tiv 12 grade. Altfel, scrimerii nici 
n-ar putea să reziste la atîtea asal
turi, cu masca și plastronul pe ei 
Oficialii și arbitrii arborează — 
totuși — o ținuță vestimentară 
mai lejeră, de sezon.

Printre arbitrii utilizați la aceas
tă ediție se află și trei români (se
cretarul general al F.R.S., D. Tcp- 
șan, T., Mureșanu și I. Falb). Ii în- 
tîlnim cînd aici, cînd colo, la plan
șele pe care se dau deseori bătălii

decisive și, .s^re .cinstea lor. dove 
dese competență ' și obiectivitate, 
calități obli'gătorii pentru un con
ducător de luptă. Dacă s-ar face, 
de exemplu, și un clasament al ar
bitrilor, după aprecierile generale, 
T. Mureșanu s-ar situa printre frun
tași. Este solicitat foarte des și - 
fapt rar întîlnit — este, mereu 
plaudat de spectatori. Ceea ce 
s-a întîmplat, din păcate, și cu 
ții care prin deciziile lor bizare 
sporit tensiunea de pe planșă
din tribune. Ce-i drept, în ultimele 
zile — ca urmare a intervenției 
Directoratului tehnic - s-a făcut 
simțită o îmbunătățire a arbitraje-

a- 
n’.i 
al- 
au
?i

Tiberiu STAMA

(Continuare in pas. a 4-a)

LONDRA, 7 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Iată, deci, câ Ilie Nâstase a de
venit din nau campion al Wimhle- 
donului, împreună 
prieten mai tînăr Jimmy Connors 
Acești doi jucători nu formează poa
te un mare dublu, ei apropiindu-se 
doar prin temperament — motiv 
pentru care zig-zagurile inegalități
lor sint evidente — dar felul în 
care au cîștigat finala le-a mării 
mult cita de simoatie în fața exi
gentului public

Mi-aș permit; 
tul competiției 
au prea știau 
această probă de 
chiar impresia că dublul a fost 
tru ei, mai ales la început, un 
de relaxare intre jocurile de 
olu.

în turul trei, ins», partida cu

londonez.
să spun că la 
Nâstase si Ci 

exact ce vor 
dublu. Am ac ut 

Ddn- 
mod 
sim

Ma-

chfette și Ramirez a dat evoluției 
o altă turnură. Năstase, rizibil 
fectat de înfrîngerea sa în fata 
Mayer, a stat în cumpănă. Timp 
4 seturi, el nu a știut dacă vrea 
cîștige sau 
ții de dispoziție care-i sint 
caracteristice.

La startul semifinalei, cu 
bender și Meiler, rolurile in 
Năstase — Connors s*au inversa;. 
Jimmy Connoros. învins de Metreveii 
la simplu, era cu moralul stins La 
rugămintea mamei tînărului jucător 
american, Năslase J-a căutat in ves
tiar si poate pentru prima oară în 
\ țața lui de jucător Ilie s-a văzut uz 
••ol de tutore, stimulîndu-și secundul 
(insist asupra termenului de secund 
deoarece americanul încearcă să-I 
imite pe Năstase. atît în joc cit și 
în afara lui. atras de popularitatea 
deosebită a jucătorului aostru

Ciștigătorii dublului masculin : Năstase

iadurile iubitorilor de tenis
Anglia).

— Fasi 
munstrație de 
orintr-o victorie 
tei dezlănțuite.

Iata-ne, deci,
Trebuie să vă . _ .__
de ciudat, că finala de sîmbătă a fost 
cea mșj ușoara dintre toate parti-

din
Semifinala Năstase, Connors 

sbender, Meiler a fost o de- 
finețe, încheindu-se 
clară asupra for-

la startul finalei, 
spun,-oriclt ar părea

Connors

dele de pînă acum. întîlnirea a fost 
dominată de doi jucători i Ilie Năs- 
tase și Neale Fraser. Ei au condus 
schimburi numeroase, în cadrul că-

loan CHIRILA

(Continy&rg in pag. <ț t-s)



VEȘNICESECRETEI TINEREȚII
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Zilnic, primim din țară nume- 
toase știri despre activitățile spor
ii ve de masă, tot atîtea dovezi că 
îîntărirea de partid privind dina
mizarea activității de educație fi- 

sport un profund

fel — acțiuni ce cuprind masa de 
tineri.

bar nici... bătrinii nu se țin de
parte — după cum ne dovedește 
imaginea surprinsă în parcul spor
tiv clujean de către fotoreportarul

.....

■ ■'

atît în rîndul celor che- 
să îndrume acest impor-

Sportul

ecou
mâți 
tant capitol al vieții sociale, cit și 
printre cei care trebuie să resimtă 
direct avantajele acestei activități.

Marea majoritate a știrilor- pri
vesc — cum e și firesc, de alt-

Andrei Luca. Ea înfățișează 
sexagenari, adepți ai mișcării, 
ale cărei beneficii profită, de altfe. 
din plin. „Fiindcă — după cum n. 
mărturisește pensionarul Gheorgh- 
Pop (cel din dreapta). taînârul" care 
a atins recent performanța de a G

CIND BUNICII FĂCEAU SPORT !

BOX... MATINEU SI SEARA!
La începutul acestui secol, nume

roși tineri bucureșteni au avut oca
zia să... descifreze tainele boxului, 
activînd în cadrul Societății „Tirul“. 
La serbările anuale ale acesteia s-au 
atribuit premii pentru cei mai buni 
elevi, unii dintre ei apărind apoi în 
postură de boxeri cu ocazia diferi
telor gale de lupte. De lupte, pen
tru că, oricît de curios ni s-ar părea 
astăzi, pe atunci, nici fotbalul și cu 
atit mai puțin „nobila artă“, nu 
puteau concura cu popularitatea 
luptelor. De-a lungul anilor, gustul 
publicului avea să se schimbe insă...

Ziarul „Dimineața" din 30 august 
1912, ne oferă posibilitatea de a citi 
una dintre primele cronici de... spe
cialitate, privind rezultatele înregis
trate la o gală mixtă, de lupte și 
box. Cu o zi mai înainte, „la mati
neu și seara", se disputaseră și me
ciuri de box între tineri riguroși 
și simpatici, care ne-au arătat că și 
la noi ar prinde rădăcini 
mos sport, dacă i s-ar da 
atențiune".

Prima intîlnire a opus 
Dirlău I. și Simionescu 
de box s-a desfășurat cu 
care merită toată lauda 
lor. Loviturile de pumn 
dau cu multă putere și prea viu". 
Publicul era entuziasmat. „La un 
moment dat, boxerul Simionescu a 
primit o lovitură în gură 
două in față, care l-au scos 
tă".

De menționat că același 
lău — care peste ani avea 
nă un cunoscut boxer — nu a ezitat 
ca după victoria din matineu să 
urce treptele ringului și seara. De 
această dată însă ca luptător, pu-

nindu-și adversarul (I, Lupul 
după numai 2 minute.' Învinsul său 
din meciul disputat după amiaza, 
G. Simionescu, a boxat și seara, 
k.o.-ul suferit cu cîteva ore mai îna
inte neoprindu-l să recolteze o apla
udată victorie in fața iui Tațcu.

Aveau bună condiție fizică bu
nicii noștri ! Pentru că nimic nu ne 
permite să punem sub semnul în
doielii faptul câ meciurile respecti
ve ofereau... „reprize serioase 
box“ (d. ștef.).

alergat 10 000 metri fără oprire — 
mișcarea mă ține departe de bete
șuguri, îmi 
mincare și

De altfel, 
locutorului 
mai elocventă că acest om a aflat 
secretul tinereții veșnice.

Ce probă mai convingătoare 
pentru toți colegii de generație, 
cei care prefera jilțul unei plim
bări în aer liber său unor crosuri 
— pentru început scurte și lente — 
care reactivează toate „motoarele1 ?

O temă de studiat și pentru acei 
care, astăzi, cheamă la starturi 
doar tineri pînă Ia 30 de ani.

De ce nu asociații ..aleargă pen
tru sănătatea ta", adresate celor 
care au depășit hotarul a patru, 
cinci sau șase decenii ?!

dă o mare poftă 
forță de lucru".
Verva tinerească a 
nostru este proba

de

con- 
cea

Nușo DEMIAN

GRUIA

Intr-una din după„amiezele trecute 
ne-a vizitat la redacție Gheorghe 
Gruia. Venise să afle ce a făcut echi
pa de handbal a României în ultima 
etapă din cadrul „Trofeului Iugosla
via", cînd întîlnea reprezentativa țării 
gazdă, campioană olimpică. Și, cum 
rezultatul întârzia să ne parvină, am 
avut răgazul să înnodâm o discuție cu 
acest mare jucător, care aștepta a- 
cum, plin de emoție, rezultatul înre
gistrat de echipa României O echi
pă cu multi tineri, o echipă fără... 
Gruia lor. Fără el pentru că, spre 
sfîrșitul acestei primăveri, Gheorghe 
Gruia s-e retras din activitatea com- 
petițională. Ne-am întors cu gîndul 
la acea zi...

Era 26 mai cind, pe terenul din 
șos. Ștefan cel Mare, înaintea der- 
by-ului Steaua — Dinamo, 5 000 de 
spectatori au venit să asiste la 
mul meci susținut de cel mai 
handbalist al nostru.

A fost o festivitate pentru 
adjectivul „emoționant" ni se 
prea puțin grăitor. A fost o festivi
tate la care am văzut multi ochi (in
clusiv pe cei ai lui Gruia !) scăldați 
în lacrimi. A fost o festivitate la care 
numărul mare de ziariști, reporteri 
ai radioului si televiziunii ne-au a- 
mintit întoarcerile triumfale ale re
prezentativei României de la C.M, din 
1964 și din 1970 sau a echipei Steaua 
de la finala C.C.E. din 1968.

Atunci, pe 26 mai 1973, Gruia a cu
cerit împreună cu formația 
club ultimul tricou de campion na
tional. al 8-lea dintr-o colecție stră
lucitoare, în care se află, una lingă 
alta, medalii prețioase — obținute 
de-a lungul a 12 ani — în cele mai 
prestigioase competiții ale handbalu
lui mondial. Alături de acestea, pal
maresul lui Gruia 
de goluri înscrise 
tională (din care 
126 de ori), lucru 
eficacitate puțin obișnuită 
die 5 goluri marcate în fiecare meci 
interțâri 1 Iată de ce ni s-a părut in
teresant să răsfoim cîteva file din

TENISUL CÎSTIGĂ

sa

ulti-
bun

care 
pare

de

mai cuprinde 63o 
pentru echipa na- 
a făcut parte de 

ce dovedește o 
în me-

TEREN

albumul cu amintiri al lui Gheorghe 
Gruia...

5 decembrie 1961. In această 
Gruia a început handbalul. Avea 
de ani, era ofițer de radiolocație 
practicase pînă atunci, cu succes, 
tletismul și voleiul. Statura sa impo
zantă — 1,92 m și 92 kg — îi permi
tea să facă orice sport, și încă la un 
nivel valoric ridicat: pînă la urmă, 
însă, el a optat pentru handbal. Dppă 
numai 11 zile de la debutul în echipa 
C.C.A., Gruia susținea primul joc 
oficial, iar după trei luni era cooptat 
în reprezentativa de tineret a tării. 
Așa a început fulgerătoarea sa carie
ră de handbalist, • pentru ca, la 23 de 
ani, în primele trei jocuri susținute 
cu reprezentativa de seniori a Româ
niei, Gruia să înscrie nu mai puțin 
de 14 goluri •

1964, Praga. Echipa țării noastre 
cucerește al doilea titlu de campioa
nă a lumii, învingînd în finală pu
ternica reprezentativă a Suediei cu 
25—22 (14—13). Alături de Ivănescu,' 
Hnat și ceilalți mari jucători români 
din acea perioadă, Gruia se impune 
atenției specialiștilor, care-i prevăd un 
vii -r strălucit.

1967, Văsterăs (Suedia). In moderna 
sală a sporturilor din localitate se 
dispută una dintre semifinalele celei 
de a Vl-a ediții a C.M. : România — 
Cehoslovacia. La capătul întâlnirii 
formația cehoslovacă reușește să ob
țină Victoria cu 19—17. în. pofida eșe
cului, Gruia era elogiat în toate 
cronicile. El marcase 11 din cele 17 
goluri ale echipei noastre și tot el 
avea să aibă meritul principal in 
obținerea medaliei de bronz, înscri
ind în meciul cu reprezentativii 
t'.R.S.S. (21—19 pentru România) 
goluri !

1967, Karvina (Cehoslovacia), 
prilejul aniversării a 700 de ani 
la întemeierea orașului, federația 
specialitate din Cehoslovacia organi
zează un meci jubiliar între echipa 
țării gazdă — în acel moment cam
pioană mondială — și selecționata 
lumii. Antrenorul selecționatei lumii 
este prof. Ioan Kunst-Ghermănescu, 
iac între jucători se află și Gheorghe 
Gruia, care avea să contribuie sub
stanțial la victoria asupra campioa
nei mondiale.

1968, Fraiikfurt. în „Festhalle" din 
localitate se dispută finala C.C.E. la 
handbal masculin, care opune echi-
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LA PROPRIU Șl LA FIGURAT
Fărâ a avea 

tenția de a se 
fotbalul, totuși 
din sporturile 
noi.

O dovadă a 
bucură la

— deocamdată — pre
lua la întrecere eu 
tenisul a devenit unui 
cele mai populare ia

interesului de care se 
ora actuală acest sport 

sînt și scrisorile ce ne sosesc apr o di
ne zilnic la redacție, privind activi
tatea tenismenilor npștri fruntași, 
jocul de tenis in sine. în prezent. In 
tară, la orașe și sate s-a trecut, de 
altfel, la construirea de terenuri de 
tenis- Din județul Gorj. de Pilda.

pele Steaua si Dukla Praga. La ca
pătul unei partide dramatice, forma
ția bucureșteană obține victoria cu 
13—11 (7—6). Gruia este, ca de obi
cei, unul dintre principalii autori ai 
succesului.

1970, Paris. Finala de neuitat a ce
lei de a Vil-a ediții a C.M. Echipa 
României urcă din nou pe cea mai 
Înaltă treaptă a podiumului de pre
miere, Gheorghe Gruia fiind desem
nat drept cel mai bun 
lumii.,

1972. Miinchen. La 32 de
devine golgeterul primei ____ ..
Jocurilor Olimpice, în programul că
rora figurează și handbalul. Forma
ția României cucerește medalia de 
bronz...

...Și iată-1 pe Gheorghe Gruia, a- 
cum, în postura de susținător al e- 
chipel naționale de handbal, a echi
pei în care, ani de-a rîndul, a în
scris aceste pagini de aur pentru ea, 
pentru el și pentru iubitorii hand
balului.

— Poate că, în momentul cînd am 
considerat că este ora retragerii, am 
lăcrimat puțin. Sportivul care nu re
cunoaște asta, nu spune adevărul. 
Dar, acum încerc un sentiment de 
mare satisfacție, văzînd că handba
lul nostru este capabil să obțină și 
în continuare performanțe de pres
tigiu. De altfel, în urma mea, a ră
mas o gardă puternică, în care ti
nerii și vîrstnicii formează un tot 
omogen din toate punctele de vedere, 
crescut la aceeași școală a 
a dragostei pentru culorile 
ale țării.

SOCCER,
jucător al

ani, Gruia 
ediții a

ambiției, 
sportive

DERBY
Șl ALTELE...

în trei numere consecutive, revista 
„Limba română** se ocupă de una din
tre problemele mereu discutate în ul
tima vreme și anume „Influența limbii 
engleze în vocabularul sportiv româ
nesc". /

Ca entitate lingvistică,- vocabulaiail 
sportiv a atras mal de mult atenția 
specialiștilor, atît prin caracteristicile 
care îl definesc ca limbaj specializat, 
cu terminologie proprie, cu construc
ții specifice, cit și prin larga sa circu
lație, datorită numărului crescînd a1 ce
lor care practică sportul, dar și a1 ce
lor care alcătuiesc publicul amat< de 
spectacol sportiv — vehiculînd deci cu 
toții terminologia acestui domeniu. Iată 
deci o inițiativă remarcabilă, o lucrare 
dificilă — dar în același timp foarte u- 
tilă — pe care s-a angajat să o ducă 
la bun sfîrșit tînăra lingvistă Uinca 
Constantinescu*

„Ceea ce se observă cu ușurință — 
spune autoarea — în momentul în care 
se examinează terminologia sportivă ro
mânească, este faptul că ea s-a format 
pe baza unor puternice influențe străi
ne. Predominante shit elementele din 
franceză/ engleză și — pe al doilea plan 
— cele din germană". Pentru adunarea 
materialului, autoarea a parcurs presa 
sportivă curentă, a consultat regulamen
te de joc ale diferitelor discipline spor
tive. a urmărit emisiuni de sport la ra
dio și televiziune... Ca urmare, a ajuns 
la concluzia că în cadrul vocabularului 
sportiv de proveniență engleză se con
turează în linii mari trei categorii de 
cuvinte : termeni de largă circulație, 
termeni cu caracter tehnic și anglicisme 
gazetărești.

Tn prima categorie sînt Incluse cuvin
tele cunoscute unui număr foarte marc 
de vorbitori, majorității practicanților 
și iubitorilor sportului. Aceste cuvinte, 
prin folosirea lor frecventă, și-au pier
dut caracterul tehnic și pot uneori a- 
părea și în alte contexte decit cele ale 
sportului de care țin. Cele mai curen
te : fault, derby, fentă, cros, gol, lider, 
fotbal, start, sut, scor, trening, sprhit, 
sport, ring, volei și așa mai departe.

A doua categorie alcătuită de ilinca 
Constantinescu — cea a termenilor cu 
caracter tehnic — grupează cuvinte care 
prezintă particularități de vocabular 
specializat, termeni cu o sferă de cir
culație mai restrînsă, cit și împrumuturi 
lexicale recente, care, deși .utilizate de 
un număr destul de mare de vorbitori, 
nu sînt încă adaptate pe deplin la sis
temul fonologie și morfologic al limbii 
române. Găsim aici : backhand, clinei, 
bodycheck, camping, dirt-track, doping, 
open, soccer, presing, smeci, fair-play. 
ghem, half, goalkeeper, team, time-out, 
golgeter, șalanger etc. Aceste cuvinte 
provin «numai din engleză (și nu. ca în 
primul caz, uneori prin intermediul lim
bii franceze), au pătruns în ultimii 30 
de ani (corespunzător deci avîntului 
sportiv din a doua jumătate a secolului) 
într-o serie de limbi europene, consti
tuind la ora actuală nucleul unui fond 
lexical sportiv internațional.

în ultima categorie, a anglicismelor 
gazetărești, sînt incluși o serie de ter
meni care apar doar ocazional în unele 
materiale sportive, din dorința reporte
rilor de a da colorit relatării lor sau 
din cauza absenței unui corespondent în 
limba română, tendința fiind, însă ca și 
ei să pătrundă în sfera vocabularului 
tehnic. Cîteva exemple : bowling, come
back, forcing, steeple-chase, stroc, i . 
door, court, old-boy, tackle, trainer...

Pentru a concluziona, apreciem iniția
tiva specialistei Ilinca Cnnstantinescu de 
reală utilitate pentru toți cei pe care 
îi interesează activitatea sportivă. Ar fi 
greu, desigur, să cerem tinerei lingviste 
un „îndreptar" al utilizării tuturor ter
menilor de sport împrumutați din lim
ba engleză, uneori — să fim sinceri — 
folosiți aproape la voia întîmplării. Poa
te că într-o lucrare viitoare se va în
cerca și așa ceva, iar presa sportivă 
va fi prima care va saluta, cu căldură, 
noua inițiativă.

HORIA

Trofee care n-au numai o importanță simbolică...

SUTA DE METRI ÎNfizică Vasile Stratulâteducație
Constanța. de la un grup de elevi 
Galați, precum si de la IJ.S. 

Dlrift din Capitală. Pei.iru toți aceș
tia. cir pentru alții care âU între
prins acțiuni asemănătoare sau au de 
gîr.d să le întreprindă, publicăm as- 

i <chița terenului de tenis, cu di
mensiunile regulamentare : AB=23,77 
m ; B( = 1,17 m : Bl» 10.97 m; DE 
1,37 m: CD «8.23 m; CF* 5,485 
CH-11,885 m ; FG-4,125 m; IJ« 
m : OL «1.54 m—4.04 m ; FH-6.40 
IM «X50 m 3 m: \O =0.915

de 
din 
din

Inălnmea 
inilținie» 
grosimea 
liniei de

T<_
liește

„—ă. Bum- 
Cărbuneții, 
amenajarea 

de tenis (la unele au 
ireze) dar eă.„ nu 

mosc exact dimensiunile aiesto- 
ra. Și tocmai de aceea ni sa cere 
să facem precizările necesare, pu- 
biicind datele care „ne interesează 
pe noi dar — sintem siguri — și pe 
mulți alții din tară". O scrisoare a- 
semănâtoare am primi* de Ia Ion 
Stoiculescu din Iași, de Ia orofesorul

și început să se 
se

și alte 
din lup-

sa. devi-

acest fru- 
mai multă

p2 „d-nii 
G. Lupta 
o iuțeală 
luptători- 
se succe-

RAsqgBU,.
I. IONESCU-DANC1U, BUCUREȘTI.

Două reflecții, avind ca temă fotba
lul șl teatrul :

Cartonașul galben : „FII CUMINTE,
CRISTOFOR !“.

Cartonașul roșu : TEATRU SCURT.

competiții nu poate da ciștig de cauză 
șl altor echipe, care au jucat cu ior- 
mația aflată in. .. detect, dar nu au 
făcut, atunci, contestație.

ar avea Ioc aici, la Baia de Aramă". Eu 
unul, nu vă cred. ’ Vorba aceea : multe 
spune omul, la supărare. Și-apoi, sîii- 
teți atit de sigur câ •.Poli" Timișoara 
vă va oferi numai satisfacții ? intrebâ- 
ți-i pe suporterii ei. care, din momen
tul retrogradării echipei lor favorite, în 
ediția 1966—1967. au trecut prin toate 
chinurile iadului pînă ce și-au văzut 
echipa din nou în divizia A. Dar, mă 
rog, faceți cum credeți. Suporterii se 
pot transfera în orice epocă a anului! 
Aveți, însă, inima să vă părăsiți echi
pa. tocmai în acest ceas al amărăciu
nii ?

fileiaiuî la mijloc » ft,915 
stilpilOr fileului « 1.06 
liniilor —* 0,05 m ; grosimea 
fund ■ 0.10 m.

...o etapă din cam
pionatul de fotbal al 
Argentinei a trebuit 
să fie aminată din 
cauza grevei... arbi
trilor ? „Cavalerii 
fluierului" și-au ex
primat în felul aces
ta protestul împotri
va vexațiunilor la 
care sînt supuși pe 
terenurile de fotbal.

.. proaspătul re
cordman mondial la 
800 m, atletul italian

JOAN BIRA, AGNITA : „Care este ter
menul legal de contestație in cazul cind 
o echipă utilizează unui sau mai mulți 
fotbaliști fără drept de joc contes
tațiile trebuie făcute ÎNAINTE de în
ceperea jocului. Altfel, nici măcar nu 
sînt luate In discuție. De un termen 
eeva mai lung — piuă la. . . pauză sau

DUMITRU POENARU. BUCUREȘTI. 
Marian Popescu este un.. produs al 
Rapidului, unde a avut primul carnet 
de legitimare, ca junior în 1961. De la 
Rapid, el a trecut, in 1966, la Univer
sitatea Craiova, revenind apoi. în 1968, 
la echipa din Giulești. Din 1970, este 
legitimat la F. C. Argeș. Poate că. daca 
ar fi. . . călătorit mai puțin, ar fi rea
lizat mai mult pe plan fotbalistic. Nici 
acum nu este tirziu, dacă indiscutabi
lului său talent îi vă alătura o mare 
putere de muncă. Mai bine ca alții — 
de aceea mă cheamă îon Poștașu — știu 
că Marian Popescu^ n-are decit 26 de 
ani. . .

E. Q. COMUNA HEREȘtT. Cînd scrieți 
,,vă d-ați seama”, ar trebui să vă dați 
seama că-mi tăiați tot elanul cu naivele poezii dedicate unor fotbaliști. N-aveți 
decit de ciștigat, reflectînd 
ce v-am spus. ..

reflectînd

bene- 
sub- 

___________ ____  - caz ~ sram^mpresia câ tocmai acest luciu vă 
Interesează i — o decizie a Comisiei de

imediat după sfîrșituL jocului — 
ficiazâ contestațiile care privesc 
stituirile de jucători. în nici un

B AIA D E ARA M A 
24 iunie, ora 19.30. 

un înflăcărat suporter al 
Universitatea Crâiovă. Acum. 

m-am lin tari t
La ttieeiu- 

nlci dacă

l’ANJCA FIRIZA, 
„Fină in ziua de 
am foist 
echipei 
după decepția suferită, 
să țin vti „l’oll“ Timișoara, 
rile craiovenilor nu mai vin,

Recordul din titlu 
a fost omologat pentru 
simplul motiv că „juriul" 
era compus doar din- 
tr-un singur cioban. ca- 
re-și păzea oile pe unde
va prin munții din nor
dul Moldovei. Dar să re
latăm faptele. . .

„Mie îmi place 
blu singur la 
Pentru mine, o zi 
cediu adevărat î „ 
10 km de urcuș pe

Aurie,

să um- 
munte ! 
de con- 

înseamni'.
. . Bistrița Aurie, cu lanseta, 

alți 10 km de coborîre, cu 
cei zece păstrăvi pe care, 
după lege, am voie să-i 
prindAșa glăsuia 

demult amicul nos- 
I.N.. cam rotofei, 

pasionat pescar spor- 
Nu-i înțelege deloc 

Dnători. care ucid cu 
bunâ știință, dai- pe care 
i-a iertat pînă la urmă, 
după cum se va vedea.. .

Și iată-1 echipa: in short, 
are geanta Pe umăr și 
lansMa în mină. Atit- 
Caloâ voinicește pe că- 
.-area care șerpuiește pe 
lingă apa limpede, repede 
și rece a Bistriței Aurii. 
E dimineață, și soare de 
iulie. Cir.tec de păsărele și 
răcoare de pădure. Se o- 
prește- prinde pe fir nă
uca argintie și o aruncă 

!n unda de c’eștar. Chiar 
de la prima aruncare 
prinde un păstrăv fru
mos : Scoate un chiot 
de bucurie și-i cam pare rău că n-are 
cine sâ-l admire sau măcar să-1 invi
ți e*e. Pune păstrăvul în geantă și plea
că mai departe, pe apă în sus. Se o- 
preș-^ din loc in ioc, încearcă să înșele

ȘTIAȚI CA...
Marcello Fiasconaro 
a jucat.., rugby pinâ 
acum 3 an» ? Visul 
lui era să ajungă in 
echipa națională de.„ 
rugby a Italiei.

...dacă ra mai juca
8 meciuri, in sezonul 
viitor, Remus Cim- 
peanu ra realiza ci
fra de 300 de meciuri 
în Divizia A? O •- 
temenea cifră au 
realizat-o ți alfi ju
cători (Lereter. Pe-

tescu). dar nu sub 
culorile aceluiași 
club

...prețul-record al 
unui bilet de intrare 
la box va fi stabilit 
cu prilejul meciului 
dintre Foreman și 
portoricanul Roman, 
ce se ta desfășura la 
1 septembrie, la To
kio ? Un fotoliu de 
ring ra costa 2'30 de 
dolari :

I

DE LA LONDRA LA MUNCHEN
PRIN... ASIA Șl AFRICA !

păstrăvii cu năluca lui de tinichea 
reușește adeseori. Dar într-un loc 
apei se îngustează mult, iar tufele de 
zmeură de pe mal îl împiedică să a- 
runce cu lanseta. înciudat, amicul, în
cepe să culeagă boabele roșii și le ’mă- 
nîncă. Dar nu înaintează prea mult 
eii această îndeletnicire, fiindcă, deoda
tă, de după o tufă se ridică un cap cit 
~ urniți, îngrozitor. Era un

*.......... “ ‘ se făcea concurență
o baniță, răcnind 
urs, îhfuriat că 1 
la zmeură. ..

Nimeni nu știe,
unde și cind a aruncat și geanta 
lanseta și a luat startul, spre vale, spre 
izbăvire de primejdie in are. . .

■v- Dacă n-ar fi fost mărturia ciobanu
lui. nimeni n-ar fi aflat nimic. sau 
chiar dacă doctorul ar fi povestit to
tuși. am fi avut unele 
Cînd l-am zărit cu 
el. făcea cam vreo 
într-o clipită !.. .“

De aici deducția
a realizat atunci suta de metri 
mult opt secunde !

nici chiar doctorul,
Și

incertitudini, 
ursul fuga 
opt sute de

după 
pași

câ amicul nostru 
în cel

llie CARCIU Dumitru GRAUR

CITE „STELE44
Conform tradiției, 

ție a campionatelor 
fotbal programate 
R. Fi Germania, va 
de un raid automobilistic de 
amploare.

în 1970, „maratonul” pe 
roți â plecat de la Londra 
ajuns lâ Ciudad de Mexico, 
ce a străbătut 9 600 de km.
tru anul viitor, organizatorii se 
gîndesc lă o cursă mai lungă și

Viitoarea edi- 
mondiale de 

în 1974, in 
fi precedată 

mare

patru 
și a 
după 
Pen-

mai atractivă, 
plecare va fi 
pitala Angliei, 
îndrepta spre 
prin Europa, 
tregul traseu urmînd 
peste 16 000 de kilometri.

al cărei punct de 
tot Londra. Din ca- 
automobilele se vor 

Munchen. ocolind 
Asia și Africa, fo

să măsoare

tr-un cerc mai restrîns. Supărați, astfel, 
mai puțină lume !

CORNEL CODOBAN, ORAȘUL
PETRU GROZA. „Eu citesc. Zi de al. 
ziarul „Sportul", cu foarte multi attu-

VASILE BERTLEAN, COMUNA LU- 
CACENi. Constat că-mi adresați un 
fel de S.O.S. în disputa cu prietenii 
dv. Din păcate, nu vă pot, salva

v Feliei-

cum. performanțele 
ale lui Santâna si 
excepții in fioianul 
cane și australiene, 
atit mai valoroase.

ca și 
constituie 

ameri- 
face cu

înec. Santana și Nastase 
singurii tenismani europeni care 
cildfei’it Forest Hills-ul. dfecît 
referim la epoca postbelică, 
urmă cu 40—45 de ani, au mai 
rachete europene faimoase 
Lacoste

existat 
(Cochet și 

_____ Franța, Perry — Anglia) care 
au ieșit învingători la Forest-Hills. Ori- 

■ " acestora,
Năstase.

de victorii 
ceea ce le

tie".
că

In cază! acesta, ați putui eonstâtu 
nu publicăm poezii, de genul celei 

trimise de dv. încercați s-o citiți in-

A. PAULESCU. BUCUREȘTI, 
țări tuturor acelor care a li contribuit la 
succesul Festivalului îtiiuibaselietu'.ui. dc 
la Suceava". Felicitări și dv. pentru 
pasiunea tinerească eu care urmăriți 
la cei aproape 71) de ani ai dv. activi
tatea sportivă din țara noastră

Ilustrații : N. CLAUDIU

OMISIUNE • ••
Clubul Nautic din Liegt urmează sâ-ș» 

sărbătorească, in toamnă. îl» de ani ec 
la înființare. prilej de festivități și ser
bări proiectate pe lungimea unei săptâ* 
mîni.

Un comitet director, reunit sub condu
cerea președintelui clubului, a intocrr.it 
— după dezbateri furtunoase — progra
mul sportiv și cultural, abundent, pre
văzut cu 16 manifestări. între altele, cen
tenarul cunoscutului club nautic belgian 
urmează să fie sărbătorit printr-o intre- 
ctre de badminton, o reuniune cimpe- 
nească, un meci de fotbal oid-boys, o 
tombolă și chiar printr-o colectă de 
singe în favoarea Crucii roșii.

Cînd programul manifestărilor a 
făcut public. Comitetul director și-a dat 
seamă că nu fusese prevăzută nici o. - . 
cursă nautică.

SOMN UȘOR. ROBINSON
S-a făcut mult I 

chen, pe marginea 
sprinteri americani. 
Kart, n-au luat startul in proba de 
100 m (semifinale) inirucit— âu 
adormit !

Recent, calificat în finala cam
pionatelor universitare ale S.U.A. 
la Gainsvil'.e, In Florida. Rov Ro
binson nu s-a prezentat Ia start 
Absența să i-a surprins pe organi
zatori și pe specialiști cu atit mai 
mult cu cit sprinterul amintit avea 
mari șanse să intre in posesia unei 
medalii

La cîteva minute 
coleg a pornit să-l 
son și l-a găsit la 
ră, ... sforăind!

tapaj, la Mun- 
faptului că doi 

Robinson și

după 
caute 
hotel,

cursă, un 
pe Robin- 
în canie-

îl DĂM... BUNICULUI?
SCHIȚĂ UMORISTICĂ

Puștii de pe strada mea au depistat 
a patrulater între blocuri, au făcut 

de o minge de fotbal și în fiecare atit 
joc 
pe

după amiază incing niște partide 
de înverșunate, de parcă ar fi in 
-Cupa campionilor europeni". De 
bal con bunicul meu. după ce stropește 
florile. îșî aprinde țigara și urmărește 
meciul «piticilor-.

A jucat și el pe vremuri, la Juven
tus. dar n-a avut vreme să se afirme. 
După un meci mai „tare“. în care 
fundaș de la „Unirea Tricolor" 
.controlat-* ceva mai sever cum 
spune in termeni tehnici, logodnica 
actuala soție, cu ochelari și păr cărunt 
— i-a dat un ultimatum : „ori fotbalul, 
ori eu !“.

. . .Dar în această după-amiază 
vară n-a mai rezistat tentației. A 
țeles că _leul“ trebuie să revină 
arena fotbalului, dacă nu în calitate 
de combatant, cel puțin de „cavaler al 
fluierului". Urmărind jocul de la bal
conul blocului, și-a dat seama că pe te
ren lipsește o mină de fier, care să 
facă ordine și dreptate Iată-1 acum, 
în n: . locul puștilor. Parcă a devenit 

n./A luat in mină frinele jocului 
și țignâleie sale stridente trezesc din 
somn pe ultimii naivi care sperau să 
mai fure o oră de odihnă. î 
după-amiază.

II urmăresc, acum, și eu 
con.

. . Busculadă în teren. 1 
sint cu nasurile prin iarbă, 
insă, e pe fază, și fluieră cu 
titudme :

— De ce dai brînci. măi. se răstește 
bunicul. Cine te-a-nvățat asta ?

— Smarandache. Așa joacă și el !, 
ripostează contravenientul, un cirn cu 
fața pătată de pistrui.

— Ți-arăt eu Smarandache. Fault
— Bineee ! ... pomană !
— Gura, că-ți arăt „cartonașul gal

ben" !
— De ce ? Jucăm „oficial" ?
— Oricum ai juca, trebuie să fii 

cuviincios cu arbitrul. Altfel te dau a- 
fară de pe teren.

— Ce să-l dai afară, șefule, ce. l-ai 
făcut dumneata ?. răbufnește vocea u- 
nui tată din balcoanele din jur.

Bunicul se întoarce 
sar ‘

— Dumneata nu te 
cum să-1 crești. Uite, 
cotonoagă ! Dar cînd face ? - 
cu rezerve cu tot.

un 
l-a 
se

de 
în- 
în

în
de

această
la bal-

copiiDoi
. „Arbitrul" 

promp-

spre noul adver-
băga. . . Să-n veți
de mic trage la 

_ _ o fi mare, ce
Bag-i-n spital o echipă întreagă,

— Ce spui, șefule? Chiar așa o... bes
tie umană zace-n copilul meu ? Apoi 
glasul tatălui explodează vehement : 
Hai, Neluțule, acasă. Nu vezi câ moșul 
ăla are ceva cu tine ?

— Nu vreau, tată. E 1—1 și. . .
— Vino imediat sus, că pe “ 

eu jos și e mai rău.
Gata ! Zarurile au fost 

..Stoperul*4 nărăvaș îl mai 
odată cu o privire incendiară 
și se retrage din arenă, cu o 
mijind de sub pleoapă.

— Intră tu, măi Tică, în locul lui 
Nelu, propune căpitanul echipei ^Vă
duvite” de această retragere neaștep
tată.

Țincul. care urmărea disputa 
tușă, ripostează moale :

— Nu pot. M-a trimis mama 
sifoane !

— Ce sifoane măi, ce sifoane. 
foane îți arde ? Vrei să mîncăm 
de la ăia de la „Z".

— Ticăăă, ce faci cu sifoanele ?, iz
bucnește o altă voce dintr-un aparta
ment. Poftim, de o juma’ de oră îl 
aștept și el cască gura. .. .Binee. Las — 
că vorbim noi acasă !

Puștiul, solicjtat să acopere golul din 
echipă, o ia imediat la sănătoasa spre 
sifonărie.

— Nu mai jucăm. Avem un om lipsă, 
strigă un băiețaș roșcovan.

— Nu mai joacă Nelu, nu mai joc nici 
eu. se raliază altul.

Puștii se retrag spre grămada de 
haine, depozitată pe marginea terenu
lui. Unul dintre ei. cu părul blond, 
spălăcit, se oprește în fața bunicului 
și-i reproșează pe un ton pițigăiat :

bre nene, cum ne^-ai stricat 
ofi- 
mir 
dis-

urmă vin
aruncate, 
străpunge 
pe bunic 

lacrimă

de pe
după

De si- 
bătaie

cum ne^-ai 
sîntem partidă 
pe jucători ? Mă 
la. . . Comisia de

— Vezi, 
meciul ? Ce, noi 
cială, să tragi tare 
că nu ne chemi și 
ci plină !

Bunicul vrea să _ _ 
nu știe ce. Se mulțumește deci să 
fluiere odată și bombăne : „Forfait. 
tragerea jucătorilor. . . Meci pierdut cu 
3—0 de ambele echipe“. Dar nU-1 
mai ascultă nimeni. „Terenul“ e acum 
pustiu. Locatarii s-au retras și ei de 
la balcoane în pragul ușii îl așteaptă 
bunica surizînd cu blîndețe :

— Lasă . . lasă sportul pentru 
mai tineri. . . Hai că avem un 
mai important la... bucătărie... 
mazăre de curățat ...

riposteze ceva, dar 
mai 
Re-

cei 
meci 
Niște

Georgș ^IIHALACHE

intocrr.it
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de masă al copiilor

Nc-am oprit timp de două zile în 
Cimpina, acest oraș mic ce poate fi 
socotit o.*, poarta spre Valea Pra
hovei. întrucît ne aflăm în plin se
zon estival, am vrut să vedem în 
ce măsură cîmpinenij dornici să-și 
petreacă timpul în aer liber, să facă 
sport, au unde ... să înoate, să zicem, 
sau să joace tenis.

Și iată ce am aflat i

APA DESTULA...
Locuitorii orașului Cimpina — mari 

răcori. 
Ei au 
și F 
frumoase 
asociației 
de cer- 

.. ___ „ _____ ștrandul
1, cum este numit — preșeclin-

Alex Mîn-

dorind să-l practice. Posibilitățile e- 
xistente la Cimpina pentru a juca 
tenis se reduc la... 4 terenuri (două 
la ștrandul Petrolul, două lingă ba- 

’1 A. S. Petrolistul) 
amenajare, tot In 

5, In vi-

2inul acoperit la 
și unul în curs de 
preajma bazinului.

lipsește". De aceeași părere este 
Pompei Raita, tot aatrenor i -Pleacă 
tinerii și copiii plingind 
putem primi. Să se 
și eu. voluntar, îmi 
jinul".

De fapt, ar mai

ÎNTRECERI 
DISPUTATE IN

Pag. a 3-a

că nu-i 
întreprindă ceva 
voi da tot spri-

TURNEUL FINAL

și mici — au unde se 
iacă baie sau sâ înoate, 
dispoziție rîurile Doftana 
hova, dar. mai ales trei 
ștranduri. Despre baza 
sportive Petrolul (Institutul 
cetâri foraj-extracție) - 
nr. 1, 
tele asociației sportive, 
druț, ne-a relatat că „în această pri
măvară bazinul a fost cimentat com
plet, instalațiile de filtrare și încăl
zire a apei au fost înlocuite, cabinele 
renovate, iar terenurilor de tenis li 
s-au montat pe margini stîlpi cu in
stalație de iluminare cu neon". 
Și astfel, baza amintita est? gz-- 
o adevărată bijuterie. Un bazin cu 
tobogan .și trambulină, cc 
moașe, mari, două terenuri de tenis 
pe care acum se poate juca și după 
lăsarea scrii, multă verdeață (iarbă, 
iederă, pomi). Totul bine Întreținut, 
vopsit — bazin, anexe, panouri 
dicatoare — cu mult gust, 

albastru șj galben.
Institutului 
de muncă 

Ia punct

In culori 
Un amâ- 
au pres- 
patrioticâ 
a bazei.

ștrandul

alb, 
nunt : salariații 
tat multe ore 
pentru punerea

Cuvinte bune și despre
Energia (nr. 3 — aparțintnd Uzinei 
mecanice Cimpina). Multă verdeața, 
flori, bănci, un pavilion de cabine 
(70) ți dușuri (10) care înconjoară 
bazinul frumos vopsit. La Intrare 
s-ati amenajat rastele (pentru bici
clete) și spații de parcare pentru 
autoturisme. în incinta ștandului, 
un teren de volei și unul de mini- 
fotbal. Totul — și aci — realizat prin 
munca patriotică a salariaților uzi
nei.

Cimpina are și un bazin acoperit 
— de fapt ștrandul nr. 2, al A. S. 
Petrolistul — ceea ce este foarte 
bine. Din păcate, însă, acest bazin 

' nu este gospodărit așa cum ar fi 
de dorit. Aici, majoritatea dușurilor 
nu funcționează, apa se schimbă 
foarte rar (uneori chiar la două săp- 
tămîni), iar în sala, neaerisitâ, aerul 
este greu de respirat, cu aburi Din 
aceste motive, t bazinul, foarte frec
ventat — vin aici cetățeni din oraș, 
sute de copii care vor să învețe îno
tul, lotul de performanță al Școlii 
sportive ș. a. — este neigienic, pre
zentând pericol de îmbolnăviri pen
tru copii.
...TERENURI DE TENIS, PUȚINE!

Și la Cimpina. ca pretutindeni în 
țara noastră, tenisul este din "e tn 
ce mai Iubit, mulți tineri șl vîrstnicl

bazinul de la Cimpina
fi spațiu pentru

area

poC isia liniștit la
Desen de Al. CLENCiU

ceea ce gr 
trenori din oraș. Alfred Se< 
pildă, antrenor la _Pe:rol:xl 
echipe In divizia A), ne 
-Foarte puține terenuri. Vin la 
tineri multi, zilnic, pe care-i refu
zăm. Cu baze atit de puține au pa
tern refine decit copii pe care *ă-: 
formăm. De ce nu se fac teresari 
pe fostul stadion -Ileana* ? De ce 
nu între blocuri — cum am liiil 
la Galați — sau pe fostul teren de 
fotbal Schela 7 Loc ar fi. iaițiatira

jor terenuri de tenis 
Categoric că da. Nu 
că am putut depista 
pe care ar fi posibil 

răsară noi terenuri. Totuși, de 
3 putem aminti 1 In incinta 

trandulul Energia (ce rentabile ar 
fi .I, pe unele porțiuni ale terenului 
de fotbal al Rafinăriei Cimpina, 
Intre unele blocuri. -Numai inițiati- 
*â să fie" — vorba unuia dintre in
terlocutorii noștri.

Modesto FERRARINI 
Eugen STROE-coresp.

dnipixa 7 
m spune 

: ate «noUite

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon). — în- 
cepind de vineri, sala Victoria din 
localitate este gazda celei mai im
portante competiții de tenis de ma
ia rezervată copiilor : campionatele 
naționale. întrecerile se desfășoară 
pe echipe și individual, (fete și bă
ieți). la două categorii de vîrstă: 
pînă la 12 ani și 13—14 ani. Partici
pă primii doi clasați la cele cinci 
faze de zone. Micii sportivi repre
zintă 14 centre din țară: Bucu
rești. Buzău, Cugir, Craiova, Cluj. 
Oradea, Pitești, Arad, Petroșani, 
Rm. Vilcea, Iași, Brăila. Sîngeorgiu 
de pădure și Mîneciu. După dispu
tarea în serii a întrecerilor pentru 
turneul final la echipe s-au calificat 
următoarele : categoria pînă la 12 
ani — Șc. sp. Buzău, Grivița roșie 
București, C. S. M. Cluj — la băieți. 
Șc. sp. nr. 1 București, Metalurgis
tul Cugir, Șc. sp. Petroșani — la 
fete : categoria 13—14 ani : Șc. sp 
Craiova. Șc. sp. Buzău, C. S. M. 
Cluj — la băieți, Șc. sp. Buzău, Șc. 
sp. Rm. Vilcea și Metalurgistul Cu 
gir — la fete.

Antienoarea federală Ella Con- 
stantinescu, prezentă la întreceri, 
a apreciat pozitiv nivelul la care 
au evoluat unele echipe, multe 
partide fiind extrem de disputate 
și desfășurate în entuziasmul spe
cific vîrstei competitorilor.

Simbătă după amiază au început 
și întrecerile la simplu.

A. VASILESCU — coresD.

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„VARĂ FIERBINTE" ÎN ACTIVITĂȚILE
fCrma-e din psj I)

— O formulă de desfășurare ju
dicios alcătuită ;

— Colaborarea deplină intre «r- 
ganismele direct interesate de des
tinele ei (C.J.EFK. U.T.C 
U-T.OAJ’.) :

— Viu interes din partea celor 
cărora li se adresează.

Organizatorii au ales t

SPORTIVE
ism. Era si mai

DIN ACTIVITATEA JUNIORILOR SI ȘCOLARILOR
9 9

BÎRLADUL POSEDĂ 0 BUNĂ PEPINIERĂ DE FOTBALIȘTI

în campionatul național 
de tenis al copiilor

I
I

AU FOST DESEMNAȚI I
I

„Rulmentul" Bîrlad... strălucește 
prin rugby, dar depune,\ paralel, 
mari eforturi spre a ridica și fotba
lul local la noi cote valorice. Deo
camdată, echipa bîrlădeană se află 
în Divizia C, printre fruntașele a- 
cestui eșalon. Activitatea ei, urmă
rită cu multă pasiune de suporterii 
locali, plini de entuziasm șl de spe
ranțe, se află și în centrul de inte
res al conducerii clubului, ca și al 
edililor municipiului. Gospodarii 
Bîrladului au asigurat cadrul nece
sar pregătirii și întrecerilor fotba
liștilor, la baza sportivă municipală. 
Aici, au fost amenajate un teren 
gazonat, altul bituminizat și al 
treilea de rezervă. Instalațiile bazei 
sportive sînt bune, întreținute în 
mod corespunzător.

80 de tineri fotbaliști se pregă
tesc zilnic pe aceste terenuri, sub 
directa supraveghere a antrenorului 
coordonator Constantin Suciu. Pe 
lingă lotul jucătorilor apți pentru e- 
chipa divizionară, se mai antrenează 
aici două grupe de copii și două de 
juniori (I și II). Din această pepi
nieră a Bîrladului au ieșit cîțiva ju
cători de talent, ca Mihai Tiler (a- 
flat acum la F. C. Galați) și Vio
rel Frunză (la Viitorul Vaslui). 
Pentru echipa de seniori sînt de pe 
acum vizați mulți tineri, între 16 
și 17 ani, crescuți la acest centru, 
printre care se află : Eugen Huțu, 
Aurel Sandu, Petre Popa, Vasile 
Stoica. Instructorii Alfred Sluinschi 
și Constantin Maizoc conduc cu 
sîrg și pricepere fiecare ședință de 
antrenament a acestor speranțe bîr- 
lădene. Dintre metodele de pregăti-

accent deosebit pe 
în circuit*, creîndu- 

cît 
de

re, se pune un 
„antrenamentul 
se variații de procedee și ritm, 
mai apropiate de condițiile reale 
joc.

în anul eompetițional recent 
cheiat, cu sprijinul F. R. F. 
C.J.E.F.S. Vaslui, s-au organizat, la

PREZENTE

PRIMII LAUREAȚI

de concurenți — 
dintre campionii 
sînt în totalitate 
li se acordaseră

I
I

în-
Și

Bîrlad, cinci turnee de fotbal, ia 
care au fost invitate echipe aie 
unor centre de copii și juniori din 
toată Moldova. S-au ținut și con
cursuri de minifotbal și jonglerie cu 
balontil, etc. Iată, deci, cîteva din 
preocupările susținute ale centrului 
bîrlădean, în vederea descoperirii, 
instruirii și promovării unor jucă
tori de talent.

D. MORARU-SLIVNA

NECORESPUNZATOARE IN TURNEUL
FINAL AL CAMPIONATULUI

Al 
țării 
știe, 
tru a ajunge, însă, la victoria filia
lă, dinamoviștii au trebuit să treacă 
numeroase hopuri, să cîștige, prin
tre altele, și una dintre grupele tur
neului final, turneu la startul că
ruia s-au aliniat echipe puternice 
(Metalul București, Liceul de fotbal 
Bacău, Rapid București, U.T.A., „U“ 
Cluj etc.), dar și patru campioane 
județene care, din păcate, N-AU 
JUSTIFICAT prezența în această 
ultimă fază a campionatului repu
blican. Toate patru s-au clasat pe 
ultimul loc în grupele respective, 
fiind învinse la scoruri categorice. 
Viitorul Vaslui și Lemnarul Tg. 
Mureș n-au reușit să marcheze nici 
un gol în meciurile jucate, în 
schimb au primit 19 și, respectiv, 
12. Liceul nr. 1 Caracal a înscris 3, 
dar a primit 18 ! Doar „U“ Craiova 
II a reușit o victorie în turneul fi
nal, 3—1 cu A.S.A. Tg. Mureș. în 
total, aceste patru echipe au înscris

de campioană 
revenit, cum

a 
se

28-lea titlu
la juniori a 

echipei Dinamo București. Pen-

6 goluri în 12 meciuri și au primit..; 
59 1 La fel s-au petrecut lucrurile 
și anul trecut, echipele campioane 
de județ, promovate în turneul fi
nal, devenind parteneri ideali de... 
rotunjire a golaverajului pentru 
formațiile pretendente la primul loc 
în grupe. Faptul acesta trebuie să 
dea de gîndit, cu atît mai mult cu 
cit alte formații puternice (Politeh
nica Iași, Universitatea Craiova, 
Steaua, Șc. sp. Brașov, F.C. Bihor, 
Progresul București) au rămas în 
afara turneului final. (L. D.).

MECIUL CHIMIA RM. VILCEA 
— POLITEHNICA IAȘI, 

LA RADIO
Repriza a cloua a meciului de 

azi din cadrul’Diviziei B dintre Chi
mia Rm. Vilcea și Politehnica Iași 
va fi transmisă în direct, în jurul 
orei 11, pe postul de radio Iași, pe 
lungimea de undă de 285 m.

REGRES ÎN PRIMA LIGĂ, 
PROGRES ÎN... CEA SECUNDA!I

CLL'J, 7 (prin telefon). După șase 
zile de întreceri — care au adus in 
fața fileelor 230 
cunoaștem cinci 
ediției 1973. Ei 
tenismeni cărora
primele șanse, fapt ce vine să Su
blinieze atît autoritatea lor în cate
goria respectivă, cit și seriozitatea 
cu care au abordat competiția.

Prima categorie care și-a desem
na, campionul a fost cea de 8—10 
a-.: băieți- unde orădeanul Radu 
Oneanu a dispus lejer cu 6—1, 6—3 
de Dan Dumitru (Cutezătorii). La 
aceeași categorie, fete, în urma ti
ne; finale mult mai echilibrate și 
de bun nivel tehnic. Marilena To- 
loran Dinamo București) a cîștigat 
in fața Danielei Greifenstein (Con- 
s::rj’. Hunedoara) cu 6—3, 6—4.

Foarte expeditiv a fost primul fa- 
vorit al categoriei 11—12 ani, dina- 
m ■>-.*: ui Florin Segărceanu, victo- 
-<M cj 6—1. 6—0 asupra favoritului 

’oriei. Andrei Mjrza

I
I

..Deutsches 
echo" din

Drum bun 
pei Dynamo 
da“ — își 
tulează

Federația belgiană de fotbal a dat pu
blicității cîteva cifre referitoare la se
zonul abia încheiat, statistici și clasa
mente, însoțind ca întotdeauna comen
tariile estivale.

Dintre acestea, opinia publică spor
tivă a așteptat cu interes anunțarea 
numărului de spectatori care au vizio
nat in sezonul 1972—1973 meciurile din 
prima ligă, statistica anunțată de fede
rația belgiană mareînd un sensibil re
gres față de anul trecut : cifra specta
torilor a scăzut de la 2 332 578 la 2 039 253. 
inscriindu-se intr-un fenomen mai ge
neral, care neliniștește tot mai mult 
diversele federații europene.

Dacă scăderea numărului de specta
tori a afectat. . cu 6,2%, bugetele clubu
rilor din prima divizie, atunci este de 
remarcat faptul că numărul spectatori
lor a crescut, in ultimul an, la meciu
rile din ... liga secundă !

I U» 85§ spectatori față . de, 1 000 651 In 
19(2 — . iată, o creștere care marchează, 
după opinia'ziarul® „Les Sports", inte
resul sporit pe cară ii arată fotbalului 
localitățile mici, echipele cu nume mai 
puțin celebre, dar cu spectatori

echi-
Dres-

I
I
I
I
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CONCURSULUI INTERNATIONAL DE ZBOR

AUTOMOBILELE JOACA 
FOTBAL

BENFICA LA HONG-KONG I

LUNI, LA VRCHLABI, ÎNCEP ÎNTRECERILE

I

cur

cauza ...

I

aton tor 
err.c nu au 

liia sa-s: încerce pu 
Dompaa.a unor parteneri

©2TOATE SPORTURILE ]
BASCHET. în perioada 19—23 iulie 

se va desfășura la Halle (R. D. Germa
na) al 18-leâ stagiu F.I.B.A. pentru arbitrii internaționali și candidați de arbi
tri internaționali. Cu acest prilej, se va 
discuta și aplicarea noilor modificări 
survenite în regulamentul de joc. Pre
ședintele Colegiului central de arbitri, 
dr. Dan Chiriac, va participa ca dele
gat iar în calitate de candidat arbitru 
internațional, arbitrul Nicolae Iliescu. 
Cu această ocazie, federația de specia
litate din R. D. Germană, in colaborare 
cu F.I.B.A., va organiza două turnee in
ternaționale cu participarea unor puter
nice echipe de club din Ungaria. Polo
nia, Bulgaria, România și R. D. Ger
mană. La turneul masculin, țara noas
tră va fi reprezentată de echipa Poli
tehnica București, iar la cel feminin de 
selecționata U.C.E.C.O.M. (alcătuită d.:. 
jucătoarele formațiilor Voința Bucureș. 
și Voința Tg. Mureș) • în cadrul pregă
tirilor pe care le efectuează In vederea 
participării la finala Campionatului Eu
ropean de seniori, lotul național, con
dus de antrenorii Alex. Popescu și E. 
Sarossl, va lua parte la două turnee in
ternațională in Italia (în perioada 20—30 
i^ie), iar între 31 iulie și 2 august va 
^reține, la Atena o dublă întilnire c 
echipa națională a Greciei. La pregăti
rile ce se desfășoară la Poiana Brașov 
sint prezenți printre alții Novac. Popa, 
Diaconescu. Tarău, Cernat. Dumitru, 
Mănăilă, Ruhring și Zdrenghea.

POLO. Zilele trecute s-aU desfășurat 
ultimele meciuri din cadrul turului 
campionatului municipal de copii. la:ă 
rezultatele înregistrate : Clubul sportiv 
școlar — Dinamo 8—4. Șc. sp. 1 —
Șc. sp. 2 2—1, Progresul — șc. 
sp. 1 5—2, Progresul — Șc. sp.2 3—2, Progresul * -
C.S.S. — Șc. sp. 2 
C.S.S. 7—2, Șc. sp. 
Progresul — Rapid 
Dinamo 4—2. C.S.S. 
namo — Rapid 3—2, 
3—2, Șc. sp. 1 — C.S.S. 4—3, Șc. sp. i 
— Rapid 6—5. Clasamentul la încheierea 
turului se prezintă astfel : 1 PROGRE
SUL 10 p. 2. Șc. sp. 1 8 p, 3. Clubul 
sportiv școlar 6 p, 4. Șc. sp. 2 4 p, 5. 
Dinâmo 2 p, 6. Rapid 0 p.

HANDBAL. în perioada 19—26 au
gust se va desfășura la Timișoara „Tur- neul prietenia*4 rezervat echipelor de 
juniori. Lotul de juniori 1 se pregătește 
sub conducerea antrenorilor Constantin 
Popa și Gh. Alexandrescu, lotul juniori
lor II va efectua pregătiri sub îndruma
rea antrenorilor Mihai Fâgârâșeanu și 
Horia Mircea Pașec, iar lotul de juni
oare sub conducerea antrenorilor Traian 
Bucovalâ șl Teodor Uscatu • Biroul fe
deral a distins cu „Placheta F.R.H.44 o 
serie de activiști și tehnicieni care s-au 
evidențiat în activitatea obștească, pe 
plan local sau central și în munca de 
pregătire a echipelor lor, precum și pen
tru aportul la creșterea prestigiului 
handbalului nostru pe plan internațional. 
„Placheta de aur a F.R.H.“ a fost atri
buită fostului, președinte al F.R.H. Du
mitru Costea. iar „Placheta de argint 
a a fost transmisă următorilor:
Nicolae Guidea (Inst. pedagogic Bacău), 
loan Balea (Jud. Buzău)* Francisc Metz

Șc. 
Dinamo 8- 

5—1, Progresul 
1 — Dinamo 6—3. 
9—2. Șc. sp. 2 — 
— Rapid 4-1. Di- 
Șc. sp. 1 — Rapid

(comuna Sin tana. Jud Arad). Vasile 
gureanu (Lie. agricol Huși, jud. Vas! 
Romeo Sqtiriu G.U- Cluj), țnțrznor ai 
echipei care a ciștigat campionatul mon
dial universitar 1973). Cristian Popescu 
(Metalul Buc.). Petre Cimponeru (Rap-d 
Buc.). Ioan Bauer (Avintul Periam, jud. 
Timiș), Ioan Klein (Ceramica Jimboiia 
jud. Timiș).

RUGBY. Zilele trecute, 
unej festivități care a avut 

- diul C.N.E.F.S.. o serie de 
byști. in prezent activiști, 
medici sau arbitri au primit 
medalia ..Merite
Printre cei distinși se află : Wicolae AU 
bescu. Vasile Paf note. Alexandru Arge- 
șiu. Mîhai Niculescu. Toeoa Moldoveanu 
Ion Popa etc.

ORIENTARE TURISTICA. o selec
ționată a orientanștilor d.n cooperația 
meșteșugărească a paruc-p«: recent la 
un concurs internațional descins to
ții lor sau cluburilor s-rr.i-are din țările 
socialiste și organizat hi aprrpaere ce 
orașul cehoslovac NahocL Au rr.a.1 lua: 
pane sporuri s; sportive din B.lgarn. 
Cehoslovac .a. Polonia și Vrtgar a. în 
probele individuale, sporiiveie noastre 
au ocupat următoarele locuri : Afieta C otițosu — «. Ileana ScuIHr — ș. Geer- 
geta LiU — Ș, iar s-au C-a&at
astfel : St. Laza — S. L — î 94 A.
Knatfjr tn întrecerea de ștafete t~~
bele selecționate ale Votnșe au tem nat 
pe locul secund, după ec* pe.e or erta- 
ri știi or maghiari. Clasament— ren-era" 
s-a prezentat astfel : L Spartak— 
Ungaria ; 2. Start — Cehoslovaca X 
Voința — România.

ALPINISM. In rr.ij.-. _ Fia Cra. 
iului s-a desfășurat cea de a X-a ed^v 

a Cupei Aurei Irîmia, Concursul. 
organizat de A. S. A.-' gga Brașcv fe 
memoria fostului său a.pthist. a reunu 
reprezentanți a lt secțr din ir.treagi 
țară Conform regulamentul-i. alpinx*- 
de la A.S.A. Brașov xuau .nat Îs
escalade. Victoria a revenit ctatoutui Di
namo Brașov care a cocerh deflnit v 
trofeu; pus in joc. S-au ma. Impus a.- 
pmiștti de Ia Universitatea Brașov. 
litehnica Timișoara Și LP.G.G. B jcur*s —

TENIS. Ia cadrul cxnpeuue. do. 
tate cu ..Cupa insututului de construc
ții- s-au disputat tre. din ce.e patru 
flnale. La proba de s mpîu fete Ma
riana Simionesc- (Dinarr-o) Inel neacortc- 
datâ cu terenul de i<ur4 — după 
concursurile din Anglia — nu a 
putut face față joeuiu. impetos $ pi n 
de curaj al colegei sale de c.ub Flo
rența Mîhai. cedind la scorul de 7—â 
6—3 la capătul unei partxie foarte fru
moase. La dubiu bărbați cspiul T. Ovici 
(Progresul) — B. Almtjean (Diaamoi > 
învins nesperat de -ușor pe dinomc-v^ti

Marcu și I. Sântei cu •—1, Cu
Ovici a demonstrat că 

bun jucător de du- 
prncîpa; a! acestei 

le dublu fe-.e 
așteptărilor perecr.: 

onescu — Fku

cu prilejul 
loc la se- 
foșu rug- 

antrenor. 
diploma ți 

activitatea sportivă*.

V. 
acest prilej T. 
poate deveni și 
blu fiind factor, 
categorice victorii. Finala 
a revenit confo: 
dinamovlste Mariana SI 
renta Mihai care a învins cuplul sta- 
dentelor de la C.S.U. ConstrucțlL Elena 
Cotuna — Anca Floreșteanu cu i—I ®—X

tnti-
ziarul
Sport-
Berlin

acest desen. Echi-

SATUL DE VACANTA
J

..Stația pentru 
Uzarea apelor"

tatu

FĂRĂ MOTOR AL

or. 2 al < 
(Progres*ai).

p&tă ce plenitudinea forțelor. 
Popescu (Cutezătorii) a 

n setul doi al finalei 
na 11—12 ani. la scorul 
tm Gabriela Szoke. cea 

adjudecase și primul set

i a fost și la ca
fele. unde s-au 
din 1972. Lucia 

Gabriela 
Mobili-

uoaștein ciclobalul. varianta ciclistă 
•.oa.- u . dar de autobal nu auzise 
nî piuă de curind, cînd el a apă- 
pe arenele americane. Jocul a pla

că în Brazilia a început să 
• un campionat al aces- 
spectaculos, dar și des-

prezintâ pe teren pa- 
apârâtor, un mijlocaș 
cânți. Jocul se dispută 
piele, avind circumfe- 
h și o greutate de U 

e cel obișnuit. Arbitrul 
ruge cit poate pen- 
irnul special ce ii 
eciîil începe ! Balo- 
toate părțile și ur- 
mețitoare a’.e vola- 
rind pe două, cînd 
1 răsturnate de-a 
nitar este dublat și 

deoarece numărul mașinilor 
•nane-vrelor ha- 
ire. pentru câ 

sr-.e teconter..te produc un zgo- 
pena^zâri:? sînt anunțate 

nmnale optice. Majoritatea terenu- 
azate celor ce 
porturi* încep 
speciale pentru

paturile spitalelor, ca urmare a unor 
grave accidente. Specialiștii spun că 
modul său de a driba constituie o in
vitație la agresiune pentru apărătorii 
adverși, dotați cu mijloace mai puțin subtile.

Mu te turnee internaționale de fotbal 
se dispută sub semnul celor mai neaș- 
-eptate improvizații. Un exemplu clasic 

constituie cazul faimoasei echipe por
tugheze Benfica, al cărei turneu la 
Hong-Kong urma să se contramandez© 

lipsei de adversar

TARILOR SOCIALISTE

oAl.t. BRAZI!.1 AX ca la o adevărată demonstrație core
grafia — pe cifua dintre fotbaliștii brazilieni, aflați aici in preziua 
mectu.u cu Austria, de la Viena. Se recunosc (de la stingă): Dirceu 

Lopes. L. Pereira. P. Cesar, Leao. Dario. Jairzinho, Rivelino...
CAMPIONUL FRACTURILOR

pa campioană a- 
flată în nacela 
unui balon... de 
fotbal este felici
tată de jucătorii 
formațiilor clasa
te pe următoarele 
locuri, F. C. Mag
deburg (stingă) și 
F C. Carl Zeiss 
Jena (dreapta).

Kodney Marsh și alții au luat primul 
avion spre Hong-Kong și astfel Benfica 
a jucat cu „Selecționata britanică", nume 
sub care au evoluat întreprizii „turiști". 
Jocul a fost totuși plăcut și terminat 
cu scorul strîns de 4—3 în favoarea portughezilor.

5 MINUTE CU ALEKSEI 
HOMICI...

CONSTANTA
intrarea in Mamaia. s-a 

mai frumoase compleie 
de consum.

Ofoșuiui Con- 

desen s unui

„SATUL
cotuit din

De la expozițiile cu vinzare din cadrul „SA- 
fULUI DE VACANȚA CONSTANTA'* pot fi cum- 
parate tot felul de obiecte de artizanat s.a.

Pe litoral, in noul corner Tonss oi 
stanța, la 
dintre cele 
cooperației

La fiecare unitate, oaspeții ou posibilitatea 
servească micul dejun, primul sau cma, so 
delecteze cu preparate culinare traditionale
băuturi din județul respectiv, ascultind muzică 
populară românească

DE VACANȚA CONSTANTA
peste 20 unitâti de aii menta t-e s< 

zare, construite in stilul autenbc al gospodar 
țărănești din diferite judele.

twiM.ce

mureșeanul Zcnan 
campion național) bucureșiea 
N'iroUe MihăiU <o$U<âtorui

Ștui care £i»te jucătorul care are la 
activul său cel mai mare număr de 
accidentări ? Este Roberto Lopez Mi- 

a ta cant central ia Botafogo și 
selecționat în reprezentativii 
La cei 29 de ani ai săi. Ro- 

uferii 12 contuzii grave la 
ițind $ase puncte de sutură 
tervenții ale dentistului, două 

de claviculă și una de coaste. 
Ligamente și operații ia

n jucător de angaja
tele sale accidente nu 
puțin combat: 

chiar câ ar trebj: să 
său fotbalistic 

spitale și astfel 
ani de jucat. La or* 
este așteptat în Por- 

mde speră să găsească apâr âtori 
:n combativi ca in Brazilia ! 
jucător brazilian care ta’.oneeră 

lui Roberto este faimosul 
Jairzinho. care in cei 12 ani de cariera 
dedicată fotbalului a petrecut trei ani in

: ' .te? ?. . *h,ELi!lLfJ'llS<‘’
iiiiSiiniuiWSII

adevăr, echipa locală angajată in pre- 
liminariil— campionatului mondial se 
af:a '.a ora aceea in cantonament, ast- 
r'e că portughezii aflați la capătul lu
mii ar fi trebuit să facă drumul înapoi, 
;ar organizatorii să suporte pagube se
rioase. Numai că organizatorul turneu
lui nu ș:-a pierdut capul. Fiind vorba 
de Charles Mittera, una din fostele 
-stele" aie lui Manchester United, și-a 
amintit subit de patria sa de origină 
și telefonind in Anglia a rezolvat ime- 
d at probiema. Bobby Clark de la Aber
deen. Mc. Kinnen. Rogers de la Crystal,

Generațiile sportivilor mai tineri il 
cunosc poate doar din auzite pe ma
rele portar Aleksei Homici, care in anii 
imediat de după război, a ajuns la o 
celebritate mondială. Jn 1945 echipa 
Dlițamo Moscova a întreprins un tur- 
neu în Anglia, Scoția și Tara Galilor, 
terminînd neînvinsă în partidele cu Ar
senal, Chelsea, Glasgow Rangers, zia
rele britanice au consemnat atunci ca
litățile excepționale ale portarului mos
covit, trecîndu-1 în galeria marilor fot
baliști ai lumii. Fostul portar, azi apre
ciat fotoreporter răspunde întrebărilor )

— Cum ați devenit fotoreporter ?
— De mic îmi plăcea să fotografiez. 

Acum o fac cu și mat mare plăcere, 
fiind în continuare în apropierea porți
lor de fotbal pe care le iubeam atît de mult.

— Sînteți văzut și la hochei. între 
hochei și fotbal ce preferați ?

— Fotbalul este pe primul loc, dar șl 
hocheiul îmi place. Fotbalul este mâi 
pasionant pentru că nu se înscriu atî- 
tea goluri, in timp efe hocheiul îmi 
place prin rapiditatea acțiunilor, viteza 
șl bărbăția jocului. Păcat insă că ho
cheiul nu se joacă pe un teren mai mare ...

— Ce ne puteți spune despre fotbalul 
de ieri și ce) de astăzi 7

— Pe vremea mea apărările — refe* 
rindu-tnă la fundași — nu erau atit de 
bune ca șl azi. De aceea, misiunea por
tarilor a fost mai dificilă. In al doilea 
rînd, cred, că fotbalul a fost mai spec
taculos pentru că se juca mai deschis, 
cu accent mai mare pe atac decit pe 
apărare șl pentru că — în fine — nu 
existau așa de multe scheme tactice.

— Ce satisfacții mari ati avut In ca
riera dv. de fotbalist ?

— Sînt mindru că urmașul meu în 
poarta dlnamovlștilor moscovițl a fost 
celebrul Lev lașin. Eu i-am îndrumat 
primii ■ pași în marea. Carieră pe care 
avea s-o facă. Apoi, in fotbal — așa 
cum colegii mei știu prea bine — mai 
am și azi satisfacții. Joc din cînd. în 
cînd in echipa ziarului „Sovletskl Sport’’, 
în cadrul campionatului ziarelor mosco
vite. știți, mai joc și in echipa de „olds- 
boy» de la Dinamo deși nu-hil place să 
fiu numit... bătrin. Atita tltnp cit mat 
joe. mă simt și sint tinăr !

IN ATENUA PARTICIPANTILOR LA TRAGEREA> *

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DE ASTAZI
Tragerea va avea loc 

din stroao Doamnei nr. 2. 
radiodifuzată.

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.

de ju-

atletism 
ora 10 : 
a cam-

la București, in sala Clubului 
cu începere de la ora 18.30.

Finonțe-Bonci. 
Tragerea va fi

CANOTAJ. Lacul Herăs
trău (debarcaderul Bordei), 
de la ora 7,30 : -finalele cam-

pionatului municipal 
niori.

LUPTE. Sala de
,23 August", de la 
etapa pe municipiu
oionatului republican indivi
dual de lupte libere (seni* 
3ri)X

NATAȚIE. Bazinul Dinamo, 
de Ia ora 9,30 : faza pe mu
nicipiu a campionatelor re
publicane pentru juniori și 
seniori.
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I ortuiz/flgy lumenr

Stefan Popovici este noul

la talere aruncate

campion balcanic

din șanț

A CĂZUT Șl CEL MAI VECHI RECORD Campionatul balcanic de concurs complet la călărie

MONDIAL LA ATLETISM:
13,1 PE 110 m. GARDURI!

INDIVIDUAL DUPĂ PROBA A DOUA

ISTANBUL, 7 (prin telefon). Vineri 
și sîmbătă s-au disputat în localita
te întrecerile de talere aruncate din 
șanț din cadrul Balcaniadei, ediția 
’73. Ca și la proba precedentă, la 
skeet, trăgătorii români cu arma de 
vînătoare au repurtat un frumos 
succes, cîștigînd titlurile puse în joc. 
Unul dintre veteranii formației ro
mâne, Ștefan Popovici (46 de ani) a 
avut o comportare foarte bună și 
cu tot timpul potrivnic ( a bătut un 
vînt puternic tot timpul concursu
lui) a reușit serii constante. între 
22 și 25 de talere lovite din 25 po-

sibile. 
talere 
loros — 186. Astfel, Ștefan Popoviei 
își înscrie 
pe tabelul 
de talere.
Marinescu, 
cit 183 de 
locul secund in clasamentul indivi
dual. Bine a evoluat mezinul forma
ției noastre, Ardenel Vasile, care a 
ocupat valorosul loc 3 imbogățin- 
du-și palmaresul cu un dulRu succes: 
medalia de bronz a Balcaniadei ți un 
nou record personal. Medalia de aur

La capătul probei de 200 de 
el a totalizat un punctaj va-

pentru prima oară numele 
de onoare al Balcaniadei 
Campionul țării, Andrei 
n-a reușit să doboare de- 
talere și astfel a ocupat

pe echipe a revenit tot țintașilor ro
mâni care au cîștigat detașat înain
tea echipei țării gazde.

REZULTATE TEHNICE — talere 
aruncate din șanț (200 buc.): 1. Ște
fan Popovici 188 t — campion balca
nic, 2. Andrei Marinescu 183 t. 3. 
Ardenel Vasile 180 t, 4. Salihoglu 
(Turcia) 179 t, 5. Karay (Turcia) 178 
t, 6. Canrianidis (Grecia) 178 t. 7. 
Ion. Dumitrescu (România) 175 t. Pe 
echipe : 1. ROMÂNIA 545 t — cam
pioană balcanică (Șt Popovici 141 t 
(din 150 posibile), A. Marinescu 137 
t,. A. Vasile 136 » si * - -
131 t), 2. Turcia 520 
499 t, 4. Grecia 493 t.

Deci, ediția din. acest an a Balca
niadei la talere a revenit detașat 
trăgătorilor români, care au cucerit 
toate cele patru titluri.

7.

I. Dumitrescu 
t, 3. Bulgaria

la cores-
hipică

SOFIA, 7 (prin telefon, de 
pondentul nostru). La baza 
din orașul Șumen a continuat dispu
ta din cadrul campionatului balcanic 
de concurs complet, la care participă 
reprezentativele de călărie ale Ro
mâniei, Turciei și Bulgariei. In ziua 
a doua, pe un traseu care a măsu
rat 25 000 metri, Împărțit in patru 
etape, ultima, cea mai dificilă, pe un 
teren variat cu 12 obstacole, avind o 
înălțime maximă de 1,15 m s-a des
fășurat proba de fond. Oscar Recer 
cu Banchet care conducea după pri
ma zi, a început foarte bine cursa, 
a condus tot timpul autoritar, dar a

obstacol. Eșeculcăzut la ultimul
concurentului român a dus la pier
derea locului I șl la clasarea lui pe 
locul III în ierarhia individuală. In 
frunte a trecut Ivan Boev cu Vahmis- 
ter cu 65,20 p, urmat de Iordan Je- 
lcaskov cu Liberia cu 68,40 p și 
Oscar Becer cu Banchet 106.20 p.

In urma rezultatelor, în clasamen
tul pe echipe conduce formația Bul
gariei cu 271.20 p, urmată de România 
cu 379 p.

Concursul se 
cind se dispută

încheie duminică, 
proba de obstacole.

TOMA HRISTOV

PAVEL SUHOV (U.R.S.S.) A TERMINAT ÎNVINGĂTOR
TURUL CICLIST AL IUGOSLAVIEI

Vasile Teodor a sosit pe locul trei in ultima

lJupă 14 ani a fost corectat recordul mondial pe 110 mg! Pe aceeași 
pistă din Ziirich, pe care Martin Lauer alerga atunci 13,2, acum atletul 

de culoare Rod Milburn înregistrează 13.1 .’
Telefoto : A. P. — AGERPRES

ZURICH, 7 (Agerpres). — Pe 
stadionul „Letzigrund" din Ziirich, 
atletul american de culoare Rod 
Milburn a stabilit un nou record 
mondial în proba de 110 mg cu 
13,1. Vechiul record era de 13,2 și 
fusese stabilit cu 14 ani în urmă, 
pe pista aceluiași stadion, de vest- 
germanul Martin Lauer.

Deși a lovit cel de-al patrulea 
gard, Milburn a avut un finiș im
presionant, cîștigînd cu un avans 
de cinci zecimi de secundă față de 
cel de-al doilea clasat, francezul 
Guy Drut, urmat, la rîndul său, 
italianul Sergio Liani — 13,9 
Frank Siebek (R.D. Germană) 
1-1.0.

Cursa de 5 000 m s-a încheiat_
victoria fondistului belgian Emile 
Puttemans, cronometrat în 13:16,0 
— cea mai bună performanță mon
dială a anului. L-au urmat olan-

de 
si

CU

dezul Jos Hermens 
vețianul Wemer Maier 
(nou record 
nul olimpic 
(U.R.S.S.) a cîștigat proba de arun 
carea ciocanului cu 73,16 m, secun
dat de vest-germanul Uwe Beyer 
— 68,72 m. In cursa de 800 m, pe 
primul loc s-a situat Daniel Malan 
(R.S.A.) — 1:44.9. urmat de Evgheni 
Arzanov (UR.S.S.) — 1:45,3. An
drew Carter (Anglia) — 1:45.5 șt 
Eyron Dyce (Jamaica) — 1:45,7.

Alte rezultate : masculin : 1 500 
m : Leonard Kilton (S.U.A.) — 
5:41,2 ; prăjină: John Baird (Aus
tralia) — 5,20 m ; înălțime : Tom 
Woods (S.U.A.I — 2,19 m; disc: 
John Powell (S.U.A.) — 61.18 m; 
feminin : 800 m : Vera Nikolici 
(Iugoslavia) — 24)3,5: 100 mg: 
Mieke Van Wissen (Olanda) — 
13,5.

13:33,8 si el- 
13:37,8 

național). Campio- 
Anatolii Bondarciuk

TRIUNGHIULARUL ATLETIC DE LA ERFURT
(Urmare din pag. 1)

în acest sezon — în țară, au obținut 
Carol Antal, Gabriel Călin, Paul 
Neagu, Virgil Miloiu, Bgdros Be- 
drosian și, mai ales, cele două dis
cobole, Florența Ionescu și Mariana 
Nan.

Iată rezultatele înregistrate în pro- 
bele primei zile a concursului : BĂIEȚI: 
100 m : i. Kurrat (R.D.G.) 10,4. 2. KUhne 
(R.D.G.) 10,6, 3. Rudewicz (Polonia) 10.6, 
4. TĂatry (Polonia) 10.7, 5. Smuda 
10,9. 6. Cristudor 11,5 ; 400 m :
1. Krug (R.D.G.) *7,1, 2. Pietrziyk (Po
lonia) 47,3, 3. Kolodziej (Polonia) 48.1,
4. Miloiu 48,8, 5. Korodi 49.3, 6. stupka 
(R.D.G.) 49,4 : 1.500 m î 1. Onescu 3:48.4,
2. Wippert (R.D.G.) 3:48,7, 3. Jonas
(R.D.G.) 3:50,5, 4. Voicu 3:52,6, 5. PO- 
rebsky (Polonia) 3:54,6, 6. Onikciuk (Polonia) 3:57.0 ; 400 mg. : 1. Stamnitz
(R.D.G.) 53,2, 2. Korodi 53,5, 3. Platek
(Polonia) 53,6, 4. Ochs (R.D.G.) 54.0.
5. Rodacz (Polonia) 54,1, 6. Tobo c
55,1 ; 4x100 m î 1. R.D. Germană 40,3,
2. Polonia 41,8, 3. România 42,5 ; înăl
țime : 1. Cîrstea 2,09 m (record. per
sonal), 2. Grotowski (Polonia) 2.09 m,
3. Wrzozek (Polonia) 2,01 m, 4. Wtistling 
(R.D.G.) 1.98 m, 5. Roder (R.D.G.) 1,93 
m, 6. Antal 1,95 m ; lungime : i. Seitel 
(Polonia) 7,25 m, 2. Heiland (R.D.G.) 7,22 
m, 3. Scoarța 7.19 m, 4. seUenberg 
(R.D.G.) 7,13 m, 5. Bedrosipn 7,10 m. 6. 
Kurzawa (Polonia) 7,04 m ; greutate :

5.

1. Bayer (R.D.G.» lt.«3 tr. — rro
european de juniori, ♦_ tRD-
17,&4 m, 3. Dibalsky (Pokmia) 1KM
4. Xeagu 15.55 5 irnalnii W <1
lonia) 15.30 m. 6. Mocar. - 14.71 m . e 
can : 1. Șenes (R.D.G.) «xt* m. 2. S*-’ 
mann (R..D.G.) 61.54 m. 3. KrasMkl <1 
lonia) 57,60 m. 4. Călin 57,24 rn, i. CrO 
(Polonia) 57.00 m, 6. Lengbel i
FEMININ : 100 m : i Fe~ y$ F. 3
11,7, 2. Pawlowska (Poior.-a« 11.1.
Hannemann (R.D.G.) 11.8. 4. surta 1
5. Witkowski (Polonia> 12,1. t 
cu 12.4 ; 100 m : K£mp (R_D.G-i 5
2. Sanger (K.D.G.) 54.7. X L—-ștj 55 ;
record de junioare IL 4. Jacnyacia G 
lonia) 56.0. 5. Filip 54.X C. Katfifl 
(Polonia) SM : 1 544 m ; 1. G-inh (B_D- 
4:22,6, 2. Hansen (R.D.G.) 4 34-t. X 
taru 4:29,3, 4. Neagu 4:31.1. 5. 
(Polonia) 4:34.8. 6. WQețtt
4:44,1 : 4x100 m : 1. RD.G. 
lonia 46,3. 3. România 43,1
Schlaak (RD.G.) 57.72 
european de junioare 
(R.D.G.) 52.74 m. 3. HOlysz (Po:
47,06 m. 4. Sas (Polonia) 44,14 m, 
45,12 m, 6. ionescu 
1. Kdpsch (R.D.G.) 
(R.D.G.) 48,32 m.
48.00 m, 4. i'onlțâ 
36,06 m, 6. Wojcik

Clasamentele după prima zi (alcătuite 
fără probele masculine de 3 000 m și 
10 km marș, care se desfășoară la ora 
convorbirii telefonice) : băieți : R. D. 
Germană — România 64—42 ; Polonia — 
România 62—44 ; fete : R. D. Germană 
— România 45—17 ; Polonia — Româ
nia 33—23.

G

t (PoLocia) 
45.7. X PO- ; disc î 1- 
nou record

X schoknec*:
3. Holysz (Po’.or.>a>

5l
44.54 m ; șutiți : 

51J2 m. 2. Niesrfika 
3. Grecka (Polonia) 
41.78 m. 5. Nicoarâ 
(Polonia) 32.54 m.

55

TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON
(Urmare din pag. 1)

rora Jimmy Connors s-a dovedit un 
locotenent tiesous de valoros. Mai 
puțin John Cooper.

Această finală de dublu, care-i a- 
duce lui Tlie Năstase al treilea titlu 
de campion al Wimbledon ului (de 
două ori pînă acum cu Rosemary 
Casals, iar anul acesta cu Jimmy 
Connors) reprezintă un moment de 
acumulare 
totodată să 
Uzează un 
tre marele

Se joacă o minge de mare tensiune. 
Smeciul lui Fraser trimite mingea în 

. tribune. In acel moment, Năstase se 
lansează în faimoasa lui cursă pe 
prelata înfășurată la marginea tere
nului, ocolește pe arbitrul de linie 

d intr-o 
Mingea 
mec:u-

cantitativă, permitindu-ne 
sperăm că astfel se rea- 
moment 
favorit

de legătură în- 
Năstase de la

SKOPLJE. 1 (prin telefon). Ultima e~ 
tapă a turului ciclist al Iugoslaviei, des
fășurată pe distanța Kavadarti — 
Skoplje, 113 km. nu a reușit să producă 
schimbări esențiale in clasamentul ge
neral al competiției. Deși a măsurat

EUROPEAN OE ȘAH PE ECHIPE
în localitatea Bath (Anglia) a în

ceput turneul final al Campionatu
lui european de șah pe echipe. Iată 
rezultatele primei runde: U.R.S.S.
— Anglia 2 . s—1 
R.F. Germania 3—2 
România 4: 3—2- i
— Elveția 3’ ’;—1* .

(5): Polonia — 
(3); Ungaria — 
(1) ; Iugoslavia 
(3).

etapă
probă din pe concu- 
de sever,

doar 113 km. această ui’Jimă 
Turul Iugoslaviei i-a supus 
renți la un examen deosebit _ 
datorită traseului cu multe urcușuri pe 
care concurenții au trebuit să-1 ab
solve. Victoria In etapa a IX-a a între
cerii a reveni- fostului lider al coni- 

(pînă în etapa a VI-a) france- 
zului Guy Leleu. care a fost cronometrat 
la Skoplje cu timpul de 2h 37:22. în 
același timp cu ir*’.-ir.gâtorul au mai so
sit Starkov (U.R-S.S.) și Tudor vasile 
(România). De menționat comportarea 
frumoasă a rutierului român care pe 
tot parcursul etapei a fost permanent 
fai fnmtea plutonului răspunzînd prompt 
la toate tentativele de evadare.

Tn clasamentul general al
trecerii pe primul loc a
mas P a v e I Su ho v (U.R.S.S.) urmat 
de Moskalev (UJt.S.S.) și Zakotnik (Iu
goslavia). în clasamentul general pe 
echipe, pe primul loc s-a situat for

ate iu-

în- 
ră-

mația U.R.S.S., urmată de cele , 
goslavieî și României.

Pînă la închiderea ediției nu 
parvenit locurile ocupate de 
români în clasamentul general al 
lui Iugoslaviei.

ne-au 
cicliștii 

turu-

i ceilalți 
Wimble-

Kodes ă trecut
Roland-Garros-ul 
bledonul, o
Să-1 felicităm pe acest jucător de 
clasă.

în palmaresul său 
de două ori, Wim- 

finală la Forest Hills.

CASALS (S.U.A.) — Franțoise Durr 
4—6, 7—5.

Neale

MARELE PREMIU
MASCULIN

JAN KODES87 p

106 p
93 d
93 p

și execută un lob superb, 
poziție aoroape imposibilă, 
aceea a fost, de fapt, mingea 
lui.

Să ne întoarcem acum, la 
laureați. Kodes a cîștigat 1 ____
donul. Un frumos succes al acestui 
jucător modest, căruia îi place par
că umbra anonimatului. Aproape fără 
să ne dăm seama, modestul ' Jan

WIMBLEDON ’73 Finale
Simplu femei
BILLIE JEAN
Simplu bărbați
JAN KODES (Cehoslovacia) 

9—8, 6—3.
Dublu bărbați
ILIE NĂSTASE (România),

Fraser, John Cooper (Australia)
Dublu femei
BILLIE JEAN KING, ROSEMARY 

(Franța), Betty Stove (Olanda) 6—1,

KING (S.U.A.)

— Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.) 6—1,

JIMMY CONNORS (S.U.A.)
3—6, 6—3, 6—4, 8—9, 6—1.

startul ediției 1973 și cel posibil al 
anului viitor. Finala ne-a oferit un 
Năstase inedit : cel al conducătoru
lui de joc. El a punctat în momen
tele decisive, atenuîndu-Ie pe cele 
de depresiune ale mai tînărului său 
partener. Elocventă mi se pare, sti
mați cititori, acea minge din ghe
mul doi al setului cinci, care a ho- 
tărît break-ul victoriei finale. La 
1—0 pentru Năstase — Connors, a 

. urmat serviciul australienilor. 30—30.

GOTEBORG-SUB SIEMNUL MUSCHETARILORLItIIIUL nITIUUUlILi 1 rililLUil•i
(Urmare din pag 1)

lor. dar problema nu poate fi so
cotită complet rezolvată.

CARUSELUL SURPRIZELOR

4*

A.m ir.tilni: Ia -Scandlna'~.'.inv 
—S sportivi care păreau candida»i 
guri la ntlari și medalii, dar care 

n _-xr.il repetat al surprizelor 
a'i văzut situați pe poziții mai 
ițtn sa^sfâcâtoare in ierarhiile 
■ miale. A>a este cazul experi- 
■m.tar_lui Soreust sovietic 
aniuria. campion mondial 
171 gaa al polonezului care s-a 
rs de ia Muachen cu medalia
m. W. PZoydu. Aici, la Goteborg, 
ci u . A d;n el n-a reușit să intre 

i finală. Putem spune, așadar, că 
vrcrul -x:ru M. Tiu a fost de 

repetind re- 
ediție a J.O.

;.r mai trebui să notăm că echipa 
ce floretă a P..F Germania (pregă
tită de antrenorul belgian R. Cor- 
billon) a ajuns sâ-și dispute titlul 
mondial cu formația U.R.S.S. A- 
ceasta în timp ce Franța, clasată 
pe locul I la C.M. 1971 a terminat 
pe locul V. iar formația Poloniei 
(campioană olimpică în 1972) a ter
minat pe locul III. Tot o surpriză

FLORETIȘTII SOVIETICI — CAMPIONI

U

1. I.
2. J.
3. A.
4—5. 

.4—5.
6. J.

N AST ASE (România) 222 p 
Kodes (Cehoslovacia) 140 p 
Metreveli (URSS) ' 
A. Panatta (Italia) 
R. Taylor . (Anglia) 
Newcombe (Austra

lia)

V. 
in 

în
de

de Ia ultima 
ul lv>.

fost nici cii

REGATA INTERNAȚIONALA
(Urmare din pag. 1)

renți, șl redutabilii caiaciștii A. Slat- 
now (R. D. Germană) și V. Ataman- 
ciuc (U.R.S.S.). Spre surpinderea 
tuturor, Insă, proba a fost dominată 
clar de reprezentantul nostru 
Cuprian Macarenco care a obținut o 
victorie remarcabilă. Ordinea 
lor trei clasați : 1. 
(România) 3:47,2; 2. 
(U.R.S.S.) 3:48,6; 3.
(R. D. Germană) 3:48,8.

C 1—1000 m. Favoritul acestei probe 
nici nu putea fi altul decit campio
nul olimpic Ivan Patzaichin 1 Deloc 
impresionați, însă, de faima și va
loarea lui, ceilalți finaliști au arun
cat în luptă toate resursele de care 
dispuneau. Și poate că victoria obți
nută de Patzaichin — șl Încă într-un 
mod categoric 1 — n-ar fi fost atît 
de remarcabilă, dacă acele cronome- 
trelor nu indicau un timp mai bun 
decit cel cu care a cîștigat finala 
olimpică, dar cum lucrurile s-au în- 
tîmplat. așa, eforturile tuturor celor- 

zadar- 
confir- 

Intr-un. mod cu 
Primii clasați : 

(România) 4:05,2 ; 
(România) 4:10,2; 
Germană) 4:10,4;

primi-
C. Macarenco 
A. Lucoianov 

G. Rummel

și Pavel Erast reușise să se desprindă 
de restul plutonului, fiind lalonat 
îndeaproape, spre surpriza tuturor, 
de caiacul Bulgariei. Eforturile depu
se în finalul cursei de echipajul 
R. D. Germana n-au mai putut schim
ba situația, așa incit linia de sosire 
a fost trecută in ordine de : 1. Ion 
Dragulschi — Pavel Erast (Româr.l s) 
3:24,3; 2. V. Chilinghirov — C. Vuci- 
cov (Bulgaria) 3:25,1 ; 3. H. Laabs — 
J. Mattern (R. D. Germană) 3:25.3.

C 2 — 1 000 m. Finala a fost ani
mată de duelul atrăgător și inte
resant dintre două echipaje ale tă
rii noastre. Este vorba de echipa
jele Gheorghe Danilov — Gheorghe 
Simionov și Vasile Serghei — Gheor
ghe Munteanu. Firește că, pînă
urmă, experiența primului team a 
fost decisivă. Ordinea este următoa
rea ! 1. Gh. Danilov — Gh. Simio
nov (România) 3:48,0 ; 2. V. Serghei 
— Gh. Munteanu (România) 3:48,7 ; 
3. L. Fray — R. Fray (Ungaria) 
3:52,9.

K 2 — 500 m (fete). Cursă domi
nată aproape de la cap la cap. de 
caiacistele românce Viorica Dumitru

la

Prodg de sabie r-a 
scutită de_ asaltul surprizelor. Din 
finala probe: au absentat campio
nul din 1971. :tabenul ?f. Maffei 
și medaliatul eu argint la Mun
ches. tragă ierul nr. 1 al Ungariei. 
P. Marot. Spre dezamăgirea noas
tră n-a parucipat la ultimul episod 
(dar nu din vina luD nici Irimeuic 
pe care arbiirul italian M. Mor,tar-o 
H considera .«ud din cei mei îc- 
dreptățiți aspiranți la atadaliî'.

Fiindcă am amintit de surprize.

Proba pe echipe a floretiștilor s-a 
încheiat cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S. care a întîlnit, însă, o dîrză 
rezistență din partea surprinzători
lor finaliști. Horetiștii vest-germani. 
Trăgătorii sovietici au cîștigat acest 
meci cu 9—7. Pentru locurile III—IV 
au luptat echipele Poloniei (campi
oană olimpică la Miinchen) și Un
gariei. victoria revenind primilor 
cu scorul de 9—5.

In urma acestor rezultate clasa
mentul la proba masculină de flo- 
retâ pe echipe se prezintă astfel : 

2. R.F. Germania ; 3. 
Ungaria ; 5. Franța : 6.

I.e-arn întîlnit, grijulii printre con- 
curenții aflați deja in focul între
cerilor, făcînd calcule cu antreno
rul lor. Părerile specialiștilor: se 
presupune că la floretă fete surprize
le vor fi mai răsunătoare dat fiind 
faptul că s-au produs multe schim
bări în raportul de forțe dintre lo
turile trimise aici. Echipa U.R.S.S.. 
de exemplu, nu a venit decît cu 
Elena Belova dintre sportivele sale 
foarte cunoscute. Din formația Ita
liei au „dispărut" și campioana 
olimpică Antonella Ragno și Va- > 
nessa Masciotta. De asemenea, ruti
nata trăgătoare maghiară Ildiko 
Rojtd lipsește și ea. Arbitrul italian 
G. Malacarne opinează că, în aces
te condiții, floretistele românce — 
cu ambiția care le caracterizează 
— n-ar trebui să lipsească din lup- 

directă pentru medalii. Ele in- 
mai întîi

ta
tră în concurs duminică, 
în proba individuală.

PONGRAȚ ÎN CONVALESCENȚĂ...

FEMININ

1. Ch. Evert (S.U.A.)
2. E. Goolagong (Austra

lia)
3. V. Wadc (Anglia)
4. M. Court (Australia)
5—6. B. King (S.U.A.)
5—6. H. " ' '* --------

450 p

375 p
239 p
213 p
140 p

Masthoff (R.F.G.) 140 p

Billie Jean King i-a atras atentia 
foarte tinerei Chris Evert că jocul 
de tenis este, pînă la urmă, un com-

plex de procedee din care nu poate 
lipsi voleul. King- — cîștigățpaire și 
la dublu cu inseparabila Casals — 
este cu adevărat cea mai bună ju
cătoare a turneului 1973.

Nu-1 vom vedea pe Hie Năstase 
în finala de mixt. După cele cinci 
seturi ale dublului masculin, Năstase 
a acuzat o recidivă a întinderii sale 
musculare și s-a retras din ultima 
probă a competiției, cu acordul par
tenerei sale.

Aci, la Wimbledon, festinul e ea 
și încheiat. După două săptămîni, 
umbrele oboselii se văd la tot pa
sul. _..i

COLABORARE INTRE F. I. L. T. SI A. T. P. ?

1. U.RKS., 
Folonia ; 4. 
ROMANIA.

și faptul câ echipa deconsiderăm
sabie a României. în loc să se afle 
;seniilinaliste. își dispută 
locurile 5—6 c-j formația Cubei, 
cvjnintcâ dimineață.

In ultimele zile a atras atentia, 
aici, un scrimer avînd brațul stîng 
legat în eșarfă. Este Anton Pon- 
graț, care ține să ne asigure : „Nu 
e nimic grav. A.m căzut in timpul 
u::ei ședințe de pregătire fizică și 
mi-am fisurat ușor brațul. Pînă va 
începe concursul nostru sner să mă 
restabilesc complet". Să-l credem? 
Fiind el însuși medic ? ..

Un fapt notat cu satisfacție : ală
turi de antrenorul C. Stelian
ocupă cu pregătirea spadasinilor 
și antrenorul clujean 
care are in lot pe unul din elevii 
săi — Paul Szabo. E un frumos 
exemplu de colaborare, pe 'care zia
riștii aflaț; aici nu l-au trecut cu 
vederea.

WIMBLEDON, 7 (Agerpres). — 
Comitetul director al Federației in
ternaționale de tenis s-a reunit la 
Londra pentru a pregăti ordinea de 
zi a viitoarei adunări generale, ca
re își va desfășura lucrările la 11 
iulie la Varșovia. Comitetul a stu
diat propunerea creării unui Con-, 
siliu internațional al tenisului, pro
punere făcută de Jack Kramer, di
rectorul Asociației jucătorilor de 
tenis profesioniști. într-un interviu 
acordat ziariștilor prezenți la Wim
bledon, J. Kramer a declarat că si- ' 
tuația actuală din tenisul 'interna
țional' este confuză, dar ea poate 
fi reglementată prin convorbiri cu

forul international. Kramer s-a 
pronunțat împotriva organizării 
unui campionat american inter- 
orașe, pe echipe.

ÎN PERSPECTIVĂ

AJAX A. C.
Uniunea europeană de fotbal (U.E.F.A.) 

s-a declarat de acord cu o dublă întîl- 
nire amicală între echipele Ajax Amster
dam, cîștigătoarea „Cupei campionilor 
europeni4, și A. C. Milan, învingătoare 
în b,Cupa cupelor". .Cele două meciuri 
se vor desfășura anul acesta, înainte 
de 31 august.

se

SNA60V
FLORETISTELE INTRA, AZI, 

IN ÎNTRECERE

lalți finaliști s-au dovedit.., 
nice, marele nostru canoist 
mîndu-și valoarea 
adevărat strălucit.
1. Ivan Patzaichin
2. Grigore Denisov
3. D. Weise (R. D.

K 1—500 m (fete). Una dintre cele 
mai disputate curse ale zilei! Tînă- 
ra noastră reprezentantă Maria 
Cosma, intr-o formă excelentă, a 
condus „ostilitățile" pînă aproape de 
sosire, dar tocmai, cînd se părea câ 
vom asista la o nouă și plăcută sur- 
oriză, caiacul lui Petra Borzym 
(R. D. Germană) a țîșnit realmente pe 
ultimii metri, trecînd înainte linia 
de sosire cu doar cîțlva centimetri, 
suficienți însă pentru a fi înregis
trați de banda videorecordingului. 
Oricum locul și evoluția Măriei 
Cosma se cer a fi remarcate, t>nînd 
cont nu numai de vîrsta ei. dar și 

a de mica experiență internațională 
de care dispune. Primele clasate : 1. 
Petra Borzym (R. D. Germană) 2:00,1
2. Maria Cosma (România) 2i00,7
3. Maria Nichiforov (România) 2:02,1

K 2—1000 m (băieți). Cu circa 30 
de metri înaintea sosirii, echipaj u 

' român. fdoătuty tdin pragulschi

și Maria Nichiforov. Meri^ i 
marcăm (și aici!) aportul 
Cosma (în echipaj cu Maria 
la clasarea unui alt echipaj 
in primele trei locuri. Pe 
s-au urcat : 1. v 
Maria Nichiforov 
2. P. Borzym — I. Kascbose 
Germană) 1:53,3 ;
M. Cosma (România) 156,4.

K 4 — 1 Mt m (băieți). Valoarea 
recunoscută a primului echipa; ro
mân și-a pus amprenta asupra cursei, 
victoria revenind, pe merit, bărcii 
în care se aflau Afanase Sciotnic. 
Mihai Zafiu, Roman Vartolomeu si 
Vasile Simiocenco — 3JJ7.0. pe Io: — 
secund clasindu-se echipajul R. D. 
Germane (H. Paschke. J. Lennert. 
H. Marg. I. Korsch) în 3:08.5, iar pe 
locul trei echipajul român format 
din I. Simionenco, I. Ivanov. L. Ser
ghei. M. Cicîrma. cronometra: în
3:08,8.

Astăzi de la ora 9 sint programa
te seriile probelor neolimpice, eu fi
nale de la ora 14.30. iar de la 
16,30 se .vor desfășura finalele 
probele de fond.

Mariei 
hu<ni

peer.
Viorica Dumitru 

■ (Rcmânia) 1-A2.
R.

X M. Isaaov

Sosite vineri seara — după o es
cală mai lungă la Copenhaga — 
floretistele noastre si-au început 
imediat pregătirile de acomodare.

,1. Gurath ELIXIRUL PRIMEJDIOS

ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI

VA PARTICIPA LA PREMIUL ZIARULUI

„SOVIETSKI SPORT-
MOSCOVA. î (AgerprtsL — Sezonul 

de boche: pe gheațâ din U.R.S.S. se 
va inaugura la 15 augus cda-J cu des
fășurarea tradiționaJei compete: pea- 
tru «Premiul ziarului SovietsJc spor:*. 
La întreceri, care vor avea loc in ora
șele Minsk. Kiev. Riga și Leningrad, 
vor participa ceie mai bune echipe so- 
\retice de club, precum și reprezenta
tivele Finlandei, Poloniei,

lama. Ceho-mane. Suediei, R. F. Ger 
slovaciei ți României.

Selecționata României va evo'ua in 
grupa de la Kiev, alături de echipele 
D.namo Moscova. Torpedo Gorki. Sokol 
Kiev și reprezentativa cehoslovaciei.

Campionaml unional va începe la 10 
septembrie și se va încheia la 13 mar
ee. După Campionatul unional se va 
«câtui echipa U.R.S.S. care va par
ticipa la .mondialele- din Finlanda.

In pauzele dintre două curse, prilejul să comenteze împreună ce ca fi la.. de la 1 ampere
Foto : Theo MACAILSCHI
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Intr-o tot mai tehnicizată lume 
modernă, sufocată uneori de vi
teze nestăpinite, statistici dem
ne de crezare publică cifre pri
mejdioase despre folosirea pilu
lei. pilula care grăbește somnul, 
pilula care reconfortează, pilula 
care trezește ca un ceasornic...

Intr-un permanent avertisment, 
ultimele decenii au consemnat o 
tot mai complice pătrundere a 
farmacologiei în viața umană, iar 
o parte din universul sportiv s-a 
grăbit să adopte această tristă 
„alianță*. căutind să scurteze — 
pe căi ilicite — drumul către 
marile performanțe. Repede, do
pajul a devenit un adevăr de 
necontestat în acest perimetru, 
profesioniști ai pistei, volanului 
sau pedalei mergind pînă acolo 
incit — cu stranie îndrăzneală — 
au recunoscut „ajutorul* furni
zat în dobîndirea succeselor de 
produse farmaceutice stimula
toare.

In fața unui val de accidente 
periculoase care au îndoliat în
deobște 
tive au 
guroase 
întocmit lungi liste de substanțe 
prohibite, dar toate aceste stră
danii nu pot fi tratate decit ca 
jumătăți de reușită, căci diabo
lica inventivitate a laboratoare
lor a transformat cu repeziciune 
vanitoasele liste in simple ele
mente de documentare, fraudele 
continuind să se producă sub 
scuza — acceptată unanim — a 
limitei sondajelor medicale.

Pentru sportivii aflați la jumă
tatea drumului dintre ispita am- 
fetaminelor și amenințarea con
trolului, . se părea că descoperi
rile recente ale specialiștilor in 
hormoni vor deschide o nouă 
eră. pilulele sau injecțiile dina
intea concursului fiind înlocuite 
de un tratament îndelungat a- 
plicat masei, musculare. Intr-un 
fel, ajutorul farmacologiei de
venea pe jumătate legalizat, iar

ciclismul, forurile spor-, 
ordonat pretutindeni ri- 
controale medicale, au

sportivii nu mai aveau de ce să 
se teamă înaintea startului...

Mult anunțata „nouă eră“, lău
dată public de mai mulți medici 
suedezi și vest-germani, n-a adus 
siguranța așteptată, hormonii 
meniți să transforme un om oa
recare într-un Hercules dovedin- 
du-se la fel de riscanți ca și 
,.bătrîna“ amfetamina, lucru con
firmat — fără putință de tăgadă 
— de tristul accident al fostului 
campion mondial de lupte, sue
dezul Pelle Svensson.

In urmă cu cîteva luni, într-o 
dimineață ca oricare alta, din 
senin, Svensson a simțit o dure
re fulgerătoare în spate, diagnos
ticată repede drept o fractură a 
coloanei vertebrale, tragic final 
într-o carieră căreia i se preve
deau încă multe piscuri. Convins 
că acest accident care-l va trans
forma. probabil, într-un infirm, 
se datorează tratamentului cu 
Dianabol la care a fost supus în 
ultimii ani, Svensson, a declarat 
ziariștilor, cu amărăciune: 
paratele hormonale m-au 
să devin campionul lumii, 
făcut mai puternic și mai 
m-au ajutat să mă îngraș, 
luni, cu 18 kg. In același 
însă, ele mi-au schimbat 
cui, m-au distrus sistematic. Sto
macul a încetat să mai lucreze, 
iar obsesiile de tot felul au de
venit un blestem. Solicitat prea 
mult, organismul meu n-a mai 
rezistat. Acum trăiesc într-o 
permanentă neliniște, fără 
știu ce-mi va aduce ziua 
mîine“.

Pentru Pelle Svensson cariera 
sportivă s-a încheiat brusc și 
tragic, nefericirea sa fiind o pro
bă de necontrazis în procesul îm
potriva dopingului, oricit de mo
dern ar fi acesta. El a plătit cu 
prisosință, la 26 de 
elixirului inventat in 
pentru confecționarea 
cu picioare de argilă. întrebarea 
e cine îi va urma...

„Pre- 
ajutat 
m-au 
sigur, 
în 15 
timp, 
psihi-

să 
de

ani, prețul 
laboratoare 
unor coloși
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