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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL CONSTANTA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a făcut luni dimineață • 
o vizită de lucru în județul Con
stanța, atît pe locurile unde urmea
ză s£ se realizeze în viitorii ani 
complexul hidroenergetic și de 
transport Dunărea — Marea Nea
gră, prin reluarea lucrărilor de e- 
xecuție a Canalului Dunărea — Ma
rea Neagră, construirea noului port 
maritim Constanța sud — Agigea 
și a hidrocentralei de la Cernavo
dă, cît și la șantierul naval din 
Constanța, de unde vor fi lansate ia 
apă, în actualul cincinal, primele 
nave românești de mare tonaj.

Această vizită a fost preeedată în 
aceeași dimineață de o rodnică șe
dință de lucru, la care au partici
pat tovarășii Emil Drăgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Vasile Vîlcu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., Constan
tin Băbâlău, ministrul energiei elec
trice, proiectaați și specialiști. O- 
biectul dezbaterilor — studierea so
luțiilor optime privind amplasarea 
noului port la Constanța sud — 
Agigea și a hidrocentralei lg Cer
navodă, precum și variantele 
dimensionare a Canalului.

Relevînd că înfăptuirea obiecti
velor stabilite de partid repreain- 
tă o sarcină de onoare pentru ei,

de

specialiștii au arătat, în cadrul dis
cuțiilor, că-și vor mobiliza toate 
forțele pentru ca studiile și pro
iectele ce le vor întocmi să ofere 
variante optime atît pentru trans
portul maritim și fluvial, eît și 
pentru punerea în valoare a resur- 
selpr energetice, în deplină concor
danță cu dezvoltarea în perspecti
vă a economiei naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea începerii acti
vității de proiectare prin întocmi
rea studiilor de optimizare în sen
sul asigurării unei eficiențe econo
mice maxime a tuturor lucrărilor 
întrucit în zona Canalului vor fi 
amplasate obiective industriale, se 
impune stabilirea judicioasă a ca
pacității navelor și a parametrilor 
de navigație cu necesitățile între
prinderilor ce vor fi create în zona 
canalului, 
partidului a 
dieze 
lor 
pe 
portul între Dunăre și Marea Nea
gră. în același timp, a trasat sar
cina ca întreprinderile de specia
litate să acționeze cu fermitate 
pentru asimilarea utilajelor de mare 
capacitate și productivitate ce ur
mează a fi utilizate la executarea 
lucrărilor de realizare a complexu
lui.

Vizita pe teren a reprezentat în 
fapt, continuarea discuției in mod 
viu și concret, la fața locului, a-

Secretarul general al 
indicat să se stu- 

temeinic gabaritele nave- 
și dimensiunile canalului 

care se va asigura trans-

colo unde se va făuri marele obiec
tiv economic a cărui construcție a 
fost hotărîtă la recenta plenară a 
partidului, hotărîre care a găsit un 
larg ecou și o deplină aprobare în 
rîndurile întregului nostru popor.

în apropierea lacului Agigea, 
unde în viitor va pulsa pentru pri
ma dată o vie activitate portuară, 
la Șantierul naval Constanța, la 
șantierul „docului uscat", unde lu
crează constructorii hidrotehnici, la 
Murfatlar și Cernavodă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost primit cu 
aclamații, pe fețele miilor de mun
citori constructori și portuari, bri
gadieri de pe șantierul de muncă 
patriotică al tineretului se vedea 
bucuria de a-1 avea în mijlocul lor 
pe secretarul general al partidului.

Ședința de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cadre de con
ducere din ministerele transportu
rilor și telecomunicațiilor și ener
giei electrice, cu proiectanți și spe
cialiști, precum și vizita de lucru 
în județul Constanța, pe traseul 
Complexului hidroenergetic și de 
transport Dunărea — Marea Nea
gră. au marcat trecerea la înfăp
tuirea în practică a hotăririi re
centei Plenare a C.C. al P.C.R., 
care înscrie, în amplul program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, un măreț obiec
tiv ce reprezintă o necesitate a 
progresului economiei naționale, re
flected, In același timp, potenția
lul său actual capacitatea crea
toare a națiunii noastre socialiste.
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Jubileul - unui pătrar de veac de la 
constituirea primelor șantiere Națio
nale ale Tineretului a fost sărbătorit, 
•luni, în cadrul unei adunări festive. 
Ln marea sală a Palatului Republicii 
din Capitală. Aici s-au tatEnit, în- 
tr-o atmosferă de P-iMjnjcă însufle
țire și entuziasm, brigadieri de ieri 
și de azi.

La adunarea festivă au luat parte 
tovarășii Gheorghe Pană, membru ai 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. ai P.C.R., reprezentanți ai con
ducerii unor ministere si organizații 
obștești, ai C.C. al U.T.C. si Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

în marea sală a Palatului sînt re
uniți aproape 3 000 de brigadieri. 
Alături de bărbați cu timplele că
runte, oameni care cu 25 de ani în 
urmă, adolescenți fiind, au răspuns cu 
elan patriotic chemării partidului, 
străpungînd munții si stăvilind apele 
ln locuri intrate In istoria marilur 
izbînzi ale construcției socialiste, se 
află tineri, care, azi, derullnd peste 
ani firul de aur al glorioasei tradi
ții de muncă patriotică, dau dovada 
bărbăției lor pe noile șantiere.

Adunarea festivă a fost deschisă de

sovarâșul Ion Traian $tefânescu, prim- 
secrear al C.C. al U.T.C.. ministrul 
pentru problemele tineretului. care a 
adresat un călduros salut conducăto
rilor de partid și de stat, tuturor ce
lor prezenți la adunare.

Intim piua: cu puternice 
tovarășul Gheorghe Pană 
tire Mesajului pe care 
Nicolae Ceaușescu. secretarul „____
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, l-a adre
sat reprezentanților brigadierilor si 
întregului tineret cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la constituirea 
primelor șantiere naționale ale tine
retului.

Cuvintele calde. InsuEețitoare. pe 
care tovarășul Nicolae Ceausescu 
le-a adresat brigadierilor, tinerei ge
nerații a patriei, au fost urmărite 
cu însuflețire și subliniate în nenu
mărate r iaduri cu vil $i înflăcărate 
aplauze. Minute in sir se scan-deezâ 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu — 
P.C.R. ". Reprezentanții ceior doua ge
nerații de brigadieri ovaționează 
nestăvilită dragoste pentru cel 
iubit fiu al poporului nostru.

Dînd glas sentimentelor tuturor 
ticipanților, tovarășul Ion Traian 
făneseu a exprimat călduroase 
tumiri secretarului general al 
dalai pentru înaltele aprecieri 
îndemnurile adresate și eu atest 

l dragostea si

noastră ge

aplauze, 
a dat ci- 
tovarăsul 

general

Primul secretar al C.C. al U.T.C. a 
prezentat apoi o amplă informare 
privind activitatea organelor și or 
ganizațiilor U.T.C., de mobilizare a 
tineretului pentru îndeplinirea anga
jamentelor de muncă patriotică în 
primii doi ani si jumătate ai actua
lului cincinal si sarcinile ce le re
vin pentru realizarea cincinalului Îna
inte de termen.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm s-a dat citire Chemării adre
sate de Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști si Adunarea reprezentanților 
brigadierilor, tuturor uteciștilo 
treguiui tineret al oatrieL

Aoiaone

Un moment de bună dispozițif, în regia antrenorului Valentin Stănescu și susținut (de la stingă la dreapta) de 
Tarălungă (în spate, Haidu), Deleanu, Dinu, Antonesc u și Velea.

Foto: Dragoș NEAGU
dere. Vom insista pe o încărcătură 
fizică marc a antrenamentelor, pe 
parametrii tehnici, tactici și morali. 
Pe lingă obținerea unor indici de 
pregătire buni, vom avea și meciuri 
cu echipe din Diviziile A și B. Este 
o perioadă diferită de cea de iarnă, 
acumulările se fac mai repede, pauza 
competițională a fost mai mică, in
tervine și mingea în programul nos
tru și, de aceea, cred că va fi o pe
rioadă mai atractivă, mai plăcută. 
Dar, în primul rînd, datorită serio
zității, pe care au manifestat-o toți 
cei care au venit la reunirea de du
minică seara, cred că va fi o perioa
dă fructuoasă!“ Cuvintele acestea 
rostite de antrenorul principal al lo
tului, Valentin Stănescu, ieri, înain
tea plecării spre Poiana Brașov, re
prezintă, într-un fel, programul de 
lucru al lotului, pătruns de respon
sabilitatea obiectivului de atins și de 
necesitatea mobilizării maxime.

...De ieri seara, în decorul încîn- 
tător de la poalele Postăvarului, pe 
traseele . din jurul vilei „Camelia" 
(unde va ■ ‘fi r cazat), pe stadionul din 
Poiană și cel din Brașov, lotul națio
nal a început marea sa cursă de 
toamnă...

• lordânescu, nerefăcut, a fost înlocuit cu Anca • Dr. D. Tomescu - satisfăcut

de starea sănătății selecționaților • Antrenorul Valentin Stănescu

și programul de lucru al tricolorilor
în- 
in- 
s-a

Săptămînă aceasta reprezentativa 
feminină de volei se află în fața 
celui de al doilea examen interna
țional al anului — primul trecut 
cu succes în primăvară, la Timi
șoara, cînd a cîștigat Jocurile Bal
canice — pe care-1 va susține la 
Lodz (Polonia) în compania unor 
formații din elita voleiului mon
dial : U.R.S.S. — campioană mon
dială, europeană și olimpică, Japo
nia — vicecampioană mondială și 
olimpică, Cehoslovacia — locul 2 
la europene și 5 la mondiale, Polo
nia — medaliată cu bronz la C.E., 
Ungaria

înaintea plecării, 
plimentare ne-au fost 
antrenorul 
care împreună cu Nicolae Humă 
(principal) și Doina Ivănescu, se 
ocupă de pregătirea echipei națio
nale.

— Ce reprezintă pentru jucătoa
rele noastre turneul de la Lodz ?

— După cum se știe, luna viitoa
re voleibalistele vor lua parte la 
Campionatele mondiale universita
re, organizate la Moscova, întreceri 
care reprezintă pentru noi obiecti
vul principal al perioadei actuale. 
Pentru verificarea stadiului de pre
gătire a sportivelor susceptibile să 
facă parte din lotul pentru Uni
versiadă participăm Ia turneul din 
Polonia, iar apoi la „Trofeul To
mis".

— Sîatem informați că lotul ali
niat la Balcaniadă a suferit unele 
modificări. Ce ne puteți spune des
pre aceasta ?

— Intr-adevăr, vor lipsi o serie 
de jucătoare, unele cu o valoare re
cunoscută. Mă refer la Maria Cen- 
gher — are piciorul în ghips, 
Martha Szekely — bolnavă, Paula 
Cazangiu, Emilia Stoian și Carmen 
Puia — în sesiune de examene. 
Este o situație grea, care ne-a creat 
serioase probleme în ceea ce pri
vește alegerea celor mai bune mij
loace de pregătire, pentru a ne 
comporta, totuși, la un nivel meri
toriu.

— Avîntl în vedere absențele a- 
mintite, asupra căror jucătoare

locul 4 la C.M.
amănunte su- 

oferite de 
secund Mihai Cheza

Anca, acesta urmînd să vină direct la 
Poiana Brașov. „Dar, după tratamen
tul pe care-1 va urma în continuare, 
și după zilele la mare unde se va 
reîntoarce imediat — a ținut să 
cizeze doctorul D. Tomescu — 
că lordânescu va fi recuperabil 
tru meciul cu R.D.G.".

Ieri, după amănunțitul control ... 
dical, Haidu, Sătmăreanu, Antonescu, 
Dinu, Deleanu, Tănăsescu, Velea, Du
mitru, Radu Nunweiller, Dobrin, 
Dembrovschi, Troi, Dumitrache, Dudu 
Georgescu, Țarălungă și Marcu (Sa
nies fusese reținut de cauze obiecti
ve) aveau să aștepte cu nerăbdare 
„îmbarcarea" spre Poiana Brașov. Și 
elegantul autocar a luat drumul Văii 
Prahovei, imediat după masa de 
prînz...

„Vom sta la Poiana Brașov pină 
la 22 iulie, cînd vom pleca într-un 
turneu peste hotare. Perioada aceasta 
de la munte va fi foarte importantă 
pentru noi, din toate punctele de ve-

Echipa națională de fotbal a 
ceput pregătirile pentru sezonul 
ternațional de toamnă ! Startul 
dat duminică seara, In Capitală, la 
Centrul sportiv „23 August*. Această 
primă reuniune a lotului reprezenta
tiv are rațiuni precise și imperativul 
major vizează calificarea în turneul 
final al Campionatului Mondial. Iar 
pentru atingerea acestui scop, antre
norii Valentin Stănescu și Robert 
Cosmoc au și început pregătirile. Re
uniunea de duminică seara, de la 
care a lipsit nemotivat Kăducanu 
'care se spune că a rămas la Băile 
Felix) s-a detașat. în primul rînd, 
prir. moralul ridicat cu care selecțio- 
nabiiii abordează aceste prime zile 
de pregătiri. Seriozitatea și atașa
ment-, pentru o „pregătire excelentă, 
și un potențial bidfiziologic foarte 
bun. care să ne permită calificarea !“ 
le-am înțeles’ și ieri dimineață la 
.omplexul circuit medical la care au 
fost supuși toți membrii lotului. Doc
torul Dumitru Tomescu s-a declarat 
mulțumit de prima impresie din 

vedere medical. Doar în pri- 
Iordănescu există probleme, 
drept al atacantului bucu- 
J este refăcut complet după 
nt mai vechi. Și, din aceste 
-a renunțat la lordânescu 

această perioadă de pregătiri, 
său fiind chemat clujeanul

pre- 
cred 
pen-

me-
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te.

19-

Urziceni

cetățeni de

imerei ge-ierațu. 
pas pe dru- 
tineretului la 

societății

5 (Agerpres). — Campionul 
sărituri in apă. Ion Ganea. a 
proba de platformă, din ca

ii internațional de la pra-

O
TESTARE A ELEVILOR, LA 

BRAILA

SEMICENTENAR LA 
BARAOLT

prezentată de micii 
întrecere populară 

din localitate. 
I bczin a luat ființă un centru 
narii acțiuni „înotul pentru toți*,

vede'e generală a noului bczfri.

jîn al tineretului 
prestat aici mii de ore de mun-

PIAGA. 
român de 
cișugat și _ 
drui concursul—_______,_______________
ga. totalizlnd 414.40 puncte. Ei a fost ur
mat de A. Hajnal (Ungaria) — 395.05 p. 
I. Iljeș (România) 367 p. Proba feminină 
de la trambulina de 3 m a revenit Mi- 
lenei Duskova (Cehoslovacia) cu 400.25 p. 
Melania Decusearâ (România) s-a cla
sat pe locul 4, cu 352.60 p.

1 activități L 
sportive 
de masă |

AMPLĂ ACJIUNE DE

Elevii claselor 5—7 din Brăila an 
fost supuși, recent, unei testări la 
următoarele probe : detentă, săritură 
în lungime de pe loc, flotări (îe'-e), 
tracțiune băieți), genuflexiuni și vi
teză pe 30 m. Această acțiune s-a 
încheiat odată cu anul școlar. S-au 
remarcat, printr-o organizare irepro
șabilă a acestor „extemporale* la 
educație fizică, școlile generale nr. 16 
(prof. Vasilica Grama), 25 (Luiza 
Cracăaescu), 17 (Mihai Cicerone) si 
23 (Violeta Popi). Rezultatele vor fi 
date spre studiu antrenorilor de la 
C.S. Brăila, Progresul, Școala sporti
vă, Portul și altor cluburi Si asociații 
pentru a iniția cu elevii dotați tria- 
luri în vederea selecționării tinerilor 
susceptibili de a face parte din sec
țiile de performanță.

FOST INAUGURAT BAZINUL
DE ÎNOT DIN URZICENI

line-

Mircea M. IONESCU

TENISMENII NOȘTRI PARTICIPĂ
9

O săptămînă bogată în activitate 
peste hotare stă în fața tenismeni- 
lor din loturile naționale. Ilie Năsta- 
se și Toma Ovici — asistați de C. 
Caralulis, căpitanul reprezentativei 
noastre pentru „Cupa Davis" — par
ticipă la campionatele internațio
nale ale Elveției, la Gstaad. In ace
lași timp, Ion Țiriac evoluează în 
turneul de la Dusseldorf (R.F.G.).

La Amsterdam, participă juniorii 
FI. Manea și M. Tăbăraș (antrenor- 
G. Bosch), în cadrul pregătirilor 
pentru faza zonală a „Cupei Ga
lea", care se va desfășura la sfîrși
tul lunii, în Italia. Junioarele Ma
riana Simionescu, Florența Mihai și 
Simona Nunweiller (antrenor : Â 
Segărceanu) se pregătesc pentru 
etapa corespunzătoare a „Cupei 
Annie Soisbault", participînd la 
turneul de la Charleroi (Belgia).

ÎNTRECERI
Miercuri se dă startul în întrece

rile Balcaniadei de tenis, programa
tă la Sofia. Țara noastră va fi re
prezentată de următorii jucători : 
I. Sântei, D. Hărâdău, V. Marcu la 
masculin ; Iudit Gohn, Virginia Ru- 
zici, Valeria Balaj la feminin. Ei 
sînt conduși de antrenorii C. Chi- 
varu și A. Schmidt.

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII, LA CONSTANTA

TINERI HALTEROFILI t

DIN 6 ȚĂRI ÎN ÎNTRECERI

Minerii din Baraolt (județul Covas
na) se pregătesc să sărbătorească se
micentenarul organizației lor sporti
ve. Consiliul asociației sportive Mine
rul (președinte — K. Csaba) a iniția: 
un ciclu de concursuri de fotbal, 
handbal și popice, care vor dura 
pfnă la sfîrșitul lunii iulie. Progra
mul jubileului se va încheia 
cu o „Duminică polisportivă", în ca
drul căreia se vor întîlni laureatii 
concursurilor menționate și, în plus, 
se vor desfășura întreceri de ciclism, 
tenis de cîmp și tenis de masă la 
clubul și pe baza sportivă a acestei 
vechi asociații
V- - fi

din județul Covasna.

INITIATIVE IALOMIJENE
Vlad Țepeș (județul• In comuna

Ialomița), s-a amenajat, prin munca 
patriotică, un teren de tenis de cîmp, 
situat lingă stația de pompare pentru 
irigări. Primele concursuri au și avut 
loc, la ele participînd numeroși 
tineri săteni.

• De curind s-au desfășurat între
cerile fazei intercomunale 
tineretului de la sate" 
fotbal, volei si handbal, 
tanții diferitelor sate din
iomița și-au disputat întîietatea pe 
terenurile de sport din comunele 
Roseti, Lehliu-gară, Grivița si Mihal 
Kogălnlceanu. Atleții Stelian Iaruș, 
Anica Petru (Roseti), Anica Iosif 
(Lehliu-gară), Nicolae Ivan (M. Ko-

ale „Cupei 
la atletism, 

Reprezen- 
judetul Ia-

(C&itinuqre în pag. a 3-a)

Duminica a avut loc. in orosui Urziceni, 
noului bazin ce înot ce dîmensnffii olimpice 
culoare).

La festivitate au fost de fața numeroși 
orașului care au ad— *at fruBoasa rec zc'e a har
cului colectiv de muncitcn, tehrâcieni și ngineri ci

deschisă ce ing. Nicolae Virgil, 
ferită, care — după ce a elo

giat munca constructorilor și aportul entuziast, benevol, 
al cetățenilor iubitori de sport din 
tradiționala panglica inaugurală.

A urmat o atractivă demonstrație 
înotători ai clubului Dinamo ți o 
cu participarea a 80 de concurenți

Totodată, in n 
inițiere in cod: 
In fotografie

LA „OLTUL" SF. GHEORGHE

întreaga activitate sportivă a fetelorV/

SE REDUCE
Fabrica textilă „Oltul", din Sf. 

Gheorghe, avea cea mai mare aso
ciație sportivă a orașului. Echipele 
de volei, baschet, tenis de masă, 
popicarii, fotbaliștii, schiorii, alți 
sportivi și sportive, au reprezentat 
cu cinste culorile fabricii lor. atît 
în campionatele județene, cît și în 
cele republicane.

Am vorbit ia modul trecut, pen
tru că în prezent aria activității 
competiționale a echipelor mențio
nate s-a redus simțitor, iar unele 
secții pe ramură de sport s-au 
autodizolvat. Ceea ce ni se pare 
mai curios, este faptul că, deși la 
această unitate industrială lucrează 
aproape 1000 de femei, multe dintre 
ele tinere, echipa feminină de hand
bal, care a supravețuit pină anul

LA... O ECHIPA
trecut in divizia
ea. Cerînd explicațiile 
unor persoane autorizate din consi
liul asociației, ni s-a răspuns că, 
după retrogradare din campionat, 
fetele au renunțat la jocul lor prefe
rat.
Fetru Ferencz, membru în 
cerea asociației „Oltul", am 
țat o echipă feminină de 
Antrenorul formației este 
Ladislau, ajutor de maistru 
(ia filatură, un mare animator și 
un bun organizator, iar președinta 
secției este soția directorului fabri
cii, o femeie foarte energică. Dacă 
am avea cițiva oameni 
entuziaști multe lucruri 
s-ar putea realiza".

Ascultînd-o pe gazda 
ne-am dat seama că, de

B, a dispărut și
cuvenite

„în schimb, a continuat tov. 
condu- 
infiin- 
fotbal. 
Ștefan 

la sec-

la fel de 
frumoase

noastră,
fapt, aici

De vineri și pînă duminică, ora
șul Constanța găzduiește o mare 
competiție internațională de halte
re, rezervată juniorilor : Cupa Du
nării. în Sala sporturilor din ora
șul de pe litoral se vor întrece cei 
mai buni juniori din 6 țări. Vor 
evolua pe podium echipele Unga
riei, Bulgariei, Cehoslovaciei, R.F. 
Germaniei, Austriei și României. 
Este fără îndoiala cel mai mare 
concurs de haltere pe care-1 găzdu
iește Constanța, după campionatele 
europene de anul trecut.

Competiția, care a devenit tradi-

țională, reunește o serie de talente 
de certă valoare, pe viitorii titulari 
ai reprezentativei de seniori, care 
vor fi prezenți la mari competiții 
internaționale. Printre favoriți se 
numără fără îndoială tinerii halte
rofili bulgari, maghiari și români, 
care s-au evidențiat și în edițiile 
anterioare ale competiției.

Dintre halterofilii români, cu 
șanse la primele locuri, menționăm 
pe Ilie Iancu, Ștefan Kreicik și, în
deosebi, pe corecordmanul euro
pean Vasile Daniel.

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

ANA PASCU A TERMINAT PE LOCUL V
DUPĂ CE A DOVEDIT 0 REMARCABILĂ COMBATIVITATE

Dintre spadasini, numai Pongraț a rămas

nu s-a schimbat mai nimic. S-a 
desființat o echipă, s-a creat alta, 
dar preocuparea pentru atragerea 
elemejjțylui feminin în diverse con- 
cnriarr -«------• —
tinuare, 
gindim 
nu mai 
înțeles.
care a îndrăgit un sport să renunțe 
cu atîta ușurință la el ? Firește că 
nu ! Mai tîrziu, am aflat că o parte 
dintre fostele jucătoare ale echipei 
..Oltul" au fost legitimate Ia „Vo
ința" Sf. Gheorghe, care a promo
vat recent în divizia B. Prin urma-

populare â rămas, în con- 
pe un plan secundar. Ne 

la echipa de handbal, care 
există din motive greu de 
Oare e posibil ca o fată

Traian IOANITE5CU

(Continuare în pag. a 3-a)

Aseară, tirziu, s-a desfășurat finala pentru desemnarea medaliatelor, 
care a dat loc unor dispute extrem de dirze. Floretista româncă Ana 
Pascu a reușit să obțină o victorie, clasîndu-se astfel pe locul al V-lea, 
înaintea sportivei Kircheis (R.F.G.). Pentru locurile 1—3, la închiderea edi
ției Rakova (Cehoslovacia), Rejto și 
baraj.

Schwarzenberger (Ungaria) susțin un

GOTEBORG, 9 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Sferturile de finală ale întrecerii 
floretistelor ne-au provocat destule in
satisfacții și ele pentru că din cele 
patru românce care ajunseseră în a- 
cest stadiu numai una — Ana Pascu 
și-a apărat cu succes șansele și a 
mers mai departe în semifinale și, 
apoi, în finală. Nu-i mai puțin ade
vărat că proba feminină de floretă 
a fost marcată de mari surprize. 
După eliminarea campioanei mon
diale Chantal-Demaille — survenită 
încă în optimi de finală — luni au 
mai părăsit competiția excelenta tră
gătoare sovietică Elena Belova, ex- 
campioană mondială, maghiara Ildiko

Bobiș, medaliată cu argint la Mun- 
chen ș.a. Cea mai favorizată de îm
părțirea grupelor în „sferturi" a fost 
Stahl, dar ea a evoluat exagerat de 
prudent. A ciștigat la Collino (Italia) 
cu 4—2, dar apoi a suferit Infringed 
categorice - — -
1—4 și la 
Ardeleanu 
torie (4—2 
victorie la 
vina ei cl
nu i-a acordat tusa într-un atac pe

Ie Bethmann (R.F.G.) cu 
Ager (Anglia) cu 9—4 (I). 
a obținut o singură vic- 
cu Belova !) dar a ratat o 
Josseland (Franța). Nu din
a arbitrului care la 3—3

Tiberiu STAMA

cursă

ANA PASCU(Continuare în pag. a 4-a)
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Dupâ luni de întrerupere, campionul european din nou pe stadion

Ieri dimineață, ca să ajungi la 
terenul de atletishi din Cadrul Com
plexului sportiv „23 August11 trebuia 
să treci printr-un baraj de... fot
baliști, selecționabilii monopolizînd 
aleile din preajma centrului de me
dicină sportivă.

Trecuți însă cu bine prin breșă 
și ajunși în plină pistă, ia atletii de 

unde nu-s... Momente de descum
pănire întrucît știam că aci se pre
gătește în vederea confruntărilor a- 
eestui sezon un grup de atleti din 
lotul reprezentativ. Văzîndu-ne, a- 
runcătorul de ciocan. Țibulschl se 
oferă cu amabilitate să afle dacă 
Argentina Menis, Valeria Bufanu 
și Cornelia Popescu se află ascunse, 
pe undeva printr-un cotlon umbros 
al complexului, căci de văzut la 
pregătire în această dimineață nici 
el nu le zărise... După un tur — 
care a inclus și hotelul — dinamo
vistul se întoarce pentru a ne saune 
că fetele hu sînt la teren — Menis 
fiind la Craiova, iar Bufanu și Po
pescu îrivățînd pentru un examen Ia 
I.E.F.S., — iar antrenorul Barub 
a comunicat că va veni mai tî”zin

Si tocmai cînd ne gîndeam dacă 
ghinionul se datorește coincidenței 
sau... planificării antrenamentelor, 
ne apare în cale, călfcînd agale, gata 
echipat de antrenament, multiplul 
camoion de triplu salt. Caro] Cor
bii, Surpriză plăcută, evident. îl vă
zusem p° Corbu ultim j dată înain
tea plecării la un consult și trata
ment îh Străinătate, marcat de du
reri la coloana vertebrală, de îndo
ielile și tristețile unui săritor care, 
întrezărind la al doilea na?, o mare 
performanță, cade retezat înainte 
do aterizarea în groapa de nisip. îl 
regăseam acum bronzat, cu o mină 
odihnită, afișînd, după multă vre
me, un optimism robust.

— M-am reîntors de la mare nc 
25 iunie și tratamentul de la Efo
rie m-a remontat. Nu știu cum a 
fost mecanismul secret al acumulă
rilor — medicamente, nămol, masaj, 
odihnă activă ? — dar deodată, în- 
tr-o zi, am simțit că durerea a ce
dat. Inii era și frică să mai fac o 
flotare ca nu cumva să revină. 
Mi-am luat inima-n dinți și a mers. 
De atunci am reluat antrenamen
tele. evident numai cu alergări și 
gimnastică. Astăzi dimineață încaîț 
însă, din nou, după cîteva luni,

să nu mă 
cu mine și 
cu care îmi

pantofii cu cuie. Și ca 
sperii, iată, mi-am adus 
rachetele de badminton, 
agrementez în ultima vreme ședin
țele zilnice de antrenament.

— Spune-mi, te rog, Carol Cor- 
bu, cum reziști tentației de a sări ?

— Ca și călătorul care, însetat de

„în sfîrșit, de azi incepind. 
tofii cu cuie mă vor însoți iar 

nic la antrenament

SA NE CUNOAȘTEM ADVERSARELE 
ÎN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI'* LA POLO

arșiță, ajunge la o fintină și. con- 
statind că e secată, este obligat să 
plece mai departe, convins însă că 
va ajunge undeva, cîndva, la un 
izvor...

— Totuși, cînd crezi că ai să re- 
iei săriturile ?

— In nici un caz ihaintt de mij
locul lunii august 1

— Cum vei reuși atunci să fii apt 
pentru un asemenea concurs de an
vergură ca cel al Spartachiadei 
vară a armatelor prietene de la 
ceputul lunii septembrie, unde 
anunțat că vei participa, alături 
ceilalți sportivi de la Steaua ?

— Singurul lucru care mă intere
sează este ca atunci să fiu apt din 
punct de vedere fizic. Și in acest 
sens orice pronostic mi se pare 
acum a fi încă hazardat. Ce să mai 
vorbim atunci de pregătirea speci
fică ? De altfel, nici n-am fost în
trebat asupra acestei eventualități, 
înainte de a fi anunțată participa
rea mea ia respectivul concurs. Este 
cert că la marile competiții ale lu
nii următoare: Cupa Europei. Uni
versiada și Jocurile Balcanice, nu 
voi participa, deși, sincer să fiu șl 
fără falsă modestie, la ultimele două 
as fi putut lua un loc fruntaș chiar 
cu o singură săritură... Dar și a- 
ceasta trebuie pregătită, acum, ca o 
floare de seră.

— Spune-mi drept, Carol Gorbu, 
te-ai gîndit vreun moment în aceas
tă perioadă grea pentru tine. că 
s-ar putea să fii obligat să abando
nezi atletismul ?

— Ett din fire Sint circumspect, 
calculai chiar. Nu. nu. nu-i de vină 
doar meseria de matematician. Așa 
incit la un moment dat am pus in 
cintar și această alternativă nefastă. 

Mă ingrozea, insă, doar gindul că 
am început atletismul prea tirfiu 
pentru a putea culege tot ce cred că 
merit să obțin prin muncă și ta
lent; mult, puțiri, atita cit am. Vreau 
Să mai spun că in tot acest interval 
în care sănătatea precară mă ținea 
departe de stadion, am fost încon
jurat de grijă, la propriu și Ia figu
rat. beneficiind de tot ce mi-a fost 
necesar pentru a căuta șansele de 
a reveni in performanță. Am pri
mit și scrisori de încurajare, uncie 
chiar de la persoane necunoscuta, 
cum a fost cca prin intermediul 
ziarului dv.. de ta o femeie în vîr- 
Stă din Ardeal, eâre-mi relata cum 
s-a vindecat cineva din familia sa. 
avind un diagnostic similar cu al 
meu. propunindu-mi el.iar s-o vizi
tez pentru amănunte. Vedeți, deci, 
că tonusul moral nu mi-a lipsit.

Finiș spectaculos în finala probei de K 2 — 1 000 ni. In prim plan reprezentanții țării noastre Ion Dragulschi și 
Erast Pavel, ciștigătorii cursei. Foto: Dragoș NEAGU

Astăzi echipele Olandei și Poloniei

de 
în- 
s-a
de 0 PROMISIUNE PENTRU „MONDIALE"

Desfășurate sîmbătă și duminică, 
întrecerile „Regatei internaționale 
Snagov» la caiac-canoe au fost în
cununate cu o reușită deplină, atît 
în privința nivelului vâloric al 
curselor și al interesului manifestat 
de antrenorii și sportivii celor 13 
țâri aliniaie la startul competiției, 
cit și din punct de vedere organi
zatoric (balizajul pistei — excelent, 
starturi foarte bune, festivități de 
premiere pitorești etc.).

Acum, la puțin timp după înche
ierea palpitantelor curse, ne-am 
propus să răsfoim carnetul nostru 
cu însemnări făcute pe parcursul 
întrecerilor, încercind să desprin
dem cîteva dintre aspectele care au 
caracterizat această mare regată in
ternaționalii. Și. de la început, vom 
sublinia că ediția 1973 a „Regatei 
Snagov" a constituit — pentru țările 
prezente la competiție — un ultim 
și edificator test înaintea campio
natelor mondiale, programate nu 
peste multă vreme la Tampere.

După cum se știe, reprezentanții 
României 
dată, o 
obținînd 
probe și 
printre 
puternica garnitură a R.D. Germa
ne. aceeași cate reușise acum cîtva 
timo. la „Regata Neubrandenburg1', 
să se claseze în aproape fiecare 
finală înaintea caiaciștilor și canoiș
tilor noștri ! Iată de ce credem că 
întregul colectiv care se ocupă de 
pregătirile echipelor României me
rită felicitări. Colectivul este edndus 
da antrenorul federal, prof. Cornelii! 
Birsănescu ; antrenorul emerit prof. 
Nicolae Navasârt, împreună cu 
maestrul emerit al sportului, prof. 
Aurel Verriescu, ocupîndu-se de ca- 
iaciști. prof. Octavian Mercurian — 
de canoiști. iar anttenoarea Maria 
Navasart — de caiaciste. Alături de 
ei se află medicul lotului, dr. Ion 
Arienescii. permanent sprijin al an
trenorilor și sport

Să vedem, însă, care au fost cei 
mai buni sportivi ai noștri în aceas
tă competiție.

în capul listei sâ impune a fi si
tuat maestrul emerit al Sportului- 
Ivan Patzâichin. rnUltiplu campion 
olimpic, mondial și european. Vă
dind o formă ascendentă pe măsură

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

• Buna comportare a caiaciștilor și
canoiștilor români in „Regata Snagov“:

de la start au lipsit cițiva pretendenți
la titlurile mondiale

CONCURS

au realizat, de această 
remarcabilă performanță, 
victoria în 16 din cele 18 
nu trebuie să. uităm că, 

echipele adverse s-a aflat

ce se apropie campionatele lumii, 
Patzaichin .și-a dbminat copios toți 
adversarii, cîștigînd comod nu nu
mai finalele, dar și seriile în care 
a concurat. Antrenorul său, prof. 
Octavian Mercuriali, he spunea că 
este foarte mulțumit de progresul 
substanțial înregistrat de Patzaichin 
în ultima perioadă și că speră ca, 
în răstimpul scurt rămas pînă la 
C.M., omul nr. 1 ăl echipei să atin
gă forma maximă, cu atît mai mult 
cu cît este aproape sigur că el va 
concura și la 1000 și la 500 m.

O adevărată revelație a canoei de 
Simplu a fost tînărul Gfîgore Deni
sov, autentic talent sportiv cu certe 
perspective de progres ; el a impre
sionat prin calitățile de care dispu
ne, prin dîrzenia și ambiția cu care 
și-a apărat șansele în fiecare cursă, 
chiar și atunci cînd lupta direct cu 
Patzaichin.

Lă canbe-dublu, experimentatul

Una din cele mai incomode ad
versare ale naționalei române de 
polo în ultimii ani a fost reprezen
tativa Olandei, o formație pe care 
o vom putea urmări în marele 
turneu internațional „Cupa orașului 
Buctirești11. Clasată pe locul VII lă 
ultimul turneu olimpic, selecționata 
„țării lalelelor11 a dovedit, mai ales 
îh acest sezon, un remarcabil salt 
calitativ tare îi conferă o poziție 
printre fruntașele polo-ului mon
dial.

în 1973, selecționata olandeză a 
susținut cel mai mare număr de 
meciuri internaționale (18), cîștigînd 
8 partide, pierzînd 6, celelalte 4 
încheindu-le cu rezultate egale. Ea 
a cîștigat două turnee de amploare 
— ce 6 drept, ambele pe teren pro
priu (la Kampen în luna martie și 
la Utrecht în luna mai) — și s-a 
clasat pe locul V în „Trofeul Hun- 
garia“ desfășurat la Pescara (Italia). 
Iată și rezultatele sale :

3—2 cu Suedia, 5—0 cu Anglia, 
4—3 cu Italia, 6—5 cu Spania, 
cu 
cu 
cu 
cu 
cu

mos debut : 7—6 cu Austria și 5—3 
cu Grecia, dar apoi au pierdut la 
mare luptă în fața Bulgariei (2—1), 
Angliei (8—9) și Suediei (6—7), cla- 
sîndu-se pe locul IV.

Iată și palmaresul întîlnirilor 
ROMÂNIA — POLONIA care ne 
este favorabil : 18 17 1 0 113—29.
Oaspeții au evoluat, ultima dată. în 
Capitală la 29 septembrie 1962, cînd 
au pierdut cu 1—6.

IOTUL ECHIPEI ROMÂNIEI 
PENTRU „CUPA ORAȘULUI 

BUCUREȘTI"

2-
3— 6
2—2
4— 6
3—3

.9

R.F. Germania la Kampeil ; 
iugoslavia, 1—4 cu Ungaria, 
R.F. Germania la Belgrad ; 
Italia, 2—7 cu Iugoslavia, 
R.F. Germania, 2—3 cu România 

și 1—5 cu Ungaria la PesCara ; 5—4 
și 6—3 cu Iugoslavia la Ijsselstein 
(Olanda) : 2—2 cu R.F. Germania, 
4—3 cu România și 4—3 cu Iugo
slavia la Utrecht.

Punctele forte ale acestei echipe 
au fost, în ultima vreme, portarul 
Evert Kroon; uimitor prin reflexele 
sale și jucătorii Jan Veer, Wiin 
lîermsen, Ton Schmidt, Gijs Stro- 
boer, excelenți înotători, care șutea- 
ză foarte 
După J.O. 
olandezilor 
niefi, fiind introduși 
talentați ca ? ’
Reedijk și SpijkCr.

Palmaresul meciurilor ROMAN’A 
— OLANDA ne este favorabil : 
17 9 2 6 69—60. în ultimii trei ani, 
însă, olandezii au cîștigat patru din 
cele șapte partide directe, românii 
una singură, două întîlniri închein- 
du-se cu rezultate egale.

Selecționata Poloniei poate fi con
siderată în mod normal în rîndurile 
celui de al doilea eșâlbti valoric ăl 
polo-ului. Ea a reapărut anul acesta 
în competițiile internaționale, după 
o înfrîngere (10—13) în fața R. D. 
Germane și un scor egal (7—7), ob
ținut în fdța Cehoslovaciei, la tur
neul de calificare pentru C.RÎ. de 
la Ilvar. Polonezii au avut un fru-

Antrenorii A. Grinfescu și Al. S.-abo 
vor folosi în cadrul turneului doar 
11 jucători din lotul de 14 pe care 
l-au pregătit pentru „Cupa orașului 
București" :

Șerban HLIBER (Dinamo) 85 de or: 
internațional, Cornel FRAȚILA (Di
namo) 69 și Florin SLAVEI (Rapid) 
35 — portari :

Gheorghe ZAMFlRESCU (Dinamo) 
149 ori internațional — 129 de goluri 
marcate in echipa Mațională. Corne! 
RUSU (Rapid) 102—69, Dan FRÎNCl’ 
(Dinamo) 21—7, Adrian NASTAS1L’ 
(Dinamo) 45—13. Dinu POPESCU (Di
namo) 72—45. Radu LAZÂR (Dinamo) 
65—41, Claudiu RUSU (Voința Cluj) 
65—57. Viorel RUS (Dinamo) 42—2S, 
Adrian SCHERVAN (Rapid) 11—3. 
Ilie SLAVEI (Rapid) 11—1 si Liviu 
RĂDUCANU (C.Ș. Școlarul) 8-7.

PROGRAMUL COMPETIȚIEI

bine din orice poziție, 
de la Munchen „7“-le 
a suferit cîteva rema

in lot tineri 
Ketelaar, Landeweer,

MIERCURI : ora
Olanda ; ora 18,30 :____ ..
— ROMANIA ; ora 19,30 : P 
Ungaria ;

JOI : ora 17.30 : Polonia - 
nia juniori ; ora 18,30 : OLANDA 
ROMÂNIA ; ora 19,30 : Ungaria 
Spahia :

VINERI : ora 17.30 : Olanda — Po
lonia ; ora 18.30 : ROMÂNIA — SPA
NIA ; ora 19.30 : Ungaria — Român.a 
juniori :

SÎMBATă : ora 17.30 : România i.i- 
niori — Spania : ora 18,30 : ROMÂ
NIA — POLONIA ; ora 19,30: Unga
ria — Olanda ;

DUMINICA : i
România juniori ;
Soania ; ora 12
GARIA.

17.30 : Spania 
ROMANIA juniori

ora 10 : Olanda — 
; ora 11 : Polonia — 

ROMÂNIA — IX-

ARBITRII TURNEULUI
invitat la turneul 
începe miercuri în

F.R. Natatie a 
internațional ce
Capitală trei cunoscuți arbitri inter
naționali : John Felix (S.U.A.). Apos- 
tolos Tsantas (Grecia) și Nicola Exe- 
rov (Bulgaria). Aceștia vor fi secon
dați de un corp de oficiali ales din 
rîndul celor mai buni cavaleri ai flu
ierului din țară.

REUNIUNE HIPICĂ MODESTĂ
Reuniunea de duminică n-a stîr- 

nit, prea multă animație în incinta 
publică, astfel că spectatorii au avut 
posibilitatea să ventileze Un larg 
schimb de opinii în legătură cu... 
Derby-ul de duminică, care se a- 
nunță pasionant.

Pe pistă, însă, lucrurile au stat 
mult mai bine, căci probele au ge
nerat tin spectacol frumos. Din an
samblul rezultatelor s-a impus Pre
miul Floreasca — ca o comemorare 
..post mortem'1 al celui dintîi hipo
drom al curselor moderne de trap '. 
— în care Habar — deși alergat 
excesiv — a găsit totuși resurse și 
a înscris cea mai bună valoare din 
carieră. în rest, un dublu succes 
al antrenorului Toderaș, ambele 
victorii fiind opera driverului Ona
che. O ultimă remarcă : unii driveri 
folosesc în locul bicelor regulamen
tare improvizații din crengi ! Nu 
sînf bice la magazin hipodromului? 
B-zeitate tehnice: Cursa I: Rado- 
vana (S. Onache) 46, Robson simplu

INTERNATIONAL
DE CAIAC CANOEcuplu Gheorghe Danilov-Gheorghe 

Shnioiiov și-a dovedit din nou va
loarea. obținînd victoria atît în pro
ba olimpică, cît și în cea de viteză. 
O remarcă se cuvine a fi acordată, 
însă, și tînărului echipaj Vasile Ser- 
ghei-Gheorghe Munteanu care a do
vedit posibilități deosebite, atît în 
proba olimpică (unde au ocupat 
locul secund), cît și, mai ales. în 
cursa de fond, unde a obținut o 
neașteptată și prețioasă victorie.

Printre tinerii canoiști care au 
dat satisfacție în „Regata Snagov11 
se mai află Petrică Marcov și Ivan 
Lisov.

Caiacul feminin ne-a adus și el 
multe satisfacții la această compe
tiție. în primiil rînd caiacul de 2 
(V. Dumitru-M. Nichiforov) și, apoi, 
echipajul de 
ca Dumitru, 
ria Cosma și 
într-o formă 
s-a văzut clar în ziua a doua a în
trecerilor, cînd elevele antrenoarei 
Maria Navasart au obținut o victo
rie fără drept de apel. Nu putem 
omite, însă, faptul că una dintre 
cele două înfrîngeri suferite de 
echipele României în această com
petiție a fost consemnată în finala 
probei olimpice de simplu, unde 
nici tînăra Maria Cosma, nici ex
perimentata Maria Nichiforov n-au 
putut face față finișului puternic al 
sportivei Petra Borzym din R. D. 
Germană. Este necesară o sporire a 
pregătirilor pentru finalurile de 
cursă. Odată pus la punct și acest 
amănunt. — deloc neglijabil — cre
dem că șansele „simplistelor11 
noastre cresc considerabil și în a- 
ceastă probă.

în sfîrșit, caiacul masculin. El 
ne-a prilejuit o serie de înăemnări 
îmbucurătoare, chiar dacă inegala
bilul Aurel Vernescu a trecut acum 
din barcă pe... ponton, în postura 
de antrenor ! O primă remarcă 
Vom acorda tînărului Ion Dragul- 
schi. care dispune de 0 uriașă re
zervă de forțe deși fizicul său e 
mai puțin impresionant decît cel al 
adversarilor împotriva cărora luptă. 
Dragulschi a făcut în cele două zile 
de concurs o demonstrație de re
zistență .și vitalitate, el participînd 
la nu mai puțin de patru finale, pe 
care le-a încheiat cu trei victorii și 
un loc secund, ceea ce reprezintă o 
notabilă performanță. Apoi, alături 
de Dragulschi, trebuie să-1 remar
căm și pe coechipierul său Erast 
Pavei, la fel de dîrz și de talentat.

Notînd și evoluția foarte bună a 
echipajului de K 4 — Atanase Sciol- 
nic, Vasile Simiocenco, Costel Coș- 
niță și Cuprian Macarenco —, com
portarea promițătoare a lui Mihai 
Zafiu și, din nou, Cuprian Macaren
co, să vedem acum ce concluzii se 
desprind din rezultatele înregistra
te de caiaciștii și canoiștii români 
la această ediție a „Regatei Sna
gov11.

— Ca ultim test înaintea partici
pării la campionatele mondiale, 
competiția a dat satisfacție, dove
dind că majoritatea componenților 
lotului dețin o formă bună, ce poale 
fi crescută în perioada următoare ;

— S-au impus atenției specialiști
lor o serie de sportivi tineri care, 
prin evoluția lor, și-au asigurat 
prezența in loturile reprezentative 
ce vor face deplasarea la Tampere ;

— Rezultatele înregistrate au fost 
bune, dar nu trebuie să uităm că 
la întreceri au lipsit, totuși, cițiva 
sportivi reputați din C.R.S.S., Un
garia și din țările nordice ;

— Pentru perioada următoare 
programul de pregătire trebuie să 
urmeze o curbă ascendentă în pri
vința ritmului și intensității antre
namentelor.

unei compe- 
combinata 

clubul buL-

trebuie să 
competiție, 

prins

K 4 alcătuit din Viori- 
Maria Nichiforov, Ma- 
Maria Ivanov care este 
deosebită. Acest lucru

Horia ALEXANDRESCU

■enoi

Pcul SLAVESCU

Confidentele unui mare

D* ccm

douâ atribute

BASCnETBOXULUI
Gheorghe ȘTEFANESCU

OLTENESC11

Antrenorul sovietic Evgheni Nikitin 
(Constructorul)

Ice care le are. An 
un bur 
lie să i anumitcorectează poziția Sil vanei Suciu 

Foto : VASILE BAGEAC

.............     _ de 
patinaj a mai multoT cluburi bucureștene 
și trebuie să mărturisesc că am rămas 
plăcut impresionat de seriozitatea cu

„SEMICENTENARUL

patinaj artistic...
care se lucrează. La clubul sportiv con
structorul, de pildă, planul de pregătire 
al antrenorului Gheorghe Roncea nu 
este mult diferit de planurile întocmite 
de noi pentru etapa actuală. La Con
structorul se lucrează mult și cu pati
nele cu rotile, iar eu sint un adept În
flăcărat al utilizării lor, in perioada de odihna a... gheții.

— Pinâ in 19SO—195S patinajul artistic 
în Uniunea Sovietică era mai puțin re
prezentat pe plan internațional. Cum se 
explică succesiunea de succese care a urinat.

— In Uniunea Șovietțcă patinajul are 
vechi tradiții. înainte de 1950 nu s-a patinat insă la nivel de podium european 
sau mondial. Pînă In jurul datei amin
tite la noi a înflorit și s-a dezvoltat pa
tinajul de mase. Succesiunea la care vă referiți a intervenit ca urmare a dorin
ței cîtorva sportivi de a ridica patinajul sovietic la valoarea sa potențială. S-a muncit fără preget, iar sportivii, 
anonimi pinâ mai ieri au devenit, prin 
emin.enții lor elevi, antrenor; celebri.— Dacă nu este o indiscreție, dv. de 
pildă, cum ați devenit antrenor ?

— Mama mea. Nina Sergheeva Nikitina a fost patinatoare. In 1947 și 1948, 
campioană unională la perechi. Ea m-a 
învățat să patinez, iar patinele și gheața 
m-au pasionat. Și totuși, ca sportiv 
n-am făcut niciodată lucruri excepțio
nale. Țineam ochii închiși 
iam in minte fel de fel de 
sărituri, combinații de pași, 
execut ce-mi imaginam tmi 
Altora însă, transmițindu-le 
mele aveam satisfacția trai 
pai , - . __ _______țit chemarea pentru antrenorst.

șl constru- 
figuri, de 
Dar ca șă era dificil. _ „fanteziile" 

aveam satisfacția de a le vedea 
spuse pe gheață. Mă bucuram de 
?ă le-aș fi executat eu. Așa am sim- -------- meserie 
?are am îmbrățișat-o cu o pasiune 
lennaginat.
Este ușor sâ fii antrenor ? 
La pat: larte greu,
inefti o ă de cahtâ

diferite

pOS

De cîteva zile, patinajul românesc îl 
are oaspete pe cunoscutul antrenor so
vietic Evgheni Nikitin. Este vorba de antrenorul care l-a pregătit pe Serghei 
Cetveruhin. sportiv de talie mondială, 
ale cărui excelente evoluții, la campio^ natele europene și mondiale de patinaj 
am avut prilejul să le urmărim pe mi
cile ecrane ale televizoarelor.

Evgheni Nikitin are S» de ani, dar Pă
rui ii este încărunțit. Are doi copii: o 
fetită de 11 ani. pasionată de pictura și 
un băiețel de cinci luni. căruia nu-i 
place laptele... Evgheni Nikitin nu este un om prea volubil. Cind insă, discuția

alunecă spre patinaj atunci, lucrurile 
se schimbă.

— După cite știm sinteți pentru prima 
oară in România, iar faptul ii datorați, 
bineînțeles, patinajului X-ati fi prefe
rat ca vizita dv. să fi avut loc pe un 
timp ceva mai răcoros?

— Am fost delegat de către federația unională de patinaj să vin la dv. 
pentru un schimb de experiență cu 
colegii români. Vestea acestei deplasări am primit-o la Erevan unde, aiă- 
turi de alți antrenori ai noștri tocmai 
începusem pregătirea noului sezon, cu 
un lot de 32 de fete și băieți. Cele mai 
bune elemente care țintesc un loc de 
frunte la unionalele de patinaj sau ia concursurile internaționale, în probele 
individuale. Vedeți, deci, că pentru 
antrenamentul în patinaj căldura nu reprezintă un impediment. De altfel și aici 
la dv. se lucrează intens acum, vara.

— Este o afirmație amabilă ?
— Nicidecum. Am vizitaț secțiile

— Ultimele explicați *
— Crea* iueo 

de sârituri. sâ alcati 
care îa-tezla sâ-și p tru a se exclude rr.ono: 
nințâ. continuu, patinaj-, 
fanatic lnseamnâ sâ iubești 
re sportul câruia te-a: ded: 
trenor de patina* nu trebuie 
deascâ ’a cine știe ce avanta.e ale. Daeâ cineva _rrr.â-este astfel d 
cruri, său dacă iși preeepețe 
râmlne un antrenor obscur, 
că de multe ori .trec z-.le sau 
tămini și nu ajuna aă-mi v deși îmi iubesc mult soția și cs 
ales o profesiune c -ți dâte odihnești. Vara. pe—.ane
bule sâ lucrezi, 
mi-ar propune ! 
ofertndu-mi o i 
zăioare avantaji 
Pentru patinaj, 
fanatic.

5, ordinea 67 ; cursa a II-a : Aroma 
(M. Ștefănescu) 40, 2, Jet simplu 6, 
event 41, ordinea 39 ; cursa a IlI-ă: 
Rost (Tr. Marinescu) 35.9, Copila 
simplu 5. event 45, ordinea 26 ; 
cursa a TV-a : Hipoderm (N. Sandu) 
34, Busuioc simplu 6, event 168, or
dinea 82 ; cursa a V-a : Ornic (G. 
Avram) 
vent 49, 
închlă ;
Onache) 
vent iS, ______ , .
827 ; cursa a Vil-a : Habar (Tr. Di
nu) 25,4 Secol, Hectar simplu 9. 
event 23, ordinea 478, ordinea triplă 
480 cursa a VIII-a : Komișel (I. 
Oană) 29,7. Jeleu simplu 4. event 22. 
ordinea 30, triplucîștigător 106 ; 
cursa a IX-a : Ripensia (Fi. Pașcă) 
43.2, Jungla simplu 23, event 154, 
ordinea 514. Pariul austriac s-a ri
dicat la suma de lei 17 327, și s-a 
închis.

31.3. Panama simplu 8. e- 
ordinea 56, triplucîștigător 

cursa a Vl-a : Datina (S.
27.3, Begonia simplu 4. e- 
ordinea 9, triplucîștigător

Niddy DUMITRESCU

Sîmbătă și duminică la Craiova a a- vut loc ..Aniversarea semicente
narului boxului oltenesc*. La această 
manifestate au fost prezenți membri ai federației de specialitate, invitați de 
onoare, precum și foste glorii ale boxu
lui oltean ca llie 51îhăiieanu. Anton Osca, Gheorghe Lungu, Cristian Panai- 
tescu. Marin Gașpar. Nicolae Gîju, Flo- 
rea Pătrașcu și alții. S-au schimbat 
impresii, s-au evocat meciuri de demult. 
Tovarășul Marih Năstasie, prim vicepre
ședinte al Consiliului municipal Craio
va, a înmînat sărbătoriților diplome, 
plachete și albumul festiv al ..Semi
centenarului boxului oltenesc* . Pentru a cinsti evenimentul, pe Stadionul Tinere
tului au avut loc gale de box la care au participat cei mai buni tineri pugi- 
liști al țârii, care se pregătesc pentru a- 
propiata întîlilire cu echipa similară a 
S.U.A. și pentru participarea la Turneul speranțelor olimpice. Au fost prezenți 
peste 50 de sportivi, care au făcut mul
tă risipă de energie pentru a intra în vederile selecționerilor. Partidele (unele) 
au fost de un nivel tehnic corespunză
tor. Pe parcursul celor două zile de în
trecere s-au evidențiat cîteva elemente 
valoroase dintre care amintim pe N. Robii (Brăila). C. Hajnal (Salnnta). N. Tru- 
ță (București), îl. Ghiță (Craiova), M. 
Simion (București) ele,

„Cupa Institutului de construcții*1 la tenisTOMA OVICI ÎNVINGĂTOR
Ultima finală din cadrul con

cursului dotat cu „Cupa Institutu
lui de construcții11 s-a disputat în
tre Toma Ovici (Progresul) și Vio
rel Marcu (Dinamo). Dinamovistul 
ia un start bun și reușește să con
ducă cu 3—1. dar Ovici se orien
tează tactic și începe să-și macine 
adversarul cu o gamă variată de 
lovituri, fapt care-i aduce victoria 
în primul se; cu 6—3. Setul al doi
lea revine și mai detașat lui Ovici: 
6—1. Ca în ultimul, jocul să nu 
mai aibă istoric, pînă la 5—0, cînd 
Marcu are o revenire care 
crCtizează prin

se con- 
cî.știgarea a două 

ghemuri ; partida ia sfîrșit însă cu 
scorul de 6—2 în favoarea lui T.

Oriei. O finală de trei seturi care 
a durat numai 70 de minute.

Viorel Mârcu a rămas același ju
cător tenace și foarte mobil dar 
căruia îi lipsește o lovitură decisi
vă. Recapitulăm ciștigătorii probe
lor : simplu fete — Florența Mihai 
(Dinamo), dubltt băieți — T. Oriei 
tProgresul), B. Almăjean (Dinamo); 
dublu fete — Mariana Simionescu, 
Florența Mihai (Dinamo).

Trebuie menționată -Și buna or
ganizare a acestui concurs, precum 
și starea excepțională a terenuri
lor. Toate laudele 
rul Alex Bardan, 
C.S.U. Construcții.

pentru antreno-
Șc. sp nr. 3 și

S. IONESCU

La finele săptămînii trecute, pis
tele de ăpă de la Snagov au găz
duit un interesant concurs de caiac- 
canoe. organizat de secția de spe
cialitate a C.N.U. întrecerile s-au 
desfășurat sub ferma 
titii bilaterale între 
C.N.U.—U.T. Arad .și 
gar Dunav Ruse.

De la bun început 
specificăm că această
aflată Ia prima ediție, a 
viață datorită pasionatului antre
nor bucureștean prof. Stavru Teo- 
ddtdt care, dispunînd de o bună 
garnitură feminină, cu numeroase 
elemente de perspectivă, s-a Ocupat 
aproape în exclusivitate de orga
nizarea și desfășurarea concursului.

VINERI, K 1 — 500 m (junioa
re) : 1. Doina Simion (CNU) 2:16,8; 
2. Liubca Vasilieva (Dunav Ruse) 
2:17,5 ; 3. Rodica Miiller (CNU) 
2:22,7 ; C 1 — 500 m (juniori) : 1. 
Gh. Titu (UTA) 2:28,6; 2. V. Ivanciv 
(Dunav Ruse) 2:37,5 ; K 1 
in (juniori) : 
1:51,4; 2. I. 
Cr. Stbiclu 
K 2 — 500 
Andrei — 
(C,NU) 
Rușița 
Doina 
(CNU) 
niori) : 
IUTA)
Ivan (UTA) 1:56,6 ; 3. M. Boris — 
Cr. Stoiciu (Dunav Ruse) 2:05,7 ; 
K 4 — 500 m (junioare): 
(D. Simion, A.
R. Mulbr) 1:57,8; 
2:00,2,
— 500 
Roșea, 
Dunav 
tev, Minev) 1:47,5 ; K 1 
(senioare): 1. Elena 
(CNU) 2:14,0, 2. V. Pascariu (CNU) 

(Dunav Ruse) 
ni (senioare) : 
Elena Anghe- 
2. Paula Ma- 

(CNU)

500
1. V. Borbandi (UTA) 
Stild (UTA) 1:57,7; 3. 
(Dtlnav Ruse) 2:08,1 ; 
m (junioare) : 1. Stela 

Valentina Pascariu 
2:66,5; 2. L. Vasilieva — 
(Dunav Ruse) 2:08.3 :

Simion — Aurelia Coman 
2:12.2; K 2 —'500 m (ju-
1. V. Borbandi — I. Sold 
1:54,0 ; 2. A. Ivan — Gh.

P.
9

1. CNU 
Coman, S. Andrei, 

2. Dunav Ruse 
3. Dunav Ruse 2:66,3 ; K 4 
hi (juniori) : 1. UTA (Ivan, 
Moise, Gh. Ivan) 1:42,0 : 2. 
Ruse (Hristov, Marcov, Bo-

— 500 m
Constantin

2:22,0, 3. P. Lușca 
2:24,7 ; K 2 — 500 
1. Venera Petre — 
lescu (CNU) 2:00,1 ;
rioara — Stela Ionescu
2:05.5 • 3. R. Petcova — L. Vasilie
va (Dunav Ruse) 2:11,3; C 3 — 500 
m (juniori): 1. P. Mihai — M. Mar
cov (UTA) 2:01,8 ; 2. G. Valeriov— 
S. Ivan (Dunav Ruse)
— 500 m (senioare) : 
Petre, M. Pândele, S. 
Anghelescu) 1:50,8 ; 2.
3. Dunav Ruse 2:03,0.

SÎMBATA, K l — 1 000 m (juni
oare) : 
5:03,0 ; 
5:05,6;
C 1 —

2:09.5: K 1 
1. CNU (V.
Ionescu. E.

CNU 1:53,6 ;

1. V. Libca (Dunav Ruse)
2. V. Pascariu (CNU)

3. S. Andrei (CNU) 5:05,7;
1 009 m (juniori): 1. Gheor- 

ghe Titu (UTA) 5:17,0 ; 2. I. Ghior-
ghi (Dunav Ruse) 5:29,0 ; K 1 — 
1 000 m 1. A. Ivan (UTA) 4:19.7;
2. I. Szekely (UTA) 4:28.8; 3. Cr. 
Stoiciu (Dunav Ruse) 4:29,1 ; K 2 
1 000 m (junioare): 1. S. Andrei— 
V. Pascariu (CNU) 4:37,8; 2. D. Ian- 
ca—M. Uiev (Dunav Ruse) 4:41,0 ;
3. D. Simion—A. Coman (CNU) 
4:48.7 ; O 2 — 1000 m (juniori) : 
1. P. Marcov—P. Mihai (UTA) 
4T9,0 ; 2. G. Valeriov—I. Rașchin 
(Dunav Ruse) 4:42,0 ; K 2 — 1 000 
ir. (juniori): 1. I. Sold—M. Roșea 
(UTA) 4:01.0 : 2. Dunav Ruse 4:07.0; 
3. Dunav Ruse 4:22,5 ; K 4 — 1090 
m (senioare) : 1. CNU 4:07,0 ; 2. 
Dunav Ruse 4:23,0 ; 3. Dunav Ruse 
4:23.1. Clasamentul general. Fete : 
CNU — 60 p, Dunav Ruse 36 p; 
băieți: UTA 64 p, Dunav Ruse 
35 p.

: TOATE SPBRTUBilt l
din Lunca i de-a doua i campiona- 

, juniori și 
tătorii reȘi- 
Ivi de la au fost ob- 

AstfeL în oar Wetter- 
sec de pro- 

fost cro- 10.5. Alte Oprițescu 
W m U” , 100 m 
1 100 m

zilei de astăzi 
ațional de sc- I—16 iulie, va 
iternațional ce 

La Messina -----Ecaierina
Demetrescu. Sutana Szabados, 
Gușiu, Gabriela Nicola-Bosco.
Sutiman. Angelica Tita, Clara

fltâ’.i». Au Savu, Anca 
Ileana 

Dorina 
...______ __ , ___  Szabo,

Viorica Bxlai. fugeaia Salcu. Tatiana Râ- 
dulescu și Rodiră Goian. care sint înso
ți-.e de antrenorii ăigismnnd Ferencz și 
Ioan NicoUu. La acest turneu și-au anun
ța: participarea echipele iugoslaviei, ungarie:. Poloniei. Italiei A si italiei B- 

LOTUL NATIONAL de tineret, care 
află in pregătiri la Poiana Brașov, 
susține in perioada 2ft—3â iulie, ci- 

a întîlniri la Tirana. Skodra și Dur
ii compania echipei naționale a Albaniei. precum șl cu formația de tineret. Antrenorii lotului V. Geleriu și P. 

Vâslii u au la dispoziție printre alții pe Scutaru. Moisescu, Barna. Spînu. Bra- 
boveanu și A. Molnar. a ÎN ZILELE 
de 15 și 17 iulie, la P. Neamț, va avea 
loc dubla întllnire dintre echipele de juniori ale României și Cehoslovaciei. 
Aceste confruntări fac parte din programul de pregătire al lotului nostru 
care. în perioada £—1* august, va 
parte la Campionatul Balcanic, ce 
avea loc la Botevgrad (Bulgaria).

se va

lua 
va

imCICLISM Miercuri va părăsi tara _grup de patru cicliști cari vor participa 
la Întrecerile de fond ale ..Cupei prie
tenia" ce vor avea loc In Ungaria, vor face deplasarea Nicolae Frunză, con
stantin Vizitiu. Aurel Ciobanu sl Adrian 
loaeșcu, tasoțip de antf-?pvriu Mihal Si-

mion. Competiția cuprinde două probe. 
In ziira de 13 iulie cicliștii vor participa 
in proba de 80 km contra-timp pe echipe. iar duminică 15 iulie, la o probă d® 
fond, pe circuit, pe distanța de 120 kni. 
• IN ȚARĂ, cicliștii fondiști vor parti
cipa vineri, sîmbătă și duminică la tra- 
d-.ționaia alergare dotată cu „Cupa CI- 
BO;‘. După cum se știe această competiție este organizată la Brașov și reu
nește in probe speciale pe cei mai buni 
juniori ai țârii, pe seniori, precum și pe fostele glorii ale ciclismului românesc. 
Această ultimă probă este una dintre cele mai disputate alergări, fapt pentru 
care, în fiecare an. este urmărită cu 
mult interes de către cicliștii tineri.

VOLEI. A fost stabilit programul 
celei de a Xl-a ediții a competiției in
ternaționale, dotată cu „Trofeul Tomis“, rezervată echipelor feminine, care va 
avea loc la constanța, între 24 șl 29 iulie. 
Partidele se vor desfășura după cum urmează: marți, 24 iulie, ora 17: Polonia
— Cehoslovacia. Ungaria — Bulgaria; 
miercuri. 25 iulie, ora 16: ROMÂNIA — POLON’LA. Cehoslovacia — Ungaria, ja
ponia — Bulgaria; joi, 26 iulie, ora 16: 
UNGARIA — ROMANIA, Polonia — Ja- 
oo.nia. Bulgaria — Cehoslovacia: vineri, *7 iulie, ora 16: ROMÂNIA — BULGA
RIA. Polonia — Ungaria, Japonia — Cehoslovacia; sîmbătă, 28 iulie, ora 10: Un- 
caria — Japonia ora 16: CEHOSLOVA
CIA — ROMÂNIA, Bulgaria — Polonia; duminică, 29 iulie, ora 10: JAPONIA
— ROMÂNIA • LA GALAȚI s-a 
desfășurat dubla întîlnire dintro echipele feminine Politehnica Galați și Vo-

/ Iov Șumen (Bulgaria), în ambele parti
de victoria a revenit jucătoarelor oas
pete cu 3—2.

AUTOMOBILISM. tn zilele de
14 și 15 iulie, la Sinaia, se va. desfă
șura 
tulul 
seul 
Cota 
este orele 15 și 18.30) antrenament cronome
trat, iar duminică 15 iulie (între orele 
9 și 13.30) concursul. Bineînțeles. în cele 
două zile circulația spre Cota 1400 va 
fi suspendată. înscrierile la această eta
pă a campionatului național de viteză se 
pot face pînă la data de 10 iulie Ia Se
diul A.C.R, din gue^vești str, Nicos Be, 
loianțș w. 274

cea de a doua etapă a campiona- 
național de viteză în coastă. Tra- 
ales este cel de pe drumul spre 
1400. iar programul

următorul : simbătă 14 iulie (intre
întrecerilor
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ACTUALITĂȚI CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR DE DIVIZIA A

Jlîif renornî Viorel Calin supraveghează îndeaproape pregătirile rugb' '..lor dir 3îr!ad
Fcto: Ion MIHAICA

SPORTUL CU BALONUL OVAL
ESTE CEL MAi ÎNDRĂCI LA BÎRLAD

în primul eșalon al rugby-ului ro
mânesc se află de mai mulți ani 
ș! echipa Rulmentul din Bîrlad, 
care, nu de puține ori, furnizează 
mari (și plăcute) surprize numero
șilor ei suporteri. învingind forma
ți; de veche tradiție.

Este, desigur, greu de explicat 
acest interesant fenomen : la Bir- 
lad, nu fotbalul a atins cote maxi
me, ci rugbj'-ul care, după unii 
specialiști, s-ar potrivi mai bine 
constituției și temperamentului 
nostru, al românilor...

Dincolo de orice explicații. însă, 
ni se pare îmbucurător faptul că 
Isirladul a devenit un centru rug- 
bvstic de prim ordin, o adevărată 
pspinieră nu numai pentru acest 
oraș, puternic industrializat, dar si 
pentru intreaga Moldovă. Peste 50 
de jucători formați pe terenurile 
birlădene activează în prima divi
zie a țârii. Dintre aceștia, frații 
Rășcanu, Postoiache, Bucos, Băr-

găunaș. Ștefan Cristei. Radu Iftî- 
niie. Spiraios au dever.:: r.jme c_ 
rezonanță în rugby-ul românesc. 
Printre rugoyștii care urmează 
cursurile universitare la Iași nu 
mai puțin de 13 sînt proven? i dia 
rezervorul de talente al Bîriadului. 
In fruntea lor se află Mihalașcu. 
Tops, Pascal etc. Iar echipa națio
nală și-a recrutat de aici pe «inii 
dintre cei mai buni rugbyștî ai ei: 
Rășcanu. Postoiache, Bucos, Bârzâ- 
unaș.

Care este temelia pe care s-a ri
dicat rugby-ul bîrlădean? Ea con
stă în dăruirea totală nu numai 
a jucătorilor, dar și a antrenori
lor care-i pregătesc cu multă serio
zitate și cu spirit de metodă (prin
tre ei. Viorel Călin). In plus, pen
tru ca „vîrfurile" piramidei să se 
afirme tot mai puternic, la baza 
acesteia se află un campionat local 
de juniori, cu patru echipe, pregă
tite de profesorii de educație fizică

Eugen Capră. C. Nedelcu și Luchîan 
Ctnriei.

Herent. Rulmentul Bîrlad și-a 
sârbă’ jblu jubileu : 16 ani
de prezență in Divizia A și două 
decenii de activitate. Prilej minu
nat de a priv;, cu ir.îndrie. în ur
mă. dar și de a pune noi jaloane 
p:-.trj r::tor. Dubla aniversare s-a 
bucurat și de o competiție special 
organ rată, eu participarea echipe
lor Rulmentul Bîrlad. Rulmentul 
Vaslui. Politehnica Iași. Gloria 
București si Precizia Săcele. în joc 
a fost pusă „Cupa Rulmentul", pen
tru cucerirea căreia s-au disputat 
meciuri cc bun nivel tehnic. în fi 
ral. Cupa a revenit sărbătoriților—

Acum. în zilele calde de rari 
Rulmentul a intrat într-o bineme
ritată vacanță. Sîntem siguri câ 
rugbyștîi bîrlădeni vor folosi aceste 
zile pentru a pregăti noi ’surprize 
plăcute pentru viitorul sezon.

FINALA ()CUPEI BALCANICE" 
— LA 19 SEPTEMBRIE Șl 5 

OCTOMBRIE
După cum se știe, pentru finala 

„Cupei Balcanice", ediția 1973, s-au 
calificat echipele A.S. Armata Tg. 
Mureș și Lokomotiv Sofia.

Primul meci se vă disputa la Tg. 
Mureș la data de 19 septembrie și 
va fi condus de un arbitru Jugoslav, 
ce urmează să fie desemnat.

Returul este programat pehtru 5 
octombrie, la Sofia.

RAPID A PLECAT IERI LA 
PREDEAL

Lotul echipei Rapid a plecat ieri 
la Predeal, unde va efectua un sta
giu de pregătire de două săptămîni. 
Antrenorul Macri ne spunea că fe
roviarii își vor stabili „cartierul ge
neral* în aceeași vilă cu jucătorii 
de la Sportul sthdențesc, care se 
află la Predeal de duminică seara.

CARPAJI BRAȘOV, GATA DE 
START

Proaspăta promovată în Divizia B. 
Carpați Brașov, iși va începe pregătirile 
lg 13 :.:t;e sub îndrumarea ăntrenoru- 

Sebastîan Sâvti. Antrenamentele se 
vor desfășura in localitate și la Țdrlun- 
geni, pe un teren cu un gazon excelent. 
De la i august antrenamentele se vor 
efectua pe stadionul propriu de lingă 
Uzina nr. 2, care in aceste zile se află 
in curs de amenajare. Lotul echipei nu 
va suporta modificări masive, excepție 
:â~md numai CHtrllâ. plecat să-și satis
facă stagiu! militar. Antrenorul S. Savu 
are la dispoziție următorii jucători: 
Smeu. (oi V'i'cti. Gilmeanu, Sloi, Dră
guț, Golai-.u. Iaddb, Adami, Bălan, Bera, 
Lăcătuș, Isăilă, Vilsan.

C. GBUIA-corespondent

SI Al ECHIPELOR DE TINERET-REZERVE
a

Ieri, la Centrul „23 August" din 
Capitală, a avut loO adunarea an
trenorilor de Divizia A și ai echipe
lor de tineret-rezetve în cadrul unei 
ședințe de lucru organizată de fe
derația română de fotbal.

în cadrul primului punct al ordi
ne! de zi, președintele Colegiului 
central al antrenorilor, Angelo Ni- 
culescu, a dat citire considerațiilor 
asupra desfășurării întrecerilor în 
campionatele respective.

Sintetizînd ediția 1972—1973 a cam
pionatului Diviziei A. referatul a 
arătat fă parametrii fotbalului mo
dern nu au fost atinși nici în ceea 
ce privește potentele fizice ale echi

pelor și nici în ceea ce privește des
fășurarea și organizarea acțiunilor de 
atac Și apărare. Scăderea nivelului 
general în sezonul de aurind în
cheiat, — a remarcat referentul — 
a apărut și mai evidentă în partea 
a doua a întrecerii.

Comparînd evoluțiile echipelor 
noastre cu nivelul fotbalului inter
național, s-a arătat că unele caracte
ristici ale fotbalului modern sînt 
jireâ puțin vizibile în jocul divizio
narelor A, din care cauză meciurile 
de bun nivel tehnic, dinamice, spec
taculoase (Dinamo — Rapid, Stea
gul roșu — Sportul studențesc, 
Steaua — Universitatea Craiova,

Un aspect din timpul consfătuirii de ieri

La încheierea campionatului Diviziei B

Petrolul — F.C. Argeș, Dinamo —< 
Steaua) au fost într-un număr in
suficient.

Indicațiile colegiului central de 
antrenori — prezentate în continuare
— s-au referit la : a) organizarea pe 
un plan superior a jocului; b) 
conținutul pregătirii de vară (îm
părțită în trei stadii ; de revenire
— 8—12 zile; de acumulare — 12—15 
zile ; de perfecționare -- 15—17 
zile); c) normele și probele do con
trol; d) atitudinea jucătorului fată 
de efortul cerut de fiecare joc, de 
intreaga competiție.

Pe marginea prezentării referate
lor și a indicațiilor tehnico-metodice 
au participat ]a discuții. în ordine, 
antrenorii Constantin Deliu (Univer
sitatea Craiova), Ion Nuniveiller (Di
namo). Fiorin Halagian (F.C. Ar
pei), Petre Radulescu (S.C. Bacău), 
Laurențiu Munteanu (C.F.R. Cluj), 
Gheorghe Constantin (Steaua). Nico- 
lae Prbca (Steagul roșu), Ematio'J 
Hasoti (F.C. Constanța). Toma Jnrcă 
(U.T.A).. A. Brassay (A.S.A. Tg. Mu
reș), Dumitru Macri (Rapid), Iosif 
Reinhardt (C.S.M. Reșița), Gheorghe 
Ola (Sp. studențesc). Silviu Avram 
(„U“ Cluj). Ion lonescu (Poli. Timi
șoara), C. Laurentitî (Poli. Tași), Oct. 
Popescu (Sp. studențesc), Constantin 
Oțet (Univ. Craiova).

Prezent la Ultima parte a consfă
tuirii, tov. Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., a vorbit antrenorilor des
pre „Factorii limitativi ai perfor
manței".

Ședința de lucru a luat sfîrșit cu 
referatul prezentat de antrenorul 
Constantin Teașcă, un referat- 
concluzii cu privire la cursul natio
nal al antrenorilor englezi desfășu
rat în perioada 23—29 iunie.

Nu putem încheia aceste rîndurî 
cu caracter informativ fără a aminti 
de absența totală a antrenorilor de 
la Petrolul și Jiul. Au lipsit, de a- 
semenea, și -antrenori principali ai 
echipelor divizionare A. Universita
tea Craiova, Sport Club Bacău și 
C.F.R. Cluj: Constantin Cernăianu, 
Constantin Rădulescu și dr. Constan
tin Rădulescu.

DOUĂ ClȘTIGĂTOARE (POLITEHNICA IAȘI Și POLITEHNICA TIMIȘOARA)
CU COMPORTĂRI IDENTICE

PRIMELE REZULTATE 
DIN „CUPA DE VARĂ“

ACTMTAȚ!! SPORTIVE DE MASA 1
Urmare din pag. 1)

gălniceanu) — iată numai cîțiva din
tre tinerii care s-au dovedit a fi — 
în probele respective — dotați cj 
deosebite calități, obținînd rezultate 
p-omițătoare.

NOI TERENURI DE SPORT
Primind un sprijin substanțial din 

partea conducerii I.C.M.J. Brăila (di

rector. Alex. Popescu — Craiova), a- 
sociația sportivă Constructorul a dat 
recent în folosință două terenuri de 
tenis, cu o tribună mobilă de circa 
500 de locuri. Vestea apariției co
chetului complex de tenis a bucurat 
nespus pe numeroșii iubitori ai a- 
cestui sport, în special fete si băieți 
de vlrsta școlară, care doresc să pă
trundă In_ tainele tocului cu ra hj-
ta. Prima serie, alcătuită din 30 de

eonii. a început lecțiile, sub îndru
marea instr torului Niculae Mirea. 
fost jucător de'categoria I.

VEȘTI DIN FETEȘTI

fotbal,
-radi

di'
din
fată

u:

LA „OLTUL"
(Urmare din pag. 1)

re. fetele vor să practice sportul, 
indiferent dacă joacă la „Citul* 
sau la „Voința*.

...Era trecut de ora prinzului 
cînd. între două schimburi, am stat 
de vorbă cu cîteva tinere munci
toare. S-au plîns că în timp ce bă
ieții pot juca popice, tenis de cîmp 
și de masă, ele sînt neglijate, acu- 
zînd de indiferență consiliul aso
ciației. într-adevăr. dacă ar exista 
mai mult interes în problema an
grenării elementului feminin în 
practicarea exercițiului fizic, s-ar 
găsi soluții pentru desfășurarea u- 
ntii program competițional ritmic

SF. GHEORGHE
și atractiv. Punind Ia punct (pentru 
câ nu este corespunzător întreținu
tă) baza sportivă de care disoune. 
<z s .2 ———* i x-f ■ .■
organizeze concursuri populare in 
aer liber. Dur lipsește inițiativa si. 
ca atare, activitatea sportivă re
zervată fetelor se rezumă doar ț* 
o echipă d- fotbal și, din cind ia 
ciad, la reuninni atletice. Deri. 
doar la două sporturi dtatr-o su
medenie de posibilități de a cnote- 
liza fetele amatoare de utscare. la 
startul unor întreceri recrea: V- ca
re să le reconforteze după orele de 
muncă. Acest lucru treble să-l 
înțeleagă și cert, tecul U.T C. ca si 
ceilalți factori cu at—bcuuin !~. 
viața sportivă a acestei fa - ~

p?!e
Gh.

au stabili
ara

asa i a dis30-
T53

PARC D£ AGREMENT LINGĂ
BUCUREȘTI

Firul Ariadnei... Dese- ce AL CLENCIU

—.....................  “ T-. •“** — *

| ROMÂNIAFILM prezintă la cinematograful „PATRIA"
o producție a „Casei de filme nr. 4-

CONSPIRAȚIA
film realizat în Studiourile Ce-t-_ _ 

de Producție Cinematografică 
„București"

scenariul : Titus Popovici
Petre Sălcudeanu

regia : Manole Marcus

imaginea : Nicu Stan

muzica : George Grigoriu

decoruri : arh. Aurelian lonescu

costume : Lidia Luludis

cu : Fory Eterle, llarion Ciobanu, Ma
ria Clara-Sebok, Victor Rebenciuc, 
Silviu Stănculescu, Ernest Maftei, 
Zephi Alșek, Virgil Mogoș, Constantin 
Dinulescu, Mânu Nedeianu, Lazăr 

Vrabie

în completare filmul Cătune itar „PORUMBEII Șl FANFARA"
Jean Petrovici, o producție a studioului „Alexandru Schia'

;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

S-a încheiat, așadar, după cîteva 
aminări in prima serie, și întrecerile 
echipelor din Divizia B. Fericitele 
promovate în primul campionat al țării, 
formațiile POLITEHNICA din IAȘI 
și dir. TIMIȘOARA. V iitorii ingineri 
și-au dovedi: buna pregătire nu
numai ia cursuri sau în fața planșe
tei. ci și pe terenurile de fotbal. Nu
mai că, și ieșenii, ca și timi
șorenii, lă un moment dat au con
siderat întrecerea ca și încheiată. 
Și asta încă de la jumătatea 
ei. Intr-un fel a fost bine, pentru că 
interesul asupra disputei celor 32 de 
pretendente la două locuri în „A“ 
s-a păstrat intact de-a lungul celor 
30 de etape, cu accente dramatice 

Xe - astfel, de apri
gul duel ce s-a aprins la un moment 
da: în seria a Il-a intre -Poli- și 
F. C. Bihor. 45 000 de spectatori — 
record pentru stadionul de pe Bega 
— au asistat ia disputa din etapa a 
36-a. Golul lui Șchiopu a adus vic
toria politehnicienilor, dar lupta nu 
s-a s ins deci: după minutul 90 al 
oa-tidei dir. etaca a 27-a cînd, îm- 
p'triva r-; țr r așteptări. Olimpia 
Sa:j Mare, revelația campionatului

recent încheiat, a cîștigat chiar la 
Oradea. Doar din acel moment Ti
mișoara a fost sigură că va avea 
din nou o echipă în Divizia A, la 
doi ani de la retrogradarea formației 
antrenată de Manolache, C.F.R.

Situație oarecum aidoma și în pri
ma serie,, unde șCudehții ieșeni,, după 
ce conduceau comod la jumătatea 
campionatului, cu 4 puncte avans, in 
a doua parte a întrecerii au pierdut 
puncte prețioase atît pe teren propriu 
(cu C. S. Tîrgoviște, Metalul Plopeni, 
Metalul București) cit și în deplasare 
(la Giurgiu, Oltenița, Bacău, Buzău, 
Tulcea, la București cu Progresul) 
dind posibilitate Metalului București 
să amenințe direct locul de lider al 
fostei divizionare A. Numai că, deși 
în „Cupa României" a fost una dintre 
performere, echipa din Pantelimon 
n-a mai avut forța necesară pentru 
a-și concretiza pretențiile și în ulti
ma etapă cînd a pierdut meciul de 
la Oltenița. In schimb, Politehnica 
Iași a semnat chiar la Rtn. Vîlcea 
prima înfrîngere a Chimiei în noua 
ei postură de cîștigătoare a „Cupei 
României"

Așadar, Politehnica Iași și Politeh

nica Timișoara vor activa, începînd 
de la 12 august, în ediția 1973/74 în 
Divizia A, ridicînd la cinci numărul 
echipelor studențești prezente în pri
mul eșalon al țării.

Aplauzele noastre pentru învingă
tori,, adică :

POLITEHNICA IAȘI (antrenor : C. 
Laurențiu) : Pop (22 — de meciuri 
jucate), Sofian (29), lanul (25), Stoi- 
cescu (18). D. Romila (28), M. Romi- 
ia (30), Costăchescu (2), Incze IV 
(25), L'itbillescu (ăO), Marica (24), Dă- 
nilă (27), M. Moldovan (5). Goleac 
(24), Simionaș (28), Amarandel (25), 
Hanceriuc (20), Costaș (14), Colaru 
(1), Ciobanu (4), Toacă (5), Ciobotaru 
(3).

POLITEHNICA TIMIȘOARA (an
trenori i I. lonescu și N. Godeanu) : 
Gaboraș (25), Popa (30), Arnăut (30), 
Maier (30), Petrovici (11), Mihalcic
(13) , Șchiopu (28), Dima (7), Bojin 
(30), Regep (12), Dașcu (29), Gherga
(14) , Covalcic (28). ' Mehedințu (23), 
Floareș (21), Fulop (7), Hajas (3), 
Bărbuți (4), Surdan (13), Bungău (11), 
Rîmneamțu (2), Catona I (10), M. 
Roșu (1).

Mircea TUDORAN

Duminică s-a dat startul intr-a 
noua ediție a competiției dotate cu 
„Cupa de vară".

în. prima etapă, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate s Danubiana Ro
man — Avîntul Frasin 3—0, Minerul 
Gura Humorului — Foresta Fălticeni 
0—1 ; Străduința Suceava — Victoria 
Roman. 1—0, I.R.’A. Cîmpina — Car- 
pați Sinaia 1—1, Prahova Ploiești — 
Petrolistul Boldești 2—1, Victoria 
Florești — Poiana Cîmpina 1—1, Di
namo Obor — Electronica București 
2—2, Laromet Buc. — Sirena Buc. 
6—1, Oituz Tg. Ocna — Locomotiva 
Adjud 3—1, Textila Buhuși — Tro- 
tușul Gh. Gheorghiu-Dej 2—2, Ci
mentul Medgidia — Electrica Con
stanța 2—2, Portul Constanța — 
I.M.U. Medgidia 1—0, Marina Man
galia — Granitul Babadag 2—2, E- 
lectromotor Timișoara — Gloria A- 
rad 1—2, Vagonul Arad — U. M. 
Timișoara 0—0, Unirea Tomnatic — 
Furnirul Deta 0—0. Carpați Brașov 
— Chimia Victoria 5—2, C.F.R. Roși
ori — Chimia Găești 2—3, Dacia Pi
tești — Oltul Slatina 1—0, Petrolul 
Videle — Unirea Drăgășani 4—1.

Duminică 15 iulie se vor disputa 
jocurile celei de a doua etape.

REPREZENTATIVA FEMININA DE VOLEI
{Urmare din pag 1)

v-Mi orientat pentru a le înlocui 
pe rele ee nu vor face deplasarea 
U Lodz ♦

— Am apelat la serviciile volei- 
balisteli- Mana Matei. Constanț i 
D;.-jcuL:â si Doina Botezan. ultima 
prezentă și la Timișoara, dar fără 
3 t:gum pe lista obligatorie de 12, 
astfel câ o putem considera ca 
rouă .achiziție*.

— Asads.- componenta actuali a 
lutolui este—

— Eugenia Rebae. Mariana Po
pescu—lonescu. Constanta Bâllsoî’j. 
' enera Znharescu—Hoffman. Ga- 
briela Popa. Victoria Caranda — 
cere alrâtttiese sextetul de bază și

■ *2 . ; : .:.>■■ ■ e's rr -
floMte ma ■ Desigur, per.-
tre rîitaarele confruntări nu vor 
lipsi v i&iizse acss.x.

Pregătirea ne-am orientat-o spre 
realizarea unei echipe omogene și 
pe menținerea calităților fizice.

★
Cu prilejul turneului de la Lodz, 

va avea loc și tragerea la sorti 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
și „Cupa Cupelor*, la care vom fi 
reprezentat! de echipele Dinamo și 
Steaua, la masculin. Rapid și Di- 
itanao. la feminin. Ca și la edițiile 
p.-ecedente ale acestor prestigioase 
competiții internaționale, rezervate 
celor mai bune echipe de club din 
Europa, și acum se așteaptă o par
ticipare numeroasă. drumul spre 
mult invidiatele trofee nefiind ușor 
pentru nici una dintre formații. Spe
răm, însă, ca reprezentantele noas
tre să aibă o comportare bună, ca
re să le permită să se afle printre 
protagonistele disputelor.

ÎNCEPÎND DE AZI, LA RM. VÎLCEA

0 COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA 
DE VOLEI PENTRU JUNIORI

Balgariei. C«Ao»!<n aciri. Olandei, 
s': ixar m -Treleal %ilrea*. Aceas- 
tar.’.a peniru toate formațiile oartiei-

rdoare nu mai ooate avea loc. Iubi
torii voleiului din localitate vor pu
tea să asiste, totuși, la partidele pe 
care reprezentativele de junioare si 
de tir.eret ale țării noastre le vor sus
ține ia compania sportivelor ma
ghiare.

La Balcaniada de la Timișoara, Constanța Bălășoiu (în acțit^ie) și Mariana 
Pop sca-Ionescu (nr. 2) s-au numărat printre cele mai bune voleibaliste 
ale sertetului nostru reprezentativ. Să sperăm câ ele vor avea aceeași 
comportare ?i cu prilejul turneului de la Lodz.

Foto ; Dan ȚARAN-Timișoara

mrm:aateljc eumeene. re vor avea 
dc in Olanda, ia rare se adaujtă.

Orga-.lzntarii au lua:

la număr mare la tereaurile de !a 
Cemptextil s*ortis -1 Mai*, in Secare 
zi. de ta era IC.3».
toru. : marți. !• iulie : RomSnia I —

— Ungaria. Bulgaria — Oianda : j >î. 
lî iulie: Ungaria — R-mâ-ii I. B fl- 
garia — Ramăr.ia II: vineri. 13 iulie :

*
Deoarece. In ifara «rhipei femîni 

ne a l ngariei. a P: Ara mt
5-ati nrP'PTiial <i f irm .(’î
oaspete, „Trofeul Neamț'* ts...u ju-

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA PRONOSPORT
Meciul III Unirea Tricolor — Vo

ința București din programul con
cursului Pronosport de duminică o 
iulie 1973. nedisputîndu-se, a fost 
anulat, toate variantele primind 
pronostic exact la acest meci.

• Tragerea Pronoexpres de mîi- 
ne. va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere de 
la ora 18.05. Astăzi este, ULTIMA 
ZI în care vă mai puteți procura 
biletele.

• Tot mai numeroși sînt partici
pant:! din mediul rural care obțin 
marile cîștiguri la Loz în Plic. Pu
blicăm mai jos cîțiva dintre cei mai 
recenți ciștigători de autoturisme și 
bani : lancu Maria comuna Brea
za județul Prahova — autoturism 
DACIA 1300 ; Mitra Maftei comu
na Presaca ju* :t S*Mu — auto
turism DACIA 11',‘J ; Niculaie A.

Vasile — Govora Băi județul Vîl- 
cea — autoturism DACIA 1300 ; 
Opet Elena — Cîmpeni județul 
Alba — 20.000 lei ; Ticu I. Ion — 
Aninoasa sat Valea Siliștii județul 
Argeș — 20.000 Iei ; Spiru Marioa- 
ra — Lunca Calnicului județul Bra

șov — 20.000 lei ; Ceapă Ion — Run- 
cu sat Brebu județul Dîmbovița — 
20.000 lei ; Panfil Vasile — Smîrdan 
județul Galați — 20.000 lei ; Da
mian Visalon — Vulcan județul Hu
nedoara — 20.000 lei ;

PREMIILE TRAGERII PKONOEXPKES DIN 4 IULIE 1973
EXTRAGEREA I: Cat li 1 va

riantă KM . a 10O.COO lei ; cat 2 i 1,10 
a 13.811 Iei: cat. 31 1'2,50 a 5.176 
?i : cat. 4 : 39.25 a 1.648 lei ; cat. 5 ■ 

13230 a 4f’J lei : cat 6: 4166,59 a 40 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 379.730 
lei.

EXTRAGEREA a 11-a : Cat. A : 1 
variants IO’A a 100.CC0 lei ; cat. B : 
ihfj a 5 813 lei; pat. C: 29,10 a

2.798 lei : cat. D i 1733,65 a 60 lei ; 
cat. E t 104,35 a 200 lei ; cat. F; 
2-185,50 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 106.C33 
lei.

Cele două premii de 100.000 lei ju
cate lO’.'o au fost obținute de NICO- 
LAE FLORIN din București si PAV
LOV LIDIA din București, iar pre
miul de 58.817 lei a fost obținut de 
BUȘU DUMITRU din Constanța.

Rubrică redactată de LOIO-FRONOSPORJ



„Internaționalele44 de tir ale Bulgariei

Mariana Feodot învingătoare la proba de armă standard
Pe două poligoane din Sofia se 

desfășoară cea de a IV-a ediție a 
Campionatelor internaționale de tir 
ale Bulgariei, la care participă tră
gători din R.S.S. Bielorusă, Ceho
slovacia, Grecia, R. D. Germană, 
România și Bulgaria. în prima zi a 
întrecerilor, românca Mariana Feo
dot a obținut un frumos succes, de
venind campioana internațională a 
Bulgariei la proba de armă stan
dard 60 focuri culcat. Ea a obținut 
594 p, ceea ce reprezintă o cifră de 
valoare internațională și depășește 
cu 3 puncte recordul competiției. 
Pe locurile următoare s-au clasat : 
2. Mladenka Jivkova (Bulgaria) — 
591 p, 3. Anka Pelova (Bulgaria) 
590 p, 4. Libusza Szebelova (Ceho
slovacia) 590 p, 5. Valeria Pohlova 
(Cehoslovacia) 590 p, 6. Magda Bor- 
cea (România) 590 p.

Punctajul realizat de Mariana 
Feodot, care face parte din secția 
de tir a clubului Dinamo București,

depășește recordul balcanic (593 p) 
și este cel mai bun rezultat obținut 
de sportiva noastră într-un concurs 
peste hotare.

Proba masculină de pistol liber a 
revenit cunoscutului trăgător Ha
rald Vollmar, din R. D. Germană, 
care la 60 focuri (distanța 50 m) a 
totalizat 569 p — un rezultat foarte 
valoros, care întrece cu 10 p (!) ve

chiul record al campionatelor inter
naționale ale Bulgariei. Urmează în 
clasament bulgarul Denev cu 561 p 
și grecul Kotronis cu 560 p.

Azi, în ultima zi a competiției, se 
dispută proba de armă liberă cali
bru redus, la care participă și Ni- 
colae Rotaru, medaliat cu bronz la 
J.O. de la Munchen.

CAMPIONATELE MONDIALE Dl SCRIMĂ
(Urmare din pag 1)

ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN TENIS

WIMBLEDON 73 
LA CĂDEREA CORTINEI

Am stat împreună la masa presei, timp de 11 zile. Ne-am întîlnit 
mereu în sala telefoanelor sau în cea rezervată scrisului. S-au întîlnit, 
de fapt, oameni de pe mai multe continente. Au schimbat păreri. Au 
făcut pronosticuri. S-au bucurat. Au greșit. Pentru astăzi, ne-am gîndit 
că ar fi interesant să cităm cîteva opinii, din lunga conversație la care 
m-am supus de bună voie, premeditînd Ia ceea ce ar putea primi 
acum titlul de „Anchetă internațională” în lumea tenisului.

în acest dialog repetat, am pus patru întrebări. Iață-le ;

1. Cum definiți Wimbledonul din acest an?
2. Ce părere aveți despre llie Năstase 1973?

||l 3. Ce ne puteți spune despre Jan Kodes, învingătorul ediției
actuale?

4. Cum vedeți viitorul tenisului?

Șahiștii Ungariei 

conduc
în campionatul

european
LONDRA 9 (Agerpres). — După trei 

runde. In turneul final al campionatului european de șah pe echipe, conduce se
lecționata Ungariei cu 14*.'■> puncte (2), 
urmată de U.R.S.S. 13 puncte (5), iugoslavia 13 puncte (3). Polonia 11 puncte (3), R.F. Germania 9 puncte (3), Româ- 
nia 8 puncte (4). Anglia 8 puncte (3), Elveția 7*4 puncte (3).Iată rezultatele întîlnirilor din runda 
a 3-a: Iugoslavia — România 3—2 (3): Gheorghiu — Gligorici '.'3—*/■; cioeîltea — Ivkov */»—Y,; Ghițescu — Liubojevicl 
0—1: Mititelu — Pianinei V,—</2: Stoica — Min'.ninci */,—Vil Ungaria — r’.F. Germa
n’s 5‘A—Vs (2); U.R.S.S. — Polonia 3—2 
(3) ; Elveția — Anglia 3*/2—2'/2 (2).

In meciul din runda a doua, dintre 
echipele U.R.S.S. și României, au fost continuate partidele Întrerupte: Gheor
ghiu a pierdut la Spasski. Karpov a cîs- 
tigat la Ghizdavu, iar Cioeîltea a remizat cu Petrosian.Scorul final este astfel 4Y2—2*/î în fa
voarea șahiștilor sovietici, o partidă fiind 
întreruptă pentru a doua oară.

flanc. Bartoș. după ce pierduse cu 
2—4 la G. Gorohova (altă fostă cam
pioană mondială care a ieșit din 
cursă), s-a accidentat în asaltul cu 
maghiara Marosi. Căzînd de pe plan
șă ea s-a lovit, iar cînd a reluat 
jupta, a acționat cu reținere

Ana Pascu, în schimb, dună un 
neașteptat eșec (2—4) la Picard 
(Franța), a avut o puternică revenire 
luptînd foarte sigură pe lamă și a 
cîștigat cu 4—2 asalturile cu . Rejto 
(Ungaria) și Derjinskaia (U.R.S.S.) 
In semifinale, ea a pierdut primul 
asalt cu 2—4 in fața maghiarei 
Schwarzenberger dar nu s-a descura
jat și realizează două victorii fulge
rătoare : 4—0 cu Burocikina (U.R.S.S.) 
în 29 secunde și tot 4—0 cu Beth- 
mann (R.F.G.) în 34 secunde. Alături 
de ea s-au mai calificat in finală : 
Schwarzenberger și Rej’o, Nikonova 
(U.R.S.S.), Kireheis (R.F.G.) și ma
rea surpriză a probei, Racova (Ce
hoslovacia).

Luni dimineață a fost rîndul spa
dasinilor să înceapă întrecerea pen
tru titlul mondial individual. Și ca 
în atîtea alte ocazii, ei dețin recordul 
de participare cu 115 țoncurenți impăr- 
țiți în 7 serii de cite 7 și 11 de 
cîte 6 trăgători, urmînd a se califica 
mai departe primii 4. Sportivii noș
tri au luat, in general, un start bun, 
reușind cu toții să se califice in tu
rul II. Cel mai eficace s-a dovedit 
Anton Pongraț care a obținut 4 
victorii: 5—0 cu -Manclli (Luxem
burg), 5—1 cu Peler (RFG). 5—2 cu 
Campomanes (Spania) și 5 —3 cu 
Morch (Norvegia). Tot cu 4 victorii 
a promovat în 16-imi .ie finală si 
Constantin Bărăgan. El a realizat

FIȘIER

REN ATE ST ECHER (R.D. Germană)

un scor identic (5—2) eu Pooranen 
(Finlanda), Bourne (Anglia) și Lemoig- 
ne (Franța), iar in al patrulea a- 
salt cîștigat. contra campionului 
mondial de tineret, italianul G. Moc- 
chi, spadasinul nostru a primit o 
tusa mai mult (5—3).

Ceilalți trei reprezentanți ai tării 
noastre — Constantin Duțu, Ale
xandru Istrate și Paul Szabo — au 
obținut calificarea cu cîte 3 victorii. 
Astfel, Duțu a dispus de Picot (Fran
ța) cu 5—1. de Niclaba (Polonia) cu 
5—3 si cu același scor de canadia
nul Tatralyay. 
rezistență mai 
triacului Wesely (5 
ialte asalturi a întrecut cu 5—2 pe 
Rodriguez (Spania) și Nakajima 
(Japonia). In sfîrșit. Al. Istrate a 
realizat 5—2 cu Damas (Spania), și 
Brethoiz (Elveția) și 5—3 cu Mîins- 
ter (Danemarca).

Turul II al întrecerii spadasinilor 
a efectuat o severă triere a sporti
vilor noștri. Din cei cinci numai 
Pongraț șl-a cîștigat dreptul de a 
lupta în optimi de finală. E! a obți
nut 2 v (5—2 cu italianul Pezza si 
5—4 cu polonezul Wiech) și dato
rită faptului că a avut două infrin
ger! la limită șî-a asigurat un coefi
cient bun promovînd în turul III 
O situație aparte a avut Al. Istrate. 
El a cîștigat un asalt, cu japonezul 
Araki (5—2), a făcut o dublă-înfrin- 
gere și a suferit trei eșecuri. Dar 
unul din aceste eșecuri putea fi foar
te bine victoria sa, ceea ce i-ar fi 
adus calificarea. In fața lui Schiel 
(Luxemburg) el a condus cu 3—1. cu 
4—3, dar adootînd o atitudine pasivă 
pierde asaltul cu 4—5. Cam tot așa 
s-au petrecut lucrurile cu P Szabo. 
El a avut 2 v. ambele cu 5—3, la 
Morch și Bourne. Intilnindu-1 aooi 
pe Jeanne (Franța). Szabo a condus 
cu 3—0, după care a trecut intr-o 
defensivă nejustificată si a primit 5 
tușe la rind 1 3—5. Duțu a realizat 
și el două victorii — 5—3 cu Kent- 
nitz (Danemarca) și 5—4 cu Jurga 
(Cehoslovacia) dar a pierdu: celelalte

Cit despre Bărăgan. 
it comportarea din

Și acum, iată răspunsurile :

JUDITH ELIAN
„L'Equipe"-Paris :

IAm admirație pentru faptul 
englezii și-au apărat Wimble- 

donul, așa cum au apărat Și Insula 
lor în cel de-al doilea război mon
dial. In același timp, aceasta demon
strează încă o dată că lumea en
gleză va rămîne veșnic o Insulă...

2 Năstase ’73 este în vizibil 
progres față de Năstase ’72. 

Cred, însă, că el nu știe încă să-și 
conducă, a^a cum se cuvine, marea 
sa carieră de campion.

3 Singura calitate. din acelea 
ale marilor ași ai rachetei 

— pe care o demonstrează Kodes — 
este concentrarea în momentele im
portante ale luptei în teren, cînd 
reușește să se autodepășească. Este, 
de altfel, singura calitate care-i 
lipsește, tocmai, lui Năstase.

Jt Tenisul va avea, probabil, 
** viitorul , golfului, sport In 
care Asociația’ jucătorilor își con
duce singură destinele.

CYRIL SUK
„Ceskoslovensky sport"-Praga :

ISint pentru întîia oară la
Wimbledon. Mărturisesc că

este, într-adevăr, un foarte mare 
turneu.

2-3 Dacă Năstase s-ar fi concen
trat, eît de cit, în meciul cu

Mayer, soarta întregului turneu ar 
fi putut să fie cu totul alta. Victo
ria lui Kodes Ia Wimbledon este o 
mare binefacere pentru sporțul ce
hoslovac.
J Sper ca bunele relații dintre 

Federația internațională de 
tenis (F.I.L.T.) și Asociația' tenisme- 
nilor profesioniști (A.T.P.) să fie res
tabilite, pentru a duce la rezultate 
favorabile dezvoltării tenisului mon
dial.

nejt

Si

Szabo a întîlnit o 
activă în fața aus- 

•3), iar în cele-

1—5.
repe
și n-a mai re. 
rpra iui Maklc

S-a născut la 12 mai 
I9âo la Suplitz : 1,70 m. 
69 kg. Căsătorită, stu
dentă în educație fi
zică. Antrenor — Horst Dieter (Halle). Evo
luția rezultatelor : la 
100 m 1964 — 12,7 ;
1965 — 12,2 ; 1966 —12,0 ; 1967 — 11,8 ; 1968 
- 11,6 ; 1969 — 11,5 ;
1970 — 11,0 ; 1971 —11,0 ; 1972 — 11,0 ;
1973 — 10,9. Palmares : 
campioană olimpică la 100 și 200 m, campioană 
europeană la 100 șl 
200 m în 1972 la Helsin
ki ; recordmană mondi
ală la 100 m — 10,9 — 
și corecordmană mondială la 200 m — 22,4.

De trei ani, Renate Stecher domină cu a- 
utoritate sprintul mon
dial feminin. Să luăm doar ultimele mari 
competiții desfășurate 
în acest interval — 
Olimpiada și campio
natele europene de la Helsinki — și ne vom 
convinge de acest lu
cru, căci Renate â cîș- tigat 4 curse din 4 
posibile. Și totuși, su
premația atletei din 
R. D. Germană, atît de 
evidentă în confruntă
rile directe, nu-și găsea 
materializarea cifrică 
*— în special la 100 m — 
unde alte cîteva aler
gătoare erau creditate 
cu același rezultat — 
11.0.Din această cauză 
acel 10,9 reușit de Re
nate la Ostrava la 7 iunie și reeditat la fi
nele lui iunie, la 
Leipzig, trebuie con

OCANA - LIDER AUTORITAR 
ÎN JURUL FRANȚEI1*

/ Turul ciclic: al Franței a conti
nuat ieri cu etapa a S-a (Nîeri^el 
Ies Al lues — Les Orres) car? a mă
surat 237,5 km. încă înainte de s:a~i 
francezul Guimard a abandonat. 
E:apa care a cuprins escaladarea a 
irei piscuri, s-a încheiat cu victoria 
categorică a lui Ocana (Spania) în 
7h 55.47, urmat de compatriotul său 
Fuente la M secunde. Fostul lider 
Van Sorinșel a sosit la 23 de mi
nute după Ocana * In clasamentul ge
neral condu •* Ocana urmat la 9 
minute de Fuente și la 10 minute d? 
Thevenet (Franța).

Dove jucătoare care au incinta: privirile spectatorilor: Billie Jean King 
(dreapta), tripli campioană, alăt.iri de încinsă sa in finala de simplu. 
Chris Evert, totuși lideră distanțată ir. Marele Cremiu F.I.L.T.

siderat ca o departa
jare logică. Pentru 
toată lumea era clar 
că o singură sprinteră 
poate depăși bariera 
celor 11 secunde în 
proba de 100 m. De 
fapt, Renate realizase 
încă de anul trecut, la 
Munchen, o perfor
manță care egalează 
cel puțin, în valoare 
intrinsecă rezultatele

de 10.9 din acest sezon, 
atunci cînd a cîștigat, 
cu vînt potrivnic — 
și cu cronomet’-aj e- 
lectric... — una d'n semifinalele olimpice 
în 11.07.

Recentele rezultate 
nu fac decît să-i con
firme renumele de 
„regină" a alergării de 
viteză...

BEN JIPCHO (Kenia)
în sfîrșit a căzut și recordul mon

dial considerat drept cel mai slab dintre toate performanțele supreme în cele 38 de probe ale atletismului ! 
De aproape doi ani toată lumea 
părea de acord că zilele „graniței* de 8,20 sînt numărate, că diferența 
dintre recordul mondial la 3 000 m plat (7:35.6) și cel din proba de obstacole este mult prea mare, că o 
performanță în jur de 8:15 este la îndemîna mai multor specialiști.

Și, totuși, anii 1971 și 1972, atît de 
bogați în recorduri valoroase în 
celelalte probe, n-au putut aduce, în proba de obstacole, decît îmbunătă
țiri minore, recordul oprindu-se la 8:20,8. Această distanță devenise aproape o probă a nimănui. în care 
„specialiștii” apăreau și dispăreau 
peste noapte, fără a lăsa urme Pe 
tabelele recordurilor. Afirmația este 
susținută de faptul că Kipchoge Kei- no a putut deveni campion olimpic 
în proba de obstacole la a 3-a sau 
a 4-a sa cursă pe această distanță !La începutul acestui an, în ca

drul Jocurilor Africane de la Lagos 
(Nigeria), Ben Jipcho egala recordul 
mondial al suedezului Anders Gaer- drud, confirmînd parcă inaccesibili- 
tatea celor 8:20 I Eliberat însă de 
spectrul lui Keino — trecut la profesionism — în umbra căruia trăia 
de cîțiva ani, Ben Jipcho reușește Ia jumătatea lui iunie 8:19.8. deve
nind astfel primul atlet kenian re
cordman al lumii, pentru ca într-o cursă ulterioară să alerge 8:14,0 !!

S-a născut la 1 martie 1943. Are 
1,80 m înălțime. 71 kg greutate. Evo
luția rezultatelor la 3 000 m obstacole : 1971 — 8:29,8; 1972 — 8:24.2; 
1973 — 8:14,0 (record mondial). Pal
mares : vicecampion olimpic în pro
ba de 3 000 m obstacole la J.O. de la 
Munchen.Avînd o bună valoare în alergările 
pe plat — sub 13:30 la 5 000 m — 
Jipcho mai poate însă progresa, în ciuda celor 30 de ani, punctul său 
slab — tehnica de trecere a obsta
colelor — fiind lucrul cel mai ușor 
de îmbunătățit.

Ca totdeauna înconjurat de admirația suporterilor, llie Năstase părăsește 
victorios terenul finalei de dublu, la Wimbledon.

DAVID GRAY 
„Guardian"-Manchester :

IUn Wimbledon inedit, în care 
am văzut jucători ce... nu i-am 

mai văzut. Cei pe care-i mai văzu
sem, au reacționat în mod bizar. 
Nu pot să-mi dau seama dacă toți 
așii erau prezenți în luptă, care ar 
fi fost poziția în tablou, a unor oa
meni ca Borg, Mayer sau chiar Ro
ger Taylor. Rină acum nu l-am prea 
văzut pe campionul englez în situa
ție de favorit. Toate acestea, la un 
loc, au schimbat total jocul șanse
lor în întrecere.
•) Năstase a jucat prea mult Și
“ a cîștigat prea mult înainte
de Wimbledon. A fost într-o pe
rioadă de vîrf la Roma și n-a mai 
putut să-și mențină acest maximum 
de formă de-a lungul Wimbleclonu- 
Iui, care este un turneu foarte dur 
și-n care este foarte greu să joci 
frumos tot timpul.
s» Kodes n-ar fi cîștigat Wim- 

bledonul dacă, să zicem, 12 
jucători absenți ar fi participat. A 
știut să profite, însă, în mod exem
plar de absența lor și acaasra este 
un merit caracteristic pentru jucă
torul cehoslovac.
< In curînd o să se clarifice 
* totul. Prevăd că tenisul se va 
diviza. Federația internațională se 
va ocupa, în principal, de proble
mele generale ale tenisului, de mi
lioanele de amatori ale acestui sport. 
Un alt organism va organiza marile 
turnee. Și aceasta trebuie să se în- 
tîmple cit mai curînd. Copilașul 
care se joacă cu racheta în pire 
e-te o ființă foarte diferită de un 
Star. Smith sau llie Năstase.

VAD DEZSO 
„Nepsport"-Budapesta :

4 Wimbledon rămîne Wimble- 
4 don ! Recordul de spectatori 
demonstrează că marii absenți. în 
tend.- n-au lipsit chiar atît de mult. 
Mi-am putut da seama că există a- 
ne.lpri.de mare clasă, la fel ie buni 
a și acești mari profesioniști obo-

•> Joacă un tenis extraordinar. 
— Personal, însă, mă decepțio
nează pentru a doua oară. Prima

dată a fost la finala „Cupei Davis", 
Ia București. îmi pare foarte rău că 
acest mare jucător nu se preocupă 
exclusiv de joc, în timpul partide
lor sale.

A demonstrat tuturor că prin 
«A tenacitate și finalitate se pot 
suplini, în anumite condiții, toate 
celelalte calități necesare pentru un 
campion la Wimbledon. Am scris, în 
cionica finalei, că Jan Kodes n-a 
meat strălucit, dar a trimis peste 
fileu tot ce trebuia trimis.
J Viitorul tenisului depinde de 

mai multe lucruri. In primul 
rind, trebuie să se știe dacă F.f.L T. 
se va lăsa condusă de oamenii care 
sînt direct interesați în organizarea 
de turnee, sau menirea sa este de a 
se ocupa, în principal, de activitățile 
care reunesc milioane de iuDitori ai 
tenisului.

GIANNI CLERICI
„II Giorno"-Milano :

j Wimbfedonul este un turneu 
N atît de mare, îneît se poate 
dispensa de jucători...

2 Are, ,din păcate, prea mult
talent.

3 Mă impresionează chiar mai
puțin decît Billie Jean King.,

a Viitorul tenisului depinde de
* viitorij săi oameni.

loan CHIRILĂ
Lcndra, iulie

TELEX © TELEX @ TELEX ® TELEX
Concursul de tenis de masă „Tinerele 

speranțe- desfășurată la Varna, reunind 
sportivi din Cehoslovacia. România, iu
goslavia. Ungaria și Bulgaria, a revenit, la proba feminină, jucătoarei Palatinus 
(Iugoslavia) urmată de Smidlova (Ceho
slovacia) și de românca Lidia llie. La 
băieți, pe primul loc s-a clasat iugosla
vul Subotin.
■
Meciul de atletism Franța — Polonia, 
desfășurat la Paris, s-a încheiat cu victoria oaspeților: 229—200 la masculin și 
82—53 la feminin. Iată cîteva rezultate

din ziua a doua: 100 m — Nowosz (P) 
10,4; triplusalt — Joachimowski (P) 16,65 
m; 3 000 m obst. — Buccheit (F) 8:28,2; 
800 m — Philippe (F) 1:47,2; prăjină — Kozakiewicz (P) — 5,20 m: greutate — 
Brouzet (F) 19.65 m; înălțime feminin
— Wartel (F) 1.84 m (record național): 
100 m — Szewinska (P) 11,3; suliță — 
Gryziecka (P) 59,82 m.
a
Turneul de polo pentru juniori de la 
Budapesta a luat sfîrșit cu victoria re
prezentativei Spaniei (neînvinsă în com
petiție) care a totalizat 10 puncte, fiind

urmată de Ungaria 8 p. R.F.G. 6 p, 
Olanda 4 p, Suedia 2 p, Anglia 0 p. 
S
Dubla întîlnire atletică Bulgaria — R.D. Germană desfășurată Ia Sofia a revenit 
oaspeților eu 129.5—71.5 la masculin, și 86—49 la feminin. Cîteva rezultate: 209 
m — Bombach (R.D.G.) 20.9. disc —
Pachale (R.D.G.) 63.40 m; ciocan — Tee
ner (R.D G.) 72.74 m. La ferr.i-.’n: 200 m 
— Kandar (R.D.G.) 22.9: înăkime — 
Kirst (R.D.G.) 1,86 m: disc — Stoeva (B> 
61.98 m; 800 m — Pe’.itz (R.D.G.) 1:59.9; 
10q m — Erhardt (R.D.G.) 12.9.

WIMBLEDCNUL S-A APROPIAT 
DE RECORDUL SĂU 

DE SPECTATORI
LONDRA. 9 — Cel de al 87-lea 

turneu de tenis de la Wimbledon a 
cunoscut anul acesta (în ciuda boi
cotului jucătorilor din gruparea 
ATP) un mare succes de public. 
Timp de două săptămini au asistat 
la întreceri 298 660 de spectatori, 
cifră depășită doar în anul 1967, 
cînd au fost înregistrați 300 000 de 
spectatori.

Totodată, se anunță că Federația 
internațională de tenis (FILT) a res
pins propunerea făcută de directo
rul executiv al ATP, Jack Kramer, 
privind crearea unui Comitet spe
cial din care să facă parte repre
zentanți ai FILT, ai ATP și ai co
mitetelor de organizare a turneelor 
d? la Wimbledon, Roland Garros și 
Fores Hills. Federația internațională 
va examina, probabil, din nou a- 
ceasîă propunere, cu prilejul adu
nării sale generale, care va avea 
loc la 11 iulie la Varșovia.

Mrine la Zurich

TRAGEREA LA SORȚI
Miine, 11 iulie. în holul hotelului 

..Atlantis" din Zurich este progra
mată tragerea la sorți în Cupele 
europene, eveniment care marchea
ză în fiecare an. începutul noului 
sezon internațional al echipelor de 
club de pe continent.

Pe listele de înscrieri figurează 33 
de echipe în Cupa campionilor, 30 
în Cupa Cupelor și 64 în Cupa 
U.E.F.A.

In C.C E. sînt prezente echipe cu 
vechi ștate de servicii, formații cu 
renume, care nu au lipsit de Pe lis
tele laureatelor, ultimelor ediții ale 
cupelor europene : Ajas Amster
dam, F.C. Liverpool. Benfica Lisa
bona. Steaua roșie Belgrad. Juven
tus Torino. Bayern Munchen. Cel
tic Glasgow, Atletico Madrid ș.a. 
Cine dintre aceștia ar putea fi ad
versara dinamoviștilor bucureșteni ?

în Cupa cupelor, reprezentanta 
țării noastre, Chimia Rimnicu Vil-

IN CUPELE EUROPENE
cea, așteaptă, desigur, cu ..sufletul la 
gură“ desemnarea primului ei ad
versar. Care va fi acesta ? Ca și în 
C.C.E., și în Cupa cupelor, sînt nu
meroase formații cu un mare pres
tigiu în fotbalul continental. Să enu
merăm doar cîteva : Milan (dețină
toarea trofeului), Borussia Monchen- 
gladbach, Anderlecht, Atletico Bil
bao, Dinamo Zagreb, Glasgow Ran
gers, F.C. Magdeberg, Sporting Li
sabona, Legia Varșovia, Vasas 
Budapesta, Torpedo Moscova !

în fine, Cupa U.E.F.A., „Compe
tiție a viceeampionilor“, reunește de 
asemenea formații de prestigiu : 
Real Madrid. Internazionale, Feye- 
noord, Leds United ca să nu amin
tim decît ne unele, care ar putea 
fi adversare ale reprezentativelor 
țării noastre. Universitatea Craiova 
și F.C. Argeș.

Iată de altfel, tabloul complet al 
participantelor în cele trei cupe :

ȚARA
ALBANIA î ANGLIA :
AUSTRIA î BELGIA : 
BULGARIA î 
CIPRU : 
CEHOSLOVACIA î 
DANEMARCA î ELVEȚIA : 
FINLANDA î
FRANȚA : GRECIA : 
IRLANDA î
IRLANDA DE NORD: 
ISLANDA :IUGOSLAVIA : 
ITALIA : 
LUXEMBURG : MALTA : 
NORVEGIA : 
OLANDA : POLONIA : 
PORTUGALIA : 
R. D. GERMANA : 
R F. GERMANIA î
ROMANIA î SCOȚIA :
SPANIA : 
SUEDIA : 
TURCIA : ȚARA GALILOR : 
UNGARIA :
U.R.S.S. î

C.C.E.
Dinamo Tirana
F. C. Liverpool
Wacker Innsbruck 

F. C. Bruges 
Ț.S.K.A. Sofia 
Hapoeel Nicosia 
Soartak Trnava 
Vejie
F. C. BaselT.P.S. Turku
Nantes
Olympiakos Pireu Waterford 
Crusaders
Fram Reykjavik 
Steaua roșie 
Juventus
Jeunesse Escb Floriana
Stavanger
Ajax
Mieleo
Benfica
Dynamo Drezda 
Bayern Munchen
Dinamo
Celtic Glasgow
Atletico MadridAtvidaberg

Galatasaray
Ujpesti Dozsa
Zaria Voroșilovgrad

„CUPA CUPELOR"
Partizan Tirana Sunderland
Rapid Viena 
Anderlecht 
Beroe 
Larnax 
Ostrava Banders Freja 
F. C. Zurich Reipas Lahti 
Lyon P.A.O.K
Cork Hibernians 
Glentoran 
Vastmanujăr Dinamo Zagreb 
MilanFoia Esch
Gzira Bergen
N.A.C. Breda 
Legia 
Sporting F. C. Magdeburg 
Monchengladbach
Chimia Rm. Vîlcea Glasgow Rangers
Atletico Bilbao
Malmo F. F.Ankaracdgti 
Cardiff 
Vasas Torpedo

„CUPA U.E.F.A."

Tottenham. Leeds United, Ipswich, 
Wolverhampton

Grazer A. C., AdmiraStandard Liege, Racing, Beerschot
Lokomotiv Plovdiv, Slavia Sofia
Olympiakos NicosiaTatran Preșov, V.S.S. Kosice
03 Copenhaga, Naestved I. F.
Grasshoppers, Sion
Mikkelin
Marseilles, NicePanathinaikos, Panachaiki
Finn HarpsArds
Keflavik
Velez, O.F.K. Beograd
Lazio, Fiorentina, Inter, Torino,U. S. Luxemburg
Slierna Wanderers
Fredriskstad. Stromsgodset
Twente, FeyenoordChorzow, Gwardia
Belenenses, Setubal
Jena, Lokomotive Leipzig
F. C. Koln, Fortuna Dusseldorf, Wuppertaler 

S.V.. VfB Stuttgart,.UM Craiova. F. C. Argeș
Hibernian Edinburg, F.C. Aberdeen, Dundee F c.
F.C. Barcelona, Espanol. Real Madrid
Oesters I.F., A.I.K. Stockholm 

Eskissehirspor, Fenerbahce
Honved, Ferencvaros
Dinamo Kiev, Dinamo Tbilisi

Ajar și Juventus vor fi din nou prezente în actuala ediție a C.C.E. In 
imagine, tin aspect din finala C.C.E. desfășurată recent intre cele două 
echipe , 1—j pentru Ajax): atacul torinez, respins de portarul olandezilor, 
Stuy... Foto : A.N.P.-Amsterdam

URUGUAY - CAIIHCAIĂ ÎN
Cîștigînțl grupa I-a sud-americană 

a preliminariilor campionatului 
mondial, echipa Uruguayului s-a ca
lificat pentru turneul final al com
petiției.

în ultimul meci al grupei, dispu
tat la Montevideo, fotbaliștii din

Uruguay au învins cu scorul de 
4—0 (3—0) formația Ecuadorului. 
Golurile au fost marcate de Morena
(min. 5 și 28), Cubilla (min. 31) și

Milar (min. 51). Clasament final :1 Uruguay
2 Columbia
3. Ecuadojr

4 2 11 6—2 5
4 1 3 0 3—2 51 0 2 2 3—8 2

SUEDIA — FINLANDA 1-1!
în orașul suedez Halmstad s-a 

disputat întîlnirea amicală dintre 
selecționatele Suediei și Finlandei. 
Echipa gazdă, care recent cîștigase 
în fața selecționatei Braziliei, a fost 
ținută în șah de formația Finlandei, 
partida încheindu-se la egalitate'

1 — 1 (1—0). Fotbaliștii suedezi au 
deschis scorul în minutul 41 prin 
Yngve Leback, egalarea survenind 
în primul minut al celei de a doua 
reprize, cînd Jouko Suomalainen a 
marcat printr-un șut de la circa 
30 m.
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