
tN CINSTEA ZILEI DE 25 AUGUST

DUMINICA SPORTULUI DI MASĂ PI STAIIIIINUl L.R.B.
Duminică, pe stadionul F.R.B., a 

avut loc o întrecere de masă în 
cinstea Zilei de 23 August, organi
zată de asociația sportivă F.R.B., 
■cu ajutorul comitetului sindicatu
lui și organizației U.T.C. din între
prindere. La întreceri au luat parte 
peste 300 de sportivi — tineri lu
crători din F.R.B., la care s-au 
adăugat și invitați din sectorul 3. 
•' Pe parcursul a 5 ore. competiția 
a cuprins întreceri masculine și fe
minine de fotbal, handbal, volei și 
atletism. Desfășurarea în bune con
diții a întrecerilor a fost asigurată 
de către instructorii voluntari din 
cadrul întreprinderii, pregătiți în 
acest scop.

Aspect de la intilnirea dintre echipele de handbal Con fecția — Școala zposiwt nr. 1. orgoataaM cw prilej* 
aniversării a 25 de ani de existență a Fabricii de confecții fi tricotaje Bncnrețti.
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25 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA FABRICII DE CONFECȚII BUCUREȘTI

LA O ANIVERSARE...
Cu 25 de ani în urmă — pe lo

cul de unde astăzi începe un ade
vărat oraș : este vorba de cartierul 
Drumul Taberei, dar unde pe 
atunci erau doar cîteva cocioabe — 
industria bucureșteană își mărea 
„zestrea" cu o nouă fabrică de con
fecții. Timpul s-a scurs și odată cu 
el fabrica, pe atunci modestă, a 
devenit o adevărată „uzină” ale 
cărei produse sînt cunoscute nu nu
mai în țară dai’ și peste hotare.

La această aniversare, muncitoa
rele de la fosta APACA, de pe dea
lul Cotrocenilor, au ținut să fie 
prezente nu numai cu rezultate 
deosebite în muncă, ci și cu reali
zări în domeniul sportului de masă. 
Duminică a fost, așadar, ziua spor
tului feminin. Spectacolul oferit de 
ansamblul de gimnastică, de echi
pele de handbal, volei și fotbal a 
avut loc pe stadionul Electra...

Este ora 9,30. în ritmul unui 
marș interpretat de fanfară, spor

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

fOATE FLORETISTELE NOASTRE 
CALIFICATE ÎN OPTIMI DE FINSLĂ

Sabrerii români au obtinut locul \

GOTEBORG, 8 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Peste o sută de floretiste. împăr
țite în 18 serii, s-au prezentat, du
minică spre amiază, la primul tur al 
întrecerii lor din cadrul campionate
lor mondiale de scrimă. Printre ele 
șe aflau și cele cinci reprezentante 
ale țării noastre: Ana Pascu, Ileana 
Gyulai, Ecalerina Stahl, Suzana Ar
deleana și Magdalena Bartoș. Toace

KCATERINA STAUL

«u luat un start excelent, patru din 
ele termintnd tn fruntea grupelor 
respective, iar mezina lotului, M. 
Bartoș, pe locul secund.

tn bună dispoziție. Ileana Gyulai 
a ctțtigat toate asalturile susținute, 
I* cele 20 de tușe date primind nu
mai 0. Ea. a dispus mai initâl de Kre- 
ioviei (Iugoslavia) cu 4—0, apoi a re
alizat două victorii cu 4—1, la Arm
strong (S.U.A.) și la Redlingmayer 
(Austria). întilnind pe McKenzie (Ir
landa) și Moulin (Finlanda), trăgă- 
toarea noastră a mai obținut două 
victorii ou scor identic ! 4—2. Ana 
Pascu, deși a avut In grupa sa două 
trăgătoare mai rutinate — Picard 
(Franța) și Staszak (Polonia) — a re
ușit să se impună cu autoritate în 
fața tuturora realizlnd și ea 5 vic
torii : 4—0 cu Kajuhara (Japonia), 
4—1 cu Smith (S.U.A.) și Staszak, 
4—2 cu Picard și 4—3 cu Savici 
(Iugoslavia). Tot cu 5 victorii- a ab
solvit primul tur și Ecaterina Stahl, 
adversara sa cea mai dificilă fiind 
trâgătoarea sovietică Zoia Filatova- 
Derajinskaia, vicc-campioana mondi-

în prezența unui public numeros 
s-au disputat întîlnirile de handbal 
I'.R.B. — Electroaparataj (feminin) 
și Sirena — Electroaparataj (mas
culin), partida de fotbal dintre 
echipele de ajutori de maiștri din 
Slatina și Alexandria aflați, în pe
rioada de pregătire la F.R.B.

Cu mult interes a fost urmărit 
campionatul fulger de fotbal femi
nin la care au luat parte echipele
F.R.B. , Diana și Olimpia I.T.B. Pe 
primul loc s-a clasat echipa F.R.B., 
urmată de Diana și Olimpia. Jocu
rile au fost frumoase și foarte ..băr
bătești" pentru niște echipe femi
nine.

tivele de la Fabrica de confecții și 
tricotaje intră pe teren. După un 
scurt cuvin, introductiv, rostit de 
tovarășa Elena Nae. președinta co
mitetului sindicatului, în care s-a 
referit la calitatea și la numărul mare 
de modele ce ies astăzi de pe ben
zile automate, precum și la suc
cesele obținute de asociația spori
ră. au început finalele prilejuite 
de jubileul fabricii. Pe gazonul 
verde al stadionului, tinerele, peste 
400 la număr, au înscris cu trupu
rile lor inițialele „F.C.T.B. — 25
DE ANI”.

După cum se știe, cu cîteva zile 
în urmă s-a publicat în presă pro
iectul complexului ..Sport și sănă
tate”. Aderînd pe deplin la această 
inițiativa menită să le fortifice or- 
ganismuL să le facă mai apte pen
tru procesul de producție, cele 400 
de tinere au înscris, de asemenea.

ala de tineret ș: clasată tc*; De 1^~ . 
cu! II Ia camc:;tă:e.e L-R-S-S. la | 
senioare. AdooUnd o tactici pc:-i- I 
vită, Stahl a reușit să o lmreacâ | 
pe redutabila sa adversară cu 4—1 , 
In celelalte asalturi : 4—0 cu Pozo i 
(Spania). $: Innebacb Norreg-a . 
4—1 cu Grandjean .Belgia; si 4—2 
cu Heonyey (Canada)

Suzana Ardeleana a termn-u | 
în fruntea grupei. car nuraai c-_ 4 > 
victorii, deoarece a pierdut. surpr.-.- 
zător. asaltul cu belească ErwoaJt 
(2—4). Cu această Lzgurâ exieppe. 
ea a reușit scoruri nete, chiar si în 
fața experimentatei poloneze Iolan
ta Rzymowska-Bebel (4—1 Li ce
lelalte rezultate ale sale : 4—O —
Kodriguez (Cuba), 4—1 <. i Zeb .-. ? 
Germania), 4—2 cu Moheban Iran». 
Tingra Magda Bartoș. a tras cu ur. 
remarcabil curaj pentru o debutanta 
la „mondiale”. Ea a pierdut "Uinai 
în fața maghiare: Szolnoki 0—{■
care a fost cap de serie. I- rest 
Bartoș a dispus clar ie : Toile ■

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
S-A REUNIT ASEARA IN CAPITALA

ANA PASCU

(Turcia) și Thomas (Australia) cu 
4—1, iar de Yoshida (Japonia) și 
Morena de Carlos (Spania) cu 4—2.

In turul II, floretistele noastre au 
repetat isprava și s-au calificat cu i 
toate in optimi de finală. Cele- mai

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

în încheiere, s-a disputat proba 
de sprint 60 m. fete, la care au 
luat parte toate sportivele prezente 
în competiție. Pe primele locuri 
s-au situat, în ordine, Alexandrina 
l’ăun, Silvia Găbudeanu- Nina Băr- 
bulescu. De remarcat foarte buna 
organizare a concursului datorită 
în special tovarășei Elena Toma 
(președintele asociației sportive 
F.R.B.) și tovarășei Ioana Gaie 
(președintele comitetului sindicatu
lui F.R.B.) care, prin munca depu
să au dus la reușită deplină a- 
ceasta competiție de masă.

C. HAREA, coresp.

pe gazon: „SPORT ȘI SAXATA- 
W.

Cum era și Cresc, cu multă 
du f06t 2$ JOCU*
reprezentativele de volei, 
fotbal ale fabricii și 
lor de întrecere. Iată 
rolei : Confecția_  Vs-
haaAol: Confecția — 

Școala sportivă nr. 1 22—S <11—3), 
fotbal: Confecția — Carmen 5—0 
(2—0). Așadar, ca o încununare a 
eforturilor depuse pentru ca ani
versarea fabricii să constituie cu 
adevărat un eveniment memorabil, 
toate echipele fabrici: au terminat 
învingătoare in partidele sustinute. 
Ciștigă: oarelor le-au fost oferite 
diplome Șz plachete jubiliare.

Octavian GVJT, coresp.

Aseară, lotul reprezentauv de 
fotbal s-a resni: Ia B-acceștL In 
vederea Începerii planului de pre
gătire pentru noul sezen eonrpet.- 
ționaL După controlul medical <fin 
această dimineață, lotul reprezen
tativ va părăsi cupă-am ară Ca
pitala. cu destinația Poiana Brașov.

POLITEHNICA IAȘI A PROMOVAT
IN DIVIZIA A LA FOTBAL

Stagiunea fotbalistică s-a Înche
iat, în sfirșit, ieri la amiază. S-a 
încheiat cu ultimele două restanțe 
ale diviziei secunde care aveau de 
rezolvat marea dilemă: cine va 
promova în primul eșalon al tării, 
Politehnica Iași sau Metalul Bucu
rești, aflate la egalitate de puncte 
înaintea acestui duel indirect pur
tat Ia Rm. Vîlcea și Oltenița. Pen
tru a nu avea surprize, studenții 
ieșeni au făcut la Rm. Vîlcea, în 
fața recentei cîștigătoare a Cupei 
României, totul pentru a obține vic
toria care, grație golaverajului lor ex-

PROLETARI OtN TOATE TURTLE, VWȚFVXL

BILANȚ EXCELENT 
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
ȘI IN CEA DE A DOUA ZI 

A „REGATEI SNAGOV"
LA CAIAC-CANOE

• 10 finale crștigate și doar una pierdută • întreceri

deosebit de spectaculoase

Spre bucuria organizatorilor, a 
spectatorilor și, firește, a sportivi
lor, in cea de a doua zi a „Regatei 
internaționale Snagov", la caiac- 
canoe. timpul a fost splendid, cre- 
iad în acest fel posibilitatea desfă
șurării în condițiile cele mai bune 
a majorității curselor (spre sfirșitul 
concursului a plouat puțin).

Această a doua reuniune a com
petiție; a programat întreceri la 
probele de viteză (500 m) și, apoi, 
la probele de fond, reprezentanții 
României obținînd un bilanț exce
lent : 10 victorii din 11 posibTe ; 
bilanț care dovedește încă o dată 
ritmul intens al pregătirilor efectuate 
de caiaciștîi și car.oiștii noștri în ve
derea participării la campionatele 
mondiale, programate la sfirșitul a- 
cestei luni. E adevărat, nu întotdea
una victoriile românești au fost 
obțirute de echipajele cotate cu 
cele mai mari șanse, dar lucrul 
acesta nu face decit să contribuie 
și mai mult la sporirea rîvnei și a 
interesului componențelor lotului. în 
perioada imediat următoare.

Revenind, însă, la întrecerile des
fășurate ieri, consemnăm întii dir- 
zenia cu care absolut toate echipa
jele au concurat în seriile de dimi- 
r-ațâ precum și faptul că. de a- 
“astâ dată, mai multe serii au fost 
câștigate de sportivi de peste hota
re. Cum. însă. decisive erau finale
le. să vedem ce au adus ele.

K 1 — 500 m (băieți). Deși nu a 
realizat in serii decit 1:52 7. repre
zentantul țării noastre Mi. ai Zafiu 
a abordat cursa finală cu multă 
ambiție, alertat întrucâtva și de 
timpul realizat de sovieticul V. Jî- 
delei (1:32.1). Pornit in forță din 
start. Zafiu a controlat întreaga 
cursă, reușind să treacă linia de so
sire cu un avans apreciabil. cu toa
te că pe uitimii metri I*n Dragul-

i’

celent, însemna automat ți promova
rea în prima scenă. Și, talentata echi
pă ieșeană, antrenată de C. Laurențiu, 
după ce a pierdut cu seninătate în 
retur atîtea puncte, a 
să se mobilizeze serios 
marelui ideal, mai ales 
turile lui Simionaș și 
și să revină, după un an, 
dul celor mai bune

reușit ieri 
în vederea 
prin efor- 
Lupulescu, 

în rîn- 
formații ale 

țării. Dar despre desfășurarea celor 
două jocuri, citiți amănunte in pa
gina a 111-a, in cronicile trimișilor 
noștri.

ZIAR AI1.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

schi a atacat puternic (dar puțin 
cam tîrziu). Primele locuri au fost 
ocupate de trei sportivi români : 
1. Mihaî Zafiu 1:50,6 ; 2. Ion Dra- 
gulschi 1:51,1 ; 3. Ion Bivol 1:51,7.

Ci — 500 m. Obișnuit mai mult 
cu cursa olimpică, Ivan Patzaichin 
a forțat ritmul abia la jumătatea 
traseului, cînd și-a dat seama că 
alt reprezentant al țării noastre, 
Lipat Varabiev, îl urmărește... ca 
o umbră. Cu 200 de metri înainte 
de sosire, Patzaichin s-a detașat, 
însă, de colegul său, ciștigînd în fi
nal cu un avans de aproape o bar
că. Pe podium s-au urcat: 1. Ivan 
Patzaichin (România) 2:02,8 : 2.
Lipat Varabiev (România) 2:04.5. 3.
H. Glaser (R.F. Germania) 2:04,7.

K 2 — 500 m (băieți). Teoretic, 
cele mai mari șanse de cucerire a 
victoriei aparțineau echipajului nos
tru, alcătuit din A. Sciotnic și V. 
Simiocenco, cu atît mai mult cu cît 
în a doua noastră barcă se afla și 
Ion Dragulschi. care concurase cu 
puțin înainte și în finala de la K 1. 
Cum se întîmplă. însă, aproape în
totdeauna, calculele hîrtiei au fost 
dezmințite, echipajul lui Ion Dra
gulschi și Erast Pavel cîștigînd 
cursa într-o manieră clară, mult a- 
plaudată. Ordinea primelor trei 
locuri : 1. Erast Pavel — Ion Dra
gulschi (România) 1:36,9 ; 2. A.
Sciotnic—V. Simiocenco (România) 
1 37.2 : 3. V. Chilinghirov — I. Vu- 
eicov (Bulgaria) 1:38,5.

C 2 — 500 m. O nouă finală domi
nată categoric de canoiștii români, 
dintre care s-au detașat din nou 
valoroșii colegi de barcă Gheorghe 
Danilov și Gheorghe Simionov. Ei 
au luat cursa pe cont propriu, con
ducând de la cap la cap, și cîști- 
c.’nd fără drept de apel. Ordinea 
s-s:rii : 1. Gh. Danilov — Gh. Si- 
ro.:onov (România) 1:47,6; 2. P. 
Marcov—L Lisov (România) 1:50,0 ;

seni — mijlocași ; Troi, Dumitra- 
che, Iordănescu. Duda Georgescu, 
Țarălungă, Marca — atacanțt

M. HATOȘ Șl DINAMO BUCUREȘTI
- ÎNVINGĂTORI LA MARATON

maraton, de fapt, 
republican al a-

o oră nepotrivită

FOCȘANI, 8 (prin telefon). 20 de 
concurenți s-au aliniat duminică 
dimineață Ia startul întrecerii care 
avea să desemneze campionul țării 
pe acest an la 
primul campion 
tleților pe 1973.

Programată la
(7,30) — mai bine zis reprograma 
tă, pentru că inițial se anunțase că 
proba se va disputa la 
la care se va desfășura 
rile Balcanice, pentru 
campionat avea și rol 
— alergarea a supus 
panți unor eforturi 
Pentru că, dacă nici la 
rii nu era prea răcoare, căldura a 
devenit de-a dreptul copleșitoare

ora 17, oră 
și la Jocu- 
care acest 
de selecție 
pe pârtiei 
istovitoare 
ora plecă-

Start în epuizanta probă de C 2 — 10 000 m.

3. Șt. Nemeș — E Nemeș (Româ
nia) 1:50,2.

K 1 — 500 m (fete). Prezența în 
rândurile primului echipaj român a 
unor sportive în mare formă a fă
cut ca atît eforturile caiacului nos
tru secund, cît și cele ale team-ului 
sovietic să fie soldate cu eșecuri, 
viorica Dumitru, Maria Nichiforov, 
Maria Cosma și Maria Ivanov ob- 
ținînd un succes pe dephn meritat 
(în 1:40,3). Pe locurile următoare 
s-au clasat, în ordine, România 
(Aftene, Sadovnic, Simionov, Hu
mă) — 1:41,9 — și U.R.S.S. (Juli- 
nova, Pivovarova, Solomatina, Bar- 
cova) — 1:43,3.

K 1 4x500 m (băieți). Din nou

CORNEL VOICULESCU - 
NOUL CAMPION AL ȚĂRII

LA DIRT - TRACK
ARAD, 8 (prin telefon). în cursul 

dimineții de duminică, străzile ce 
duceau spre terenul Indagrara e- 
rau animate în mod deosebit Nu
meroși iubitori ai motociclismului 
doreau să asiste la actul final al 
campionatului republican de dirt- 
track — respectiv cea de-a Vl-a e- 
tapâ — în care urma să fie desem
nat campionul actualei ediții. Lupta 
se anunța deosebit de interesantă 
deoarece titlul era disputat cu în- 
dîrjire de doi motocicliști aflați în 
formă foarte bună și anume : Ion 
Bobilneanu de la Voința Sibiu — 
campionul ultimelor trei ediții — 
și Cornel Voiculescu, un tînăr ta
lentat membru al clubului bucu- 
reștean Metalul. Urma să se decidă 
aici dacă metalurgistul cucerea 
mult disputatul titlu — la care pu
tea spera, dacă concura la valoarea 
sa — întrucît în clasamentul gene
ra; avea un punct avans asupra lui 
Bobilneanu (aceasta în urma vic
toriei obținute de Voiculescu asupra 
simianului. în etapa a V-a, chiar 
la S:h:u I).

La oca 10. in fața a circa 3 000 
de spectatori au defilat alergătorii 
cluburilor Voința Sibiu, Metalul 
București si Vagonul Arad. Au sa
lutat publîcuL după care s-au în
dreptat spre 
Au apărut 4 
să-și dispute 
startul și pe _
ceput cursa motocicletelor alimen- 

parcul de motociclete, 
alergători care urmau 
prima manșă. S-a dat 
pista de zgură a In

clnd concurenții parcurgeau jumă
tatea a doua a traseului. în aceste 
condiții, nu poate fi vorba, desigur, 
de performanțe de valoare.

Iată acum, redat succint, un film 
al cursei. Pe primii 5 km la con 
ducerea plutonului se află dinam» 
vistul C. Ștefan. Apoi, pe primui 
plan trece trio-ul M. Hatoș (Dina 
mo), A. Scolobiuc (C.S. Suceava) și 
C. Andreica (Progresul), urmat tn 
deaproape de dinamoviștii lager ș> 
Ștefan. La jumătatea distanței. An 
•ireica își 
4—500 m El abandonează însă ex
tenuat la km 36 Hatoș. 
desprinsese 
biuc. trece astfel pe primul loc și 
încheie victorios cursa, ciștigind

creează un avans de

care se
între timp de Scc-lo-

Fotografii de Vasile BAGEAC

s-a făcut remarcat tînărul Ion 
Dragulschi. în cel de-al doilea 
schimb al ștafetei noastre, el n-a 
arătat (spre stupefacția tuturor !) 
nici un fel de oboseală, recuperînd 
ușorul handicap pe care-1 avea la 
pornire și reușind chiar să obțină 
un ușor avans, concretizat în schim
burile următoare de Erast și Zafiu, 
acesta din urmă trecînd primul li
nia de sosire și aducînd României 
o nouă victorie. Clasamentul : 1. 
România (Variolomeu, Dragulschi,

Horii ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

CORNEL VOICULESCU 

tate cu alcool. Viteză mare în linie 
dreaptă, apoi viraje spectaculoase, 
în derapaj, care pledează de fie
care dată în favoarea măiestriei de 
necontestat a alergătorilor acestui 
gen de curse. Atît Bobilneanu cît 
și Voiculescu alergau în forță, fără 
greșeală, acumulînd punctaj. în for
mă foarte bună, alături de ei, ară
deanul Datcu, contribuia la reu
șita unui bun spectacol sportiv.

P. SCURTU

(Continuare în pag. a 3-a)

primul său titlu de campion repu
blican, cu timpul de 2h 35:24.

La aproximativ 300 m l-a urmat 
alergătorul sucevean Scolobiuc și 
cam la aceeași distanță C. Roșu (C. 
A. Roman). Pe locul 4 s-a clasat
G. Barbu (Farul), iar tn continua
re : 5. N. Mirică (Progresul), 6. I. 
Stoica (Progresul), 7. 1. lager (Di
namo), 8. B. Lazăr (Farul).

în clasamentul pe echipe, primul 
loc a revenit dinamoviștilor bucu- 
reșteni, rare cuceresc cel de al trei
lea 
s-a
HI,

titlu consecutiv. Pe locul ll 
clasat Progresul, iar pe locul 
FarUl.

V. MORARU
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SPRE A OBȚINE REZULTATE BUNE LA C.M. DE LA LONDRA

P2HTATL0NIȘTII NOȘTRI 
FRUNTAȘI TREBUIE 

SĂȘI INTENSIFICE EFORTURILE 
IN ANTRENAMENTELE VIITOARE

— O discufie la masa rotundă
cu loan Mureșanu și Gheorghe Tomiuc —

Intr-o măsură mai mare decît în 
alți ani, cea de-a XVIII-a ediție a 
campionatelor internaționale de pen
tatlon modern ale României a fost o 
întrecere de ridicat nivel valoric, 
reunind șapte echipe străine, 5n com
ponența cărora au figurat sportivi din 
loturile de bară ale țărilor respective, 
foști campioni mondiali sau pentatlo- 
ni li aflați în pragul afirmării inter
naționale. Desfășurată cu cîteva luni 
înainte de campionatele mondiale de 
Ia Londra, competiția de la Bucu
rești a fost considerată de multi din
tre participant! drept o „repetiție 
generală** în șederea aprigelor dis
pute ce se vor angaja în septembrie 
pentru titlul mondial.

Acesta este si motivul pentru care 
am considerat util ca pe marginea 
concursului desfășurat zilele trecute 
în Capitală să organizăm o discuție 
cu locotenent-colonel IOAN ML 
REȘANU, președintele comisiei de 
pentatlon modern din cadrul Federa
ției române de călărie si pentatlon 
modern si GHEORGHE TOMIUC, an
trenor coordonator al iotului nostru 
reprezentativ de pentatlon modern.

REPORTERUL : După opinia noas
tră. ar fi necesar să situăm con
cursul de Ia București în contextul 
pregătirilor generale ale pentatlonișli- 
lor români in vederea campionatelor 
mondiale și să vedem în ce măsură 
putem spera intr-o comportare bună, 
în toamnă, Ia Londra.

IOAN MUREȘANU : Intr-adevăr, 
este de subliniat că întrecerea desfă
șurată, timp de cinci zile, pe bazele 
swtive ale Capitalei noastre a fina
lizat prima parte a pregătirilor spor
tivilor români pentru campionatele 
mondiale de la Londra. Victoria ob
ținută de Dumitru Spîrlea este de 
matură să stimuleze pregătirile vii
toare astfel ca, printr-o muncă in
tensă, să putem înlătura deficientele 
pe care le-am sesizat la concurenții 
români de-a lungul celor cinci zile ue 
concurs. De asemenea, mi se fiare 
meritoriu locul III ocupat de echipa 
română în clasamentul pe națiuni, mai 
ales dacă avem în vedere nivelul ri
dicat și valoarea unora dintre echi
pele prezente la competiția noastră.

GHEORGHE TOMIUC : As dori să 
subliniez faptul că a fost important 
startul bun luat de pentatloniștii 
noștri în proba de călărie. As putea 
spune că sportivii români, cunoscînd 
teaseul în ultimul moment, la fel ca 
particioantii străini, și neavînd șansa 
unor cai valoroși, au trebuit să facă 
fată rigorilor concursului la fel ca 
în oricare altă competiție de anver
gură, fără nici un avantaj al tere
nului propriu. Cu toate acestea, Du
mitru Spîrlea, Albert Covaci, Marian 
Cosmescu si Constantin Călina au evo

luat bine, anunțlndu-se printre aspi
ranții la locurile fruntașe ale între
cerii.

REP. : Dar. a venit scrima, care a 
cam „clătinat” formația română. Ce 
explicație dati acestei situații ?

I. M.: Atît concursul de la Bucu
rești cît și alte întreceri la care au 
luat startul sportivii noștri ne-au ară
tat că scrima este, la ora actuală, 
problema care reclamă o rezolvare 
urgentă din partea specialiștilor noș
tri. Am în vedere atît participarea la 
campionatele mondiale, cît și viitoa
rele evoluții ale echipei noastre re
prezentative. De altfel, mi numai a- 
ceastă probă, ci și altele ne arată 
că, fn comparație cu participarea la 
Jocurile Olimpice de la Munchen, re
zultatele obținute la București sint 
oscilante și, în general, sub nivelul 
celor de anul trecut. Firește, s-ar 
putea aduce argumentul că in timpul 
care a mai rămas pînă la startul 
mondialelor se vor remedia neajun
surile semnalare în pregătirea sporti
vilor noștri frunțași. Totuși, nivelul 
atins astăzi de cei cărora peste pu
țin timo ie vom încredința mandatul 
de a ne reprezenta îretr-o întrecere 
de mare anvergură, mai ales la 
scrimă, ni se pare scăzut. De aceea, 
cred că se impune ca în procesul de 
Instruire în vederea participării la 
C.M. să se asigure o mai bună con
lucrare între toti antrenorii, de la 
fiecare probă a pentatlonului, care 
— în colaborare strînsă cu medicul — 
să asigure o cunoaștere reală și dina
mică a modului in care sint anga
jați sportivii în efort.

REP. : Deoarece discuția noastră s-a 
orientat spre obiectivele muncii vii
toare, propun să conturăm mai bine 
sarcinile ce Se impun a fi rezolvate 
în viitoarele antrenamente ale pen- 
tatloniștilor noștri.

I. M. : La cele spuse, as dori să 
mai adaug că, din punct de vedere 
metodic, este necesar să se realizeze 
cicluri săptăminale de antrenamente 
cu o mai rațională intensitate a efor
tului, a alternantei si succesiunii lec
țiilor de antrenament cu refacerea, 
precum și obținerea unui raport op
tim între numărul de lecții de an
trenament necesare pe probe, in 
funcție și de nevoile de individuali
zare.

GH. T. : împreună cu antrenorul de 
scrimă va trebui să muncim mult 
pentru asigurarea unei pregătiri tac
tice corespunzătoare, la această probă, 
astfel ca sportivii noștri să știe să 
lupte în funcție de adversarii pe 
care-i întîlnesc, să se miște mai mult 
pe planșă, să-și pregătească mai bine 
loviturile de atac si să acționeze în 
momentul favorabil. Obținerea unei 
muniții corespunzătoare doar cu ci-

;;

Dumitru Spîrlea, trecînd un obstacol în cadrul probei de călărie
Leva zile înaintea startului competi
ției a făcut ca nu toti sportivii noș
tri să tragă la valoarea lor. Intr-ade
văr, rezultatul lui Spîrlea este de va
loare mondială, dar credem că — dună 
mai multe antrenamente cu noua mu
niție — îți curînd vom reuși să îm
bunătățim considerabil valoarea re
zultatelor tuturor componentilor echi
pei. Aceiași lucru se poate spune și 
despre proba de natație, unde, în ul
timul an componentii lotului au cîști- 
gat secunde prețioase. în afara an
trenamentelor la probele tehnice, des
pre care s-a amintit, se impune ca 
să muncim mai mult cu sporth ii și 
La probele fizice, pentru a obține o 
capacitate sporită de rezistentă în 
regim de viteză, foarte necesară mai 
ales în proba de cros.

I. M. : După opinia mea, va trebui 
îmbunătățit considerabil și procesul 
educativ al sportivilor noștri, pentru 
o angajare totală în procesul de pre
gătire si pentru dăruire în timpul 
competiției, astfel ca sportivii care 
îmbracă tricoul național să nu con
sidere niciodată șansa pierdută, să 
iupte cu dîrzenie si fermitate pen
tru realizarea scooului propus.

Așadar, pentatloniștii noștri frun
tași au încheiat mulțumitor un se
zon competitional, cu rezultate de 
larg ecou international, dar vor tre
bui să muncească si mai mult, si mai 
organizat, cu mai multă dăruire, in 
viitoarele ltini. pentru ca la Londra 
Ia campionatele mondiale, să poată 
obține o performantă meritorie, pe 
măsura valorii și a nivelului atins în 
unele probe ale recentelor campionate 
internaționale ale României.

Constantin MACOVEI

REMANIERILE SELECȚIONATELOR FRUNTAȘE
AU COMPLICAT 
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Intr-unui din numerele noastre 
trecute am prezentat cititorilor opi
niile antrenorului federal Nicolae Ne- 
def, în legătură cu succesul obținut 
de selecționata masculină de hand
bal, care a cucerit primul loc în 
cadrul prestigioasei competiții in
ternaționale, „Trofeul Iugoslavia”. 
Subliniind progresul înregistrat de 
echioa română în direcția reomoge- 
niză-ii sale (după cum se știe, lotul a 
fost remaniat structural) și a însu
șirii unui nou stil de ioc. mai modern, 
pe deplin adecvat calităților actualilor 
săi component!, interlocutorul nostru 
nu a uitat să adauge că România nu 
este singura tară care, după Jocurile 
Olimpice de la Munchen. a operat 
modificări în reprezentativa mascu
lină de handbal, cu scopul de a pre
găti o formație capabilă să atace cu 
succes viitorul campionat mon
dial (februarie 1974), ca și ediția ur
mătoare a J.O. (Montreal, 1976). In 
acest sens s-a făcut aprecierea că, 
majoritatea reprezentativelor, cart
au luat startul in „Trofeul Iugosla
via**, au prezentat formule noi de 
echipă, cu multe elemente tinere și 
ta'entate și, mai ales, cu tendințe 
schimbate în orientarea tactică.

Pentru acest motiv ni se pare in
teresant a realiza un succint tur de 
orizont în handbalul masculin eu
ropean, cu atît mai mult cu cit în- 
cepind din luna august („Cupa Răs
coalei Slovace”) și pină în decem
brie (tradiționalul turneu al federa
ției de specialitate din R. D. Ger
mană) calendarul international cu
prinde multe si interesante confrun
tări. în privința schimbărilor, alături 
de selecționata României, care s-a 
prezentat încă de la J.O. de la 
Milnehen cu unele retușuri in lot, cele 
mai spectaculoase modificări le-a 
realizat, în ultimul timp, reprezenta
tiva R. D. Germane. Prezenitînd la 
J.O. un lot cu foarte multe elemente 
trecute de prima tinerețe și fortînd 
în acest fel performanta, echipa 
R.D.G. a aliniat Ia „Trofeul Iugosla
via" o echipă fără o parte din ve
chii și bunii săi jucători : Zimmer
mann, Langhoff, Randt, K. H. Rost, 
Zornack, portarul Frieske. In locul 
lor au fost titularizați handbalisti ti
neri, utilizați sporadic și pe la alte 
turnee, ca portarul Weiss sau jucăto
rii de la 9 m Hildebrand și Bohme, 
care la Bitolia s-au arătat într-un 
real progres. în afara acestora, an

SI MAI MULT LUPTA PENTRU 
HANDBALUL MASCULIN MONDIAL!

trenorii H. Seiler și P. Thiedeman 
au aruncat în apriga dispută declan
șată la această mare întrecere o se
rie de tineri handbaliști cu remarca
bile calități. O foarte bună impresie 
a lăsat Joachim Pick, înalt de 1,88 m 
si înzestrat cu o mare forță de pă
trundere, dublată de o excelentă 
putere In aruncările la poartă. Alături 
de el s-a mai remarcat Hans Joa
chim Engel, o extremă cu un foarte 
bun gabarit (1,90 m), care a dovedit 
o neobișnuită eficacitate pe postul 
său. Dintre ceilalți tineri utilizați 
s-au detașat Dreidorf și Lcnz, am
bii înalti si cu multă forță în arun
cările la poartă. In general, selec
ționata B. D. Germane a arătat că 
a rămas adeptă a jocului rapid, cu 
circulația mingii în jurul zonei de 
9 m, de unde se folosește bine capa
citatea de finalizare a unor jucători. 
Dar, remarcabil este faptul că 
această formație a început să se pre
ocupe și de combinațiile cu pivoții 
și extremele, ceea ce va face djn 
ea un adversar foarte incomod, atunci 
cînd această coordonare a acțiunilor 
ofensive se va perfecționa.

Schimbări serioase s-au realizat si 
în lotul ungar. Antrenorul Istvan 
Mikloș, care cu ocazia „Trofeului Iu
goslavia” a fost sărbătorit pentru <ă 
cu ocazia retragerii din activitate 
nu a predat ștafeta unor colegi 
mai tineri înainte de a promova 
însă cîțiva tineri jucători, eu 
reale calități. Printre aceștia i-am 
menționa, de pildă, pe Herte- 
lendi, o extremă înaltă si cu un 
procent de eficacitate foarte ri
dicat, pe Demjan, un jucător folosit 
cu .precădere pe postul de inter, dar 
care a dovedit o putere de pătrun
dere deosebită si oe Berecky sau 
Pelikan. Nu trebuie uitat și faptul 
că din formația maghiară au lipsit 
cu acest prilej, din motive obiective, 
o serie de internaționali (Varga, 
Vass, I, Maroși, Takacs), care adău
gați elementelor tinere menționate 
mai înainte si celorlalți handbaliști 
cunoscuti, orezenți la Bitolia (Simo. 
Vass II, Stiller, Katona, portarii Bar- 
talos și Szabo) pot forma, împreună, 
o redutabilă echipă.

Selecționata Iugoslaviei, la condu
cerea căreia, alături de reputatul Ivan 
Snoj, se afla acum fostul jucător 
losip Milkovici (în locul luj Vlado 
Stenzel), nu a prezentat prea multe 
elemente noi. Aceasta, pe de o 
parte, pentru că majoritatea handba-

liștilor care au cucerit medaliile de 
aur la J.O. oot încă să m-ai facă 
fată cu succes solicitărilor marilor 
competiții internaționale (Horvafh, 
Layrniei. Pokrajac, Popovici, Lazare
vich Zivkovici, Arslanagici, Miljak. 
Mișkoviei), iar pe de altă parte, pen
tru că jucătorii noi utilizați acum, 
nu sint. chiar a>-a de noi (Bugarski, 
Dragun, Pavicevici — au fost în lo
tul olimpic). O noutate a constituii-o 
utilizarea lui Serdarusîci, un jucă
tor înalt (peste 1,90 m) care aruncă 
foarte bine de afară, din zona de la 
9 m. Au mai fost introduși, spora
dic, Radcnovici si Lakici. Remarcabil 
este faptul că handbaliștii iugoslavi 
au început să abandoneze, deocam
dată pe scurte perioade de timp, ce
lebrul lor sistem de apărare „1-,-24-S”. 
aplicînd un ortodox „54-1".

Deci-, la toate formațiile se obsertă 
tendințe noi, încercări de a pri
meni loturile si de a utiliza mij
loace tactice moderne. Singura re
prezentativă care și-a păstrat în cea 
mai mare parte vechea componen
ță este cea a Uniunii Sovietice. 
Din acest motiv, echipa U.R.S.S. se 
prezintă acum, în ciuda locului IV 
la „Trofeul Iugoslavia”, drept ceti 
mai matură, mai aptă să atace eu 
succes primul loc la viitoarele mari 
confruntări. Portarul Iscenko, jucăto
rii Maximov, Iljin, Mahorin, Găsii, 
Oganezov, Reazanov, Panov, Lagu
tin. care de ani și ani constituie 
scheletul acestei formații, au atins in 
prezent un mare grad de omogeni
tate. dobindind, totodată, și o deo
sebită experiență competițională.

Este clar, deci, că perioada care 
urmează și, în special, cele două 
mari competiții programate în calen
darul oficial : C.M. din 1974 și J.O. 
din 1976 se anunță extrem de echi
librate, lupta pentru victorie de- 
clanșind. de Pe acum, o luptă spor
tivă aprigă, plină de neprevăzut ți 
în care succesul final va fi realizat 
numai cu prețul unor mari eforturi 
și a unei discipline fără fisuri.

C. VOICULESCU - NOUL CAMPION LA DIRT-TRACK
(Urmare din pag I)

în final, pe stadion domnea o li
niște nefirească aproape. Ochii tu
turor erau îndreptați spre masa 
arbitrilor unde se calculau puncte
le acumulate după disputarea a nu 
mai puțin de 20 manșe. Și iată ce 
rezultate s-au obținut în cea de a 
Vl-a etapă : 1. I. Bobîlneanu 11
puncte; 2. O. Voiculescu 14 p ; 3. 
Al. Datcu (Vagonul Arad) 13 p.

A urmat însă adunarea punctaju
lui etapei cu cel din etapele ante
rioare si clasamentul general al 
campionatului republican de dirt- 
track a căpătat următoarea înfăți
șare (ne referim doar Ia primele 
cinci locuri : 1. CORNEL VOICU
LESCU (Metalul București) —

campion al României la dirt-track; 
— 71 puncte; 2. Ion Bobîlneanu 
(Voința Sibiu) 70 p ; 3. Ion Mari
nescu (Metalul București) 58 p ; 4. 
Gheorghe Sora (Metalul București) 
55 p ; 5. Alexandru Datcu (Vago
nul Arad) 32 p.

CORNEL VOICULESCU este un 
motociclist tînăr — 23 de ani — 
tenace, curajos, bine pregătit din 
punct de vedere tehnic și fizic. 
Provine de la clubul Steaua (unde 
a lucrat la început sub îndruma
rea .maestrului emerit Gh. loniță). 
De fapt cel care se ocupă în ulti
mii 4 ani efectiv de Voiculescu, ca
re îl pregătește un atenție e«te 
chiar... tatăl său, cunoscutul moto
ciclist, maestru emerit al sportului, 
Gheorghe Voiculescu.

RfALIZĂRI Șl PERSPECTIVE 
Elf DOCUMENTĂRII SPORTIVE ROMÂNEȘTI

Sectorul de documentare al Cen
trului de cercetare științifică al 
C.N.E.F.S. a editat, de curînd, nu
merele 100 ți, respectiv, 200 ale 
periodicelor Buletinul informativ 
ți Sportul peste hotare. Acest ade
vărat eveniment îngăduie rîteva 
reflecții ce se vor mărturisite. Cînd 
cu zece ani în urmă apăreau pri
mele publicații fără a avea o pe
riodicitate riguroasă, nu existau li
niile de perspectivă îndepărtate ale 
muncii de documentare și informare 
în domeniul educației fizice și 
sportului. >Se acționa, atunci, sub 
îndemnul unei necesități accentuate 
de informare pe care specialiștii 
noștri de diferite profiluri (profe
sori, antrenori, medici, biologi, psi
hologi) o resimțeau.

Dorința de a elibera pe specia
liștii români de strădaniile soluții
lor pe care școli diferite din alte 
țări le dobîndiseră deja, de a-i sti
mula să-și aibă propriile lor ipote
ze de lucru sau să-și continue pe 
un plan superior propriile verifi
cări, de a le oferi o sursă cit mai 
variată de idei sau rezolvări, a le 
prezenta date cu valoare compara
tivă ne-a stimulat să continuăm 
această muncă și s-o situăm pe te
meiurile activității de documen
tare și informare modernă.

Mai curînd decît am sperat s-a 
reușit ca dintr-un nucleu redus a-

IN CAMPIONATUL DE POLO
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fectat inițial muncii de bibliotecă 
•specializată să se obțină un sector 
cu componente de traducere, stili
zare, redactare ți multiplicare a 
unei cantități apreciabile de infor
mații (anual, peste 600 articole 
științifice, metodice și de sinteză 
cu o suprafață tipografică de circa 
5 500 pagini, multiplicate. în medie, 
fiecare din cele 54 publicații în 
cite 900 exemplare).

Astăzi, s-a creat un raport nou 
între unitatea profilată în acest 
sens și beneficiari. Solicitările lor 
sint satisfăcute în parte, uneori 
dincolo de previziunile acestora. 
Rămîne de constatat în ce măsură 
această cantitate de informații este 
total cunoscută, fișată și valorifica
tă de tehnicienii noștri, indiferent 
de situarea lor în cadrul sistemu
lui nostru de educație fizică și 
sport. Pentru ca tematica celor 
cinci periodice (Buletinul informa
tiv, Sportul peste hotare, care de 
la nr. 201 se intitulează Sportul 
de performanță, Educația fizică în 
școală. Sportul Ia copii și juniori 
și Rezultate și recorduri) și a tutu
ror aperiodicelor vizează un cerc 
larg de specialiști și un număr ma
re de probe și ramuri sportive, cu 
prioritate atletismul și fotbalul, 
urmate de cele olimpice.

Desigur, concepția de lucru a 
sectorului de documentare nu vi
zează tot frontul unei informatici 
complete. Noi am plecat de la ideea 
practică că informația educației fi
zice și în special cea sportivă este 
atît de diversă și de răspîndită ca

suprafață tematică și ca zonă geo
grafică, datorită universalității fe
nomenului, incit ea trebuie selec
ționată ți comunicată specialiștilor 
noștri pe drumul cel mai scurt și 
în prezentarea ei esențială, uneori 
exhaustivă. Desigur, ne este însă 
greu să oferim o bibliografie proas
pătă și cea mai cuprinzătoare asu
pra unei tematici anumite pe care 
ne-ar solicita-o un specialist. încă 
nu avem mijloacele, inventarul (nu 
mai vorbesc de cel electronic) și 
nici corpul de documentariști oare 
să se ocupe exclusiv de această la
tură a informației și documentării 
actuale. Dar ea nu va trebui să în- 
tîrzie să apară.

Complexitatea sarcinilor ce revin 
mișcării sportive în lumina Hotă- 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973 cu pri
vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului vizează și 
conținutul și ritmicitatea activității 
sectorului de documentare al Cen
trului de cercetare științifică. Cele 
două numere jubiliare ale publica
țiilor amintite reprezintă o sinteză 
a unui drum care trece pragul pri
mului deceniu de existență a secto
rului si ale cărui linii de perspec
tivă sînt astăzi mai clare și mai 
drepte ca atunci cînd îi număram 
pașii scurți 
tului.

și șovăitori al începu-

dr. NICU ALEXE
Centrului de cercetări

Conf.
directorul 

științifice și documentare 
al C.N.E.F.S.

VICTORIOASA LA ORADEA
Icri, în etapa a Vil-a a turului II 
Diviziei A. grupa B. la polo s-au 

următoarele rezultate :
a
înregistrat

LA ORADEA
Crișul — C.S. Șcc Iar București 

7—10 (2—1, 2—2. 0—2, 3—5). Orăde- 
nii, fără Fejer și Racz în formație, 
conduceau în min. 8 cu 3—1, dato
rită jocului bun practicat, și a com
binațiilor rapide ale lui Freund. 
Muth și Arabagtu. Școlarii bucureș- 
teni au sesizat faptul că portarul 
echipei Crișul, Csoka, apără nesigur 

șutat de la distanță, surprinzînd 
pe apărătorul 

Au înscris :
(2), Arebagiu 
pentru Crișul,

(4), Constantinescu (2).
Mocanu, Sorescu și Pitigoi 
C.S. Școlar.

cari de la 4 metri. Realizatorii go
lurilor : Frățilă (2), Bartovi-ci (2) și 
Zarcoianis pentru Olimpia, respectiv, 
Grigore. A arbitrat foarte bine F. 
Kinds (Cluj).

I, GHIȘA-coresp. județean

AU FOST DESEMNAȚI DEȚINĂTORII 
NAȚIONALE 

MASA LA COPII
TITLURILOR

buturilor oră-
Muth (3), 

și Alexan- 
respectiv, Ră- 

To-

și au 
astfel 
dene. 
Bone 
drescu 
ducanu 
mescu, 
pentru

Arbitru; K. Timoc (Cluj) a fost com
petent și exigem intr-o partidă deo
sebit de disputată (au fost 13 eli
minări — 5 de la Crișul)!

LA TG. MUREȘ
Mureșul — Vagonul Arad 7—5 (1—1, 

2—1, 4—0, 0—3). Mureșenii obțin a 
doua victorie după șapte etape. Jo
cul a fost frumos, dominat, în spe
cial. în reprizele a 
către gazde. Scorul 
min. 2,42 de către 
la care Mureșul 
atacuri rapide și în 
de secunde egalează prin Lucaci. Res
tul golurilor le-au marcat: Szarvadi 
(2), Kovacs (2) șl Lucaci (2) pentru 
Mureșul, Szuhanek (2), Capotescu 
(din Iov. de 4 m) și Zafeu pentru Va
gonul. A condus bine N. To th (Cluj).

DE TENIS DE
PLOIEȘTI, 8 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Sala Victo
ria din localitate a găzduit timp de 
trei zile întrecerile finale ale cam
pionatului național de copii 
de masă. Confruntările au 
teresante, pe .alocuri, de un 
vel tehnic, și au dat cîștig 
ză celor mai bine pregătiți.

(S. Nai din, ujJȚ.
C Cojocaru)5 2.

3. C.S.M.

Olimpia — Industria linii Timișoa-
ra 5—1 (2—0, 1—0, 0—1, 2—0). Oră- 
denii au jucat foarte bine in atac, 
iar portarul lor. Biro, a fost neîn
trecut — el a apăra; și două aruș-

în bazinul din Oradea
DOliA NOI RECORDURI 
DE NATAȚIE LA COPII

La Oradea, in cadrul campionatu
lui republican de copii și juniori — 
etapa județeană — frații Neagrău. 
de la Crișul Oradea, au stabilit doua 
noi recorduri naționale la copii. Ast
fel, Cornel Neagrău (cat. D) a par
curs 50 m delfin in 4®2 <v.r. 41.2). 
iar Hurațîii Neagrău (cat. B) a ob
ținut la Seo m liber 10734.7 ;sj-,
10:40,3).

P. LORIMZ — coresp.

la tenis 
fost in- 
bun ni- 
de cau-

Il-a și a Hl-a, de 
a fost deschis în 
arădeanul Mark, 

•răspunde prin 
i mai puțin de 20

C. ALBU-caresp.

CLASAMENTELE PE ECHIPE — 
FETE, pînă la 12 ani : 1. Metalur
gistul Cugir (Gabriela Kadar, Gri
nda Sava, antrenor N. Dornic), 2. 
Școala sportivă Petroșani, 3. Școala 
sportivă nr. 1 București ; 13—14
ani: 1. Școala sportivă Buzău (Ta
mara Savu. Simona Petrescu, an
trenor Em. Băcioiu), 2. Metalurgis
tul Cugir, 3. Școala sportivă Rm. 
Vîlcea. BĂIEȚI, pînă la 12 ani: 1. 
C.S.M. Cluj (S. Crișan, M. Sălăjan, 
antrenor M. Bledea), 2. Școala 
sportivă Buzău, 3. Grivița Roșie 
București; 13—14 ani : 1. Școala

sportivă Craiova 
Borlovan, antrenor 
Școala sportivă Buzău, 
Cluj.

• INDIVIDUAL — FETE, pină la 
12 ani : 1. Eva Ferenczi (Șc. sp. Pe
troșani) — antrenor E. Bartha, 2. 
Faustina Bonduc (Șc. sp. Rm. Vîl
cea). 3. Gabriela Kadar (Met. Cu
gir) ; 13—14 ani : 1. Lăcrămioara 
Negoescu (Politehnica București) — 
antrenor A. Ardeleanu, 2. Simona 
Petrescu (Șc. sp. Buzău), 3. Lumi
nița Bălescu (Șc. sp. Rm. Vîlcea). 
BĂIEȚI, pînă la 12 ani : 1. V. Teo- 
dorovici (Șc. sp. Craiova) — antre
nor C. Cojocaru, 2. D. Onețiu (Gri
vița Roșie Buc.), 3. D. Tăcutu TȘc. 
sp. Rm. Vîlcea) ; 13—14 ani: 1. C. 
Romanescu (Șc. sp. Buzău) — an
trenor Em. Băcioiu, 2. D. Paal (Co
merțul Tg. Mureș), 3. M. Borlovan 
(Șc. sp. Craiova).

Aurel VASILESCU

Campionatul național de tenis al copiilor

A. DIRZU (PROGRESUL) - CAMPION AL ȚÂRII (CATEG. 13 - 14 ANI)
CLUJ. 8 (prin tetefen). Ultima 

zi a acestei săptămini de tenis 
din campionatul național ai co
piilor e asul ca vedetă finala de 
simplu băieți. categoria 13—14 
ani. S-au îniflnit doi dintre cei 
mai taientați jucători ai generației 
lor .* Andrei Dirzu (Progresul) și 
Lduard Pană (Cutezătorii). Partida 
a Jos; echilibrată și foarte viu 
diaputaA Deși Pană a condus în 
Craiul ambelor seturi (eu 5—4 în 
primul și cu 5—3 în al doilea), el 
nu a găsit resursele să încheie în- 
tilnirea in favoarea sa. Dirzu a 
eîștigat cu 6—5, 6—ă. Pe locul al 
treilea, la această categorie, s-au 
elasat A. Ctoclov (Steaua) și I. Io-

vânescu (Progresul), avînd același 
număr de victorii.

Interes a stirnit și finala de 
dublu fete, categoria 11—12 ani. 
Mai degajate în joc, dar mai ales 
datorită atacului permanent la fi
leu, bucureșteneele Gabriela Szbke 
(Dinamo) și Cozmina Popescu (Cu
tezătorii) s-au impus cu 6—3, 6—3 
în fața cuplului Suzana Silaghi 
(Dinamo Brașov), Stanca Nicula 
(Politehnica Cluj). In finala de 
dublu băieți (11—12 ani) s-au în- 
tîlnit două cupluri din Capi
tală : F. Segărceanu (Dinamo), A. 
Mîrza (Cutezătorii) — C. Vlad, C. 
Dumitrescu (amînd'oi de la Cute

zătorii). Superiori la toate capito
lele, Segărceanu, Mîrza s-au deta
șat repede de adversari : 6—3, 6—0.

O finală aplaudată a fost întîl- 
nirea de dublu fete (13—14 ani) 
dintre Maria Romanov, Lucia Ro
manov (Cutezătorii) — Ioana Ni- 
chita (Progresul), Gabriela Dinu. 
(Dinamo București). Surorile Ro
manov au terminat învingătoare 
cu 6—4, 6—3. La 13—14 ani. băieți, 
în finala de dublu s-au întîlnit 
E. Pană (Cutezătorii), A. Silaghi 
(Dinamo Brașov) — A. Dirzu (Pro
gresul), I. Iovănescu (Progresul). 
Primii au cîștigat cu 6—4, 6—1.

Nușa DEh

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE LA LUPTE LIBERE
JUNIORII ROMÂNI, ÎNVINGĂTORI 

IN TURNEUL DE LA SF. GHEORGHE

SF. GHEORGHE, 8 (prin tele
fon, de la corespondentul nostru).

în sala sporturilor din idealita
te s-a desfășurat timp de două 
zile un turneu international de 
lupte libere, la care au participat 
juniori din România și Polotha. 
Antrenorii noștri, au aliniat la 
fiecare categorie cite 2—3 eoncu- 
renți, polonezii cîte unul, victoria 
revenind, la toate categoriile de 
greutate, tinerilor luptători din țara 
noastră. în reuniunea finală de 
duminică dimineața, dintre luptă
torii români și cei polonezi, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
categoria 48 kg — A. Neagu (R) 
bate tuș Kalowrecy (P); 52 kg — 
P- Brîndușan b.t. Dybcio ; 56 kg
— I. Parepa b.t. Nowak :60 kg — 
S. Praja b.p. Poptonsek ; 65 kg — 
G. Benedec b.t. Goblewiek; 70 kg
— N. Dorobanțu b.p. Borowiek; 
75 kg — T. Seregeli b.t. Swarek; 
81 kg — A. Bălăianu b.p. Kachni-

ar; + 87 kg — V. MilUilă b.L 
Bzavra-

GH. BBIOTA
SELECȚIONATA TG MUAES — 

ICINtZSl BUDAPESTA S—2
Duminică înainte de masă. Ir: 

parcul sportiv J'2 August* dia Tg 
Mureș selecționata de iupte libere 
a orașului a întUnit ir.tr-ur. mec. 
amical formația Kintzsi din Buda
pesta. pe care a feitrecut-o eu 8—Z. 
Gazdele au evoluat foarte bine, 
cîștigind majoritatea partidelor 
înainte de limită. Victoriile mure
șenilor le-au obținut Gh. Bare 
(cat. 52 kg.), A. Miklosi (57 kgj, A_ 
Șuba (62 kg). A. Ambruș (68 kg). 
A. Kiss (74 kg). L. Ambraș ;82 kg 
— a fost eel mai tehnic luptător a) 
reuniunii, S. Antal (90 kg) și L. 
Simon (+ 100 kg'. Din echipa 
oaspete au terminat victorioși L 
Saros (48 kg) și J. Kudelasz ,180 
kg). Cu o zi înainte, la Tîrnăveni: 
Selecționata Tirnăveni — Kinizsi 
Budapesta 5—5.

I. PAUȘ — coresp. județean

mobra 50

IN CRITERIUL NATIONAL DE BASCHET

LIC. 35 BUCURLSTI->
Timp de cinci zile, orașele Piatra 

Neamț și Ploiești au găzduit întîlni- 
rile finale ale criteriului național de 
baschet al juniorilor II. în general, 
partidele susținute de tinerele spe
ranțe ale baschetului din țara noas
tră au fost spectaculoase și viu 
disputate. în urma unor întreceri de 
bun nivel tehnic, duminică, în ulti
ma zj a competițiilor, au fost desem
nate cîștigătoarele: Lie. 35 București — 
la băieți și Crișul Oradea — la fete.

PLOIEȘTI. 8 (prin telefon). Pe te
renurile Școlii sportive din locali
tate s-a desfășurat faza finală a cri
teriului național pentru junioare II, 
la care au participat șase formații : 
Liceul Bolyai Tg. Mureș, Liceul 35 
București, Școala sportivă Constanta, 
Crișul Oradea, Școala sportivă Fe
tești și Școala sportivă Ploiești. în
trecerile acestui turneu au fost in
teresante și de bun nivel tehnic, da
torită echilibrului de forte care a 
existat între principalele favorite : 
Crișul Oradea. Liceul Bolyai Tg. Mu
reș, Școala sportivă Constanța ți

$1 CRIȘUL ORADEA
Școala sportivă Ploiești. Cu o pre
gătire fizică superioară și beneficiind 
de aportul a trei jucătoare — Cvar
tal, Cafceti și Molnar — care au 
evoluat șj în prima divizie a tării, 
formația Crișul Oradea a ocuoat. in fi
nalul întrecerilor, primul loc. Diplo
ma pentru cea mai tehnică jucătoare 
a revenit orădencei Cvartal. Din pă
cate. trebuie să arătăm că. sub orice 
critică, a etoluat echipa Școlii spor
tive Fetești, care a pierdut îa sco
ruri astronomice primele meciuri, de 
exemplu, 4—126 cu Școala sportivă 
Ploiești și 17—119 cu Liceul Bolyai 
Tg. Mureș, iar la ultimele două par
tide nu s-a mai prezentat.

Clasamentul final se prezintă ast
fel : 1. CRIȘUL ORADEA 9 P, 2. Li
ceul Bolyai Tg Mureș 8 p, 3. Școala 
sportivă Constanța 8 p, 4. Școala 
sportivă Ploiești 8 p. 3. Liceul 35 
București 7 p.

A VLASCF.ANU — eoreSP
PIATRA NEAMȚ, 8 (:>r>n telefon). 

Începînd de miercuri, în localitate, 
s-au disputat întîlnirile finale din

AL JUNIORILOR U

PE PRIMELE LOCURI
cadrul criteriului național al junio
rilor II. La această fază au partici
pat opt echipe (Lie. 35 Buc., Dina
mo Buc., Șc. sp. Constanța. Farul 
Constanța. Șc. sp. Buzău, Șc. sp. 
Botoșani, Șc. sp. Bistrița și Șc. sp. 
Cluj), care au fost împărțite in do
uă grupe a cite patru formații. Du
minică au avut loc meciurile decisi
ve care au stabilit cîștigătoerea com
petiției : formația Lie. 35 Buc. (an
trenor M. Rizea). Iată rezultatele ul
timei zile : Sc. sp. Botoșani — Șc. 
sp. Buzău 47—46 (21—17). Sc. sp.
Cluj — Șc. sp. Bistrița 57—34 (21— 
11), Dinamo Buc. — Farul Constan
ta 56—23 (24—15), Lio 35 Buc. — Șc. 
sp. Constanța 71—64 (29—32). aceas
tă partidă a constituit, de fapt, der- 
by-ul turneului, bucureștenii impu- 
nîndu-se în repriza secundă datorită 
unei pregătiri fizice superioare.

Iată clasamentul final 1. LIC. 35 
BUC., 2. Șc. sp. Constanța, 3. Dina
mo Buc., 4. Farul Constanța. 5. Șc 
sp. Cluj, 6. Șc. sp. Bistrița, 7. Șc. sp 
Botoșani. 8. Șc. sp. Buzău.

C. NEMȚEANU — coresp.

,MOBRA" = 50 cmc
„MOBRA" = 4 cai putere
„MOBRA" = suspensie hidraulică
„MOBRA" — stabilitate și confort
„MOBRA" = 100 km de relaxare cu numai 5 lei
„MOBRA" = parcare fără dificultăți
„MOBRA" = 6 325 lei
Motoreta „MOBRA" — utilă în orice călătorie !
Motoreta „MOBRA" se poate cumpărc si cu plata în rate lunare ! 

(6 797)

mobra 50
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II SPORTIVE DE MASA

SPECTACOL CULTURAL.
SPORTIV LA BRAȘOV
Pe stadionul municipal din Bra- 

jov s-a deslășurat slmbătă dupâ- 
amiază primul spectacol cultural- 
sportiv al acestui sezon, intitulat 
sugestiv: „Varietăți pe stadion”. 
Cei peste 5 000 de spectatori pre
zent! în tribune au asistat la un 
bogat program sportiv: un meci 
fetninin de fotbal (în care eehipa 
Voința a întrecut cu 1—0 combi
nata Rulmentul—Tractorul) și un 
altul internațional de juniori (Școa
la Sportivă din localitate a terminat 
învingătoare cu 2—0 past>da qp 
formația M.K.S. Debica din Polo
nia).

După aceste jocuri, întregul sta
dion a fost „invadat- de peste 200 
de sportivi care au oferit — si
multan — demonstrații de box, 
gimnastică, lupte, scrimă, handbal, 
volei și minifotbal. De asemenea, 
au avut loc întreceri de atletism si 
o cursă cicliste eliminatorie, câști
gată de M. Bădilă (C.I.B.O.).

In partea a doua a spectacolului, 
numeroși artiști amatori au evoluat 
intr-un bogat program de dansuri 
populare și cintece. Si-au dat con
cursul, printre alte formații, an
samblurile de dansuri ..Brădulețul-, 
a! Uzinei de autocamioane, și 
„Crăișorul*. al fabricii Rulmentul, 
laureatele mai multor concursuri 
Interne si internaționale.

C. GRUIA — coresp. județean

FOTBAL FEMININ
LA SIBIU

Stadionul Metalul din localitatea 
fost gazda unui atractiv spectacol 
fotbalistic. Cbiar dacă sezonul com- 
petițional s-a încheiat, peste 500 de 
sibiem au ținut să fie prezent! la 
întilnirea dintre echipele feminine 
Rapid București și Femina Iași. 
Meciul s-a terminat la egalitate: 
i—l (1—1).

Hie IOXESCU—coresp. județean

ROMAN: SERBARE

CiMPENEASCĂ

Puternic centru industrial, orașul 
Roman și-a sărbătorit constructorii 
<ie mașini, de rina lor. printr-o fru
moasă serbare cîmpenească, din 
programul căreia nu au lipsit în
trecerile sportive, tn organizarea 
Consiliului municipal al sindicate
lor. în colaborare cu celelalte orga
ne cu atribuții in domeniul spor
tului. au avut loc la ștrandul Ti
neretului. bogate manifestări la 
care au fost prezenți peste 3 000 de 
tineri S-au desfășurat întîlnlri ful
ger de handbal, volei, minifotbal. 
înot, tenis și jocuri distractive.

După spectacolul sportivilor, cei 
prezenți la ștrand au asistat la un 
atractiv program artistic prezentat

Cursurile de inițiere in lut

de la „Tineretului**

IN PLINĂ 
ACTIVITATE, 

DAR CU 
EFECTIVELE 
SIMȚITOR 
DIMINUATE

• DE VINĂ NU ESTE
DOAR VREMEA CAPRICIOASĂ...

Complexul de bazine de 13 ștran
dul Tineretului este asaltat, în a- 
ceste 2ile. de sute și mii de tineri 
bueureșteni. O baie de apă sau de 
soare, o plimbare pe aleile umbrite 
de arbor, maieetuoși, un joc de vo
lei. o partidă de tenis, de ping- 
pong sau de badminton sînt tot 
atîtea atracții care te fac să uiți 
de caniculă sau. în orice caz. să 
ți se pară mai ușor de suportat

Dar, ștrandul Tineretului, con
form obiceiului, găzduiește acum, 
în zilele de vacanță, și un centru 
de inițiere în înot. Cel mai mare 
din Capitală. în jur de 1000 de 
copii pe serie. Deci, o pepinieră de 
înotători cum nu este o a doua in 
țară. Peste 30 de instructori se 
ocupă cu răbdare, migală și mai 
ales cu competență de pregătirea 
micuților elevi. Și centrul dă ran
dament. La fiecare 12 zile, noi și 
noi promoții de tineri sînt lansate 
de aici, de pe „Tineretului". în 
rîndurile celor pe care apa nu-i 
mai înspăimîntă.

Vorbim cu profesorul Școlii spor
tive nr. 1. Mircea Olaru. coordo
natorul tehnic al centrului. „Din 
punct de vedere organizatoric —ne 
spune prof. Olaru — actuala edi
ție a cursului de inițiere se află în 
progres. în special, în privința se
lecției. Antrenorii îsi selecționează 
elevii pentru secțiile de perfor
manță chiar din primele zile ale 
instruirii. Și avantajele sînt multi
ple. în primul rind iți instruiesti 
elevul după pofla inimii, iar la 
sfîrșitul ciclului de pregătire știi 
cu precizie ce ai de făcut, cu cine 
poți porni la drum mai departe. 
De altfel, datorită acestui sistem

Pag. a 3-a

de formații sindicale de muzică 
ușoară și populară.

G. GROAPA — corespondent

MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE ..ZIUA 

CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI'1
Pe stadionul Electra din Capitală 

au avut loc întrecerile etapei finale 
a „Cupei constructorilor de mașini* 
de la asociația sportivă Electra. La 
start au fast prezenți sute de spor
tivi. care și-au disputat întiietatea 
la volei (10 echipe), handbal (10 
echipe), fotbal (13 echipe). După 
mec uri atractive și viu disputate, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : handbal: atelierul bobinai— 
atelierul prese 17—10, volei: mon
taj—prese 2—0, fotbal : matr~.;e— 
prese 3—0.

O.G.

„CUPA ASOCIAȚIILOR",

LA TC. MUREȘ

Duminică au început la Tg. Mu
reș disputele unei mari coctperițî. 
sportive de masă: ..Cupa asocia
țiilor*. întrecerile, care vor dura 
toată luna iulie. întrunesc sportiv: 
de la asociațiile Lemnarul. Mureșul. 
Confecții. Otelul roșu și Oțehri. La 
fotbal s-au înscris 12 îm
părțite în două serii. La voies bă
ieți vor participa 9 echipe ; la fete 
♦, iar la handbal fete, de acemesea. 
4 formații.

I. PAU5 — nres*. fcdHeaa

CUPA PIELARUL"
Timp de două zile.

Voința din Oradea a găzduit etapa 
județeană a competiție* de isacă 
dotată eu «Cupa P'.elami* și or
ganizată de Consiliu! județean al 
sindicatelor. în colaborare ca 
CJ.E.F5. La întrecerile de at^Lsm. 
fotbal, volei, popice și handbal, or
ganizate eu acest prilej au pariate- 
pat peste 350 de tineri și tinere de 
la fabricile de piele și îr.cilțâre-.nre 
Solidaritatea, Crișul. Arta ri Fa
brica de blănuri „1 Mai*. Iată ciș- 
tigâtori: : atletism — triat Ion — 
fete : Exaîerina Cadar (Arta) 74 p. 
băieți: L. Szent (Crișul) 88 p; fot
bal : formația asociației sportive 
Solidaritatea; rolei — fete: repte- 
zentativa Crișul băieți: echipa a- 
sociației sportive Solidaritatea ; po
pite: Solidaritatea : handbal (bă
iețifete): Crișul.

Cupa a revenit sportivilor de la 
Fabrica Crișul care au întrunit 204 
p. Pe locurile următoare s-au cla
sat Blănari „1 Mai* 162 p. Solida
ritatea 130 p etc.

I. GHIȘA—coresp. județean

STUDENȚII IEȘENI REVIN IN PRIMA DIVIZIE
Sezonul fotbalistic mai avea de rezolvat o singură problemă: care 

va fi ?i cealaltă promovată in prima divizie. Și răspunsul acesta urma 
să-l dea cele două restanțe, de la Rm. Vîlcea și Oltenița. Candidau la 
acest frumos salt, Politehnica Iași ți Metalul București. Experimentații 
'tudenți ieșeni n-au vrut să-și dobindească succesul prin intermediul 
rezulta:ului de la Oltenița și au învins in deplasare pe deținătoarea Cupei 
României, marea revelație a acestei stagiuni, echipă probabil obosită, 
fizic și nervos, de eforturile dublei finale. Metalul a pierdut la Oltenița, 
ratind marea lovitură a istoriei sale de pină acum, in timp ce Politeh
nica Iași revine, după un singur tn an, tn Divizia A.

CHIMIA RM. VÎLCEA - POLITEHNICA IAȘ11-2 (1-1)
Partidă de mare atracție intre clș- 

tigătoarea .Cupei României* și o 
pretendentă la Divizia A, cu atît mai 

c J rezjitatul său di
rect pute® sa trimită in primul 
es-van e ’iipa vizitatoare sau cealaltă 
veleitari. Metalul București. Micile 
tribone ale stadionului din Rm. Vîl
cea, au gemut de lume, cadru cu 
sesă.irsire sărbătoresc, paradoxal, în 
Gnaiul meciului cirsd, ne fondul de 
tristețe a celor 8 000 de suporteri 
nesatisfa-uți. o mică de Ieșeni ba
teau aerul eu mlinile de bucuria 
nromovirii Jn eșalonul de elită al 
orime’.or noastre 18 echipe.

Meciul In sine a fost nespectacu- 
! s. r.ervo». firi realizări deosebite. 
Cu excepția lui Gojgaru (înlocuit 
pentru accidentare), gazdele nu au 
—.î: reo—eToîutia bună din Cupă 
•a-t : Stana. Pîntilie, Petricâ si 
U:dUL rinc-'Ind cu elanul tocit unei 

■ • ■ re care nu ti-a argumentat 
(poate, firet», intr-o totilnire de

mare miză) cu mijloace impresio
nante arzătoarea sa dorință de re
întoarcere în „A“. Mențiuni, totuși, 
pentru inspirația lui Costaș și tra 
valiul ieșit din comun al lui Simio- 
r>aș ai Lupulescu. Au marcat : Simio- 
naș (min. 13), Gojgaru (min. 23) și 
Lupulescu (min. 62).

Au jucat formațiile :

CHIMIA : Stana — Crăciunescu, 
Ciobanu, Pintilie, Petrică — DO- 
NOSE, I. Ionescu — Șutru (min. 71 
Orovitz), Haidu, GOJGARU (min. 63 
Tifirel). IORDACHE.

POLITEHNICA : COSTAȘ — SO- 
FIAN, Romiiă I, Ciubota.ru, Hance- 
riuc — Romiiă II, SIMIONAȘ — 
INCZE (min. 82 Ciobanu), LUPU- 
LESCU, Marica (min. 71 Toacă), Dă- 
nilă.

A arbitrat satisfăcător loan Rus 
(Tg. Mureș).

Ion CUPEN

$.N. OLTENIȚA-METALUL BUCUREȘT11-0 (1-0)
MetaiurgUtli n-au reușit acea vir

ane — care. necurx>&indj-se încă 
ri. ,.tatul de la Rm. 1 îlcea — ar fi 
•ner.țz- H-o In lup-ta pentru promo- 
■ ar*, ir. prunul riad din cauza lor 
teșiși- Ș.N.O. nu a vrut să piardă 
ji’.unjl meci dir. campionat, tn fața 
retor oeete de localnici. Dar.
r.u s-ar putea spune nici Că persoec- 
v.a urei tafrîrjteci a speriat-o chiar 
«sa de râu si că jucătorii săi au lup
ta* la tei ea si kt *i:e meciuri pen
tru punctele ojae in joc. Dimpo- 
IflTĂ —

f.srfi dunăreni ae Ir.scris des
tul de repede (min. 11: Cimpeenti 
eantreeaâ peste toată apărarea ad
versă. Smaajcfd execuți un sut- 
Ullli jrr. pe -are BMacana. remar
cat te e m. H traastanfll te gol), 
a-Ari-se eorrt arantrin! atei ia sfir- 

D cian In timpul meciului a 
■arte c*UL n-e mirat pe n:- 

mjc: ci această apărare a avut mc- 
-.ente de moleșea2» n că înaintat:: 
txa _ -es.eai s-a- g*<tt de multe ori 
I.—. t »t s g ah—, —L

De fapt, aproape W se minute din 
mec. ■ acul s-a purta: te jumătatea 
de t?r * a «âzdeior. Metaiurgwtiior 

lipsii- insă. nervul. ei au jucat 
ea-aie. erisoa-- âste-ptlod. parcă, me
reu un ajutor din afară. Or. nimeni 
- z f-a putut ajnm «nai la fei

—UE -.Tg— nu a izipiedicat pe 
BăcLi (mim 3! si 84». iancu «nte. 3» 
*i 72». Decn «mia. i3>. sau Nedelcu 
tmte. să «-teze cu tn»i multă 

si rrecîrie si șă înscrie — Me- 
sa s-a putut concentra ssup.-a

CLASAMENTUL FIX AL AL
SERIEI I. DIVIZIA B

I- Pei 10

u

0 0 M-Î9 33

r f ț
4- PC 14 3 11 ■^-41 33
5. C F R. Pașcani 13 3 12 49- 32

S.N . Olîsnrja 30 13 3 S3-11 31
7. Progreșul BuciirCș-. 30 11 9 10 23-25 31
s. 3'ejțCul Plopeni 3D 11 3 11 tl-K 30
e. Știiji:a Bacâu 30 12 0 12 32- 3â 30

10. Chi;siia Brx v?lcea 39 11 7 13 35-30 29
11. C-S. T.rgovL^e 30 10 3 f 2 23-30 28
12. Dunkâre® Giurgiu 30 11 3 14 37-39 27
IX C^a ■ lâul P Ncarr.; 33 9 9 11 27
M. Dr *a 30 0 9 U 30-30 •Ț

*• « 14 »-3î 25
li- C-S V. Giiap 30 9 > U *3

DE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
• Prevederile calendarului competitional intern pentru anul 
competițional 1973/1974 • Cum se vor face promovările 

și retrogradările • Componența seriilor de Divizia B și 
Divizia C • Precizări în legătură cu Cupa României

.„riidei. a fost mereu cu gisiduJ 
parcă in altă parte, nu a avut nici 
măcar un singur om lucid, care să-și 
scuture coechipierii melancolici și 
să-i trimită la joc. $i așa, minutele 
receau... Dar acest gol n-a mai venit! 

In cele din urmă, Ș.N.O. a cîștigat 
meritat. Ca un șimbol al neputinței 
“ehipei sale, Trandafilon a executat, 
in min. 90, o lovitură de colț, ultimă 
si tirzie speranță a oaspeților. Gheata 
sa a mușcat, insă, din gazon, iar ba- 
lonul s-a rostogolit ușurel spre apă
ră: >rii echipei gazdă... Meciul se 
• erminase. Brigada ploiesteană coiyiusă 
de N. Cursaru a condus foarte co
rect următoarele formații :

S.N.O. : GRĂDIȘTEANU — Pău- 
neseu (min. 67 Gheghe), RATCU, 
Dmie. Viciu — Cîmoeanu, Bubufuz 
— ENCULESCU, Fildiroiu. RădUcanu, 
Stamanichi.

METALUL : Iorgulescu — NE- 
DELCU, Mpreru, Sirbu, Vîță — Pro
fir (min. 67 Popa), Fătu — IANCU, 
Ge trgeecu (min. 30 Rădoi), Trandafi- 
•on, Decu.

Dumitru GRAUR

I
CONVOCAREA ANTRENORI

LOR ECHIPELOR DIVIZIONARE 
A Șl DE TINERET-REZERVE

In această dimineață, la ora &, la 
Centrul .23 August" din Capitală are 

-2 adunarea antrenorilor de Divizia A și 
rt ai echipelor de ^tineret-rezerve, pri- 

’.?♦ cu care se vor face considerații asu- 
?.a desfășurării celei de a 55-a ediții a 

pionatului republican al Diviziei A 
•• se vor expune indicațiile metodice 
referitoare la perioada de pregătire 
pentru noul an competîțional și sezo- 
~.r. internațional de toamnă.

ASTĂZI, ETAPĂ 
IN „CUPA ZIARELOR"

Ajifr: după-amiază se dispută cea 
de a IV-a etapă a „Cupei ziarelor" după 

r? «: v-. r gram: STADIONUL VO- 
rr,::.valul ui 5), ora 16,15 : 

Scânteia — Agerpres ; ora 17,30 : Sportul 
— Munca : STADIONUL C.P.B.. ora 
if 15 : Cc-'nb’nsta Flacăra. România li
ber* Scinteia tineretului ; ora 17,30 : 
Neuer Weg — Eidre.

Profesoara Tina demonscrea-
cursurilor, prtnire f-EsTesrfe ce-::—-Iui

nou. la sfirșitul primei serii, an
trenorii noștri au minai peotea 
secțiile de performanță aproximativ 
25 la sută dintre earsaBti lo pro
centaj bun. Acum, cu eleni selec
ționați se lucrează irXeao dopd 
amiază”.

într-adevâr, despre rezaiiaaele 
bune ale acestei inovații ne-au vor
bit și alți antrenori. De p-âdă. prof. 
Tina Kam-lnean de la Școala pro
fesională Dîmbovița : ^tsteme! se
lecției din primele iile de iosSroăre 
s-a dovedit bun și v« trebui per 
manentizat. Socotesc insă — a= 
mărturisea profesoara Rameineen — 
că față de capacitatea acestei baze 
sportive, numărul cursanților este 
in că mic. Anul trecut, ea Ă» in alți 
ani, in lunile de virf — iaHe— 
august — seriile cuprindea* in Jor 
de 1500 de copii. Anal acesta, in 
prima serie aa frecventat cursurile 
1000 de tineri, iar acam. în seria 
a H-a. sint sub 18M. De ce ? Este 
adevărat că și vremea a fost oare
cum neprielnică. Soarele a strălucit 
cu intermitențe. A ți plouat. Dar nu 
mai puțin adevărat este ți faptul 
că ștrandul Tineretului na mai este 
aL„ tineretului. Zilnic vine aici și 
public, iar publicul ne stinjenește 
mult în activitatea noastră. Nu be
neficiem deeit de un singur bazin, 
iar acesta, deși ni s-a dat in exclu-

*«:- grușei, pe care are ambiția *e o szțueze, la absolvirea 
Foto: V. BAGtAC

siiitatc este permanent invadai de 
per-o ine care aa aa nimic comun 
cu centrul de inițiere”.

Am Kat o dmameață Întreagă la 
țtmnd ș: ne-am cocvtns de juste
țea ifărmauLze peug. Tma Ramei- 
neaft. MĂ. — mama anei copil 
ne spunea : .Ciad iniciiem copiii la 
centrul de teftiere ai se cere să 
atașăm U cerere eeruAcatai de aă- 
aătaie al rBuralnt cursant. O mă
sura benă. Dar cum se Împacă a- 
eest lucra eu faptul că in aceiași 
bariu eu copii: noștri fac baie și 
pen muc străine. căr«ra. eind iau 
bfleie la casă, nu H ce pretinde. 
certificat de sănătate ?• Sau B.I. 
— bănie: -Ara dci nepoți. Cel 
mare are acum 14 ani ți știe să 
innate. Tot eu l-am adus ia bazin. 
In urmă eu trei ani Atunci noi 
bănicii sau părinții — după caz — 
eram ținuți la poartă. Na aveam 
acces in strand. Și era bine. Pro
fesorii ne luau ți ne aduceau copiii 
lf poartă Astăzi, odată cu copiii in
tră in ștrand și persoanele eure-i 
însoțesc. Mulți se dezbracă — pen
tru ei și-an cumpărat Mlet de In
trare ți. zbughi In apă. Se tin după 
copii. Fae pe instrueferii și ti 
încurcă pe cei adevărat! în piu-, 
nici nu «te sănătos.-”

Iată citevg aspecte care ni s-au 
relatat șt pe care le-am ven ficat

a £ intru totul exacte. Nu numai 
ti—pul nefavorabil a determinat 
scăderea numărului de eursanți la 
centrul de inițiere de Ia ștrandul 
Tineretul .ii. După cite s-a putut ve
dea mai sînt și alte cauze.

în ar.:i când tot ștrandul era la 
ă-spGz.ț_a. centrului de inițiere, 
după un număr de ședințe, profe
sorii continuau lucrul cu copiii, la 
unul din bazinele cu adincime de 
peste tre- metri și niciodată nu 
Ml tateptat vreun accident. Dim
potrivă. Cursanții căpătau încredere 
în posibilitățile Lor, jar la sfîrțitul 
eicluhn de pregătire, cînd dădeau 
examenul de absolvire, în bazinul 
cu apă adinei, părinții rămineau 
încântați de curajul și cunoștințele 
odraslelor toc. Acum însă, din lipsa 
unuț bazin eu adincime s-a renun
țat la arest examen Tot timpul 
inițierii, chiar ’și copiii cei mai ră- 
sâriți învață să înoate Intr-un ba
zin în car» ape nu le depășește 
umerii.

Din toate punctele de vedere ar 
fi de dorit, să se redea, tineretului, 
ștrandul, in totalitatea lui. Astfel 
degrevat și bine organizat, centrul 
de inițiere de la „Tineretului* ar 
putea cuprinde și 2 000 de copii 
pe «erie.

Ghecrghe ȘTEFANESCU

în and competițional 1973,74 se 
vor desfâșura următoarele compe
tiții republicane :

1. CAMPIONATUL DIVIZIEI A, 
o serie cu 18 echipe, dupd cum ut« 
meazâ :

1. Dinamo București
2. Universitatea Croiovo
3. F. C. Argeș
4. S. C. Bacâu
5. C.F.R, Cluj
6. Steaua București
7. Steagul roșu Brașov
8. F. C. Constanța
9. U. T. Arad

10. Jiu) Petroșani
11. Petrolul Ploiești
12. ASA Tg. Mureș
13. Rapid București
14. C.5.M. Reșița
15. Sp. Studențesc
16. Universitatea Clui
17. Politehnica lași
18. Politehnice Timișoara

Echipa clasată pe locul ) va pri
mi titlul de campioană republicană.

Echipele closete ăe locurile 16, 
17 și 18 vor retrograde In campio
natul Diviziei B.

2. CAMPIONATUL ECHIPELOR Dl 
TINERET — REZERVE ale echipelor 
din Divizia națională A, se desfă
șoară pe o singură serie o 18 a- 
chipe parolei cu campionatul Divi
ziei A.

3. CAMPIONATUL DIVIZIEI B eu 
3 serii de cite 18 echipe împorȘte 
după cum urmează :

SERIA I

1. F.C. Galați
2. C.S.U. Galați
3. Oțelul Galați
4. Constructorul Galați
5. C.F.R. Pașconi
6. Ceahlăul P. Neamț
7. Petrolul Moinești
8. Știința Bacău
9. Victoria Român

10. Metalul Plopeni
11. Metalul Mija
12. Gloria Buzău
13. Progresul Brăila
14. Viitorul Vaslui
15. C.S.M. Suceava
16. Caraimanul Bușteni
17. Delta Tulcea
18. Celuloză Călărași

SERIA a ll-a

1. Metalul Drobeta Tr. Severin
2. Electroputere Crălovă
3. Metrom Brașov
4. Tractorul Brașov
5. Carpafi Brașov
6. Nitramonia Făgăraș
7. C.S.M. Sibiu
8. Gaz Metan Mediaș
9. Progresul București

10. Autobuzul București
11. Metalul București
12. Oltul Slatina
13. Chimia Rm. Vîlcea
14. Dunărea Giurgiu
15. S.N. Oltenița
16. C.S. Tîrgoviște
17. Minerul Motru
18. Flacăra Morer.i

SERIA a lll-a

1. Minerul Baia Mare
2. Minerul Cavnic
3. Olimpia Satu Mare
4. Victoria Cărei
5. Olimpia Oradea
6. F.C. Bihor
7. Textila Odorhei
8. C.F.R. Arad
9. Corvinul Hunedoara

10. Metalurgistul Cugir
11. Mureșul Deva
12. C.F.R. Timișoara
13. U. M. Timișoara
14. Vulturii Lugoj
15. Minerul Anina
16. Ind. sîrmei C. Turzii
17. Arieșul Turda
18. Gloria Bistrița

Echipele clasate pe locul I pro
movează în campionatul Diviziei A.

Echipele clasate pe locurile 15, 
16, 17 si 18 vor retrograda în cam
pionatul Diviziei C.

4. CAMPIONATUL DIVIZIEI C pe 
12 serii a 16 echipe împărțite după 
cum urmează :

SERIA I

1. Constructorul Botoșani
2. TextHa Botoșani
3. Victoria PTTR Botoșani
4. Cristalul Dorohoi
5. ASA C-lung Moldovenesc
6. Foresta Fălticeni
7. Avîntul Frasin
8. Minerul Gura Humor.
9. Metalul Rădăuți

10. Străduința Suceava
11. Minobrod V. Dornei
IZ Danubiana Roman
13. Constructorul lași
14 I.T.A. (ași
15. Nicolina lași
16. Unirea lași

SERIA ■ H-a

1. Cimentul Bicaz
2. Bradul Roznov
3. Relonul Săvinești
4. Constructorul Gh. Gh. De
5. Energia Gh. Gh. Dej
6. Trotușul Gh. Gh. Dei
7. Letea Bacâu
8. Textila Buhuși
9. Minerul Ccmâneș*

10. Oituz Tg. Ocna
11. Rulmentul Bîricd
IZ Unirea Tricolor Birlad

13. Hușana Huși
14. Locomotiva Adjud
15. Foresta Gugești
16. U.R.A. Tecuci

SERIA a lll-a

1. Luceafărul Focșani
2. Unirea Focșani
3. Comerțul Brăila
4. Portul Brăila
5. Carpați Buzău
6. Chimia Buzău
7. Petrolul Berea
8. Olimpia Rm. Sărat
9. I.R.A. Cîmpina

10. Poiana Cimpina
11. Petrolistul Boldești
12. Chimia Brazi
13. Victoria Florești
14. Avîntul Mîneciu
15. Prahova Ploiești
16. Carpafi Sinaia

SERIA a IV-a

1. Ancora Galați
2. Tehnometal Galați
3. Chimia Brăila
4. Viitorul Brăila
5. Constructorul Tulcea
6. Dunărea Tulcea
7. Granitul Babadag
8. Arumium Măcin
9. Electrica Constanța

10. Portul Constanțo
11. Știința Constanța
12. Voința Constanța
13. Cimentul Medgidia
14. IMU Medgidia
15. Marina Mangalia
16. Viticola Fetești

SERIA a V-a

1. Dinamo Obor București
2. Electronica București
3. Flacăra Roșie București
4. IOR București
5. Laromet București
6. Sirena București
7. Șoimii TAROM București
8. Tehnometal București
9. T.M. București

Iu. Unirea Tricolor Bucuroși1
11. Voința București
12. Azotul Slobozia
13. Dinamo Slobozia
14. Sportul Ciorogîrlo
15. Argeșul Mihăilești
16. Olimpia Giurgiu

SERIA a Vl-a

1. Cimentul Fieni
2. Chimia Găești
3. Petrolul Tîrgoviște
4. ARO C-lung Muscel
5. Vulturii C-lung Muscel
6. Dacia Pitești
7. Texțilistul Pitești
8. Cetatea Tr. Măgurele
9. Chimia Tr. Măgurele

10. Automatica Alexandria
11. C.F.R. Roșiori
12. Petrolul Videle
13. Răsăritul Caracal
14. Progresul Corabia
15. Recolta Stoicănești
16. Unirea Drăgășani

SERIA a Vil a

1. F. O. Balș
2. C.F.R. Craiova
3. Victoria Craiova
4. Dunărea Calafat
5. St. Roșu Plenita
6. C.I.L. Drobeta Tr. Severin
7. Meva Drobeta Tr. Severin
8. Progresul Sfrehaia
9. Metalul Toplet

10. Cimentul Tg. Jiu
11. Pandurii Tg. Jiu
12. Minerul Rovinari
13. Metalurgistul Sadu
14. Victoria Călap
15. Minerul Lupeni
16. Știința Petroșani

SERIA a Vill a

1. Dacia Orăștie
2. Minerul Ghelar
3. C.F.R. Simeria
4. Minerul Teliuc
5. A.S. Bocșa
6. C.F.R. Caransebeș
7. Minerul Mold. Nouă
8. Metalul Oțelul Roșu
9. Electromotor Timișoara

10. Progresul Timișoara
11. Furnirul Deta
12. Unirea Sînicolau Mare
13. Unirea Tomnatic
14. Constructorul Arad
15. Gloria Arad
16. Vagonul Arad

11. Gloria Baia Mare
12. Topitorul Baia Mare
13. Minerul Baia Borșa
14. Minerul Baia Sprie
15. C.I.L. Siget
16. Bradul Vișeu

SERIA a Xl-a

1. Foresta Bistrița
2. Minerul Rodna
3. Hebe Sîngeorz Băi
4. Avîntul Reghin
5. Viitorul Ta. Mureș
6. Chimica Tîrnăvenî
7. Lacul Ursu Sovata
8. Minerul Bălan
9. Unirea Cristur

10. Viitorul Gheorghieni
11. A.S. Miercurea Ciuc
12. Mureșul Toplița
13. Oltul Sf. Gheorghe
14. Unirea Sf. Gheorghe
15. Carpați Covasna
16. Forestierul Tg. Secuiesc

SERIA o Xll-a

1. C.S.U. Brașov
2. ICIM Brașov
3. Precizia Săcele
4. Chimia Or. Victoria
5. Torpedo Zărnești
6. C.F.R. Sighișoara
7. CIL Blaj
8. Textila Sebeș
9. Independenta Cisnădia

10. Metalul Copșa Mică
11. Vitrometan Mediaș
12. Carpafi Mîrșa
13. UPA Sibiu
14. Hidroenergia Rm. Vîlcea
15. Oltul Rm. Vîlcea
16. Lotrul Brezoi

Echipele clasate pe locul I în cele 
12 serii promovează în campiona
tul Diviziei B.

Echipele clasate pe locurile 15 și 16 
vor retrograda în campionatele ju
dețene respective.

5. CUPA ROMÂNIEI. Se va des
fășura după sistemul actual cu men
țiunea că din momentul intrării în 
competiții o echipelor divizionare 
A, împerecherile se vor face prin 
tragere la sorfi, în urnă introdu- 
cîndu-se toate echipele calificate în 
această fază, indiferent de catego
rie. Jocurile se vor disputa conform 
regulamentului în vigoare, iar în 
caz de egalitate și după consuma
rea prelungirilor, se va califica în 
etapa următoare echipa care va 
transforma cele mai multe lovituri 
de la 11 metri.

Siî!?XLONATUL republican 
DE JUNIORI se va desfășura în 8 
serii a cîte 14 echipe.

Pentru desemnarea echipei cam
pioane se va organiza un turneu 
final cu 16 echipe împărțite în 4 
grupe.

în cele 16 echipe finaliste vor fi 
incluse 12 echipe din campionatul 
republican (8 cîștigâtoare din serii 
și 4 din cele clasate pe locul II) 
și 4 echipe din campionatele jude
țene stabilite prin jocuri elimina
torii.

★

CAMPIONATELE JUDEȚENE se 
vor organiza pe baza prevederilor 
art. 113-117 din Regulamentul de 

• organizare a activității fotbalistice.
Din campionatele județene vor 

promova în campionatul Diviziei C 
44 de echipe care se vor califica 
— 8 direct, fără baraj, din județele 
Cu cele mai puține echipe în Div. 
C și 16 prin jocuri de baraj, al că
rui sistem de desfășurare este pre
văzut în Regulamentul de organi
zare a activității fotbalistice.

★

lcJ?afe cornPetițiile pe anul 1973/ 
19/4 se vor desfășura în conformi
tate cu prevederile Regulamentului 
de organizare a activității fotba
listice.

LOTO-PRONOSPORT
MMEREI.i: EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 

EXPRES DIN 8 IULIE 1973

SERIA a IX-a

1. Minerul Bihor Dr. P. Groza
2. Recolta Salonta
3. Crișcno Sebiș
4. Aurul Brad
5. Constructorul Alba
6. Unirea Alba Iulie
7. Metalul Aiud
8. Soda Ocna Mure
9. Minaur Zlatna

10. Dermata Cluj
11. Tehnofrig Clui
12. Ariașul C. Turzii
13. Cimentul Turda
14. C.I.L. Gherla
15. Unirea Dej
16. Someșul Becfean

SERIA a X-a

1. Unirea Zalău
2. Victoria Zalău
3. Rapid Jibou
4. Măgura Șimleui Silvaniei
5. Bihoreana Marghita
6. Minerul Sincuiuș
7. Voința Cărei
8. Orașul Negrești
9. Someșul Satu Mare

10. Constructorul Baia Mare

rOND GENERAL DE CÎȘTIGURI.
1.294.097 lei.

extragerea
18 37 44 

EXTRAGEREA
19 8 35 26

EXTRAGEREA
4 45 9 20 29

EXTRAGEREA
39 14 2 15 25

EXTRAGEREA
4 20 13 44 19

I: 27 45 19 31 12

a II-a : 37 2 12 11

a III-a: 41 31 10

a IV-a : 35 45 44

a V-a : 16 23 42

așa arata o varianta CU 
ZULTATE EXACTE LA COV 
PRONOSPORT, etapa DIN 8 

1973

_ 13 BE
LA concursul 

-rit 3 IULIE

1. Dinamo Obor — Electronica Obor x2. Laromet Buc. — Sirena Buc
3. Unirea Tricolor — Voința Buc. —
4. Cimentul Med. — Electrica C-tâ ,
5. Portul C-ța. - i.m.U. Medgidia 1
6. Manna Mang. — Granitul B-daj». -c
7. Electromotor Tim. — Gloria Arad 2
8. Vagonul Arad — U.M, Timisoara x9. I.R.A. cîmpina — Carpati Sinaia x

10. Prahova PI. — Petrolistul Boldești l
11. Victoria FI. — Poiana Cimpina x12. Danubiana Roman — Av. Frasin l
13. Străduința Sv. — Victoria Roman 1FOND DE PREMII: 113 425 lei.

Plata premiilor se va tace în Capitali, 
înceDînd din 13 iulie pină la 22 august, 
iar în țară aproximativ din 17 iulie pină la 22 august 1973.

Rubrică redactată de Loto—Pro
nosport.

Ciubota.ru


Campionatul balcanic de concurs complet

TITLURILE AU REVENIT
CĂLĂREȚILOR BULGARI

9

SOFIA, 8 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Ieri diminea
ță, la baza hipică „Chan Asparu- 
hoy“ din orașul Șumen, au luat 
sfîrșit întrecerile celei de a V-a e- 
diții a Campionatului balcanic de 
concurs complet la călărie, la care 
au participat reprezentativele Ro
mâniei, Turciei și Bulgariei.

In ultima zi s-a desfășurat pro
ba de obstacole, concurenții avind 
de rezolvat dificultățile unui par
curs cu 12 obstacole. Aflat pe pri
mul loc după proba de fond, călă
rețul bulgar Ivan Boev cu Vahmis- 
ter a reușit să-și păstreze poziția 
fruntașă și în urma ultimelor dispu
te, intrînd în posesia titlului bal
canic.

Cea mai bună comportare dintre

REZULTATE DE VALOARE LA ÎNTRECERILE DE TIR,

„CUPA PRIETENIA“ DE LA LEIPZIG

V. PETROVAN - LOCUL 3 LA SKEET

WIMBLEDON

B.J. KING CUCEREȘTE

AL TREILEA TITLU!
londra, 8 — Ultima finală a 

turneului internațional de tenis de 
la Wimbledon. desfășurată du
minică, a adus cea de-a treia 
victorie pentru jucătoarea americană 
Billie Jean King. Alături de austra
lianul Owen Davidson, ea cucerește 
titlul si la dublu mixt, cu scorul de 
6—3, 6—2, în fața perechii Raul Ra
mirez (Mexic), Janet Newburry (Aus
tralia). Aceștia avansaseră, din sfer
turi de finală prin retragerea deți
nătorilor titlului din ediția trecută, 
lîie Năstase și Rosemary Casals. în 
semifinală : Ramirez, Newburry — 
Cooper, Krantzke (ambii Australia) 
6—1, 6—4. A doua semifinală a pri
lejuit o dispută dîrză între cuplurile 
Davidson—King si Metreveli—Moro
zova (U.R.S.S.) Perechea campioană 
ii ciștigat greu, cu 5—7, 7—5, 6—1.

sportivii români a avut-o Oscar Re- 
cer cu Banchet, care a reușit, în 
final, să se claseze pe locul patru 
în ierarhia probei. Ceilalți spor
tivi români, avînd o evoluție mo
destă, s-au clasat pe locuri inferi
oare posibilităților lor.

CLASAMENT GENERAL indivi
dual : 1. Ivan Boev cu Vahmister 
— campion balcanic, 2. Iordan Je- 
liascov cu Aretek, 3. Svetan Don- 
cev cu Ghina, 4. Oscar Recer cu 
Banchet... 6. Ghesrghe Moișeanu cu 
Petrișor, 7. Eugen Ionescu cu Val- 
chir... 9. Dumitru Loneanu cu Vals.

In urma rezultatelor înregistra
te, pe echipe titlul a revenit for
mației Bulgariei, cu 301.20 p, ur
mată de România cu 429 p. Echi
pa Turciei, rămînînd descompleta
tă, nu a intrat în calcul pentru 
clasamentul pe echipe.

TOMA HRISTOV

TREI NOI PERFORMANȚE ROMÂNEȘTI, 
DAR, ÎN ANSAMBLU, SELECȚIONATELE
NU AU DAT SATISFACȚIE
• Doina Spinu (6,28 m la lungime — record), Gheorghe Ghipu

(1:49,6 la 800 m) și Gheorghe Megelea

vingători in reuniunea de

ERFURT, 8 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Așa cum era de așteptat, echipele 
de juniori ale R D. Germane au cîș- 
tigat categoric triunghiularul atletic 
in fața selecționatelor României si 
Poloniei. Din păcate însă, reprezen
tanții noștri au cedat pe stadionul 
,Gh. Dimitrov* din localitate și în 
dis-outa cu sportivii polonezi. De fapt, 
aceasta a fost singura veritabilă în
trecere în cele două zile de concurs, 
întrucît atleții din R.D.G., care, în 
mod indiscutabil, alcătuiesc cele mai 
puternice echipe de pe continent, s-au 
detașat în mod evident, cîștigînd 25 
din cele 34 de probe din program. 
Celelalte au revenit atleților români 
(5) și celor polonezi (4).

Valorosul nostru echipaj feminin de K 4, câștigătorul probei de viteză
Cosma fiDumitru. Maria Nichiforov, Maria

De la stingă la dream a: Viorica
Maria Ivanov.

(75,30 m la suliță

ieri

de o serie de titulari, aflați

„REGATA SNAGOV" LA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

Lipsiți
în examene de admitere la facul
tate, prezentînd în plus aici, la 
Erfurt, și cîțiva sportivi mai slab 
pregătiți, cadetii noștri au fost în- 
trecuți de formația poloneză, pe care 
o învinseseră anul trecut la Con
stanta. Mai echilibrată, în ciuda pro
nosticurilor, ni s-a părut disputa din
tre cele două formații feminine. După 
prima zi, polonezele conduceau doar 
cu patru puncte. Avind însă alergă
toare mai bune si o ștafetă mult 
superioară ele s-au distanțat 
la 12 puncte.

Am avut însă de-a lungul 
a doua reuniuni și citeva ______
satisfacții. în primul rînd, este vorba 
de evoluția lui Gheorghe Ghipu, aș
teptată cu mare nerăbdare, pe dis
torts de 8C0 m. Alergătorii germani 
Gohlke și Ruch au încercat să facă 
o cursă tactică si să bareze tot 
::rw>ul pe recordmanul României. 
Ghipu însă nu s-a lăsat înșelat de 
manevra adversarilor și a stat lipit 
de ei pînă la 650 de m. menajîndu-și 
piciorul la care resimțea o durere 
mai veche, pentru ca pe linia dreaptă 
să declanșeze un sprint splendid și 
să cîștige în 1:49,6.

Citeva minute mai tlrztu, Ia secto
rul de săritură în lungime aveam să 
primim cu aplauze o altă valoroasă 
Performanță. Doina Spins a început 
foarte bine cu o serie de 6,01 m, 
6.11 m. 6.12 m. 6.11 m. între timp, 
Yuta Ferr.ys (RD.G.), ajutată de 
vînt, reușise 6.20 m si m. în ul
tima încercare, tînăra noastră atlet?

excelent rezultat — 6,28 
întrece cu 9 cm ve- 
j unitare al țării, reu- 

întrecerea în fața 
sportive ca Ferny s. 

de al treilea succes 
zilei l-a obținut Gh.

i mai lungă aruncare a 
t 75JD m, mai mult cu 
ra a următorului clasat, 
să subliniem prezențele 
■a N. Onescu (locul 3 la 
acoîe». N. Madlen (locul 
>. eu record personali.

în final

celei de 
evidente

La Leipzig, s-a desfășurat compe
tiția internațională de tir, „Cupa 
Prietenia", rezervată trăgătorilor 
juniori. La ediția din acest an a 
întrecerilor au . participat țintași 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S, 
și R. D. Germană. La o serie de 
probe ciștigătorii au obținut rezul
tate extrem de valoroase, ca de 
exemplu, 568 p la pistol liber, 592 p 
la pistol sport, 147 p (din 150 de 
talere) la sheet si 594 p la armă 
standard 60 f culcat. Reprezentan
ții noștri n-au reușit să se impună. 
Ei au ocupat un singur loc III prin 
Vanea Petrovan, la skeet.

Iată cîștigăiorii probelor și locu
rile ocupate de trăgătorii noștri: 
armă standard 60 f culcat — E. To
res (Cuba) 594 P-. 6 Georgiana
Oprișan 591 p... 8 Gh. Barbu
589 p... TO V. Stancu 588 p... 19. Va- 
silica Manea 584 p; armă standard
3 X 20 f — A. Mitrofanov (U.R.S.S.) 
568 p._. 8. R. Nicolescu 562 p (cu
4 p penalizare deoarece a tras două

focuri în țintă străină)... 26 Vasilica 
Manea 548 p... 31. Georgiana
Oprișan 547 p. 32. Gh. Barbu 544 p; 
pistol viteză — V, Tokarev 
(U.R.S.S.) 591 p... 18. M. Bujdei 
569 p... 21. G. Calotă 568 p; pistol 
sport — A. Melentiev (U.R.S.S.) 
592 p... 20. M. Bujdei 557 p...
G. Calotă 554 p; pistol liber — 
A. Melentiev (U.RS.S.) 568 p: skeet 
(150 talere) — Imuașvili (U.R.S.S ) 
147 t... 3. V. Petrovan 142 t... 21.
H. Frantzuski 118 t; talere arun
cate din șanț (150 buc.) — N Heb 
(R. D. G.) 144 t... 12. V. Gheorghiță 
126 t... 14. M. Ispașiu 125 t... 16.
Tr. Zaharescu 123 t.

uzat « 
cifră ce 

record de 
să clsbge 
valoroase 

irsit, cel 
țese al

^gelea. 
a mi 

ra de<

Sulițașul Gheorghe Megelea
— un învingător detașat

ION CANEA 
CÎȘTIGĂTOR 
LA PRAGA

PRAGA, 8 (Agerpres). — Con
cursul internațional de sărituri în 
apă care se desfășoară, la Praga re
unește sportivi din România, Suedia, 
Austria, Ungaria și Cehoslovacia. Cam
pionul român Ion Ganea s-a clasat pe 
primul loc ja trambulina de 3 m. cu 
464,40 puncte. Pe locul doi s-a situat 
austriacul I. Kien — 410,15 puncte, 
iar pe locul trei maghiarul Hajnal 
— 377,25 puncte.

In C.E. de șah pe echipe

GHITESCU 
ÎNVINGE 

PE KORCINOI!
LONDRA, 8 (Agerpres). — Turneul 

final al Campionatului european de 
șah pe echipe a continuat în locali
tatea Bath (Anglia) cu întîlnirile run
dei a 2-a. în meciul dintre selec
ționatele U.R S.S. și României, scorul 
este egal 2—2 (4 partide întrerupte). 
Șahistul roman Theodor Ghițescu a 
reușit să cîștige partida susținută 
cu marele maestru Viktor Korcinoi, 
Mititelu a pierdut la fostul campion 
mondial Ivlibail Tal. în timp ce par
tidele Smîslov—Pavlov și Balașov— 
Ungureami s-a terminat remiză. Alte 
rezultate : Polonia—Anglia 3i/,—3> i, 
(1) ; R.F. Germania—Elveția 4—1 (3).

Erast și Zafiu); 2. U.R.S.S. ; 3. Spa
nia.

C. 2 — 10 000 m. Prima probă 
de... maraton nautic a fost de-a 
dreptul dramatică, eroii săi fiind 
compouenții a două dintre echipa
jele României : Vasile Serghei — 
Gheorghe Munteanu și S. Covaliov 
— V. Calabiciov. Plecați imediat 
după start într-o cursă în care a- 
veau de luptat nu numai cu ad
versarii, dar și cu ploaia care a în
ceput să se cearnă încet și cu vîn- 
tul puternic din lateral, cele două 
echipaje s-au angajat într-o dispu
tă palpitantă, fiind talonate și de 
team-ul Bulgariei, pornit curajos 
în urmărirea... evadaților din plu
ton. Cu timpul, aceste trei bărci 
s-au depărtat simțitor de restul 
concurenților. Duelul, urmărit fie 
prin binoclu, fie cu ochiul liber 
(atunci cînd era posibil) a tinut în 
picioare toți spectatorii căci, la a- 
proape fiecare întoarcere în fața 
turnului de sosire, echipajul din 
frunte se schimba : o dată Serghei 
—Mtinteanu, o dată Covaliov—Cala- 
hiciov. In sfîrșit, pe ultimii 100 de 
metri, tinerii Vasile Serghei și 
Gheorghe Munteanu au găsit re
surse să mai forțeze cadența, tre
când primii cu un avans mai mic 
ele o... secundă ! Ei au fost crono» 
metrați în 47:03,1, în timp ce Co
valiov și Calabiciov au sosit în 
47:05,3. Pe locul trei s-a clasat e- 
ehipajul bulgar Iiiev — Velcov 
(47:31,0).

C 1 —10 000 m. Experimentatul 
Lipat Varabiev, același care încer-

victorie lui 
citeva ceasuri

fel de 
nostru

case să-i smulgă o 
Jvan Patzaichin cu 
rr.ai devreme, s-a refăcut aproape 
miraculos, prezentindu-se și la star
tul acestei epuizante finale. Din 
nou, insă, el a avut de furcă — și 

•încă foarte serios! — cu un ad
versar extrem de puternic, 
talia iui Patzaichin, dar la 
ambițios și dirz ca marele 
campion. Este vorba de
Grigorc Denisov, un autentic taler: 
al canoei noastre. Numai că Vara
biev era acum decis să dea totul 
pentru victorie, fâcînd o adevărată 
risipă de forțe și luptînd cu o în- 
dîrjire de-a dreptul extraordinară. 
In această situație, cu toate efor
turile depuse. Denisov a trebuit să 
se mulțumească doar cu locul se
cund, cea mai înaltă treaptă a p> 
diului de premiere fiind cucerită de 
Lipat Varabiev. Timpi 
primilor 
(România) 
(România) 
(U.R.S.S.)

K 2 —
palpitantă și o nouă victorie 
nească. în plutonul celor patru ca
noe, detașate încă de la începutul 
cursei, s-au aflat, alături de repre
zentanții noștri Antrop Varabiev 
și Ion Terente, echipajele Norve
giei, Poloniei și U.R.SS. Adevărata 
luptă s-a dat pe ultimii metri a: 
cursei, cînd toate aceste echipaje 
au avut un finiș deloc diferit de 
cele ale probelor de... viteză ' Mai 
puternici, canoiștii români au trecui 
primii linia de sosire. Clasamentul 
iaureaților : 1. A. Varabiev—I. Te
rente (România) 42:42,1 ; 2. T. Wes-

și ordinea
1. I— Varabiev
2. Gr. Denisov
3. N. Covaliov

clasați ;
51:50,5 ;

52:19,0, 
52:23,0.
10 000 m. O nouă cursă

I

che—P. Blom (Norvegia) 42 43.0 : 
3. W. Hrabonci—I. Nikin (Polonia) 
42:45,0.

K 1 — 10 000 tn. A fost singura 
finală a zilei ciștigată de un suor-

IZ o I

■a vcc r*-

ci —k»Sc rursâ a Elisa-
orx tn-r-tnatâ cu un nou

erv si arussearea de
i Scufiei Mîtricâ. ae asemenea.
ie jusic:-a.~e ano. O ultimă
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Castel Cașaită. Cațxiaa 

nărza» 3S 498 ; 1 
A. Lueoiansv. F.
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xi VASUU
MASCULZX: 

MG.:Lă. L Xlto-- 
K-stofc (9oâoePa> 
(îtor-.Xrj) IJU s. X : M La am : , 
Ut. Z ■S’jeser fROCț 
znteu) tSJtJt «.44 j. Sit-

lonia) 54.58 m, 2. Block (R.D.G.) 51,96
m, 3. Kvlnk (R.D.G.) 49,56 m, 4.
Kostrzewski (Polonia) 46,14 m, 5. Neagu 
(România) 42,38 m, 6. Mocanu (Româ
nia) 40,63 m ; prăjină : 1. Pubanz (RDG) 
4,65 m. 2. Voicu Marian (România) 4,65 
m, 3. Elbel (R.D.G.) 4,50 m, 4. Klimczyk 
(Polonia) 4,30 rn, 5. Qerlach (Polonia) 4,10 m ; 5 000 m î 1. Nponiatowski (Po
lonia) 14:46,4, 2. Janos (R.D.G.) 14:48.4, 3. Bebereche (România) 14:49,0, 4. Wetzig 
(RD.G.) 15:05,2, 5. Kosz (România)
15:09,8 : 2 000 m obst. : 1. Pischel (RDG)
5:45.2. 2. Nordwig (R.D.G.) 5:45.6, 3. Ones
cu (România) 5:46,0, 4. Mrozkowiak (Po
lonia) 5:49.0, 5. Ifrim (România) 5:49,8, 6. Bednarek (Polonia) 5:48,2 ; suliță î 
1. Megelea (România) 75,30 m, 2. Fkrst 
(RD.G.) 71,28 m. 3. Schroder (R.D.G.) 67,38 m. 4. Druzei (Polonia) 65,16 m. 5. 
Baba (Polonia) 62,24 m. 6. Gh. ion (Ro
mânia) 62.24 m : triplusalt : 1. Radke
(Polonia) 15 80 m, 2. Marinescu (Româ
nia) 15,02 m, 3. Wisniewski (Polonia) 
15,00 m. 4. Pogoda (R.D.G.) 14.49 m. ' Bedrosian (România) 14,49 m. ‘ 
(R.D.G.) 14.19 m ; 4x400 m : 
3:11,7, 2. Polonia 3:13,3, 3.
3:22.8. FEMININ : 80 m : 1. 
(R.D.G.) 2:06.3. 2. Januchta 2:07.3. 3. Schiller (R.D.G.) 
Bakalar (România) 2:09.0 — 
de iurioare n. 5. Bocra 2:12.6. 6. Farat (Polonia) 2:14.6 : lungime:
l. Spinu (România) 6.28 m — nou re
cord de junioara. 2. Femys (R.D.G.) 6.26
m. X Nieolae (România) 5.93 m — record pe-soual. 4. Jarzab (Polonia) 5.89 
m- ? J’-rend (RDG.) 5.» m. 6. Pa- 
wteĂa (Fotaniai 5J® ro : erentate ș 1.(R_D G.) 16.51 m. *. Hein 
HVD.G > 1C.15 m. X WtricA (România) 
XXV m — record de junicare II.4 w——rPoiorJa) 13 m m. 5 Nistor 

’Xt! m, 6. Holvsz (Polonia) 
3» m : x. Eckert (R-D.G.)iwloTska (Polonia) M.4, X 

(Poieni» 241. 4. Heymann 
R.DG) 25*. 5. Surdo (Român a) 25.X 

f_ Târlit tu naomânia) 25.7 : Înălțime : 
X. rR_D.G) '.T* m. X Matzen
'R-D G-) 1.T4 m 3 Jarkle-TTirz rpoionia) 
: W - 4. Pave: /Români»' 1-65 m. 5—6 
Trasor (Rotsteia) < Kioț (P^.^a) 
X CI = : m mc. : X Eek-rr (R-D ) 
XXX X XoTrakou-ska rpnScn*») 1X6. 
X Srt'rber; <RJD.G) 14-2 4- Ndr--szyn%ka 
/Poicem’ XCX 5 Bocâsa-j (Români*)

... .... 5.6. Klauka1. R.D.G.
România 

Barkusky 
(Polonia) 

2:08,5. 4.nou record 
(România)

ALTE RELMIM ATLETICE PE CONTINENT
SOFIA, 
itre se 
Bulgar

greutoie — Br.esen.k (RD.G.) 
m ; 4X100 rn — RD. Germană 
feminin : 400 m — Zehrt 
52.3; 1 500 m — Hoffmeister 
4:18.4 : greutate — Hristova 
ria) 19.15 m; suliță — 
(RD.GJ 60.36 m ; 4x100 m 
Germană 43,2.

20,63
39.5 ; 

(RD.G.) 
(RD.G.) 
(Buîgn- 

Fucas 
— RD.

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ
iUnnare din pag 1)

bune comportări în acest episod al 
întrecerii le-au avut E. Stahl și S. 
Ardeleanu. Prima a realizat 4 vic
torii : 4—1 la Grompino (Italia), și
Kokkes (Olanda), 4—2 la Vagn-Lars- 
sen (Danemarca) și 4—3 la apreciata 
Kniazeva (U.R.S.S.) fiind scutită de 
al 5-lea asalt cu vestgermana Rutz. 
Ardeleanu a obținut și ea 4 v la 
scor identic (4—1) cu Falck (Suedia), 
Nikonova (U.R.S.S.), Tomassini (Italia) 
și Borgs (Belgia). Ileana Gyulai s-a 
calificat, cu 3 v: 4—0 cu Bebel, 4—1 
cu Ernoult și 4—3 cu Yoshida. Ce

lelalte două floretiste au trecut mat 
departe ca... prin urechile acului. în 
baza unor coeficiente superioare ur
mătoarelor clasate. E vorba desore A. 
Pascu, de data aceasta cu numai 
2 v la activ — la Armstrong si Lit
tlejohn (Anglia), ambele cu 4—2. 
Bartoș a realizat tot 2 v : 4—0 c j 
Verpe (Norvegia) si 4—3 cu Liusva- 
ara (Finlanda).

în turul III floretistele noastre sint 
iarăși în centrul atenției deoarece, 
cu excepția Ilenei Gyulai. celelalte 
patru și-au croit drum mai departe 
în sferturi de finala. Cel mai ușor s-a 
calificat Stahl obținînd două victorii 
cu 4—1 : la Littlejohn și la Kamata

(Ja:»ni..‘. Ardeleanu si-a realiza: vic-
disi utabil : 4—3 cu Balon (Polonia) si 
cu Hennyey Bartos s-a menținut șî ea 
dispunind de Collino (Italia) cu 4—2 
si de Girardi (Austria) cu 4—1. Mai
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Turneele internaționele pentru Merele Premiu F.I.L.T., 1» GMaM H Bisted
(cat. B), Newport (cat. C).

Tragerea la aorțl « primului tur tn Cupele europene intercluburl (ediția 
1973—74), U Berna.Meci R. F. Germania — S.U.A., i* 
Mttnehen.„Concursul celor 7 eollne“, la Bonta. Balcaniada pe echipe, la Sofia. Campionatele internaționale (arma »1 
pistol) ale Cehoslovaciei, la Piton.„Tour d« TAvenlr” (amatori), to Franța.Campionatele internaționale «1« Ma
rii Britanii, la Londra.Turneul internațional, la Leipzig.

A 13-a sesiune a Academiei olimpice 
internaționale, la Olympia (Grecia).Marele premiu al Angliei (formula D. 
la Sylverstone.Regata internațională Lucerna.

Turneul Moncada, la Havana.
Marele premiu al Cehoslovaciei la 

Brno.Campionatele europene de bowling, la 
Viena.Campionatele europene de sărituri pes
te obstacole, la Hlckstead (Anglia).

dificilă a tos: calificarea Anei Pascu. 
Ea a obținut 2 v. la Shoji (Japonia) 
cu 4—3 si ia Rutz (R.F.G.) cu 4—0. 
dar a trebuit să tragă un barai cu 
maghiara Bobis <2—I) si cu Shoji 
(4—0). Japoneza pierzind si în fața Iui 
Bobiș, au promovat In sferturi Pascu 
și Goretista maghiară.

în ceea ce o privește pe Gyulai. ea 
a avut adversare mai puternice (dar 
nu de neînvins) Ei grupa sa. Si ce- 
dind cu 2—4 atit maghiarei Rejto cit 
si floretistei sovietice Nikonova nu a 
mai avut posibilitatea, nici printr-un 
eventual baraj, sâ spere la calificare.

Sabreril români și-au luat, dumi
nică, revanșa asupra trăgătorilor cu
banezi, victorioși în preliminarii. De 
data aceasta, Irimiciuc a tras la va
loarea sa reală reallzînd 4 v. Foarte 
bine l-a talonat Dan Popescu, autor a 3 
v. Culcea și Nilci au mai contribuit cu 
cite 1 v. Scoc : 9—5 pentru echipa 
României. Succesul le-a deschis ca
lea spre disputa pentru locurile 5—6, 
în oare adversarii sabrerllor noștri au 
fost șcrlmerli francezi. Reprezentativa 
României »-a detașat net în primele 
asalturi (4—0). Urmează o manșă e- 
chillbrată li scorul devine 6—2 pen
tru sportivii noștri. Adversarii in
sistă șl reduc mult «corul i 7—6. Po
pescu învinge pe Dimont, dar Nilcă 
pierde la Vitrae. Scor : 8—7. Cu multă 
ambiție $1 dăruire, tînărul Cornel 
Marin obține în fața Iul Valide punc

PARIS. — După prima zi. în me
ciul atletic care opune la Paris se
lecționatele Poloniei și Franței, ia 
bărbați conduc gazdele cu 115—110 
puncte, iar la femei, oaspetele cu 
46—27 puncte. Iată câteva rezultate: 
masculin: 110 mg — Drut (Franța1 
13.5 : 1 500 m — Boxberger (Franța) 
3:42.0 : 4x100 m — Polonia 39.4 ;
feminin : 200 m — Szewinska (Po
lonia) 22.9 ; lungime — Ducas 
(Franța) 6.31 m ; 800 m — Skow- 
ronska (Polonia) 2:02,0 ; 4x100 m
— Polonia 44,0.

VARȘOVIA. — în campionatul pe 
echipe al Poloniei au fost înregis-

OSLO. în cadrul unei reoni*in 
tntomatiociale. Rosemari* W.rscKa, 
<RD. German?' a ăriga: inăHjmer 
cu 1.85 tn. Kenvarul 3e- J:țxm: 
6-a clasat pe loc în
de 3 00^ m c j timpul c*
7 44 4 Pe 5 00* m. victoria a reve- 
r.:t lui Nvambua (Tar’-mia) ir 
13:33.0 Al‘e rezultate: 2^) m — 
Ales. Ga-shol (Karweva) 21-3 ■ înăl
țime — Leif Roar Falkum iNc-ve-

atletul american Dawe Woîtle s-a 
clasat pe locul 4 cu 3:40.4.

2.14 rn ? 800 rn — ^T’ke B
fKenya) 1:46.1 : 400 m — John A
Bua IL’ganda) 49.3; 1 500 m
Fi libert Bayi (Tanzanji) 3:37.5

TELEX • TELEX • TELEX
Echipa de fotbal SLavia Praga a debutat 
victoricăsâ în noua ediție a „Cupei in
ternaționale de vară“ (Inter-Toto), țn- vingînd cu scorul de 3—1 (0—0) pe F.C. ZUrtch. O altă formație oehoslovaeă, u- 
nion Tepliee, a făcut joc egal : 1—1
(0—0) cu echipa Djurgaarden Stockholm,

și-au anunțat participarea teiecboca-e din 14 țări : Anglia, Brigla. Grecia, Ita
lia, Iugoslavia, Ir lan da, Olanda, Bo- 
mănia. Spania, Suedia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și R.F. Germania.

tul victoriei! 9—7 șl deci, locul V în
clasamentul final.

în sferturile de finală ale probei de
sabie pe echipe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S.—Italia 
9—7 și Ungaria — Polonia 9—4. Pen
tru locurile III—IV : Italia — Polonia

Proba de viteză din cadrul campionatelor europene de ciclism pe pistă (re
zervate juniorilor) a fost ciștigat» de 
Italianul Claudio Bagarello, oare l-a întrecut în finală pe compatriotul său Bra- celoli. Cursa de urmărire Individual», 
disputată pe distanța de 3 0OT rn, a revenit belgianului Jean Luc Vandanbroueke, 
în 3:31.94. Pe locui doi t-a clatat elclls- 
tul vest-german Gregor Braun.
■
Meciurile desfășurate In oea de-a 3-a 
zi a turneului internațional de polo pe apă (echipe de juniori) de 1* Budapes
ta s-au soldat cu următoarele rezultate : 
Ungaria — Anglia 12—1 ; Spania — RF. 
Germania 2—1 ; Olanda — suedia 8—3. 
In clasament conduce Spania eu 8 punc
te, urmată de Ungaria — 6 puncte, Olan
da — 4 puncte.

9—1 ('.).

între 15 ș) 19 august se va desfășura 
la Duisburg campionatul european de 
polo pe apă rezervat echipelor de ju
niori. La actuala ediție a competiției

Posta 1M MO de spaetatorl au urmărit 
cursa automobilistic» da MS d* mila 
desfășurată la Mount Foeono (Penay'.va- 
nia). Victoria a revenit Iui A. J. Foyt, care a concurat pe o mașină UJoyote- 
d« construcție special». El a parcurs 
SM km tn ih X:M,o. eu o media ceară da 133 km. Pe locurile urmttoare, la 
un tur în urma tnvingitorulul, au aealt Roger MeKluskey șl Lloyd Ruby — ambii pe mașini „Eagle".
■
Selecționata feminin» do handbal a o- 
rașulul olandez Utrecht șl-a început tur
neul în Bulgaria, jucînd la Plovdiv eu formația locală Lokomotiv. Handbalis
tele bulgare au obținut victoria cu scorul de 18—8 (8—3).
■
Au început întrecerile turneului final 
al campionatului european feminin de 
golf pe echipe, competiție care se desfășoară la Bruxelles. Tn primele două 
meciuri disputate, selecționata Suediei 
a întrecut cu 6—1 formația Italiei, 
iar reprezentativa Spaniei a dispus cu 
4—3 de echipa Irlandei.

IN TURUL CICLIST AL IUGOSLAVIEI

ROMÂNIA PE LOCUL III, IAR I. VASUL Al CINCI! EA
După cum am anunțat, turul Iugo

slaviei Ia ciclism a luat sfîrșit sim- 
bătă după-amiază odată cu disputa
rea etapei a IX-a,. Kavadarți 
Skoplje, 113 km. Pe locul III și în 
acdlași timo cu Învingătorul etapei 
(Leleu— Franța) a isosit ,și ciclistul 
român Teodor Vasile. Ceilalți cicliști 
români, N. Andronache si C. Grigore 
au ocupat în etapa a IX-a locul VI 
și respectiv IX ambii sosind pe sta
dionul din Skoplje cu plutonul frun
taș.

Dintre sportivii români cea mai 
frumoasă comportare în această edi
ție a Turului Iugoslaviei a avut-o

Teodor Vasile care a n.a' ; . l'. 
samentol final al întrecerii Ic- uJ V 
lată de altfel ocupanții primelor .0 
■locuri ai acestui clasament : l. Suiiov 
(U.R.S.S.) 27 h 05:32, 2. MoTraicv
(U.R.S.S.) la 1 min. 51 sec., 3. Zakot- 
nik (Iugoslavia) 3:44, 4. Pocrnja (Iu
goslavia) 8:01, 5. Teodor Vasile (Ro
mânia) 10:42, 6. Tamberi (Italia) 12:00, 
7. Leleu (Franța) 12:01, 8. Kersici (Iu
goslavia) 12:36, 9. Rosnnani (Itaiia) 
14:02, 10. Ceaplghin (U.R.S.S.) 14:46.

Iată acum cum arată clasamentul 
general pe echipe : J. U.R.S.S. 81 h 
28:33, 2. Iugoslavia la 10:04. 3. Româ
nia la 30:38, 4. Franța la 35:14 etc.

Cu o zi înainte de a îmbrăca tricoul galben al „Marii Bucle", spaniolul 
Lziis Osana iși lua citeva clipe de binemeritată odihnă, in familie, 

Mături de sofia sa Josiane (stingă) și o verișoară, Carmen Sauria. 
Telefoto : A. P. — Agerpres

ETAPĂ FURTUNOASĂ
Ltapa a 7-a a „Turului Franței-4 a a- 

caracter deosebit, alergîndu-se se.-râ-etape. Prima. Divonnes Ies 
Bains — Aspro Gaillard (86.500 km) a 
fost dștigatâ de spaniolul Luis Ocana, 
în Xh »:», care astfel tl detronează pe 

lider, francezul Jose Catieau. El a 
f:«: urmat de Martinez (Franța) — 2h 
1: 32 Van Impe (Belgia). Bernard The- 
venet (Franța) etc., toți în același timp 

Marunez. A doua semi-etapă. Aspro Gaillard — Meri bel ies Allues (150,500 
k~ a re%-enft francezului Thevenet, in 
4b 44 Jt. urmat de Zoetemelk (Olanda) 
— tn 44:3X Fuente (Spania) — 4h 44:40.

IN „TURUL FRANȚEI" ►
Van Impe (Belgia) — 4h 44:42 șl Ocana 
(Spania) — 4h 44:45. în urma acestei furtunoase etape pe primele 10 locuri 
ale clasamentului general individual se 
află următorii cicliști : 1. Ocana 40 h 
12:29. 2. Zoetemelk — la 2:51, 3. Van 
Springel (Belgia) — la 2:55, 4. Thevenet
— la 3:17, 5. Van Impe — la 3:19; 6.
Mortensen (Danemarca) — la 6:14. 7.
Poulidor (Franța) — la 6:24. 3. Delisle 
(Franța) — la 6:33. 9. Catieau (Franța)
— Ia 7:04. 10. Perin (Franța) — la 7:54.

Următoarea etapă a turului are loc 
azi. pe traseul Meribel Ies Allues — Les 
Orres (237,500 km).

LA MONTREAL SE VA DISCUTA

ORGANIZAREA CAMPIONATELOR MONDIALE 
DE BOX PENTRU AMATORI

MOSE O\ », (Agerpres). — Aso- 
■ ăe tx»x amator din Africa ac-
| cepei kieea oreseditttolui AEBA,

Ntofufo- Desisos (UJLSSJ. potrivit 
| căreia la primul Campionat mondial 
I rr ers st amatorilor sâ participe e- 
| cl'.ioe naționale, și nu reprezentative 
I ccctoeotale. într-o telegramă trimi- 
I să de secretarul general al Asocia- 
| țifi Africane de Box. Abraham Or- 
I ăia. se arată că este necesară o re- 
| uniune extraerdinara a Comitetului

Executiv al AEB.A care să exami-

sze această problemă. La reuniunea 
Comitetului Executiv ai AEBA, care 

a--u: loc recent la Belgrad cu pca- 
ria campionatelor continentale, 17 fe
derații europene nu au fost de acord 
ca la prima ediție a campionatului 
mondial, inițial prevăzut să aibă toc 
în toamnă, la New York, să parti
cipe selecționate de continente. în 
urma discuțiilor s-a stabilit în princi
piu ca la 26 septembrie să aibă loc 
ia Montreal o ședință extraordinară 
a Asociației Internaționale de Box 
Amator

• TELEX, • TELEX • TELEX
Concursul lBîemxț-.oari de clllrie de la 
Aachea a cCBttnu® cu dleputarea jre- •eluiui N»SmLor* — probi da Urlturl 
pe echipe — to care victoria a reverul formației R. F. Germenia (Gem witfeng 
pe .Asken-, Alwtn Sehockemoehje pe 
.The Robber*. Han» Giiater Wtokler pe .Trophy »i Hartwig seeecket pe .Si
mona*), care a tot rite» I puso*e. Fe locurile urmttoare e-eu d»»at oeMpale 
yveried — M p. Italiei — Mp, Belgiei — 
K.M p d Otar.del — M p.

Ctospi«it»W sseadlale <e krieeee ver 
avea too aaul acaeta. intro IS B tantbria. la Havane. La oamplonaie anunțat pimlcioarea epordvl din U ee țâri, cifr» neatia»» tn Istoria competiției. întrecerile etnt așteptate eu deo- 
aebît interes. Tn vederea aeeri.ui eveniment. la Havana »e iac intense Pre
gătiri.

După t probe, ta concursul Internațional 
feminin de planorism de Ia T.eszno con
duce pelaghia Majewska (Polonia) cu 
5 786 puncte, urmată de Magdalena Bal- 
vanjosz (Ungaria) — 5 364 puncte, Eda 
Laan (U.R.S.S.) — 5 325 puncte. A 6-a 
probă a revenit planoristei maghiare 
Maria Bolla cu 1000 puncte.

Proba de arm» liberi calibru reduc, 
din cadrul concursului internațional de tir deafășurată ta localitatea vest-ger- 
mană Wieabadem, a fost cîștigată de echipa Poloniei cu 1 SM puncte. Pe locu
rile următoare s-au «ituat formațiile iu* goelavlel bir. Germania.

!■ riua a doua * turneului internațio
nal de pole pe apă (echipe de juniori) da la Budapesta, eelecțlonata Ungariei 
a întCalt formația R. F. Germania, pe oare a tavlna-o la Urnită eu scorul de 1—4 (l—o. t>—0, 1—0, »—3). în celelalte 
trei partide disputate, s-au înregistrat următoarele rezultate : Spania — Olanda 
s—8 O-o, Î—I, 0-0, s—B ; suedia — Angli» 7-« O—l, »—1, 1—1, 1—2).

ta clasament conduc echipele Ungariei »1 Spaniei, cu cite 4 puncte.
■

Partlclpanții la concursul de automo
bilism care se va desf&șura astăzi în 
cadrul campionatului european pentru mașini de turism, au efectuat pe cir
cuitul de la Nurbflrgring ultimul antre
nament oficial. Cel mai bun rezultat a fost realizat de echipajul vest-german 
Jochen Mass — Dieter Glemser („Ford 
Capri-), cronometrat pe un tur (22,600 km) în 8:24,6 cu o medie orară de 162,900 
km. Principalii favoriți ai cursei, bra
zilianul Emerson Fittipaldi șl scoțianul 
Jackie Stewart (..Ford Capri"), au ob
ținut al treilea timp al zilei 8:27,5.
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