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în cursul dimineții de miercu... 
11 iulie, au continuat convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolas 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repuol.- 
cii Socialiste România, și coman
dant Marien N'Gouabi, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, șef al s:a- 

, tului.
Convorbirile dintre cei doi șei 

de stat, care au prilejuit o amp.i 
trecere in revistă a relațiilor bila
terale și a perspectivelor dezvoltări: 
acestora pe mai departe, precum șl 
examinarea unor probleme actuale 
internaționale de interes comun, 
s-au desfășurat intr-o atmosfera ce 
stimă și înțelegere reciprocă, ce 
caldă prietenie.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republici: Socialiste 
România, și comandant Marien 
N’Gouabi, președinte al Partidului 
Congolez al Muncii. președintele 
Republicii Populare Congo, șef al 
statului, au vizitat, miercuri, uzi
nele „23 August", fabrica de con
fecții „București" și cartierul Ti
tan — obiective reprezentative pen
tru actuala dezvoltare economică și 
edilitară a Capitalei.

...Palatul Consiliului de Stat, ora 
11,30. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și comandant Marien N'Gouabi au 
încheiat o nouă rundă de rodnice 
convorbiri, consacrate întăririi pro-

mo vâri i relațiilor de prietenie și co- 
laborare romăno-cor.go ’.eze. Ce doi 
șefi de stat coboară scările Pala
tului. iau loc in —așină. indrepiir- 
du-se spre mari cartiere de locuin
țe și intrepnnder. din București. A- 
ceastă vizită In Capitală se tnscr.e 
ca un moment semnificativ al călă
toriei pe care o întreprinde în țara 
noastră înaltul oaspete. Ea a ofeni 
conducătorului Republicii Populare 
Conac prilejul de a lua contact ne
mijlocit cu aspecte ilustrative pen
tru dezvoltarea noastră economică, 
pentru viața și munca creatoare □ 
poporului român, de a cunoaște d.- 
rect experiența României in edifi
carea orinduirii socialiste, „din care 
— sublinia domnia sa. în toastul 
rostit la dineul de marți — putem 
și trebuie să extragem învățăminte 
utile".

Cei doi șefi de stat au fc«t în
soțiți în această vizită de tovarăși; 
Gheorghe Pană, membru al. Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al 
Gheorghe Cioară, membru al 
tetului Executiv al C.C. ai 
prim-secretar al Comitetului
cipal București al P.C.R.. primarul 
general al Capitalei. Constantin Stă- 
tescu. secretarul Consiliului de Stat, 
de alte persoane oficiale române și 
congoleze.

Străbătind mari artere si bule
varde ale Capitalei, tovarăși; Nicolae 
Ceaușescu și Marien N'Gouabi sin- 
întîmpinați cu însuflețire de mi 
mii de bucurețter,:. care iți expri
mă cu căldură profunda lor dra
goste și prețuire fată ce condură'-

P.C_R_ 
Comi- 
P.CJL 
muni-

rul iubit al partidului și statului 
nostru. sentimentele de stimă față 
de înaltul oaspete, de prietenie și 
«ot.ăar.tate militantă față de po
porul congolez.

★ _
Conducătorul partidului și statu

ie. congolez, comandant Marien 
N'Gouabi. a vizitat, miercuri după- 
a_~ lază Muzeul de istorie al Repu- 
.'l.c:. Socialiste România, prestigios 
lăcaș de cultură, o adevărată carte 
ie aur unde se deapănă firul is- 
• oriei patriei noastre, cu momentele 

restriște și jertfe, dar și cu 
realizările sale.

★

Comitetului Central 
Congolez al Muncii, 
Republicii Populare 

I statului, comandant 
Mareo ?TGouab:. și soția sa, Celine 
N'Gouabi, au oferit, miercuri, un 
cmeu oficial ia Casa Centrală a Ar
matei. in onoarea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiuulu: de Stat al 
Republic.. Socialiste România, to- 
varăsul Nicolae Ceaușescu. și a to- 
varăjec E.ena Ceaușescu.

timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească. trvarăsh Marten N'Gouabi 
s: Nicolae Ceausescu au rostit toas-
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VIZITA DELEGAȚIEI C.N.E.F.S.
IN R. S. CEHOSLOVACA

A fost semnată o înțelegere privind colaborarea 
extinderea relațiilor reciproc avantajoase in domeniul 

sportiv, dintre R. S. Cehoslovacă și România
între 9 și 11 iulie o delegație a 

Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, condusă de ge
neral-lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte, a întreprins o vizită 
in Republica Socialistă Cehoslova
că. la invitația președintelui Uni
unii Cehoslovace de Cultură Fizi
că. Antopin Himl.

Vizita a prilejuit un larg schimb 
de păreri în problemele sportive 
ce interes reciproc și internațional, 
convorbiri fructuoase între cele 
două conduceri ale mișcării sportive 
din Cehoslovacia și România.

Oaspeții români au vizitat dife
rite instalații sportive din orașul 
Praea și au avut convorbiri cu 
c< iducerea Uniunii Cehoslovace de 
Cultură Fizică

Cu prilejul vizitei a fost semna-

Și

Ieri, la Zii rich, a avut loc

tă o Înțelegere pe 
între C.N.E.F.S. și U.C.C.F, 
colaborarea sportivă dintre 
blica Socialistă Cehoslovacă 
publica Socialistă România, 
mentul prevede extinderea 
lor reciproc avantajoase 
cele două țări în domeniile 
ției fizice, sportului de masă și de 
performantă, precum și schimburi 
de antrenori,, specialiști, cercetători 
științifici, echipe sportive. înțelege
rea a fost semnată de Antonin Himl, 
președintele Uniunii Cehoslovace 
de Cultură Fizică, și general-lt. Ma
rin Dragnea. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport.

La semnare au fost de față re
prezentanți ai ambasadei Republicii 
Socialiste România Ia Praga.

Vizita in Cehoslovacia a delega
ției sportive din România s-a des
fășurat îiitr-o atmosferă prieteneas
că, manifestîndu-se un interes deo
sebit de ambele părți pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
sportive dintre cele două țări.

termen lung 
privind 
Repu- 
și Re- 
Docu- 

relații- 
dintre 

educa-

Cupa campionilor europeni

CRUSADERS BELFAST - DINAMO BUCUREȘTI
Cupa cupelor:

GLENTORAN BELFAST - CHIMIA RM. VlLCEA

Cupa U.E.F.A.:

FIORENTINA FLORENȚA - UNIVERSITATEA CRAIOVA

derby al turneului

1

c

amănunte și programul complet al tragerii la sorți al 
I în cele trei competiții intercluburi continentale în 
a 3-a.

k ■■ ■ SsKS

ROMÂNIA - OLANDA

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" LA POLO

FENERBAHCE ISTANBUL - F. C. ARGEȘ PITEȘTI

plăcute pen-

L.uptă pentru balon la poarta

LA TURNEUL MONCADA-CUBA

e ia pop. a 4-a)

unul din
(1), Bal

din s.n.),

o serie de meciuri care vor consti
tui fără îndoială o frumoasă propa
gandă pentru acest sport.

BONCK) BONF, B. 
antrenoru

• OBER* SCPTEI (Ungaria)
de tineret :

a
un pro- 
care nu 

competiții

mult 
foarti

' , ' , ’ ' ' , t poloiștilor maghiari. Molnar. îngerul păzitor
al naționalei ungare va fi însă din nou la post iar atacul jucătorilor 

polonezi va fi fără rezultat.

GIMNAȘTI ROMÂNI

mân

fOOT 
ca Ia ca

ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ

MUTAȚI CU ȘANSE IA MEDALIILE

Opiniile crtorva
După cum se știe,

specialiști prezenți la
edițiela starti

Snagov" s-au aliniat caiaciști ț: 
de o competiție de mare anvergură. □ 
numeroși antrenori, cu atit mai m ..’ cu 
o ultimă testare a celor mai buni ca.aciș- 
five înaintea participării la camp. uree 
gramate la finele lunii iulie.

Profitind de prezența unu: m 
nala noastră competiție, am socotit 
ei răspunsul la următoarele întrebări

Astăzi primul
Patru echipe naționale și două 

formații reprezentînd țara noastră 
sînt prezente la turneul internațio
nal de polo „Cupa orașului Bucu
rești" care a început ieri la piscina 
Dinamo din Capitală. Participarea 
selecționatei Ungariei, singura for
mație din lume neînvinsă de doi 
ani, alături de cele ale Olandei, 
Spaniei și Poloniei asigură întrece
rilor un nivel ridicat, astfel că pu
tem anticipa, chiar de la început,

' ........... . . . ,

1. CE A REPREZENTAT PENTRU ECHIPA DV. ACEASTA EDI 
TIE A „REGATEI SNAGOV"?

2. CE PRIORITATE ACORDAJI LA C.M. PROBELOR OLIM
PICE Șl NEOLIMPICE Șl IN CE MĂSURĂ VA CONTURAT! ECHIPA 
TN FUNCJIE DE ACEASTĂ IERARHIE?

3. CE ȘANSE ACORDAJI CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR 
ROMANI LA C.M. DE LA TAMPERE?

Iată acum și răspunsurile interlocutorilor noștr
dr. HELMUT Z'ANZLER (R.D. Germană)

— antrenor federal :

1 Pentru noi, „Regata Snagov* a 
constituit un ultim prilej de 

verificare a stadiului de pregâ'ire 
înaintea C.M. Totodată, am a. 
posibilitatea să vedem și cum 
prezintă în acest moment cite.a di 
tre echipele străine, cu care r.e 
întîlni la Tampere.

In orientarea noastră, i 
. ” olimpice reprezintă i 
' ce! mai important al -intreceruo 

ca atare, ne îndreptăm atehția 
mai asupra lor. De altfel, in 
Germană această orientare s-a 
pămîntenit de aproape șase ani.

probei 
puneți 

r § 
nu 

R.D. 
îm-

•> M-a surprins i
** mă i-i.-egzs

O TEMĂ DEZBĂTUTĂ LA ÎNCEPUTUL

PRIMĂVERII REVINF
ÎN ACTUALITATE: SPATIILE

DE JOACĂ, SPORT Șl AGREMENT |

negate Snagov . 
F o : Paul ROMOȘAN

garnitură 
rmează 
gâirre,

la .
Ungaria a pre- 
agov o echipă 

lin abs olut toate 
canoej ma

mei elevi ■ au

reoEzată de :
Ho-xi ALEXANDRESCU

„VOINICEL" PE UN TEREN

AZI 
— Ro-

18,30 :

PROGRAMUL DE
Ora 17,30.: Polonia 

mânia (juniori) ; ora
România — Olanda; ora 19,30: 
Ungaria — Spania.

UITAT DE UN DECENIU
• Răspuns concret

la critica ziarului

pentru copiii
din Balta Albă

ROMANIA — ROMANIA (juniori) 
8—2 (2—1, 1—1, 2—0, 3—0). Ăposto- 
los Tsandas (Grecia) a condus co
rect următoarele formații : ROMA
NIA : Hubert (Frățilă) — Zamfires- 
cu 2, (unul din 4 m), Nastasiu (1), 
Popescu (1), Cl. Rusu, I. Slavei (2), 
C. Rusu (1), V. Rus, Lazăr (1) ; 
ROMANIA (juniori) : Găman (Ră- 
descu) — Teodorescu, Weiss, Pleș- 
ca, Racz, Preda. Ion Gheorghe, Ră- 
ducanu (1), Mirea (1), Cocora.

Jucătorii celor două selecționate 
care ne reprezintă în competiție 
s-au întîlnit chiar în ziua inaugura
lă. Seniorii au debutat cu un 2—0 
rapid după numai ci te va- minute. 
Replica cadeților nu a întîrziat însă 
și două acțiuni ale lui L. Răduca- 
nu și Mirea au restabilit egalitatea 
(2—2). Au urmat minute de joc în- 
cilcit. in care seniorii au comis nu
meroase greșeli. Cu mare greutate 
ei.au putut să se desprindă în ulti
mul minut al reprizei secunde (3-2). 
Partea a doua a meciului le-a apar- 
ținut însă categoric. Obosiți poate 
de eforturile depuse la început, ju
ri.orii nu s-au mai repliat în liniile 
defensive după atacurile ratate, ofe- 
r.r.d astfel adversarilor o suită de 
contraatacuri încheiate cu 5 goluri 
consecutive.

două din sup. numerică, 
l.n.). Sarosi, Csapo, Kasas 
la (1), Wiesner (2, unul 
Martin ; POLONIA : Sczelag (Kuya- 
wa) — Ciesielski. Bednarski, Ma- 
zurkiewicz, Goralski, Biegala. S. 
Ciesielski (1), Samoraj, Kisczak.

Joc tehnic, plin de vigoare și fan
tezie, o cascadă de acțiuni variate 
și surprinzătoare care au sufocat în 
permanență pe adversari — iată a- 
tuurile care au permis reprezenta
tivei- Ungarieț să deschidă turneul 
internațional printr-o victorie ca-

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Ieri la prînz Ai părăsit Capitala 
cu destinația Havana, Rodica Sa- 
bău, Gheorghe Păunescu și antre
norul Gheorghe Condovici, care vor 
reprezenta țara noastră la turneul 
de gimnastică Moncada, programat 
în capitala Cubei în zilele de 
13—15 iulie, cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a Insurecției Na
ționale Cubaneze.

REZULTATE BUNE ALE LUPTĂTORILOR ROMÂNI
LA TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA TBILISI

sportiv

Paul SLAVESCU

r
i

UNGARIA — POLONIA 9—1 
(3—B, 2—0. 1—1, 3—0). A condus 
corect John Felix (S.U.A.). Au ju
cat : UNGARIA : Molnar
nyak) — Farago, Bodnar (2, unul 
in inf. numerică), Konrad III

(Cserve-

un mare complex (3,

La Tbilisi s-au desfășurat, zilele 
trecute, întrecerile unui turneu, in
ternațional de lupte greco-romane, 
la care au participat sportivi din 7 
țări : Bulgaria, Iran, Iugoslavia, Po
lonia, România^ Ungaria și U.R.S.S. 
(cu cîte 4—6 concurenți la fiecare 
categorie).

Luptătorii români Ion Dulică și

Ion Gibu au avut frumoase com
portări ureînd în final pe treptele 
podiumului efe premiere. Dulică a 
cucerit locul doi la cat. 57 kg, iar 
Gibu pe al treilea la cat. 48 kg. 
Constantin Alexandru (cat. 48 kg) 
și Ionică Fiscuteanu (cat. 74 kg) au 
ocupat locul 5 la categoriile, res
pective.

1 LA „TRACTORUL44 BRAȘOV
și de agrement ntRCIȚIUL FIZIC Șl ACTIVITĂȚILE SPORTIVE DE MASA

A SAIARIAȚILOR
Ieri, mormane de moloz...

Spre sfirșitul lunii februarie, propunind spre dezbatere o tem» ge aed» 
11 ta te : spațiile de joacă, sport și agrement in cartiere, ziarui aestm 
printr-un raid anchetă intr-unui din cele mai mari cartiere ale 
Balta Albă.

Subliniind marile disponibilități in acest sens ale sectarului <_ ta esaaa 
Cărora Balta Albă rămăsese încă un teritoriu nevalorificat pe deplin awebe--» 
se referea la exemplul elocvent oferit de un vast teren l*sai de un terrai 
in paragină, deși an de an se lansau diverse proiecte de amenajare. PaMfca» 
cu acel prilej si o imagine dezolantă din preajma unor moderne blocuri. • 
explicația : „Cum ar arăta acest teren din strada Caporal «nici, dac* ia lorui 
mormanelor de beton și fier vechi ar zburda copiiii in spațiile speriat des. 
tinate lor

Au trecut de atunci cîteva luni. 
Un viscol întîrziat a mai dat o 
dată copiilor din cartier iluzia 
derdelușului pe acest teren, ca 
apoi, primăvara, cOchetînd de
opotrivă cu ploaia și căldura, 
să facă neobservată trecerea spre 
vacanța mare. Și deodată, peste 
noapte, cei mai mici cetățeni ai 
cartierului — cine, oare, dădea 
mai mult ca ei -tîrcoale tere-

ae sin 
se Vi 
forfota
buldozere 
grele au

nului ? — l-au găsit 
cu un impozant gard 
care lăsa, totuși, să 
prin ochiurile plasei, 
dincolo. Excavatoare, 
și multe alte mașini
început să sape, să niveleze, să 
descarce și să încarce, să um
ple zona cu zgomotul muncii de 
zi și noapte. Dar ce muzică 
putea fi mai frumoasă pentru

meni. un loc dese 
aer liber și exe: 
petrecerii recreative 
liber într-un complex civilizat.

„Voinicel-, Un simbol deocam
dată ; miir.e. un nume al corn-

ța astaz: ni- 
vegheată de o 

lunță a fi clubul 
de ping-pong și șah, cu 
vor apare în săptăml- 

e următoare 6 terenuri de te 
de cimp și unul de antre 

nament cu zid. cite 2 terenuri
■ volei și baschet (toate bi- 
minizate). unul de handbal și 
iul de fotbal (gazonat). o pis- 

de atletism (80 m. șase cu
loare) și una pentru carting, bi
ciclete și triciclete (150 m. două

Este o realitate mai mult decit 
evidentă faptul că la uzinele „Trac
torul" din Brașov activitatea sportivă 
de masă (despre aceea de performan
ță nu ne propunem să ne ocupăm, 
deocamdată) a cunoscut o înviorare 
după apariția Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. Tovarășul Constantin Dră- 
ghici, secretarul Comitetului de partid 
al marii uzine, a sintetizat perfect 
acest fapt : „De inestimabilă valoare 
teoretică și practică, ideile cuprinse 
în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R

cu privire la dezvoltarea continuă a 
pducației fizice și sportului marchează 
un punct de plecare în ridicarea miș
cării sportive la nivelul înaltelor 
exigențe ale societății noastre. Vă- 
zînd în întreaga activitate de edu
cație fizică o componentă a muncii 
de educare socialistă a maselor am 
acționat. în colaborare cu toți facto
rii din uzină. în direcția extinderii 
practicării sistematice a exercițiilor 
fizice de către un număr cît mai mare 
de salariati".

BAZA PIRAMIDEI: GRUPELE SINDICALE

" ' -------- ---------------------
(Continuare in pag. a 2-a)

„Din clipa în care ne-am propus 
să transformăm exercițiul fizic în 
mijloc de bază pentru fortificarea 
organismului — ne spunea muncito
rul Vasile Bucur, responsabilul comi
siei sportive în secția Șasiu —. să an
trenăm in activitatea sportivă cit 
mai mulți oameni, ne-am dat seama 
că nu o vom putea face decit înce- 
pind de la grupele sindicale".

secția unde 
nostru, 

ne vorbea 
imediată 

celor 12 gruoe sindica- 
ău în calendarul lor de 
mobilizarea salariaților 

manifestările inițiate de 
asociației. Uns dintre cele

muncește in- 
orientarea de 
și-a găsit o 
și eficientă.

Chiar în 
terlăcutorul 
care acesta 
concretizare
Responsabilii 
le ale secției 
preocupări si 
la toate 
consiliul 
mai apreciate este întrecerea de casă

„Tractoriada". Ajunsă la a IX-a edi
ție, competiția poate fi luată drept 
model a ceea ce trebuie să însemne 
o întrecere de... uz intern. La toate 
disciplinele : atletism, fotbal, popice, 
orientare turistică, șah, tenis de 
masă, volei înscrierile pentru parti
cipare s-au făcut în cadrul grupelor 
sindicale. Dar ele n-au rămas doar 
înscrieri. In chiar ziua vizitei noas
tre, la „Tractorul" se desfășura etapa 
pe grupe la atletism. Stadionul din 
vecinătatea uzinei era, în acea ;.zi, 
am spune suprapopulat. Să sperăm 
că tehnicienii sportivi nu vor fi preia 
contrariați cînd vor citi această scurtă 
relatare i, nemaiavînd loc pe pista de 
atletism, 'alergătorii au monopolizat 
gazonul. Și mărturisim că ne-a im
presionat faptul de a-i fi văzut pe

Ion GAVRILESCU
*

(Continuare in pag, a 3-a)
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BOXERII AMERICANI DIN NOU LA BUCUREȘTI
© Oaspeții vor evolua și la Brăila • Culorile românești vor fi apărate de cei mai buni 
juniori • Americanii doresc să se revanșeze In urma rnfringerilor din 1970 și 1971

In aceste zile, reprezentativa de 
box a Statelor Unite este așteptată 
să sosească în țara noastră. Bo- 
xetii. americani vor susține două 
gale în compania pugiliștilor ro
mâni. la București, pe Patinoarul 
,.23 August", în ziua de 19 iulie, 
și lă Brăila, în 21 iulie. Aceste 
întîlniri stîrnesc un . interes aparte 
printre iubitorii sportului cu mâ
nuși din 
tului că 
c alitate

țara noastră, datorită fap- 
federația 

a hotărît
noastră de spe- 
să opună, de a-

La categoria semimuscă — Alberto 
Sandovăl, 17 âtli, două meciuri in
ternaționale ; muscă — James Li
vingston, 17 ani, va Susține primul 
meci internațional la București ; 
cocoș — Mike Hess, 17 ani, de
butant într-o întîlnire internaționa
lă ; pană — Howard D$vte, 17 arii, 
două meciuri internaționale ; semi- 
u$oară — Aaron Pryor, 
3 meciuri internaționale ;
lă — Randy Shields, 
debutant în competițiile

17 ani, 
ușoa- 

17 ani, 
internațio-

l-J

box

sta
cane

mai important din sezonul de 
al amatorilor americani".

Selecționerii români nu au 
bilit încă cele două formații
vor înfrunta reprezentativa Statelor 
Unite la București și Brăila. „Este 
probabil, ne spunea antrenorul fe
deral Alexandru Vladar, ca în 
primul meci să prezentăm urmă
toarea 
IJragu 
Robu
Barbu

echipă : semimuscă
(Craiova),

(Brăila),
(Galați).

Paul
muscă — Niță 

cocoș — Alexandru 
pană — Viorel So
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Atberto Sandoval, Jămes Livingston, Mike Hess, Howard Davis și ceilalți 
intilnirile cu boxerii români.

ceasta dată, echipei S.U.A., atît în 
întîlnirea de la București, cît și în 
cea de la Brăila, două formații ti
nere, selecționate din tabăra de 
juniori care a avut loc de curînd 
la Piatra Arsă. în felul acesta „noul 
val“; spre care se îndreaptă spe
ranțele noastre pentru J.O. de la 
Montreal, are prilejul să se afir
me, să-și demonstreze posibilitățile, 
să capete experiență internaționa
la.

La rîndul lor. oficialitățile bo
xului american au selecționat pen
tru deplasarea în România tot o 
echipă tînâră. pe care intenționea
ză să o pregătească pentru viitoa
rele Jocuri Olimpice. Iată formația 
americană, cu excepția reprezentan
ților 
grea, 
peste 
cind

nale ; semimijlocie — William Tut
tle, 17 ani, a susținut două me
ciuri internaționale și este antre
nat de tatăl său, fost boxer ama
tor ; mijlocie mică — Jerome Be
net — 19 ani, nu a susținut nici 
un meci internațional, este 
nat de Gene Cooper, unul 
managerii care au pregătit 
olimpică americană pentru
chen ; mijlocie — Russell Fickling 
— 19 ani. a susținut mai multe 
întîlniri internaționale în echipa 
militară a Statelor Unite.

Conducătorul delegației boxerilor 
americani. Donald Hull, a declarat 
la Belgrad, cu prilejul campiona
telor europene, că „vizita echipei 
S.U.A. în România va fi lucrul cel

antre- 
dintre 
echioa 
Mun-

PREGĂTIRI INTENSE
la actuala 
la haltere 
Constanta 

aici . de

I)g astăzi, participanții 
ediție a Cupei Dunării 
pentru juniori se află la 
Echipa României prezentă 
mai multe zile își efectuează antre
namentele în sala Tomis, sub con
ducerea unui colectiv de antrenori 
(Stefan Petrescu, Gh. Mănăilesru, 
Tiberiu Roman și Lisias lonescu). 
Componenții echipei noastre se simt 
bine și speră să obțină citeva locuri 
fruntașe. îndeosebi, antrenorul Ti
beriu Roman, este optimist în ce pri
vește comportarea elevilor săi, Vasi- 
le Daniel și Ștefan Kreicik,

Primii oaspeți sosiți, halterofilii 
austrieci, vest-germani, maghiari și 
bulgari s-au alăturat concunenților 
români in sala de antrenament de la 
Tomis sl se pregătesc asiduu în ve
derea întrecerilor, care încep mîin- 
după amiază în Sala sporturilor.

A. -

■< ?■

-

pugiliști americani așteaptă optimiști

ÎNAINTEA startului
Intr-o convorbire avută cu Lrizât 

Baroga, secretarul general al Federa
ției române de haltere, referitoare la 
întrecerea tinerilor halterofili de la 
Constanța, acesta ne-a declarat ■ 
„Sint convins că organizatorii con- 
stănțeni vor face tot posibilul ca ac
tuala Cupă a Dunării să aibă o reu
șită deplină. Mă refer la condițiile de 
cazare, de masă si de concurs, care 
vor fi oferite participanților. In ceea 
ce privește nivelul concursurilor, sper 

ele să se ridice la o înaltă va- 
asemenea, ca tinerii 
țării noastre să oi>- 
recorduri și

ca
lnare. Sper, de 
reprezentanți ai 
țină numeroase 
locuri fruntașe".

Interesant de
. tă competiție se desfășoară la 
tegorii (în loc de 9 cîte sint 
niori) nefiind , incluse categoriile mus
că și supCrgrea.

menționat, că

citeva

aceas-
7 ca

la sc-

ADRIAN CALIMENTE SI DORU OPREA 
PRIMII CAMPIONI MONDIALI

Al ATLETISMULUI ROMANESC!
• Frumoasa comportare

la campionatele lumii
a
de

școlarilor noștri
la Atena

de la categoriile semigrea și 
asupra cărora selecționerii de 
ocean nu se stabiliseră la ora 
a fost—misă corespondența.

roceanu (Iași), semiușoară — Ca
rol Hajnal (Salonta), ușoară — Du
mitru Truță (București), semimijlo
cie — Damian Cimpoeșu (Bucu
rești), mijlocie mică — Ion Rădu- 
cu (Brăila), mijlocie — Mircea Săn- 
dulescu (Pitești), semigrea — Mir
cea Simon (București), grea — Du
mitru Căpățină (Tr. Severin)".

întrecerile dintre pugiliștii români 
și cei americani promit să ne ofere 
spectacole de calitate. Boxerii 
peste ocean sint dornici să s 
vanșeze după înfringerile sufer 
1970 la București și în 1971. pe te
ren propriu, la Lake Geneva, 
bany și Piney Point. Sperăm, 
că Victoria va reveni și de 
aceasta tot boxerilor români.

Petre HENȚ

se

La sfirșitul săptămînii trecute, a- 
tletismul mondial a cunoscut o im
portantă premieră. Sîmbătă si dumi
nică, pe stadionul Karaiskakis dih 
Atena s-a desfășurat prima ediție a 
campionatului mondial școlar, compe
tiție organizată de Federația Interna
țională a Sportului Școlar, cu spri
jinul I.A.A.F. Evenimentul este deo
sebit de Însemnat, întrucît atletismul 
nu a avut pînă acum nici un fel dc 
campionat mondial si recentul con
curs al școlarilor ar outea avea ro
lul unei porți deschise...

Concursul de la Atena s-a bucu
rat de participarea atleților școlari 
din patru continente (Europa, Asia, 
Africa si America de Sud). 15 țări 
trimițlndu-și reprezentanții la acos
tă primă competiție atletică școlara 
de nivel mondial. Printre ele : Re- 
publiza Pooulară Chineză. Brazilia, 
Franța. Spania, Finlanda. Polonia, 
Iugoslavia. Iljmânia, Grecia etc. Așa 
cum am anunțat in numărul de ieri 
al ziarului nostru, atleții români pre
zenți la întrecerile de Pe stadionul 
Karaiskakis au avut o foarte frumoa
să comportare, reușind sâ cucereas
că două titluri mondiale, o medalie 
de argint, două de bronz și două 
locuri patru. Revenim astăzi cu amă
nunte.

în prima zi au avut loc întreceri
le de calificare, iar duminică fina, 
lele. S-au disputat numai probe mas
culine, 13 la număr, stabilite in pre
alabil de forul organizator. Vîrsta 
limită a participanților

Primul titlu de 
delegația a

Adrian 
El 
(pe garduri de 

cu care egalea- 
de juniori II.

ta austriacului' 
•dilat cu același 
n-vei (R.P. Chi- 

Adrian Calimente face parte 
ia Arad și este 
lina Ha;.

dial al

17. ani. 
campion pentru 

cîștigat de 
Calimente 

a terminat

lastanța, antrenor Constantin Mihail)
100 m (11,0) și discobolul Constantin 
Ciuplea (C.S. Brăila, antrenor Iun 
Moroiu), iar Cornel Preda, la arun
carea greutății și ștafeta de 4 x 1C0 
m (Fulop, Calimente, Hie, Dumitres
cu) âtl oc-uoat locul 4.

; Felicitîndu-1 pe 
tru frumoasa lor 
ceasta importantă 
buie să subliniem 
ceștii echipei de , _____ . ....
în concursul de tetratlon pionieresc 
al țărilor socialiste (înaintea echipe
lor U.R.S.S., R.D. Germane, Poloni
ei !) și unele rezultate obținute în 
triunghiularul de la Erfurt, atletismul 
nostru „tlnăr" a dovedit că are fru
moase posibilități de afirmare, exce
lente perspective de progres.

Vlodimh MORARII

atleții școlari pen- 
comportare la a- 

. confruntare, tre- 
că, adăugind suc- • 

pionieri la Preșov,,

CONCURS DE PESCUIT SPORTIV

Asociația vînătorRor și pescarilor sportivi din sectorul I ------ *
zaază duminică un 
soortiv staționar — 
s topul constituirii 
reorezenta asociația 
t?-.’asociații. Concursul va 
rial Neajlov. la punctul Bucșani

Pot participa la concurs toți pescarii 
sportivi membri ai asociației, inscrie- 
ri'e pe listele de participare — pînă sim- 
bâtă, orele 14.

al Capitalei organi- 
concurs de pescuit 
tineret și adulțl, In 
echipelor care vor 
în concursurile in- 

avea loc pe

VINATORII IN POLIGONl
Din inițiativa Asociației vânătorilor și 

pescarilor sportivi din sectorul 5 al Ca- 
p tfllei. vineri după amiază și duminică 
dimineață vor avea loc, la poligonul 
Tunari, antrenament^ de tir la talere, 
cu handicap. înscrierile se pot face 
chiar la poligon. Pot participa si copiii 
vânătorilor daeă au împlinit vîrsta de 
15 ani. Antrenamentele se încheie cu un 
condurs. iâr p'rlrililbr clasați li se 
oferi prfemii îfi materiale sportive. An- 
trenâmeritele încep la orele 17.30 (vi
neri) și ia opâ 9 (dunriifiicâ).

COLECTIVE DE COMBA- 
A RĂPITOARELOR.

vor
(vi-

//

in Cupa României —1$ 7 3

con«i

aue- 
brâi-

ai

UN TEREN UITAT
(Urinare din pag

din beton

:nd
intru

Ină a< 
iu era de 2.07

FINAL IN ÎNTRECEREA „VINĂTORILOR DE VULPI
Radioamatorii din județele’ D.abonU și Prahovi s-a» impus

VÎNATORI
TERE

vînătorllor și pescarilor 
sector din Capitală organi- 

vînătorl colective de
Asociațiile 

sodrtivi de 
zeazft duminică ---------
combatere a răpitoarelor In pădurile : 
Brănestl. cerfiiea, Hîtșova, Vlădem. să- 
veni. înscrierile pe listele de participare 
și alte amănunte — la sediile asociațiilor, 
pînă viiieri, ora 20.

Radioamatorii ..Mnători de v 
Întrecut, recent, ia Ba'a Mare 
—- și ultima — etapă a 
venit tradițion 
niel*. Reamin’, 
este deschisă 
vulpi*. îneenât 
Județrle țârii, 
pronunțat caracter de 
mare de concurenți 
probelor a demonstrat 
interesul acordat de t 
acestei frumoase discip 
largă aplicativitate. In 
avansate de radiotehnică se In 
monios cu orientarea și crosul 
variat. In mijlocul naturii.

Regulamentul concursului a cer 
cărui concurent să descopere 
„vulpi” (radioemițătoare care e 
3.3 Sau 145 megahertzi). results 
ral tiitid dat prin însumarea 
lor obținute in fiecare din ceie 
pe, desfășurate anuț acesta 
Ctaiovâ și Baia Mare. Trebuie 
că, în afară de sporii 
beriu Kovaci, Ion Mierluț. Mlh 
taru, au apărut pe primeîe lo 
serie de nume noi, fapt deoseti 
bucurător.

Iată clasamentul genera; 
(pritnâle trei loctlri) al „Cu 
niei”, ediția ia<3.

3,3 megahertzi. Junioare: 1. M hae.a 
Miiitaru (Dîmbovița), 2. Mariana Barbu- 
ră (Arad). 3. Gabrielâ Neaga (Prahova). 
Juniori: 1. Dona Pompiiiu (Hunedoara), 
2. Constantin Hăcasim (Suceava), 2. Leo
nard Breabăn (Suceava). Senioare: 1. 
Lenuța Pasuiă (Bihor), 2. Lucre
tia Tiniocea (Maramureș). 3. Mâria O’mh 
(Sălaj). Seniori: 1. Tiberiu Kovaci (Bi
hor), 2. Ion Mlerluț (Bihor), 3. Ștefan 
Olah (Sălaj).

145 megahertzi, Junioare: t. Gabriela

3 II-â. 
itat al 
ibținuse in această iar- 
1 de sală

O neașteptată medalie de argint 
obținut la aruncarea suliței histri
onul Dorin Moruțart. El a fost re- 

ibia în ace“t an, la Arad, cj 
campionatelor de juniori II, 
aruncat 58 m. La Atana a 

51,62 m. la mai puțin de d 
de metru de învingător, 

de bronz au obținut sprinte- 
Viorel Dumitrescu (Șc. Sp. Con-

află în 
interna-

Sportul; nostru călare se 
fața unor noi concursuri 
ționale, cele mai importante fiind 
Campionatele europene de juniori 
— care vor avea loc la începutul 
lunii august la Anvers (Belgia) — 
și Balcaniada de 
saj, programată 
Atena,

într-un recent 
bătut problemele 
că, In rînd urile 
ocupa cu' deosebire de obstacole, 
disciplină în care călăreții români 

realizat, într-un trecut nu prea 
’ îndepărtat, succese internaționale 
de prestigiu. Săptâmîna viitoare 
va avea loc. la Sibiu, a doua etapă 
a campionatului. ceea ce ne 
determină să facem o serie de ob
servații, utile, credem noi, pentru 
crearea unui climat favorabil re
dresării acestei discipline.

In primul rînd, trebuie să spu
nem că sub aspect organizatoric 
situația s-a.-îmbunătățit substanțial. 
Ne referim la faptul că în pe
rioada precompetițională s-au or
ganizat o serie de concursuri, care

obstacole și dre- 
în septembrie la

material am dez- 
dresajului, astfel 
de față ne vom

de popia 
pentru tt

„Ce vreau să subliniez in pri
mul rînd — ne-a spus tovarășul 
Mihail Ștefănescu. secretar al 
Comitetului P.C.R al seriorului 
4. organul căruia i se datoreșîe 
inițiativa acestui complex al să
nătății pentru micii cetățeni — 
este faptul ci lucrările ce se

execută aci se buzeazâ numai 
p? munca patriotică a tinere
tului. pe aportul concret ill u tor 
întreprinderi, ca de pilJă. Fla
căra roșie. I.O.R., I.D.G.B.,
T.C.I.B., T.C.M.A.I.A., T.C.M.B.,
întreprinderea de proteze ortope
dice. Si vrem să credem că 
aportul celorlalți cetățeni, al pă
rinților din cartier — pe care 
l-am fi dorit mai prompt și 
eficace în perioadă do lansare 
a lucrărilor — se va face sim
țit în buna gospodărire și ame
najare pe mai departe a aceriui

bun comun, de larg i iteres ce 
tățcnesc. Pentru că vrem ca aci, 
la „Voinicel” copiii cartierului, 
pionierii sectorului, să găsească 
în fiecare zi, sub atenta îndru
mare a unor profesori de edu
cație fizică, un minunat loc de 
joacă și sport, care să-i atragă 
ca un magnet din străzile dintre 
blocuri, din snațiile nefaste, din 
calei vehiculelor”.

„Voinicel" s-a născut si actul 
de naștere va fi semnat in oreoj- 
ma marii sărbători. 23 August 
1973.

O Cu ocazia închiderii anului 
școlar, pe stadionul C.F.R. din 
Caransebeș a avut loc uli reușit 
program sportiv susținut de a- 
proxirtiativ 2 000 de elevi din li
ceele și școlile generale ale ora
șului. Cu acest prilej s-â decer
nat Cupa Zeno Dragomir (pen
tru concursurile de atletism). Li
ceului nr. 1 și Cupa Școlii frun
tașe în sport Liceului nr. 2.

Prof. Magda NICOLAE

CUPA „ȚARA HAȚEGULUI" LA 
FOTBAL

Consiliul orășenesc Hațeg pentru 
educație fizică și sport a organizat 
o interesantă competiție de masă 
dotată cu Cupa „Țara Hațegului” la 
fotbal. Interesant de arătat că la a- 
ceastă competiție participă 22 de 
echipe, dintre cafe 1G sînt din me
diul rural șl anume din localitățile: 
Păclișa, Rîu de Mori, Ruși, Plopi, 
Densuș. Boșorod, Bretea Română. 
Sîntămărie, Sălaș, Pui» Baru, Rîu 
Alb, Răchitova ș.a. Competiția este 
organizată sistem elitnitiâtoi'iu.

Nicu SBUCHEA, coresp.

O PASIUNE A BĂNĂȚENILOR
Este vorba despre șah. în ultimii 

doi ani, de pildă, se poate spune că 
șahul a cucerit noi „teritorii" în 
Banat. La clubul sportiv Medicina

(al cărui președinte este rectorul 
Institutului de medicină Pius Brin- 
zeu) acest sport ai inteligenței este 
la loc de cinste, la fel ca și cele
lalte discipline practicate în Banat. 
Copiii, pionierii și școlarii, maturii 
sau vîrstnicii, joacă șah. Se orga
nizează pretutindeni concursuri, în 
diferite cercuri se fac dezlegări de 
probleme, se organizează cursuri 
pentru începători. La toate acestea 
s-ar mai putea adăuga diverse si
multane de șah, de asemenea, foarte 
des 'organizate.

Nu este evidentă, atunci, dragos
tea pentru șah a bănățenilor ? 
(D.M.S.).

CENTRU NATIONAL DE 
ATLETICA GREA — „DACIA”

Recent a fost Inaugurat oficial 
Centrul național de pregătire a ju
niorilor — pentru box și lupte — 
de pe lingă Grupul școlar al Uzi
nelor de autoturisme Pitești. Acest 
centru are locuri pentru cazarea 
sportivilor, cantină, complex sportiv 
în aer liber construit prin muncă 
patriotică și cuprinzind terenuri de 
fotbal, volei, handbal, baschet, te
nis, portic de gimnastică, sectoare 
pentru sărituri ș.a In mod special 
trebuie amintită SALA DE SPORT 
(una dintre cele mai mari din Pi
tești) dotată, în consecință, numai 
pentru box și' lupte,

în luna iulie urmează să funcțio
neze aici o tabără de pregătire pen
tru juniori mici la box. 
Alexandru MOMETE. corespondent.

„FLACĂRA PRIETENIEI"
în cadrul Scolii generale din co

muna Cocorăștii Capiii — jud. Pra
hova — activează tinărul și entuzi
astul profesor de educație fizică

Gheorghe Jarca. Printre numeroa
sele sale inițiative pentru popu
larizarea și practicarea educației fi
zice și sportului se numără — re
cent Și competiția numită suges
tiv Flacăra prieteniei, la care au 
participat elevi ai școlilor generale 
din Măgureni, Lunca Prahovei, 
Cimpina (Șc. nr. 2) și Cocorășlii Ca
piii. Flacăra prieteniei s-a aprins și

a ars — aidoma flăcării olimpice 
— pe tot timpul competiției desfă
șurate la patru discipline: tenis de 
masă, de cîmp, atletism și fotbal în 
7. Au evoluat cu acest prilej 115 
sportivi.

F. ALBU

CICLISM. Vineri, sîmbătă și dumi
nică. pe șoselele din împrejurimile Bra
șovului se va desfășura una din compe
tițiile tradiționale care reunește la start 
toate categoriile de cicliști, de la juni
orii mici pînă la fostele glorii ale spor
tului cu pedale din țară. Este vorba de 
Cupa CIBO care, în acest an, iși serbea
ză cea de a X-a ediție, lată programul 
Competiției: Vineri 13 iulie seniorii — 
147 km. Plecarea din fața Fabricii de 
produse zaharoase CIBO pînă la Făgăraș 
și retur cu sosirea ih Poiana Brașov 
(Start tehnic, ora 9.30 de la borna kilo
metrică 172. pe șoseaua Spre Făgăraș); 
juniorii II — 30 km pe șoseaua Sînpetru 
șl juniori 1—50 km pe aceeași șosea, cu 
plecarea la orele 16 și respectiv 17, Sim- 
bâtă 14 iulie, seniori — 148 km. pe traseul 
Brașov—Rupea—Brașov, cu sosirea tot 
în poiana Brașov, startul tehnic, ora o' 
în aceași zi, de la orele 16 și respectiv 17 
juniorii ÎI (30 km) și juniorii I (50 km) 
i$i vor disputa intîietatea pe șoseaua spre 
Fundata. Duminică 15 iulie: veteranii 

.îșl vor măsura forțele pe categorii de 
virată; între 35—45 ani: 25 km; între 46—55 
ani: 20 km; peste 55 de ani: 10 km. Ple
carea în cursă se va da din apropierea 
uzinei Rulmentul, pe șoseaua Sînpetru— 
Bod— Hărman.

MODELISM Timp de patru zile, pe 
aeroportul Geamăna din Pitești, A-au 
desfășurat întrecerile finale din cadrul 
campionatului republican de aeromodele 
(zbor liber). Lă această interesantă com
petiție au luat startul peste 250 de con
curența, reprezentanți ai 37 de asociații 
și Cluburi sportive Evoluînd la... înăl
țime echipa aeromodeliștilor de la Avia 
București a cucerit titlul de campioană 
națională, totalizînd 4 355 p. Rezultate: 
PLANOARE Al. seniori: 1. Eugen Pop 
(Tehnofrig Cluj) 847 p, 2, Cr. Popa (Avia 
București) 783 p 3. St. szova (Voința Tg. 
Mqreș) 754 p; juniori; 1. loan Cioalcâ 
(Metalul Tîrgoviște) 739 p. 2. P. Secara 
(Metalul Cîmpina) 725 p. 3. M Bărbii 
(..Henri Coandâ** Pitești) 634 p; PLA
NOARE A2, seniori: 1. Eug. Pop (Teh- 
nofrig Cluj) 1 237 p 2. S. Szova (Voința 
Tg Mureș) 1 115 p. 3. I. Eftimie (Rovine 
Craiova) 1 081 p; juniori: 1. Constantin 
Colonescu (Dâcia Pitești) 799 p. 2. FI. 
Năstase (Petrolul Cîmpina) 766 p. 3. C. 
Comtrzan (C.F.R. Iași) 713 p: PROPUL
SATE Bl; seniori: Cringu Popa (Avia 
Buc.) 543 p. 2. T. Deliu (Dacia Pitești) 
473 p. 3. H. Donia (Politehnica Buc.) 417 
p; juniori; 1. Mircea Avram (Grivița 
Roșie Buc.) 524 p. 2 C. Constantinescu 
(Rovine Craiova) 478 p. 3. M. Colonescu 
(Dacia Pitești) 418 p; PROPULSATE B2; 
seniori: 1 .luliu Szabo (Plastica Oradea) 
861 p. 2. P. Cucuianu (Avia Buc.) 807 
p, 3. I. Radu (Metalul Tîrgoviște) 716 p; 
juniori: 1 L. Avet (Avîntul Gheorghieni) 
656 p, 2. M. Colonescu (Dacia Pitești) 614 
p, 3. Gh. Nicodim (Tehnofrig Cluj) 447 p;

s-au bucurat de 
mire din partea publicului, 
constituind, totodată, un 
prilej de verificare a 
pregătirii.

Dar, principalele măsuri de or
din organizatoric le-au constituit 
modificările aduse formulei de dis
putare a campionatului, care pre
văd printre altele. desfășurarea 
finalelor juniorilor și seniorilor la 
date diferite. In acest 
yiin4 .oboseala cauzată 
mea excesivă a duratei 
și, în special, o uzurâ 
a materialului cabalin, 
mai trebuie să facă față solicită
rilor, în aceeași perioadă de timp, 
atît în proba juniorilor, cît și în 
cea a seniorilor. Referindu-se la 
aceasta, antrenorul Gheorghe An- 
tohi ne spunea : „Reducerea tim
pului de disputare a campionatu
lui contribuie la o mai bună con
centrare a călărețului, la pregăti
rea superioară a cailor".

O problemă care ar trebui mai 
bine definită este aceea referitoa
re la eficiența primelor etape. în 
această privință mulți tehnicieni 
și-au exprimat /convingerea că, la 
fiecare etapă de campionat, călă
reții ar trebui să primească un a- 
numit număr de puncte, care să 
conteze la alcătuirea clasamentu
lui final. Pentru aceasta ar trebui, 
însă, ca la primele două etape 
fie prezenți toți sportivii, ceta 
nu se întîmplă în momentul 
față, cind lipsesc component! ai 
turilor sau cei dintr-o serie 
cluburi și asociații. Asemenea 
tuații au fost înregistrate și 
etapa intii a campionatului

o frumoasă pri- 
ele 

excelent 
nivelului

fel se eli
de lungi- 

de concurs 
prematură 
care nu

să 
ce 
de 
lo
de 
si
la 

de 
obstacole, dresaj și concurs com
plet. Or. credem, ar trebui ca pro
gramul sâ se alcătuiască în așa 
fel. îneît toți sportivii să fie pre- 
zenți la înrecerile din campionat, 
pentru că există pericolul ca, în 
afara finalelor, decisive pentru de
cernarea titlurilor, celelalte etape 
să devină simple formalități.

LA SLANIC MOL
DOVA — UN 
NOU HOTEL TU

RISTIC

MOTOMOdELE. seniori: 1. Cringu Popa 
(Avia Buc) 1 170 p. 2. S. Rozman (Tch- 
nofrig Cluj) 1 046 p. 3. R. Mircea (Victo
ria Bacău) 1610 p; juniori: 1. F. Mișa 
(Grivița Roșie Buc.) 363 p, 2. B. Neaga 
(Avia Buc.) 339 p. 3. N. Deac (Cimentul 
Turda) 231 p. CLASAMENTUL GENERAL: 
seniori; i. Avia București 4 355 p. 2. Teh- 
nofrig Cluj 3 997 p, 3. Victoria Bacău 
3 226 p; juniori: 1. Dacia Pitești 2 296 p. 2. 
Avîntul Gheorghieni 1 950 p, 3 Vulturii 
Mușcelului 1 892 p.

CANOTAJ. La finele săptămînii tre
cute. timp de două zile, la Varșovia s-a 
desfășurat tradiționala competiție rezer
vată sebifiștilor juniori .Regata Priete
nia". Iată locurile pe care s-au clas?t 
reprezentanții țării noastre: schit simnlu 
fete — Daria Casapaniti locul 6; 2 f.c. 
fete — Valeria Goncearenco — Iulian» 
Grigote locul 6; 4 1 Kazimir Apostu,
Dotei lordache, Walter Isler. George 
Purcaru + Dorel Frâțică locul 5; schit 
simplu băieți — Walter Lambertus locul 
4; 2 1 Eugen Gliiță, Dan Nimu 4- Dorel
Frâțică locul 4: 4 f.c. Nicolae Hupoiu, 
Viorel Românică. Glieorghe Klelscli. Do
rian Popescu locul VIII; 2 f.c. băieți — 
Vasile Grigore — Florian Grigore locul 
ITI; 841 băieți — loan Szekely, Radu Du
mitru, Eugen Serghei, Mihai Enache. 
Werher Traitinger, Mircea Roldor, Vic
tor Aniței, Erich Weber 4- Sorin Oprea 
locul vil.

HANDBAL Tinînd seama de nume
roasele cazuri ivite în ultimă Vreme, 
în care departajarea formațiile)^ In cla
samente a fost viciată din cauza rolului 
primordial pe care-1 joacă in aceâStâ 
Situație golaverajul (prin scădere) fede
rația de specialitate a decis ca. Înec- 
pind din sezonul viitor ordinea forma
țiilor în clasament (în caz de egalitate 
de puncte) să se facă după următoarele 
criterii; a) numărul de victorii; b) re
zultatele obținute între ele: c), numărul 
cel mai mare de goluri înscrise în întrea
ga competiție; d) numărul cel mai mic de 
goluri primite în întreaga competiție • 
1N ULTIMA sa ședință Biroul federal 
a fost. în principiu, de acord cu înscrie
rea formației feminine LE F.S. București 
in viitoarea ediție- a Cupei Campionilor 
Europeni • ÎNCEP1ND din această toam
nă activitatea lotului masculin de tine
ret va fi mai bogată decit în alte sezoa
ne. în acest fe1 se va realiza rodarea și 
verificarea unor eminente susceptibile de 
a fi promovate în prima garnitură a 
țării. în afară de participarea la tradi
ționalul ..Trofeu Carpați", ,,speranțele" 
handbalului nostru vor mai întreprinde 
un turneu în Bulgaria (26—31 octombrie) 
și vor evolua la puternica (întrecere or
ganizată de federația de specialitate a 
Uniunii Sovietice la Tbilisi (30 noiembrie 
— 7 decembrie)

Nu poate fi trecut cu vederea 
faptul că, la categorii superioare, 
înregistrăm foarte puțini cai î.’i 
concurs. Și, credem, este inutil 
să reamintim că la marile dispute 
internaționale tocmai aceste cate
gorii contează. In schimb, ca să 
dăm un exemplu, C.S.M. Sibiu, o 
secție puternică, păstrează de ani 
de zile caii la categorii inferioare. 
Este necesară, în această direcție, 
mai multă fermitate din partea 
forului de.- resort,’ niai mult curaj 

din partea antrenorilor.
Schimbul mîine constituie o 

preocupare permanentă a tehnicie
nilor noștri, ei căutînd sâ găseas
că și să crească 
peste puțină vreme, 
locui cu succes 
S-au remarcat din 
Dania Popescu, 
(Steaua), Nicolae 
Gheorghe Nicolae 
tor Conțiu (A.S.A. 
ziliu (C.S.M. Iași) 
mințim decît pe cîțiva dintre ei — 
prin realele calități de care dis
pun. Aceștia vor susține .,proba 
de foc" cu prilejul campionatelor 
europene. Este greu de anticipat 
comportarea lor — pe care cu toții 
o dorim foarte bună — dar se :m- 
pune ca și în continuare să fie < 
încurajați și dotați cu material 
cabalin corespunzător. Formarea 
unor cupluri armonioase, stă pin i- 
rea perfectă a mijloacelor tehnice 
trebuie să stea în atenția tehnicie
nilor, pentru a nu se rata forma
rea lor ca sportivi de înaltă per
formanță.

Modul cum este alcătuit campio
natul, cum sînt îndrumați juniorii 
pot reprezenta trepte de redresare 
a sportului călare. De aceea, soli
cităm tuturor celor care activează 
în acest domeniu să-și intensifice 
eforturile, pentru ca această disci
plină să se reintegreze în 'circui
tul valorilor internaționale.

elemente care 
să poală in- 

„vechpa.- gardă", 
noua generație 
Sorin Soveja 

Vlad (Dinamo), 
(Petrolul), Vie* 
Cluj), Paul Ma- 
— ca să nu a-

pun.

Emanuel FÂNTÂNEANU

<) In îhtîmpinarea dragostei ! 
pentru tenis, manifestată pretu- i 
tindeni în tară, constructorii de 
articole sportive din lemn din 
orașul Reghin au realizat in pri- ; 
mul semestru al anului un nu
măr record de rachete tip ..N'ep- 
tun" și „Pluto” (aproape 30 000 
din pianul de 50 030 anual). Del 
notat că la Reghin se produceau I 
in 1072 doar 13 000 de rachete ' 
pentru tenis de cîmp, iar în 1974 
se vor executa peste 100 000 de 
bucăți .

Ion VULCAN

• Unul din sporturile mult iu
bite in partea de nord a țării 
este ciclismul. Dovadă, stau nu
meroasele excursii făcute pe bi
ciclete, dragostea pentru ciclotu
rism. în sprijinul afirmației mele

iată, o fotografie pe care am rea- 
llzat-o nu de mult și care vă în
fățișează un grup de cicloturiști 
trecînd peste Obcinele Bucovi
nei.

C. ALEXA, coresp. județean

MAI NE DUCEM CU 
AUTOBUZUL LA GALAȚI?
La Galați, a avut loc — după cum 

se știe •— meciul de fotbal dintre 
divizionarele B. formațiile C.S.U. 
Galați și S.N. Oltenița. întilnirea a 
decurs în limitele sportivității, nu
mai că la ieșirea cu autobuzul pe 
porțile stadionului Portul Roșu, 
niște spectatori — le-am spune hu
ligani — au început să dea cu pie
tre în geamurile autobuzului în care 
erau jucătorii noștri, ai S.N.O. S-a 
creat, bineînțeles, panică, s-au pro
vocat pagube și a trebuit să mer
gem acasă cu geamurile ciuruite 
(deci în mare curent) — ceea ce a 
dus la îmbolnăvirea a trei jucători.

Dumneavoastră ce spuneți ? în 
asemenea condiții mai putem avea 
curajul-să mergem la Galați cu 
autobuzul ?

ASOCIAȚIA SPORTIVA
ȘANTIERUL NAVAL OLTENIȚA

în frumoasa stațiune 
Slănic Moldova —■. de
numită și „Perla Mol
dovei" — s-a construit, 
fntr-un cadru pitoresc, 
în apropierea izvoarelor 
cu ape minerale, un 
nou hotel turistic. Ho
telul „Perla” are 8 ni
vele, 172 de locuri, res
taurant (220 locuri), co
fetărie, săli de lectură 
și pentru vizionări TV.

La începutul lunii 
august aici vor sosi și 
primii oaspeți străini. 
Este vorba despre 60 
de turiști din Dane
marca.

Tex și foto :
Nicolae TOKACEK

Hotelul Perla din Slăui- 
cul Moldovei.

POFTIȚI LA ȘOIMUȘ
Pe malul Mureșului, la Șoimuș 

lingă municipiul Deva — S-a dat în 
folosință o frumoasă bază turistică 
și de agrement. Noul punct turistic, 
amplasat într-un decor natural 
foarte plăcut, posedă o cabană cu 
terasă, (capacitate de 100 locuri 
pentru cazare), 50 de locuri într-o 
căsuță de munte, o importantă 
bază nautică, care dispune printre

altele de un vapor eu care se pot 
face plimbări de agrement, bărci și 
hidrobiciclete. De asemenea, cei ce 
vor veni aici au la dispoziție te
renuri de volei, tenis, fotbal.

Realizarea .acestei baze — ex
trem de solicitate — s-a realizat în 
principal prin contribuția tinerilor, 
la inițiativa și cu sprijinul Comite
tului județean U.T.C. Hunedoara.

Dumitru VATAU, coresp.
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UNiTATE ECONOMICA NOUA. 
O NOUĂ ASOCIAȚIE 

SPORTIVA

Timp de 6 zile. 130 de mici 
cloturiști din județul Suceava 
străbătut, in 5 etape, un traseu

Nr. 7471

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

(Norv.)

de Nord)

CUPACUPELOR

ADVERSARELE NOASTREPE SCURT DESPRE
BELFASTCRUSADERS

FT**- S Nord)&

6
coresp. FIORENTINA (Italia)

A C T U A Azi, ultima zi la Loto

1813: din 1»31 
campioana a

de 
din 
ad- 

in 
de

F.C. ARGES
V.S.S. KOSICE
A.S. TORINO 
ESKISEHIRSPOR (Turcia) 
PANACHAIKI (Grecia)

fi teie- 
Televi-

a unui nu
de fotbal, 

participat 
Gurahonț.

Un frumos succes al liceenilor băcăuani

U. E. F. A.

O INIȚIATIVĂ

Ion COTOI

„DELFINII" DIN TG. MUREȘ

NicolLe VASI- 
lonel SOLO- 
Isac HEINZ, 

Vasile NAE, 
BOTEZ. Cor-

loc la 19 septembrie, — returul la 3 octombrie

tș'z. 3. Cotnui

Nu este nouă iniția 
zale sportive ale diferi 
de performanță să fie pu 
poziția tineretului, dar 
că a o readuce, din ci 
pe prim plan, nu consl 
șeală. De aceea tăcem p- 
țiativa clubu 
tatea din laș 
9—11. bazele 
utilizate gratuit și 
grâdire de către copii 
ieșean.

D. DIACONESCU — ewes*, jad.

7- <rra
Mecfic

Eâ’rtT * 1

GLENTORAN BELFAST 
(Irlanda de Nord)

Ca aproape țoale cluburile 
fotbal insulare^ jGl^pfpran 
capitala Irlandei’ de Nord — 
versara Chimiei Rm. Vîlcca 
Cupa cupelor — se apropie
respectabila vîrstă de 90 de ani ! 
De altfel, primul titlu de campir 
oană a lui „Irish League" l-a 
cîștigat în secolul trecut, mai pre
cis în 1894, urmat, doi ani mai 
tîrzlu de prima victorie în ,.Cupa 
Irlandei". De altfel, de atunci și 
pînă acum, Glentoran a cucerit țle 
15 ori campionatul țării și de 16 
ori cupa. Marea sa rivală a fost 
Linfield, tot o echipă din Belfast, 
cu care s-a războit mai de fie
care dată, fie în cupă, fie în 
campionat.

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE

Din tabara de la Bucșoaia.

DE LA TĂCĂȘELE*,„NEDEEA T------------------------
IN SATUL AVRAM IANCU

a activității 
județul Satu

Animație deosebită ieri dimineață 
ipe strada Uranus. Sute de tineri, cu 
alură de sportivi, urcau spre Insti
tutul de Educație Fizică și Sport. 
Erau candidații ce s-au prezentat la 
probele practice din cadrul concursu
lui de admitere. Reporterul s-a stre
curat printre ei și cu blocnotesul în 
mină și-a notat primele impresii. Pe 
miniterenul de _Z„L... T.............„
institutului, candidații de la Faculta
tea de trei ani „se luptau" cu acelJ 
cronometrelor și centimetrii ruletelor. 
Președintele comisiei de admitere, 
conf. univ. Lucian Vasilescu, decanul 
facultății, ne-a spus : „Anul acesta, 
spre deosebire de alții, avem candi
dați care au o mai bună tangență 
cu sportul. Acest lucru ne bucură și 
sperăm că printre cei 50 de viitori 
studen(i se vor afla elementele cele 
mai dotate, care la terminarea facul
tății să poată preda, la un nivel cit 
mai ridicat, educația fizică si sportul 
în școlile din mediul rural".

...Pe zgura pistei se aud doar anun
țurile lectorilor și asistenților ce ofi
ciază ca arbitri : pe suta de metri se 
întrec candidatele din prima grupă, 
timpii realizați între 13,7 si... 19,0 ! 
Deci, duoă cum se vede, diferențe 
cam mari între „performanțele 
lizate...

Ne-am continuat raidul si am ajuns 
în sala de jocuri sportive din Parcul 
Progresul. Aci, candidații de la Fa
cultatea de patru ani dădeau proba 
de handbal. Prof. univ. loan Kunst- 
Ghermănescu, cu cunoscutul . tact pe
dagogic ce-1 caracterizează, încu
rajează cu o glumă sau o vorbă de 
duh pe candidați. Emoțiile lor sini 
atît de evidente îneît si sportivi care 
activează în echipe de divizia „A" 
comit inexactități si greșeli aproape 
elementare. Dar, pînă la urmă, totul 
se sfîrșește cu bine, deoarece, așa 
cum preciza antrenorul emerit Kunst- 
Ghermănescu : „nu mingea este de 
vină, ci mina care nu o stăpinește și 
nu o face ascultătoare". Candidații se 
perindă prin fața comisiei. Ei parti
cipă la Un joc, trec apoi proba a- 
runcării la poartă, precedată dc 
dribling, iar in final fiecare are drep
tul la 2 aruncări de la 7 m. Cei 
care dovedesc cunoștințe si deprin
deri evidente sînt notați bine. Alții.. 
Lectorul univ. Valeriu Gogiltan ne-a 
spus : „In acest an avem Candida), 
mai bine pregătiți, ceea ce înseam
nă, privind prin prisma handbalului, 
că acest joc sportiv a cuprins o arie 
vastă din teritoriul țării noastre si 
lucru) trebuie să ne bucure". Evident, 
o remarcă foarte interesantă.

l-am lăsat pe examinatori și exa
minați să-și continue dificila misiu
ne. Concursul se află tn plină des 
fășurare, iar la sfîrșitul săptăminii 
viitoare cei ce se vor vedea reușiți 
se vor numi studențl ai I.E.F.S.

Prof. univ. Ion Șiclovan, rectorul 
institutului, deși foarte ocupat, ne-a 
făcut o scurtă declarație : „Hotărîrea 
de partid a trasat sarcini precise 
mișcării sportive din țara noastră. 
Ca unitate specializată în acest do
meniu, ne revin sarcini majore pen
tru a traduce în viață obiectivele cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, institutul 
s-a preocupat pentru a atrage spre 
facultățile sale elementele cele mai 
dotate, care — sub o pregătire aten
tă, minuțioasă — să poată realiza per
formanțe cit mai inalte. Pe listele 
candidaților am văzut muite nume 
de sportivi cunoscuți, cuprinși in lo
turile pentru J.O. d:n 1976. Sper ca 
ei să se prezinte bine si la concursul 
de admitere, astfel ca începind din 
toamnă să se poată număra printre 
studenții I.E.F.S.".

Pe terenuri si in săli „concursul" 
candidaților continuă...

Paul IOVAN

„FLOAREA PRIETENIEI* PE MELEAGURILE .ȚĂRI DE SUS

PROGRAMUL COMPLET AL MECIURILOR
DIN PRIMUL TUR AL CUPELOR EUROPENE
Primele partide în cele trei competiții vor avea

Ieri, la Zurich, in sala de Festivități a hotelului „Atlantis" a 
avut loc tragerea la sorți în competițiile europene de fotbal, rezer
vate echipelor de club: Cupa campionilor, Cupa cupelor și Cupa 
U.E.F.A.

Potrivit sorților, echipele românești prezente în competiție, vor 
avea ca adversari, în primul tur, două formații nord-irlandeze, una

Italia, și una din Turcia.
U.E.F.A. a menționat că adversarele formațiilor nord-irlandeze 
solicita să nu joace la Belfast ; în acest caz, partidele vor avea 
intr-o țară neutră, cu consimțămîntul ambelor echipe.

U.E.F.A. a menționat că în toate cele trei competiții se pot face 
schimbări în ce privește locul desfășurării primelor partide, în caz 
că ele sînt justificate și ambele echipe sînt de acord cu schimbarea 
survenită.

Meciurile tur în toate cele trei cupe sînt programate la 19 sep
tembrie, iar cele din retur la 3 octombrie. Iată programul complet 
al meciurilor din turul I (primele echipe sînt gazde).

LEGIA VARȘOVIA
ANDERLECHT
SUNDERLAND
ANKARAGUCU
A.C. MILAN
TORPEDO MOSCOVA
BERGEN (Norvegia)
N.A.C. BREDA (Olanda)
RANDERS FREJA (Dan.)
GLENTORAN (Irlanda de Nord) 
LARNAX CIPRU
FOlA ESCH-LUXEMBURG 
BANIK OSTRAVA
LAHTI REIPAS (Finlanda) 
SPORTING LISABONA 
VASTMANUJAR (Islanda)

P.A.O.K. SALONIC
F.C. ZURICH
VASAS BUDAPESTA
GLASGOW RANGERS
DINAMO ZAGREB
ATLETICO BILBAO
GZIRA (Malta)
F.C. MAGDEBURG
RAPID VIENA
CHIMIA RM. VÎLCFA
F.F. MALMO
BEROE STARA ZAGORA
CORK HIBERNIANS
OLYMPIQUE LYON
CARDIFF CITY
BORUSSIA MONCHENGLADBACH

WATERFORD (Irlanda) 
BAYERN MUNCHEN 
BENFICA LISABONA 
TURKU T.P.S. (Finlanda) 
DYNAMO DRESDA 
ZARIA VOROSILOVGRAD 
STEAUA ROSIE BELGRAD 
F.C. BRUGES
JEUNESSE d’ESCH (Lux.) 
ATLETICO MADRID 
VIKING STAVANGER 
T.S.K.A. SOFIA
FRAM REYKJAVIK 
CRUSADERS (Irlanda
VEJLE (Danemarca) 
AJAX AMSTERDAM

F'REDRIKSTAD (Norvegia) 
RUCH CHORZOW 
03 COPENHAGA
F.C. CARL ZEISS JENA 
STROMSGODSET (Norvegia) 
FEYENOORD
STANDARD LIEGE 
HIBERNIAN EDINBURG 
FORTUNA DUSSELDORF 
TOTTENHAM
ABERDEEN (Scotia)
DUNDEE UNITED (Scoția) 
ESPANOL BARCELONA 
BELENENSES
U. S. LUXEMBURG 
VITORIA SETUBAL 
REAL MADRID 
LAZIO ROMA
LOKOMOTIV PLOVDIV 
FIORENTINA
GWARDIA VARȘOVIA
V. f.B. STUTTGART
TATRAN PRESOV 
DINAMO TBILISI 
PANATHINAIKOS 
INTERNAZIONALE

— UJPESTI DOZSA
— AATVIDABERG (Suedia)
— OLYMPIAKOS PIREU
— CELTIC GLASGOW
— JUVENTUS TORINO
— APOEL NICOSIA
— STAL MIELEC (Polonia)
— FLORIANA LA VALETTA
— F.C. LIVERPOOL
— GALATASARAY
— SPARTAK TRNAVA
— WACKER INNSBRUCK
— F.C. BASEL
_ DINAMO BUCUREȘTI
— F.C. NANTES 

direct în turul al doilea

DINAMO KIEV x
WUPPERTALER S.V.
A.I.K. STOCKHOLM
MIKKELIN (Finlanda)
LEEDS UNITED
OESTERS I.F. (Suedia) 
ARDS BELFAST (ftl. de nord) 
KEFLAVIK (Islanda)
NEESTVED I.F. (Danemarca) 
GRASSHOPPERS ZURICH 
FINN HARPS (Finlanda) 
TWENTE ENSCHEDE (Olanda) 
RACING WHITE (Belgia) 
WOLVERHAMPTON
OLYMPIQUE MARSEILLE 
BEERSCHOT (Belgia)
IPSWICH TOWN 
F.C. SION (Elveția)
SLIEMA WANDERERS 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
FERENCVAROS
OLYMPIAKOS NICOSIA 
VELEJ MOSTAR
SLAVIA SOFIA
O.F.K. BEOGRAD
ADMIRA VIENA (sau VOEST 
LINZ)
FENERBAHCE
HONVED BUDAPESTA 
LOKOMOTIVE LEIPZIG
F. C. KOLN 
GRAZER A C.

în satul Avram Iancu din mun
ții Apuseni (județul Arad) este 
tradițională manifestarea culturală 
denumită „Nedeea de la Tăcășele". 
în acest an, cu prilejul frumoasei 
acțiuni, s-a organizat și o mani- 
fsstare sportivă purtînd aceeași de
numire : „Cupa Tăcășele".

în prezența tovarășului Andrei 
Cervencovici, prim-secretar al Co
mitetului județean Arad al P.C.R.. 
10 dintre cei mai buni călăreți din 
sat au deschis manifestarea. Apoi 
s-au desfășurat. în fața 
meros public, întreceri 
handbal și volei. Au 
echipe de săteni din
Pleșcuța, Vîrfurile. Hălmagiu. Al- 
maș și Dieci.

ZILNIC, BAZELE SPORTIVE LA 
DISPOZIȚIA TINERETULUI

EXCELENTĂ: CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
SĂTESC!

Puternica relansare 
sportive de masă in 
Mare, a determinat inițierea unu: 
campionat județean sătesc polispor
tiv. Sectorul de resort al Comite
tului județean U.T.C. și C.J.E.F.S.. 
în colaborare cu celelalte organiza
ții avind atribuții în domeniul spor
tului, au alcătuit regulamentul

Și în această vacanță au fost or
ganizate pentru școlarii și pionie
rii din Tg. Mureș cursuri de în
vățare a înotului. La școala gene
rală nr. 4 din localitate. 40 de elevi 
au început, cu cîteva zile în urmă 
pregătirea sub conducerea profe
sorului Ioan Soos. Zilnic ștrandul de 
la baza nautică ..Mureșul" este gaz
da acestor cursuri ce vor dura 13 
zile.

C. ALBU coresp. jud.
OINĂ : 1 E-
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portului Școlar, săptâmin3 
J—6 iulie), s-au disputat, 
ia .Franța, meciurile _p i- 
*np or-ut mfernajicnai ~șco- 

L la care an luat parte 
OUada. Turcia. S.U.A. 

Iri mda. Luxemburg, 
(grupa a II-a). Bel- 
penia. Algeria (gru- 
Fialanda. Austria. 

V-a>. Conform re- 
recsrii. 
Esfășural 
e de cit

ece. De 
echipei! 
imîneaV

partidele 
pe dura- 

e 22 mi
ps rcursul 
» a-j tre- 
t și după

ti 2 iulie, echipa 
din elevj ai li- 
a susținut două.. 
Belgia (2—0) și

d.n

EXERCIȚIUL FIZIC SI ACTIVITATILE SPORTIVE DE MASA
? ■ ‘9 »

(Urmare din pag l)

viteziștii de la proba de 100 m fugir. i 
pe vreo... 20 de culoare. Cei care a.: 
alergat pe gazon, ne-au mărturisi; că 
au fost dezavantajați deoarece „ • 
trebuit să lupte nu numai cu parte
nerii, ci și cu aluneeușul. „După ce 
am alergat Pe gazon — ne spunea 
muncitoarea Silvia Helga — cred vă 
pe pista cu zgură aș zbura, pur și 
simplu".

Ar urma, după „Tractoriadă", ma
nifestările sportive ale sfîrsitului de 
aăptămînă. In primăvara și vara a- 
cestui an nu credem să fi trecut o 
singură duminică din agenda căreia 
manifestările sportive să fi lipsi;. 
Unii — cam 200—300 — pleacă la Por
țile de Fier, la Sibiu pentru a vizita 
orașul și muzeele lui, la Sinaia si 
Dof'.ana, dînd turismului valenV 
educative, culturale ; alții — aceștia 
fiind cei mai multi — preferă 
excursiile în împrejurimile orașului 
pe Valea RăTădăului, la Poiana Nouă, 
la Dîmbui Morii, la Pietrele lui So
lomon, la Poiana Brașovului. Tre
buie menționat faptul că majorita
tea preferă drumeția, mersul pe jos, 
iar alții pe biciclete. Ajunși 
rile de agrement, salariații 
grenați in diferite întreceri 
sportive.

în sfîrșit, referindu-ne la 
țările devenite tradiționale, nu tre
buie să omitem întrecerile, la foarte 
multe discipline, dintre secții și ate-

ta locu- 
sînt an- 
și jocuri

manifes

rata căreia a marcat 15 goluri, fără 
si primească vreunul !

In cadwl-4șsUvității de premiere, j 
echipei învingătoare i s-a .oierii 
cupa (transmisibilă) a Federației In
ternaționale a Sportului Școlar. O ' 
altă frumoasă cupă, din partea a- 
celuiași for, va rămîne definitiv în 
posesia liceenilor băcăuani ; ca de 
altfel și trofeul oferit cîștigătoarei 
de către Federația Franceză de Fot
bal. Jucătorii români au primit, de 
asemenea, plachetele de aur și tri
courile de campioni internațional..

Succesul celor 14 elevi din Bacău 
(Valentin GIRBEA.
LIU, Florin LUNCA. 
MON. Vasile ȘOȘU, 
Emil NISTREANU, 
Mișu NEAGU, Teodor 
nei ELISEI. Constantin FLORIAN.
Viorel POPA și Pavel PAN AIT (M. 
Neaga a primit cupa acordată ce
lui mai bun șuteur al întrecerii), 
a fost unanim recunoscut ca deplin 
meritat. De altfel, la sfîrșitul com
petiției Claude Fineau, preșe lintels 
Federației Internaționale a Sportu
lui Șco’ar. a elogiat compo tarea 
excelentă, din toate punctele de ve
dere. atît in teren, cit 
lut a echipei române, 
după finală. în 7 
-NORD ■ MATIN" din 
in coloanele sale un i 
rial despre campionat, 
semnificativ, spune totul : 
aia — risticătaare. in mad sirăla- 
ril. a CampioBsiulBi internațiMul 
țeolar de fattel".

t și in afara 
A doua zi 

iulie. 
LUJe.

amplu
*1 

totul

BVSC BUDAPESTA _ CF R CLUJ
2—2 (IN MECI AMICAL)

(Irlanda de
Echipa ieșită — prin voia sof- 

fifor — în fața campioanei noastre, 
DinamO București. se numește 
,.C’rusaders“ (.,Cruciații“) și iși 
are sediu! în nordul orașului Bel
fast capita’a Irlandei de Nord și 
intră in posesia titlului de cam
pioană pentru prima oară în is
toria fotbalului nord-irlandez. du
pă o luptă strinsă cu echipele 
Portadown și Ards. în acest se
zon. Crusaders a reușit să lși 
adauge in palmares și cîștigarea 
campionatului de rezerve, iar 
doi dintre cei mai buni jucători 
ai săi. John McPolin și Laurie 

Todd 'int socotit! printre cei mai 
buni jucători nord-irlăndftzi.

Ciut» înființat in 
în prima divizie; 
r.a'ie. in ed . iie 1955 56 și 19S8 69; 
c «: »ă..'ve a cupei in edițiile 
1MVH (cind și ..Cupa cu-
pe r ) m 19*5 36 (cind cLștigâ și 
..Cu >a Europei Centrale-). Are ur 
nou antrenor, din acest sezon, pe 
Luigi Rădice, socotit cel mai bun 

in al noii generații. EI l-a 
înlocuit pe suedezul Niels Lied- 
hoim. Cei mai cunoscuți jucători 
ai actualei formații: De Stott (de 

<Je ori intema :onai A), Scala. 
Superrhi. Lnngoni. Clerici. Brizi. 
A terminat pe locul patru în cla- 
sarr.err.ui general al campionatu
lui im 73. cu 37 puncte la activ.

L I T A T I
A

spe-

FENERBAHCE (Turcia)
Adversara echipei F.C. Argeș în 

,.Cupa U.E.F.A.“ este una dintre 
primele formații de fotbal înfiin
țate în Turcia: 1907. A cîștigat de 
14 ori titlul național (1929 30, 1934/ 
35. 1935/36. 1936 37, 1943/44, 1946/47, 
1947/48, 1952/53, 1956/57, 1958/59,
1960/61. 1964/65. 1967,68. 1969/70).
Participă în campionatul primei 
divizii de la înființarea acesteia, 
adică anul 1959. A cîștigat Cupa 
Turciei in ediția 1968. în campio
natul 1972/73 s-a clasat pe locul al 
II-lea. după Galatasaray Istanbul, 
cu 42 de puncte față de 47 ale 
ciștigătoarel. începind de anul 
trecut are ca antrenor pe celebrul 
Didi, fost internațional în echipa 
Braziliei,

liere. Nu vom da cifre per. 
acestea nu sint totdeauna edifi 
re. Vom soune, insă, câ nit 
dintre cele 26 de secții nu a 
din campionatul intern de fotbi 
lei. tenis de masă și orientare 
tieă. Ion Chiujdea. lăcătuș la sr ; . 
Tehnicieni I. Gh. Suditu. labora": 
Turnătorie II, Andrei Antal, lără' .;- 
montor la Tractor greu, ștefan Se- 
beny, tratamentist la Tratament IV — 
sini cei mai buni la tenis de masă 
în întrecerea dintre secții : Gh. 
Lucaci, rectificator la Automate. Ni- 
colae Crișan, strungar la Sculărie, Au
rel lonașcu. lăcătuș mecanic la Repa
rații — sînt .-așii" șahului în secțiile 
unde lucrează. Ne oprim aici cu 
exemplele. Constatarea noastră, du
pă cele văzute, este câ la uzina bra- 
șoveană activitatea sportivă de masa 
înregistrează adeziunea totală a sala- 
riaților tocmai datorită faptului câ 
nu se lucrează Ia suprafață, nu sînt 
scoși pe stadioane cîțiva dotați in 
sport, pentru ca apoi diriguitorii a- 
asociației să se laude cu succesele în
registrate de aceștia. Exercițiul fizic 
este aici apanajul tuturor salariațiloi 
care doresc ca prin el să-și fortifice 
organismul.

©•-

„CUPA NARCISELOR" PENTRU 
FETE

Chiar dacă Ia „Tractorul" majori
tatea salariațilar sînt bărbați și, deci, 
acțiunile .sportive îj yizegză In special

P* Dd 9^0399 Cin 91CC3
rifiilcr fizire ni-t reie rftesa sute de 
salariate. Ooos:2ul asociatei sporti
ve a i-ifiat. duse aoarițix Hocârirv 
Plenarei, o manifestare care t-a ba- 
cjral de o Argă* aderi ane : „CUFA 
NARCISELOR”.

Tinerelor le-au fzst oferite— nar
cise pentru locuri f-u-tase obtin- e 
In întrecerile de tenis de masă, voiei. 
orientare turistică. Victoria Has. di*, 
secția Tractor greu, campioană la 
nis de masă, ne spunea că tem
ea re lucrează in oricare secție nu 
numai că nu sint ostile sportului. Jir

1^-

djresr să procure diferite discipiine. 
De aceeași părere erau colegele cî 
Dorina Baretea. de la Autoutilâri. si 
lordaaa Barbălată. de ța Automate.

De fapt — rum ne mărturisea 
Petre Ioan N‘a<y. instructor pentru 
acilvitâtea »">orti\â de masa — la 
-Trartnrul” s-a reușit permanentiza
rea unor acțiuni soortive atractive 
peetru femeile care lucrează 
-Cupa narciselor” urmind a fi 
baită tuturor ceior ce se vor 
dentia in practicarea sub o formă 

. sau alta a exercițiului fizic.

HnJL in cadru! manifestărilor 
■e de impiinrrea a 50 oe 
existență a clubului BVSC 
sta. a avut iac partida in- 
nalâ amicală dintre echipa 
i semicentenar și formația 

C.FJL Cluj. încheiată cu un rezul
ta; de egalitate: 2—2. Golurile clu
jenilor au fost înscrise de Adam 
și Țegean.

întorși de la Budapesta, ferovia
rii efectuează astăzi și miine 
trolul medical, urmind 
cîteva antrenamente Ia 
plece la Toplița, în ziua 
lie.

x>.

con- 
ca, după 
Cluj. să 

de 17 iu-

DE LA FA.F.

unor
aici, 
a tri
es i-

F.R.F. 
țene să 
data de 
echipelor calificate 
țeană a „Cupei 
programare.

rean*c este c ■misiilor jude- 
trimită de urgență, pînă la 
15 iulie. lista nominală a 

in faza interjude- 
României", pentru

AM CONSEMNAT IN LOC DE CONCLUZII:
TABARA PENTRU COPII NASCUȚi 

ÎN 1958

suferit diferite traumatisme, in 
cial in returul campionatului.

Trei f ztbalisti din oropria pepinieră 
-rr.ează să-si satisfacă stagiul mili 
r Amarandeî. Sofian. Ciobanu.
In următoarele zile, conducerea clu

bului ieșean va stabili noua conduce
re tehnică, precum si efectivul corn

et _ are se va porni la drum în 
Divizia A.

D. DIACO.XESCU — coresp.

Tragerea Loto de mîine va 
vizată direct din Studioul de 
ziune cu începere de la ora 18.05. Vă 
reamintim că la această tragere par- 
ticipanții pot oota pentru un autotu
rism DACIA 1300 și eventuala dife
rență în 
unitare 
egală cu 
gat. NU 
ULTIMA 
telor.

numerar în cadrul valorii 
ale clștigurilor, cel puțin 
aceea a autoturismului cîsti- 
UITATI1
ZI pentru

ASTĂZI ESTE 
procurarea bile-

GH. DUMITRESCU SI M. DRIDEA 
ANTRENORI LA PETROLUL

Du:sâ cum ne informează cores- 
P>.-.d?;-_l :. stru V. Albu. în urnii
cu citeva zile a avut loc la Ploiești, 
o ședință la clubfil de fotbal Pe
trolul in cadrul căreia a fost stabilită 
< impunerea noului colectiv de antre
nori. care se va ocupa de pregătirea 
formațiilor de seniori si cea de tine
ret. Astfel, la conducerea tehnică a 
primei garnituri petroliste, va func
ționa. in viitorul «amnionat. cuplul 
Gh. Dumitrescu-M. Dridea, iar la e- 
chioa de tineret-rezerve A, .Marnsi.

tn prezent Petrolul si-a reluat pre
gătirile la Ploiești si. după efectuarea 
unei scurte perioade de readaptare 
a organismului la efort, antrenamen
tele vor fi continuate, timp de 10—12 
zile, inir-o localitate de pe Valea 
Prahovei.

EXTRASE
PRONOEXPRES

NUMERELE
LA TRAGEREA

DIN 11 JULIE 1973 :
FOND GENERAL DE PREMII : 

1.406.052 lei din care : 486.368 lei
REPORT.

Extragerea I I 32, 29, 31, 24, 19, 13.
Extragerea a Il-a i 44, 27, 18, 6, 21.
Plata premiilor va începe in Capi

tală de la 19 iulie pînă la 25 august ; 
în țară, de la 23 iulie pînă la 25 au
gust 1973 inclusiv.

PREMI1LE TRAGERII LOTO 
DIN 6 IULIE 1973 :

Punctul de vedere al președintelui 
comitetului sindicatului uzinei, tova
rășul Mihai Roșioru : „Am transferai 
responsabilitățile. în ceea ce privește 
activitatea sportivă, la nivelul grupe
lor sindicale. Aici activează peste 31.0 
de oameni și rezultatele de pînă a- 
cum confirmă justețea orientării 
noastre. Firește, atît comitetul sin
dicatului uzinei, cit și comitetele 
sindicale de secții răspund nemijlocit 
de activitatea sportivă de masă. Re
cent am analizat în comitetul sindi
catului activitatea asociației sportive 
în direcția aplicării Hotărîrii Plena
rei și am stabilit un plan concret de 
măsuri. Am decis, cu acest prilej, să 
atragem un număr mai mare de ac
tiviști obșterii care să ne ajute in 
extinderea sportului ca agrement".

Secretarul comitetului de partid. Con
stantin Drăghici. ne-a declarat : „A- 
sistăni. de bună seamă, la orientai ea 
oamenilor către Practicarea exerci
țiului fizic in scop de agrement și 
fortificare a trupului. Oricit ar fi de 
simple acțiunile ce le inițiem 
tom iniția, fără un sprijin 
din partea specialiștilor nu 
concepe consolidarea acestei 
țiuni. In ce ne privește, am 
suri de 
lor de 
teptăm, 
țial, in
Consiliului municipal pentru educație 
fizică și sport. Cred că nu cerem 
prea mult”,.,

si le 
calificat 

se poate 
vaste ac
iuat mă- 

folosire a tuturor tehnicieni- 
care dispunem in uzină. As- 
însă, un sprijin mai substan- 
această direcție, din partea

70 dintre cei mai tineri fotbaiis'.i 
(copii născuți in 1958) vor participa, 
incenind de miine. la tabăra de la 
Brașov. La „catedră" vor fi antreno
rii Ion Kliige. Lică Nunweiller, Gh 
Cosma. Ion Tonieț, Mihai Telre, Du
mitru Popescu.

Extragerea I : Cat. 1 i 1.25 
te a 100.000 lei; a 2-a i 11,45 
lei; a 3-a : 22,10 a 2.713 lei , 
15.80 a 3.795 lei; a 5-a : 129,20 
lei ; a 6-a : 179,35 a 334 lei.

varian-
a 5.235 
a 4-a:
a 464

ION ZAHARIA — ANTRENOR 
LA C.S.U. GALATI

tn noul sezon, echipa de fotbal
l.S.L. Galați va avea un nou antie- 

>r. Acesta va fi Ion Zaharia.

84.403

POLITEHNICA IAȘI VA PLECA 
LA BORSEC

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR 
DIN DIVIZIA B

După emoțiile prelungite ale califi 
cării în prima divizie, studenții ies'cni 
au intrat intr-o binemeritată vacant» 
pînă în ziua de 16 iulie. După efec
tuarea controlului medical. Politehni
ca va pleca, pentru dauă săptămini. 
la Horsec. Unii jucători au nevoie de 
tratament. Este vorba de lanul. Han- 
ceriuc, Simionaj și Dănilă, care u’j

Luni dimineața, cu începere de la 
ora 9, va avea loc in sala de la Cen
trul sportiv „23 August" consfătuirea 
antrenorilor echipelor de Divizia B.

Cu acest prilej, se va face o ana
liză a campionatului trecut, repre
zentanții F.R.F. urmînd a da o serie 
de indicații cu privire la participarea 
în noul an conipetițional. 4

REPORT CATEGORIA 1 : 
lei.

Extragerea a II-a : Cat. A : 
riantâ 10»/, a 71.409 lei • B : 
31.737 lei; 7. f „A___
lei sl 18 variante 10®/# a 
D; 21.40 a 2.002 lei ; E • 
lei ; F: 141 a 304 lei ; Z: 
IOC lei.

Premiul de 100.000 lei 
participantului BURDUJA 
TP.U din Iași; iar premiul ;_____
1 ateg A de 71.409 lei a revenit parti
cipantului TONCU ȘTEFAN din 
București.

1 va-
1 ,.35 a

C : 6 variante 25»fn a 3 246 
1.298 lei;

80.70 a 531 
2.040,40 a

a revenit
I. DUMI- 

pentru

Rubrică redactată de
Loju - r^N;pșj’c>Ri



START ÎN A XIV-A EDIȚIE 
A ÎNTRECERILOR BALCANICE DE TENIS
AZI: ROMÂNIA — BULGARIA (masculin) Șl ROMÂNIA— TURCIA (feminin)
SOFIA, 11 (prin telefon de la co

respondentul nostru), CapitalaBul- 
gariei va fi. timp de 5 zile, gazda 
celei de a XlV-a ediții a Balca
niadei de tenis. Pe terenurile clu
bului Levski-Spartak, amplasate în 
parcul Libertății, reamenajate spe-

cial pentru această întrecere, sint 
prezente reprezentativele mascu
line și feminine ale celor cinci 
țări participante la competiție : 
Grecia, Iugoslavia, România, Tur
cia și Bulgaria. Conform unei pre
vederi . regulamentare, reprezenta
tivele României, cîștigătoare ale ul
timei ediții ce a avut loc anul tre
cut la București, nu sînt programa-

Loturile echipei 
cătuite din Ion 
Hărădău și Viorel Marcu la mascu
lin, Iudith Gohn. Virginia Ruzici 
și Valeria Balaj la feminin — au 
sosit marți la Sofia,

întrecerile continuă în fiecare zi 
de la ora 14 după următorul pro
gram : 12 iulie Bulgaria—Grecia și 
România—Turcia (masculin) și

României — al- 
Santeî, Dumitru

TURNEE
DE TENIS

UN DECENIU DE ÎNTRECERI
1962 (Brașov) .
1963 ------ ’
19S4
1965
1966

(Sofia) 
(Istanbul) 
(Atena) 
(Zagreb)

2. Grecia, 3. Bulgaria
2. Grecia, 3. România
2. Iugoslavia. 3. Bulgaria

2. România, 3. Grecia
2. Iugoslavia. 3. Grecia

1967
1968
1969
1970
1971
1972

(București)
(Sofia)

(Istanbul)
(Atena)

(Zagreb)
(București)

1. ROMANIA,
1. Iugoslavia,
1. ROMANIA,
1. lugosiavia.
1. ROMÂNIA.
(ediție experimentală feminină : 1. Bulgaria)
l. ROMANIA, 2. iugoslavia, 3. Grecia (ediție ex
perimentală feminină : 1. România).
m. 1. Iugoslavia. 2. România. 3. Grecia
f. 1. Bulgaria, 2. România, 3. Grecia 
m. 1. Grecia. 2. Rom" • - - '
f. 1. ROMÂNIA, 2. _____ , _____
m. 1. ROMÂNIA, 2. Grecia, 3. Iugoslavia 
f. 1. ROMÂNIA, 2. Bulgaria, S.__ _i_
m. 1. ROMÂNIA, 2. Grecia. 3. Iugoslavia 
f. 1. ROMANIA. 2. Bulgaria, .3. Iugoslavia 
m. 1. ROMANIA, 2. Grecia, 3. Iugoslavia 
f. 1. ROMANIA, 2. Bulgaria, 3. Iugoslavia.

mânia. 3. Iugoslavia 
[ugoslavia. 3. Bulgaria

3. Grecia

zi 
români

a întrece- 
îricep

Talentata jucătoare Virginia Ruzici, 
componentă a echipei țării noastre 

la balcaniada de, tenis.
Foto: Theo MACARSCHI

te să joace în prima 
pilor. Tenismenii 
jocurile joi (n.r. azi).

Printre iubitorii tenisului 'din So
fia competiția suscită un iriteres 
deosebit, datorită popularității .cîș
tigate de tenis .în ultimii ani, cîț'și 
progresului înregistrat de reprezen
tativa- Bulgariei.

(Urmare gin -pag. 1) prof. ȘTEFAN OSCEPKO (U.R.S.S.)
. antrenorul echipei Poloniei:

Iugoslavia—România și Turcia—
Grecia (feminin); 13 iulie: Bulga
ria—România și Iugoslavia—Turcia 
(masculin) și Bulgaria—Grecia și
România—-Turcia (feminin)'; 14 iu
lie: România—Iugoslavia și Tur
cia—Grecia (masculin) și Bulga
ria—Iugoslavia 
cia (feminin); 15 iulie: România— 
Grecia și ” ’ "
(masculin) și România—Bulgaria și 
Iugoslavia—Turcia (feminin).

Prima întîlnire din cadrul balca
niadei de tenis s-a disputat între for
mațiile masculine ale Bulgariei și 
Turciei. Au cîștigat destul de lejer 

Ghenov— 
B. Pam- 
6—1 ; B.

și România—Gre-

B ul / ir ia—I ugoslavia

3—0 :

me
CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

ZURICH. — Campionatele internațio
nale de tenis ale Elveției au continuat 
cu întîlnirile din primul tur al probei 
de simplu bărbați. Iată cîteva rezultate: 
Mayer (SUA) — Chanfreau (Franța) 
6—3.. 8—9, 6—1; Stone (Australia) — Gi- 
rneno (Spania) 6—4, 8—6; jauffret (Fran
ța) — Munoz (Spania) 6—2. 9—8: Parun 
(Noua Zeelandăț — Szocsik (Ungaria) 
6—3. 6—1; Fairlie (Noua zeelandăi_ —
Spear (Iugoslavia) 
drella (Franța) — 
6—4. 6—3; Proisy 
(RSA) 6—3. 2—6.

Ilie Năstase l-a 
nabe (Japonia)

• SPADASINII INTRA

6—3. 1—6. 
El Shafei 

(Franța) 
6—3. 
învins pe 

cu 6—1,

9—8; N Go- 
(R.A. Egipt)

— Maud
Kyoshi Ta- 

6—0.
BAASTAD. — Rezultate din primul 

tur al concursului internațional de tenis 
de la Baastad (Suedia) : Goven (Fran
ța) — Barazutti (Italia) 6—4. 6—0; pilici 
(Iugoslavia) McManus (SUA) 6—4,
6—2; Kukal (Cehoslovacia) — I. Fletcher 
(Australia) 1—6, 6—4, 6—2: Molina (Co
lumbia) — Bengtsson (Suedia) 6—2. 6—4; 
Plnto Bravo (Chile) — Ramirez (Mexic) 
4—6, 6—4. 7—5: Mulligan (Australia).— 
Rahim (Pakistan) 6—3. 6—4.

DUSSELDORF. — In prima sa partidă 
din cadrul turneului internațional de te
nis de la Diisseldorf, jucătorul român 
Ion Tiriac l-a inrins cu 6—3. 6—1. 6—2 
pe vest-germanul Rolf Gehring. Alte re
zultate : Bernard Mignot (Belgia) — Ist
van Gulyas (Ungaria) 6—4. 6—2. 6—4 ; 
Hans.Jurgen Pohmann (RFG) — Shlradan 
Mukerjea (India) 6—4. 6—1, 6—3. In pro
ba feminină. Cora Creydt (RFG) a eli
minat-o cu 6—3, 6—4 pe Susan Stap 
(S.U.|A.).

GOTEBORG, 11 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Mai înainte de a vorbi despre 
competiția la zi —. întrecerea pe 
echipe a floretistelor — să înche
iem cu proba individuală a spada
sinilor a . cărei finală a avut loc 
marți la o oră tîrzie. Se știe că noi 
nu am mai avut — ca la Miinchen,— 
un trăgător în acest Ultim act căci 
Pongraț, acuzînd dureri la brațul 
accidentat, nu a măi putut să-și 
apere șansa în mod normal. Finala 
a reunit — spre • satisfacția publi
cului suedez ’— doi' trăgători din 
tara gazdă, pe Rolf Edling (locul 
V la J.O.) și pe Hans Jacobson (fi
nalist la C.M. 1971), care au reușit 
să ocupe în această ordine, chiar, 
primele locuri în clasament.

Edling a. realizat 4 v (singura , sa 
înfrîngere fiind opera compatrio
tului său Jacobsson). El a dispus cu 
5—1 de Gtger (Elveția) și R. Behr

Șl El ÎN ULTIMA
5—2 de Pezza (Italia) 

olimpic 
a 

vic- 
fața lui Feni-

PROBA

PARTICIPARE RECORD LA C. E

personal 
lor.

Tampere 
atît la 

_.. ..n _ . , , , celei de
viteză. în. mod special antrenorii e- 
chipei naționale vizează probele o- 
limpice de caiac, unde rezultatele 
precedente, foarte bune, trebuie con
firmate.
3 Acord românilor șanse foarte 

mari la canoe simplu și dublu 
î-n probele olimpice. Ivan Patzaichin 
este un mare talent, un campion 
greu de învins I

lăsat o impresie bună, eu 
fiind mulțumit de evoluția

Ungaria va alinia la 
** numeroase echipaje, 
probele olimpice, : cit și, la

1
lotul 
lele"O

puternice 
vom alcătui 
la „mondia-

prof. KLAUS SCHUMANN
(R.F. Germania) — antrenor :

Am urmărit în cadrul „Rega
tei Snagov" evoluția unuia 

care sper să
1 tej Snagov" 
dintre elevii mei, cu 
obțin rezultate foarte bune în ur
mătoarele competiții
si, implicit, la C.M. Este vorba- de 
Hermann Glasser, specializat în pro
ba de C 1-500 m.
însă, să se claseze aici printre lau- 
reați, așa cum mă așteptam.
2 Noi urmărim, deopotrivă, pro

bele olimpice și cele 
neoTmpice, Iar din lotul care va - e- 
fectua deplasarea la Tampere 
face 
vor 
bele.
3

internaționale

El nu a reușit,

vor 
parte, bineînțeles, sportivi care 
concura în aproape toate pro-

Șanse foarte mari la CI și 
C 2 — 500 și 1000 m, dar va

loarea ridicată “a tuturor caiaciștllor 
și canoiștilor români vă poate ofer: 
și alte satisfacții.

EDUARDO HERRERO (Spania) 
antrenorul echipei naționale :

Pentru noi, perioada petrecută 
în România, cu prilejul ..Re

gatei Snagov" a fost foarte bine
venită, întrucît am Învățat multe 
lucruri bune de la reputații dum
neavoastră specialiști. întrecerile în 
sine ne-au permis evaluarea exactă 
a forțelor de care dispunem și, cu 
toate că am obținut o singură me
dalie (de bronz — n.n.) ne conside
răm mulțumiți și optimiști 
C.M., unde sperăm să 
în mai multe 
cnle. de caiac.
*> Acordăm
*•* probelor
viteză. Ca atare ne-am 
participăm în ambele, ț__ ___  . ...
tuși cu mai multă atenție cursele 
clmpice.
3 Cred să sportivii

posibilitatea să 
primele trei locuri la 
probelor 1

finale.

aceeași 
olimpice

pentru 
pătrundem 

mai ales la

importanță și 
și celor de

1 propus 
privind

să 
to-

români au 
se claseze în 

majoritatea

Pe baza acestei 
competiții și noi 
care va participa 
de la Tampere.
în probele olimpice va fi o 
luptă extraordinară pentru

locurile de pe podiumul de premie
re: Tocmai de aceea noi ne-am pro
pus să canalizăm pregătirile mai 
mult spre probele neolimoice și, 
mai ales. s,4re cursele de fond. Am 
av.ut. o imensă satisfacție prin vic
toria’- elevului meu \V. Styprekow.ki 
lj K 1-10 0'00 m în cadrul acestei re
gate. și vă promit că la Tampere 
caiăciștii și canoiștii polonezi vor 
furniza și alte surprize !
•> Sportivii români au fost Irit-e-
*■* deauna printre fruntașii pade-
lei și pagaei din toată lumea. Con
sider că și la această ediție a cam
pionatelor mondiale ei se vor afla 
printre cîștigători la multe probe.

prof. CORNELIU BlRSANESCU 
(România) — antrenor federc’ :

| Perioada de pregătire
■ tuată la lacul Vidrarj. i

. diții de altitudine, *-a ref>'\.
te bine în rezultatele înr**s 
rezultate care ne bucură T" 
..Regata Snagov- r.e-a prilejui
statarea. îmbucură:oare. că ș; <r-?- 
tivii mai tineri din lot >e află > 
mare progres, lucru care ne face <= 
prix-im cu optimism spre J-O. dir 
197
9

fi>ar-

octvâ

Pentru că 
principal < 
rele .«ocuri 

îndreptat atenția spre c^le 7 pr 
cafe figurează în program!’ J 
canalizind pregătirile în direcția 
Cum, însă, nu putem neglija u 
ticiparea la C.M. și în celelalt* pr 
be. avînd de apăra^ un prestigiu 
cerit cu prețul infinitor eforturi, 
vem grijă ca. in oaralel cu preg 
rile pentru cursele o] 
efectueze și antrenamente 
curselor de viteză.
Q La această întrebare as fi -.7^-
** ferat să răsound^
Fără a da pronosticuri- 
convins că sportivii noștri vor ftce 
totul pentru o comportare olt nisi 
bună. Să nu omitem însă faytul '? 
avem adversari extrem de oute“r. 
în echipele U.R.S.S. și Ungari -i 
fruntașii padelei și pacaei din țările 
nordice vor concura în... aoel^ I?r 
Campionatele rrtondiale «e ar. :nță r»’. 
puțin la fel de disputate ca $i 
rile Olimnice de-’ la Munehen, c'e a- 
dueînd. dincolo de dorințele 
de ; victorie, și ambițiile re\ anse? •' 
Or.: și noi avem de luat niște re
vanșe...

jucătorii bulgari cu
Altinkaya 6—1. 6—0. 6—1 ; 
poulov—Ozdemir 6—1, 6—0, 
Pampoiilov, M. Pampoulov—Altinka- 
va, Ozdemir 6—2, 6—2. 4—6, 6—3 ; 
Grecia—Iugoslavia (masculin) 2—I : 
Kalogeropoulos—Stoiovici 6—2. 6—O,
6—2 ; Karamaghiolos—Savici 4—6,
4—6. 1—6 ; Kalogeropoulos, Kerama- 

i. Friscici 2—6. 6—3, 
Bulgaria—Turcia 

Berberian—Tokcan

>A-- U , IXGIU,
ghiolos—Stoiovici. 
6—2, 5—7, 6—4
(femiiiin) 3—0 : _____ ____ ...
6—1. 6—1, Radkova—Feldman 6—0, 6—2. 
Radkova. Muskova—Tokcan. Feldman 
6—3, 6—1 ; Iugoslavia—Grecia (femi
nin) 2—1 : Poieg—Kotzia 0-6, 1—6. 
Urek—Kalogeropoulos 6—3. 6—3 t
Urek. Pojeg—Kotzia. Rota 7—5, 8—6.

Antrenorul C. Chivaru r.e-a comu
nicat formația pe care o va alinia 
în întîlnirea masculină dintre echi
pele României și Turciei : la simplu 
'or evolua Sântei și Hărădău, iar 
la dublu va intra pe teren perechea 
Hărădău, Viorel Marcu.

TOMA HRISTOV

DE TENIS DE MASA ALE JUNIORILOR
Sportivii români printre făvoriții competiției

la Ate- 
organi-

Zilele trecute a avut loc 
na- ședința comitetului de 
zare a campionatelor europene ds 
tenis de masă ale juniorilor, pro
gramate între 6 și 
capitala Greciei. în 
cretarului general al 
mâne de specialitate 
al Comisiei europene de 
din cadrul U.E.T.M., Sever Dăneț, 
s-a procedat la tragerile la sorți 
și la stabilirea capi’.or de serie ai 
campionatelor. Echipa masculină a 
României face parte din grupa a 
Vl-a. împreună cu selecționatele 
Angliei și Irlandei, iar formația 
minină a țârii noastre a fost 
clusă în grupa a Vil-a. alături 
reprezentativele Luxemburgului și 
Greciei.

12 august în 
prezența se- 

Federației ro
și președinte 

juniori

fe- 
in- 
de

Printre făvoriții probelor indivi
duale figuipază și sportivi români. 
Astfel: simplu junioare: 1. Lidia 
Ilie (deținătoarea titlului continen
tal) și 7. ‘Ligia Lupu ; simplu jiu 
niori : 3. Cornel Popovici, 8. Ma
rin Firănescu ; dublu fete : 4. Lidia 
îlie-Ligia Lupu ; dublu băieți ; 4. 
Marin 
cu, 8.
raru-;
Cornel __
Alexandru Buzescu.

La această ediție (a 16-a) s-a în
registrat nu număr , record ... 
scrieri : 24 de echipe masculine și 
25 feminine. împărțite în cile opt 
grupe. La individual • și-au anunțat 
tftrticiparea 75 de junioare și 98 
de. juniori.

dublu băieți :
Firânescu-Alexandru Buz.es- 
Cornel Popovici-Ștefan Mo- 
dublu mixt: .1. Lidia Ilie-
Popovici, 6, Ligia Lupu-

■de în-

(R.F.G.), cu 
și cu 5—4 de campionul 
Fenivessy (Ungaria). Jacobson 
ocupat locul secund în urma 
toriilor obținute în f 
vessy (5—1), Giger (5—3) și ...Ed
ling (5 —2). Tot trei victorii dar cu 
un coeficient mai slab a recoltat 
italianul Pezza care, surprinzător, a 
dispus net de Fenivessy (5—1), apoi 
de Jacobsson (5—4) și Behr (5—2). 
Campionul olimpic, Csaba Feni
vessy nu a evoluat la valoarea sa 
obișnuită și a obținut numai 2 v: 
5—4. cu Behr și 5—3 cu Giger. El 
l-a precedat pe Behr (care a avut 
coeficient inferior) și acesta țoț cu 
2v: 5—4 cu Jacobsson și 5—4 cu 
Giger.

CLASAMENT FINAL la spadă:
I. R. Edling (Suedia) 4v, 2. H. Ja
cobsson (Suedia) 3v (1,272); 3.
J. Pezza (Italia) 3 v (1,118), 4.
C. Fennivessy (Ungaria) 2v (0,818),
5. R. Behr (R.F.G.) 2v (0,739);
6. D. Giger (Elveția) lv. s

Programul celei de a 9-a zile a 
,.mondialelor" ■ fost dedicat pro
bei pe echipe a floretistelor, spada
sinii urmînd să beneficieze și ei 
de o zi pauză. în preliminarii, flo- 
retistele țări noastre au primit, în 
primul meci, o replică 
lidă 
giei.
rea 
dus, 
li
relor a fost, realizat de Verpe 
fata Ecalerinei Stahl. în rest, 
gătoarele noastre au obținut 
torii nete: 6 cu 4—0. 4 cu 4— 
celelalte 5 cu alte scoruri.
punctat: Ardeleanu. Bartoș și Gyu
lai de cîte 4 ori, Stahl de 3 ori.

,A1 doilea meci din preliminarii 
a. fost și el cîștigat cu ușurință de 
sportivele noastre : România — Da
nemarca 9—2. La scorul de 3—0 
Pascu a pierdut un asalt în fața

foarte pa- 
din partea formației Norve- 
Scorul a fost 15—1 în favoa- 

echipei României care a con- 
la manșe, cu 4—0, 7—1 și 

4, Singurul punct al adversa- 
în 

tră- 
vic- 
-1 Și 

Au

Vagnlarsen și manșa s-a 
cu 3—1. Urmează o serie

danezei 
încheiat 
de patru victorii românești și sco
rul devine : 7—1. In continuare, 
Magda Bartoș luptă cu Madsen și 
tînăra noastră trăgătoare pierde 
la limită : 3—4. Cu alte două asal
turi cîștigate de sportivele noastre, 
meciul se încheie : 9—2. 
tat: Stahl — 3, Pascu, 
și Bartoș cîte 2 v.

Eliminările directe au 
retistelor noastre echipa 
care au întrecut-o cu 9—3, în man
șe înregistrîndu-se 3—1 și 5—3. în 
prima parte, Ardeleanu a fost în
trecută de experimentata Palm cu 
4—2, pentru ca în manșa II-a ad
versarele să țină pasul cu floretis- 
tele noastre. Ardeleanu a dispus de 
Hedefăld cu 4—3, Pascu a făcut 
scor (4—0) cu Kvarnstrom însă 
Gyulai a cedat lui Palm (2—4) și 
Stahl lui Falk (1—4). Ultima manșă 
a fost, în schimb, dominată de e- 
chipa României : Pascu — Palm 
4—0, Stahl — Kvarnstrom 4—1, 
Ardeleanu — Falk 4—3 și Gyulai — 
Hedefâld 4—3. în concluzie : Pascu 
3 v, Gyulai, Ardeleanu și Stahl cîte 
? y.

în urma acestei noi victorii, echi
pa de floretă a României va trage 
joi dimineață cu formația Franței 
în sferturi de finală.

Tot în cursul dimineții de joi, 
spadasini) noștri întîlnesc în preli
minariile probei pe echipe mai 
tîi reprezentativa Cehoslovaciei 
apoi, pe cea a R. F. Germania, 
sperăm că starea lui Pongraț se 
ameliora mai simțitor și va putea 
contribui la apărarea șanselor echi
pei noastre mai mult decit prin- 
tr-o prezență, fie ea mobilizatoare 
cum o consideră tînărul său coechi
pier C. Duțu.

Au punc-
Ardeleanu

opus flo- 
Suediei pe

in
și, 
Să 
va

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" LA POLO
ti moire din uag l) :j?nt pe. tru un examen la lai.

-------------------------------------- ------ te) selecționata maghiară a renun
țat la jocul cu centru fix, folosind
pătrunderile succesive și în special 
e ntraatacuriîe. în felul acesta, po-

Adrian Vast a «tu. unuț a*:n 
cu mult peste nxreluJ az

primei noastre reprezentative s-a ridicat 
iuta.. in bara porții selecționatei noastre 
e juniori

loiștii unguri au destrămat cu re
gularitate apărarea ambițioșilor 
sportivi polonezi, înscriind goluri de 
toată frumusețea. Echipa, condusă 
de foștii .internaționali D. Gyarmaty 
și J. Karpăty se anunță ca una din 
marile favorite ale competitivă . .

OLÂNDA’— SPANIA 6—1 (3—0, 
1—1, 1—0. 1—0). A arbitrat foarte 
bine Nikola Exerov (Bulgaria). Au 
jucat : OLANDA : Kroon (Gal) — 
Landeweer, Veer (2). Buunk. Herm- 
sen (3, unul din 4 m). Stroboer. Ke- 
telaar. Hoepelman. Kemin. Smits 
(1) ; SrANIA : Franch (Castillo) — 
Ventura. Sans. Estellar, Oliveras, A- 
ras, Casanovas (1 din s.n.), Mur ii Io, 
Torres. Guardia.

Confirmînd ascendentul de va
loare marcat în acest sezon, poloiș- 
tii olandezi s-au impus prin acțiuni 
viguroase și precise, cîștigînd la 
stor. învingătorii s-au apărat cu 
mult calm și au știut să folosească 
plusul de experiență în concretiza
rea fazelor ofensive. Spaniolii, cu 
cîțiva juniori în formație au dat o 
replică destul de slabă. în orice caz, 
după evoluția de aseară, reprezen
tativa Olandei se anunță un adver
sar extrem de dificil în partida de 
azi, cu prima echipă a României, 
cel dintîi derby al turneului.

Tiberiu STAMA

In c. e. pe echipe

ȘAHIȘTII SOVIETICI

IN FRUNTE

Un original „duel" in fața ștache
tei reunind pe fosta recordmană mon
dială la săritura in înălțime, atleta 
austriacă Ilona Gusenbauer (în fo
tografie) și campioană olimpică a 
probei, vest-germana Ulrike Mey- 
farth, a avut loc recent in studiou
rile televiziunii din Viena. zl cîș
tigat Gusenbauer cu o săritură de 

1,86 m.
Telefoto : A.P.-Agerpres

PATURILE LUNGIapro- 
fin-

John 
de lu- 

unei 
lacul

erie de 
». între 
rpeni“.

FLABOREA PLEACĂ DE LA 
„IGNIS*

thurea, d* xa; 
eeh.pa contise: 
despirțir-a de

inul Ottorino Fla- 
ori selecționa» in 

a aamifat public 
Varese, echipa a’.

JUSTIȚIE POSTUMA

AEROCIURUl TATRA LA A 
40-A ANIVERSARE

Un grup de pasionați. în frunte cu ce
lebrul schior Bronislaw Czechs au în
ființat — cu 40 de ani în urmă, la Zako
pane — primul club de aeromodelișm 
din Polonia, devenit repede cunoscut

Ben Jipcho. proaspătul 
recordman mondial la 
5000 m obstacole, sur
prins la Helsinki, In 
două ipostaze: SUS: 
sărind un obstacol al 
cursei-record fi (a- 
parent) peste fotorepor
terul culcat pe pistd ; 
JOS: împreună cu aili 
doi atleți kenieni, Ju
lius Sang și 
Mtvebi. profitind 
mina boreală a 
„nopți albe", pe 
din Kuortane, in
piere de capitala 

landeză.

v -.a in a doua jumătate a lupii 
august, au trecut cu bine prip toate 
prDbele. găsind chiar și un- interpret 
pentru limbile malgașă și suahili, tot 
'.~-r le-a fost dat să rezolve și alte pro- 
b'.eme legate de cele mai neașteptate 
= ‘uati: Pare oarecum ușor să primești 
oaspeți, cînd ai la dispoziție hotelurile 
elegante al* Moscovei și cele 320 de ca- 
me-p ale Casei Studenților din capitala 
sovietică.

pur ș: s:mp . : -Sint bnlnav si 
nu pm «â mai )oc — a declarai Fiabo- 
r-a. Proaia-mtl echipei e<t» prea obositor 
pentru vireta mea. iar Ignis nu-și poate 
permite sa tint ca iucitor ea mine pe 
banta de rezerve..

Mai greu este să adaptezi acest con
fort cerințelor oaspeților. Astfel, pentru 
baschetbaliști au fost comandate 300 de 
paruri speciale, cu lungime?, d-e 2.15 m, 
astfe1 că giganții nu vor întîmoina ori- 
meidiq de a rămîne cu Picioarele afară 
în timpul somnului. Pentru oaspeții ja
ponezi s-au pregătit camere cu mobilier 
sr'eci’fic si cu obișnuitele saltele. Bucă
tăriile au fost întărite cu personal spe
cial. curncestor al- vastului 'refetar culi
nar a1 diferitelor popoare. Iată eforturi, 
care vor fi în mod sigur, apreciate de 
oaspeți.

Se știe prea bine. la. Olimpiada anului 
1912. atletul american Jim Thorpe. de 
origină indian din tribul SiUxilpr a ob- 
ț-'nut medalia de aur la decatlon. Dună 
gloria trecătoare a sărbătoririi de în
toarcere. Thoroe a fost a^ras în viata 
e’^rtorală si silit să ia cuvin tul la o în- 
truni’*e prilejuită de campania alegerilor 
d;n statul low a. fant ce i-a atras, ulte- 
r^-r. acuzația de încălcare a statutului 
a-rator și descalificarea. urmată de 
pierderea medaliilor

Toată viața sa. Thorne nu s-a îmnăcat 
'”1 această decizie nedreaptă si a făcut 
zeci de cereri pentru revizuirea ei. dar 
ar--r.ite leei dictate de nreiudecătlle

- e l-au. împiedicat să obțină satis- 
-prtio Thorne a murit în 19657 dar frații 
săi de sîn^e — Siuxii — ca și renrezen-r 
tantii diferitelor organizații progresiste 
amorjeane au continuat lunfa pentru 
reabilitarea medaliatului olimpic. Dună 
o recentă relatare a ziarului ..Dailv 
Worker", reprezentantul Asociației at.le- 
tilor amatori americani, Harry Haller. 
?r fi declarat presai că ... . .Thorne va fi 
rer»hilîf'»t. iar medaliile sale înapoiate 
urmașilor, ancheta dovedind că e’ nu a 
foct plătit pentru cele ce i se imputau*4.

Comitetul olimpic american urmează să 
dea curs acestei hotărîri. din nefericire 
=*ft de inoperante pentru răposatul Jim 
Thorpe

datorită temerității membrilor săi Po> 
sedînd trei aeromodele confecționate 
după planuri proprii, amatorii de zbo
ruri fără-motor din Zakopane au izbutit 
primele survolări ale. munților Tatra, 
avînd ca’ punct de plecare dealurile de la 
Gubalowkă și Turmanowa,

Recent. într-un cadru festiv, Aeroclu
bul Tătra din Zâkopane și-a sărbătorit 
cea de-a 40-a aniversare, o frumoasă 
demonstrație de măiestrie aeriană mar- 
cînd evenimentul.

Dintre -sportivii care au purtat — sau 
poartă — cu cinste culorile Aeroclubu
lui. trebuie menționați. între alții. Sta
nislaw Josefczak, pilot care are - în pal
mares două' recorduri mondiale și peste 
o sută de concursuri cîștigate. Anna 
Franke si Janina Kra.iewska, parașutiste. 
în repetate rînduri medaliate la cam
pionatele lumii.

OPTIMISM IREDUCTIBIL
De obicei, declarațiile antrenorilor sînt 

pline de optimism, chiar atunci cînd 
realitățile nu lasă să se întrevadă nici 
un motiv pentru stări euforice' Iată un 
exemplu.

La sfîrșitul campionatului de polo al 
Danemarcei. reprezentanții televiziunii 
au luat interviuri antrenorilor echipei 
clasate pe ptimul loc și... codașei clasa
mentului. Cel dintîi a declamat că se 
simte obligat a-și dubla eforturile pentru 
a menține echipa în aceeași formă con
stanță. ■ Cit privește pe cel de al doilea, 
acesta a declarat textual': „Băieții mei 
au jucat foarte bine și sînt mulțumit că 
acum, la sftrsiț de campionat, deși au 
pierdut Toate întîlnirile, tmi dau prilejul 
să fiu optimist pentru viitor. Deși au 
disputat atîtea meciuri. în fața unor ad
versari suoeriori. totuși nu s-a înecat 
nimeni. . .M

BICICLETA ATOMICĂ
Profesorul Johann Knischeibe, membru 

în Comisia tehnică a Uniunii cicliștilor 
din R.D. Germană a reușit ca. în cola
borare cu specialiștii firmei ..Elite-Dia- 
mant“ să,pună,la punct o bicicletă care 
dezvoltă viteze neobișnuite' datorită co
laborării dintre forța musculară .și ur> 
minirreactor. atomic, care — printr-un 
ingenios dispozitiv — acționează asupra 
roții posterioare Modelul primei bici
clete dotate cu un asemenea sistem a 
fost experimentat în cadrul lucrărilor 
Institutului .. de științe atomice din Ber
lin eu un succes deplin. Inventatorul 
bicicletei • atorpiee - a .realizat o viteză 
Orară de .60 km deși este un om în 
virstă. care de douăzeci de ani nu ma 
urcaSe pe o bicicletă. Sportivii ca”e au 
participat la primele probe au realizat 
viteze ce depășeau 80 km pe oră.

Rezervorul, combustibilului nuclear este 
în formă de creion, montat în cadrul 
vehiculului, acesta avînd o’ izolație spe
cială de plumb împotriva iradiațiilor. 
Sistemul de accelerare a vitezei este 
legat direct de forța cu care se acțio
nează asupra pedalelor, forță care ca
pătă efecte superidare datorită contri
buției minimotorului nuclear.

LONDRA, 
două runde 
turneului' final al 
european, de șah pe echipe, în cla- 
sărnen t conduce selecționata URSS, 
cu 27 puncte (3), urmată de Un
garia— 24>'2 puncte (2), Iugosla
via — 22 puncte (3), Polonia — 
17,1/j .puncte (2), R.F. Germania — 
16Vj, puncte (2), Anglia — 16
puncte (2), România — 14'.'2 puncte 
(2), Elveția — 13 puncte (2).

Rezultatele rundei a 5-a: URSS— 
Elveția 5—1 (2); Ungaria — Polo- 

,—l'h (2); Iugoslavia — R.F. 
Germania 5—1 (2); Anglia — Ro
mânia 3’ j—2>!2 și două partide în
trerupte (Gheorghiu — Hartston: 
1 •>—1'i. Ciocîltea — Keene 0—1, 
Ghițescu — Markland 1 r—’ ’■>. Ghiz- 
davu — Whiteley 0—1, Pavlov — 
Wade 1 j—1 ;, Ghindă — Stean 1—0).
. Meciul 

echipele 
niei s-a 
4‘j—31/1 
tilor vest-germani. 
treruptă Stoica — 
consemnată remiza.

In ultimele două runde, șahiștii 
români întîlnesc formațiile Poloniei 
și Elveției.

11 (Agerpres). — Cu 
înainte de terminarea 

campionatului

NICI O SCHIMBARE
IN „TURUL FRANȚEI"

nia 4: r

din runda a 4-a dintre 
R.F. Germania și Româ- 
încheiat 

puncte în
cu
favoarea șahiș- 
Tn partida în- 
Nehmert a fost

scorul d?

• A inceput „Tour de l'Avenir'
Disputată între orașele Nice 

Aubagne, etapa a 10-a a „Turul 
Franței'* (222.500 km) a revenit e: 
glezul Michel Wright, care a fc 
cronometrat în 7 h 18:34. El a î- 
vins la sprint un mic pluton, for
mat din șase alergători. în urma sa 
— în același timp — au sosit Linares 
(Spania), Rouxel și Catieau (Fran
ța) etc. Tn această dificilă etapă, ci
cliștii care au mai rămas în pluton 
au avut de escaladat și un vîrf de 
categoria a doua.

După 10 etape. în clasamentul ge
neral individual continuă să condu
să spaniolul Ocana, urmat la 9:08 
de Fuente (Spania), la 10:18 de The- 
venet (Franța), la 19:57 de Perin 
(Franța), la 23:15 de Zoetemelk (O- 
landa), la 23:20 de Van Springe) 
(Belgia). Francezul Poulitlor se află 
pe locul 9, la 26:18 de lider.

★
Cea de-a 12-a ediție a turului ci

clist al Franței pentru amatori (..Tour 
de l’Avenir"), a început la Aubagne 
cu o etapă prolog, disputată contra- 
cronometru pe echipe (9,(500 km). Pe

Olandei, cu
primul. loc s-a clasat selecționata 
/>i timpul de 5i:i4 urmată
de Elveția — 51:32 și Italia — 51:52.

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULflMELE REZULTATE

ILEANA SILAI 
S-A REMARCAT LA BASEL

gătoare la 100 m plat cu timpul de 
11,4,

La Base'. (Elveția). s-a desfășurat 
Memorialul atletic ^Susane Meier”, re
zervat exclusiv probelor feminine. Ilea
na Silai a cîștigat cursa de 800 m în 
2:02.8. întrecind pe V. Nikolici (Iugosla
via} — 2:03.7 și olandezele A. De Lange 
și I. Keiser, cronometrate in 2:06,0 și 
respectiv. 2:08,4 Recordmana României 
a primi* trofeul pentru cel mai bun 
rezultat a: concursului.

KORNELIUK 10,0 I
In afara recordului mondial 

de Faina Melnik la aruncarea 
lui (67.58 
unionale 
trată o 
in proba 
neliuk a __ 
timpul de 10.0. Cursa feminină de 100 m 
garduri a revenit atletei Liubov - Konono
va — 13.8. Anatoli Moșiașvili a cîștigat 
proba de 110 m garduri în 13,8, iar Nă
dejde Besfamilnaia a terminat învin-

stabilit 
Melnik la aruncarea discu- 
m). în cadrul campionatelor 
de atletism a fost înregis- 

altă performanță valoroasă : 
de 100 m plat. Aleksandr Kor- 
egalat recordul european cu

NOU RECORD EUROPEAN IN 
PROBA DE 200 METRI SPATE 

FEMININ
In cadrul campionatelor internaționa

le de natație ale R. D. Germane, spor
tiva Andrea Eite (R.D.G.) a stabilit 
un nou record european în proba de 
200 m spate, cu timpul de 2:22,34. ve
chiul record era de 2:23.35 și aparți
nea sportivei vest-germane Kober.

A ÎNCEPUT „TURUL 
POLONIEI"

învingător în prima etapă 
rutierul polonez 
cîștigat și etapa 
loniei, acoperind 
între Varșovia și 
Cu același timp 
Milde (R.D.G.) I

prolog, 
Ryszard Szurkowski a 
a doua a turului Po- 
distanța de 162 km, 
Sochaezew. în 3h 44:26, 
au fost cronometrați 

și Szozda (Polonia).
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