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LABORATORUL PERFORMANTEI 7-2, SCORUL FAVORIT
ATLETICE ROMANEȘTI

SE AFLĂ LA PREDEAL
Reportaj de sezon reportaj de pregătiri

AL POLOISTILOR NOȘTRI
■> b

tepreifetibva Ute noastre a întrecut cu ușurință și formația Spaniei

Nu credem a greși afirm ind că la 
această oră, laboratorul atletismului 
nostru se află la Predeal. Citeva 
cifre : aci sînt în pregătire 37 de 
juniori din lotul olimpic ~6, alți 30 
de juniori din lotul reprezentativ,

Abia reîntoarsă de la Erfurt, Doi
na Spinii și-a reluat antrenamentele

40 de atleți ai clubului bucureștean 
Steaua, 120 de atleți de la Viitorul, 
C.S.O. Brăila, Șc. sp. Constanta, 
Metalul Plopeni, L:E.A. Cîmpulung 
Muscel, Metalul, Liceul 2 Iași, una 
din seriile Școlii sportive de atle-

tism compusă din 70 de elevi ; pînă 
ieri, în preziua campionatelor na
ționale. se aflau și 6 decatlonișf. 
Peste 300 de atleți. Bineînțeles că 
acest important eșalon al perfor 
manței — care începe cu cei ma. 
tineri aspiranți și se încheie cu con- 
sacrații pe pistele internaționale — 
este îndrumat îndeaproape de un 
mare număr de antrenori și profe
sori. Și pe post de dispecer, antre
norul federal Nicolae Mârășesca. 
care-ți poate oferi cu promptitudi
nea și rigoarea unui adevărat com
puter. dispoziția de moment a for
țelor în Predeal, cifre, nume, per
formanțele de ieri și cele planifi
cate pentru miine etc., etc.

După cum se observă, juniorii au 
ponderea cea mai mare. Și nu nu
mai pentru că de ciliva ani Predea
lul (cu „Cabana Schiorilor-) a de
venit un traditional loc de pregăti
re in timpul vacantelor, fie că zăpa
da acoperă Cioplea, fie că nestator
nica primăvară solicită drenajul de 
pe stadionul unde Moina a stabilit 
cu zeci de ani in urmă recordul de 
legendă al sprintului nostru, fie că 
marile confruntări internaționale 
ale verii bat la ușă. Ci. pentru că 
federația de resort și cluburile de
dicate mlăditelor atletismului româ
nesc se străduie an de an să Ie cre
eze condiții îmbunătățite de dezvol
tare. Iată o singură 
antrenori solicitați 
pregătirea loturilor 
de juniori au venit 
soțiți și de alți talentați tineri atleți 
din secțiile 
crează.

Miercuri 
Schiorilor" 
fluență a delegațiilor juniorilor ro
mâni ce concuraseră la sfîrșitul 
săptăminii trecute. La intervale de 
minute au „revenit la matcă" atle- 
ții ce concuraseră in triunghiularul 
de la Erfurt și. apoi, cei cane repre- 
zentaseră România la prima ediție 
a campionatelor mondiale școlare de 
la Atena. Schimb de impresii 
ad-hoc, exultări sau regrete la fel 
de sincere, spontane. Acești copii, 
indiferent dacă se numesc Cristudor 
(o mare speranță a sprintului, aflai 
Ia primul necaz : clacarea). Oprea 
(senzațională ascensiune într-o sin
gură iarnă, încununată cu titlul de 
campion mondial școlar la inălți-

PROGRAMUL DE AZI

Ora 1739 : România juniori 
— Spania : ora 18-39 : Româ
nia — Polonia ; ora 19-30 : 
Olanda — Ungaria.

RO.V.-l.VîA — SPANIA 7—2 (3—0. 
1—1. 2—1. 1—0). A condus Nikola 
Exerar (Bulgaria). Au jucat : RO
MÂNIA : Huber (Frățilăi -Scher- 
texm. Zarr.firescu, Nastasiu (2. am
bele din 4 m). Popescu (1). CI. Rus».

(Castillo) — Ventura, Sans, Estellar, 
Oliveras (I), Aras, Canovas, Murillo, 
Torres. Guardia (1, 4 m).

Abordînd cu multă seriozitate în
trecerea cu o adversară mai puțin 
xper men tată, dar extrem de am- 

b ț-.oasă. poloiștii români au jucat 
ca la carte în prima repriză, reali
gn tre: goluri spectaculoase. încu- 

de acest prim succes, trico- 
-u atacat debordant și în re

prizele următoare, obligînd adesea 
pe spanioli la o apărare disperată. 
E. nu s-au mai concentrat însă sufi- 
-:ent în momentele de concretizare, 
--.ti-.d citeva ocazii bune. In ace- 
l?.ș: timp, românii au comis și o 
serie de inexactități în apărare 
sancționate prompt cu eliminări. 
Zcr.an -astră a funcționat însă foarte 
sine, stăvilind majoritatea incer
tă-.ior adverse de a reduce din han
ii: ap < Huber a apărat și un pe
nalty). în final, reprezentanții noș- 
■ ; ai zburdat realmente, asigurin- 

-s -> diferență consistentă pe ta
tu la de marcaj.

UNGARIA — ROMANIA juniori 
7—5 (4—0. 1—0, 1—2, 1—3). A con-

Adrian VASILIU

dovadă ; C8Î 1- 
să se ocupe g4 

reprezentativ* 
la Predeal in

respective unde lu-

la amiază „Cabana 
devenise un loc de con-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

A fost alcătuit lotul reprezentativ al țarii noastre

In cadrul reuaiuaii de lucra de 
ieri a Biroolui Executiv al Ceas .".o- 
lui National pentru Educație Fizică 
și Sport a fost analizat stadial an 
rare se află pregătirile ia xeder.-a 
iatilairi, pe care reprezentativa de 
tenis a României urmează s-o susți
nă ia compania echipei Xaii Zeelan- 
de, ia semifinalele rnaei eurapeue 
a „Capei Da» is" «grapa A). Ca arest 
pr râ Federația romană de tenis a 
informat Biroul Execuția al 
C-X.E.E.S. asupra detaliilor organi
zatorice ale acestei importante ma
nifestări sportive, pe rare capitala 
țării noastre o va găzdui in zilele 
de 20, 21 și 22 iulie.

Totodată, a fost anunțată compo
nența lotului reprezentativ al K■•- 
mâniei pentru meciul ca echipa Nnii 
Zeeiande. care cuprinde următor-: 
jucători : Ilie Xăstase. Toata Osiei. 
Ion Sântei și Viorel Marca. Căpita
nul nejucător al echipei este Cristei 
Caralulis.

la fost prezentate, de asemenea, 
peocramt pentru continuarea pre- 
îătirilor lotului reprezentativ al 
României si planul de organizare, in 
rele mai bone condiții, a desfășură
ri intîlnirit de tenis România
\e«a Zeetaadă.

Biroal Executiv al C.N.E-F.S. 
ra: ficat măsurile Frate de F. 
Tenis. x

a
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„CUPA PRIETENIA” LA CICLISM
1

REZULTATE DE VALOARE IN PRIMA ZI

ȘEDINȚA COMUNA
A COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
A CONSILIULUI SUPREM

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE 
$1 A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

comună a Comi- 
Român, a Consi- 
și Sociale a Ro-

In ziua de 13 iulie 1973 a avut loc, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ședința 
tetului Central al Partidului Comunist 
liului Suprem al Dezvoltării Economice 
mâniei și a Consiliului de Miniștri.

La ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte :
1. Măsuri cu privire la majorarea prețurilor la contrac

tarea animalelor și la majorarea prețurilor 
cu amânuntul a produselor animaliere.

2. Trecerea la majorarea salariilor pe 
compensarea cheltuielilor determinate de 
prețurilor la produsele din carne.

Tn legătură cu cele două puncte inscrise la ordinea 
de zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă ex-

de desfacere

anul 1973 și 
modificarea

la amiază, 
Ceaușescu, 

al . Partidului 
președintele 
a

tovarășul 
secretar 

Comunist 
Consiliului

Vineri 
Nicolae 
ral 
mân, ,__ ,...
Stat, a vizitat expoziția „Produse 
și tehnologii noi în construcția de 
mașini".

Prin cele peste 1 500 de produ
se și tehnologii noi, expoziția re
prezintă o elocventă sinteză a crea
tivității tehnice și realizărilor ac
tuale ale constructorilor de mașini.

Vizitarea expoziției de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a prile
juit o nouă întîlnire cu factorii.de 
răspundere din ministere, centrale, în
treprinderi și institute, cu specialiști, 
o. trecere în revistă a principalelor 
preocupări din domeniul industriei 
construcțiilor de mașini, cit și adop
tarea unor măsuri eficiente în ve
derea materializării obiectivelor de 
perspectivă elaborate în 
programului de dezvoltare 
dernizare în continuare a 
ramuri.
mașini, _ 
voltarea rapidă 
economiei 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
deosebită 
mijlocit. < 
de lucru — din care 24 numai în 
acest an — în unități ale indus
triei construcțiilor de mașini, în- 
tîlnirile și consfătuirile de lucru, 
contactele permanente cu condu-

în
Industriei 
ramură

19

7

gene-
Ro- 

de

lumina 
și mo- 
acestei 

constructoare de 
cheie pentru dez- 

modernizarea 
conducerea

Și 
naționale,

, îi acordă permanent o 
atenție, un sprijin ne- 

Cele peste 200 de vizite

punere in fața Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice șl 
Sociale și a Consiliului de Miniștri, care se dâ publici
tății.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Con
siliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale ți Con
siliul de Miniștri, dind o inaltă 
râsului Nicolae Ceaușescu, au 
propunerile prezentate.

Se dă publicității hotârirea
P.C.R., Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale și Consiliului de Miniștri cu privire la problemele 
inscrise la ordinea de zi.

apreciere expunerii tova« 
aprobat in unanimitate

Comitetului Central al

7

7

it

. Ieri după amiază, pe un timp 
excelent, mai ales în prima par
te a reuniunii cind vremea a fost 
liniștită, fără vînt, au început pe 
velodromul Dinamo din Capitală 
disputele celei de a cincea edi
ții a Cupei Prietenia la ciclism- 
Competiția la care participă 
mai buni pistarzi juniori 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. 
Germană, Polonia, 
U.R.S.S. și România 
cu proba de viteză, 
căreia s-au aliniat 16 
cite doi reprezentanți 
țară. Spre regretul nostru, spor
tivii români n-au reușit să se ca
lifice in semifinalele probei, 
Costică Bonciu pierzînd în reca
lificări, iar Gheorghe Șchiopu în 
finala recalificărilor. Cicliștii oas
peți au dovedit 
gătire și multă 
tre ei reușind 
timpi excelenți, 
timilor 200 m

Ungaria, 
a debutat 
la startul 
concurenti, 

din fiecare

o excelentă pre- 
rutină, parte din- 
să obțină chiar 
pe parcursul ul- 

cronometrați. (Ta
rasov 11,7, Rengerth 11,9

S-au alergat 4 serii de 
sportivi și două serii de 
în prima serie, cîștigată 
dimir Urerca (Cehoslovacia),
Bonciu a fost surprins chiar de 
la intrarea în turul doi pe pozi
ția a treia, a încercat să recu
pereze dar fără să insiste sufi
cient și bineînțeles a pierdut In 
seria a V-a, cel de-al doilea re
prezentant al nostru în proba de 
viteză l-a avut drept partener pe 
Pustaszeri (Ungaria). Pe ultimi 
turnantă, Șchiopu se lansează pu
ternic, intră 
dreaptă, se 
de victorie reduce

cerile ministerelor, cu specialiștii 
’ și muncitorii din întreprinderi sau 
din instituțiile de cercetare și 
proiectare, au constituit un factpr 
dinamizant, deschizînd noi orizon
turi ' și generoase perspective pen
tru progresul continuu al acestei 
industrii, în pas cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii.

în această Vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășii Ilie ’ Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P-C.R., prim- 
vicepreședinte al . Consiliului de 
Miniștri, Ion Avram,, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, Virgil Actarian, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini — 
unelte și electrotehnicii, Gheorghe 
Oprea, vicepreședinte al Consiliului 
Suprem al 
sociale.

Expoziția 
citat din 
Nicolae Ceaușescu la jubileul uzine
lor de autocamioane din Brașov, 
pe care constructorii de mașini îl
consideră ca un verbitabil program 
al acestei ramuri.

„Noi am numit acest cincinal 
Cincinalul construcțiilor de mașini" 
pentru că intr-adevăr dorim ca în 
1975 construcția de mașini din Ro
mânia, să se ridice la un asemenea 
nivel, atit din punct de vedere can
titativ, cit mai ales calitativ incit

dezvoltării economice și

este prefațată printr-un 
cUvîntarea tovarășului

să poată fi competitivă cu ori ce 
producție similară din orice țară a 
lumii".

Sub semnul acestei înalte exigen
țe, al acestei mobilizatoare chemări, 
harnicul detașament al constructo
rilor de mașini si-a mobilizat ener
giile și puterea de creație, realizînd 
o gamă largă de utilaje și produse 
atit pentru necesitățile economiei 
naționale cit și pentru export.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dialogul permanent de 
lucru, cu conducerile ministerelor, 
cu specialiștii, Indicațiile date, a- 
precierea realizărilor obținute, fe
licitările adrasaîte repreeintă pen
tru harnicul și talentatul detașa
ment al constructorilor de mașini 
prilej de bucurie, dar și de analiză 
a sarcinilor de mare răspundere 
prevăz^e pentru actualul cinci
nal. In viitorii ani, a spus la în
cheierea vizitei tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, producția de mașini tre
buie să fie alta, mai bună, să 
mai semene cu cea de azi. 
bilități există, se cere 
mitate în înfăptuirea 
elaborate de partid.

Este un îndemn spre 
căruia 
cienii, 
această ramură 
miei, sînt hotărîți să răspundă prin 
fapte, prin realizarea cincinalului 
înainte de termen.

nu
Posi- 

multă fer- 
progrgmelor

noi succese 
muncitorii, inginerii, tehni- 

toți cei care lucrează în 
de bază a econo-

INITIATIVE MAI ÎNDRĂZNEȚE Șl SPIRIT GOSPODĂRESC
7

AXATA PE FOTBAL IN SPECIAL • RESURSELE LOCALE
S NT INSUf.CIENT FOLOSITE • STADIONUL ERA GOL
IN ACEA ZI OE VARA... • MASURILE ORGANIZATORICE
NU POT ÎNLOCUI MUNCA PRACTICĂ

etc.), 
cîte trei 
cite doi. 
de Vla-

Filiași cu ani în 
cind el era încă 
in vechea împâr- 

-.er::-rial-admir.is-rativă. Schim-

Mai fusesem in 
tr-nă. pe vremea 
reședință de raion.

Șl OBLIGAȚII! • ACTIVITATE UNILATERALĂ.

Proiectul deIN DEZBATERE

Gheorghe ȘTEFANESCU

K ? W*

Finala recalificărilor: Wc 
tuit din Gheorghe ȘchU 
se vede in fotografie) ;

primul pe linia
distanțează și sigur

„motoarele" (Continuare în pag. a 4-a>

ÎN „CUPA DUNĂRII" LA HALTERE - JUNIORI

VASILE DANIEL A OBTINUT
UN NOU RECORD EUROPEAN
CONSTANȚA, 13 (prin telefon). 

— Vineri după-amiază, în Sala 
sporturilor din localitate, a fost 
inaugurată cea de-a Vl-a ediție a 
„Cupei Dunării" la haltere, pentru 
juniori, competiție la care partici
pă sportivi din 7 țări : Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. F. Ger
mania, România, Ungaria și Iugo
slavia — în afară de concurs.

După prezentarea echipelor, 9 ur-

mat o scurtă festivitate, in care 
președintele comisiei „Cupe; Dună
rii" la haltere, Kalman Vranyecz 
(Ungaria), a declarat deschise con
fruntările. Apoi au început dispu
tele la primele trei categorii : co
coș, pană și ușoară.

Cei trei reprezentanți ai țării

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-aj

ț e eflom, în pMa «ară, penoeda cea moi pro- 
x pke oesrcsj-e- aiteme act »tât sportive
” de masă. Teremri pentru dezvohereo ei este cu 

atit mai fertil cu ot. m arma Hotâririi Plenarei de par
tid dm februarie-merbe a-C-, nscarea sportivă a pri

ori puterme -»a«. »<-c perfecționat considerai»'I 
de toate condițiile ne- 

armonioase.

m.f
formula orgamzatoncă, A: 
eesare

al complexului „SPORT și
Ir

UN JETON DE CALITATE PENTRU

ȘAHUL POATE FI LUAT Șl EL IN

sportive de

anume :
După cum ușor 

se poate vedea ditt 
textele dale pu
blicității. atit re
gulamentul Com
plexului poli
sportiv „Sport și 
sănătate**, cit și 
acela al Competiției
masă cu caracter republican, adre
sată tineretului, se află in stadiul 
de PROIECT. Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S-, organele și organizații

le centrale cu atribuții in dome-

dezvoltarea sportului la Filiași
iată ce este necesar pentru

Planșeul de beton a fost turnat, dar mai trebuie muncă pînă cinci ma
rea curte a liceului din Filiași va 
sară elevilor orașului

deveni o bază sportiză atit de nece- 
Fotografii de \ Ion MIHAICA

în dorința de
in verigile de bază ale mișcării sportive, sarcinile și 
obiectivele Hotâririi, ziarul nostru a inițiat o brigada 
care ți-a ales drept itinerar citeva localități din inima 
Olteniei, de pe

lată relatarea
ieri.

a vedea cum se înfăptuiesc pe teren,

Valea Jiului, 
primită telefonic, in cursul zilei de

SANATATE'
ameliorări chiar și după definiti
varea lor. din confruntarea cu via
ța, cu practica, pentru a răspunde 
cit mai bine necesităților și a ține 
permanent pasul eu 
mișcării noastre

?.\\W WXW

..SPORTIVUL COMPLET*

CONSIDERAȚIE
'.ww

țiiie făcute din mase vor fi 
studiate de comisie, adine cintări- 
te și. bineînțeles. acceptate dacă ele 
contribuie la imbunătățirea regu
lamentelor. De altfel, după părerea 
noastră, ele pot fi susceptibile la

dezvoltarea 
de educație fizică 
și sport.

Din scrisoarea 
profesorului IOR
DAN VOICU- 
LESCU reținem o 
serie de propu
neri 
par 
de luat în con
siderație.

• La cerințele 
obligatorii pen
tru elevi (12—19 
ini) alergarea de 
viteză să fie de 

categoria 12—14 
19 ani.

ce ni se 
a fi demne

50 metri pentru 
ani și 109 metri pentru 15

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 3-a)

bările 
te de 
și social, ne-au apărut ca revelatoa
re. în modesta așezare din trecut, 
semnele urbanismului se fac tot mai 
simțite, au apărut clădiri, noi, admi
nistrative, blocuri de locuințe, oda
tă cu implantarea aici, în ultimii ani, 
a unor unități industriale de interes 
republican, dintre care se disting 
Fabrica de transformatoare electrice 
și Fabrica de piese de schimb pentru 
industria lemnului.

Populația Filiașilor și a suburbii
lor sale numără, la ora actuală, 
13 000 de suflete, dintre care circa 
5 000 o reprezintă tinerii. Pentru 
cei 2 000 de elevi ai orașului ființea
ză un liceu, două școli generale (una 
de 10 ani) și un liceu de mecanici 
agricoli. Toți acești tineri au asigu
rate, după cum ne-am convins, con
diții bune pentru^a munci sau a în
văța. dar existența lor, nevoia aces
tora de a-și petrece util Și plăcut 
timpul liber, face necesară și o pre
ocupare sporită din partea factorilor 
locali în vederea dezvoltării cores
punzătoare a vieții culturale și spor
tive a orașului.

Este. însă, onorată așa cum tre
buie această obligație ? S-au depus 
și se depun, oare, eforturile așteptate 
pentru a se oferi acestor mii de ti
neri posibilitatea unei susținute acti-

petrecute între timp 
noi acum, pe plan

și sesiza- 
economic

vități de educație fizică și sport, pe 
măsura cerințelor și dorințelor ex
primate de ei ? Se manifestă — în 
spiritul Hotărîriî Plenarei C.C. al 
P.C.K. din 28 februarie — 2 martie 
1973 — suficientă preocupare pentru 
atragerea tuturor tinerilor din oraș 
la această activitate? Iată întrebări 
cărora înc timpul scurtei 
priri la Filiași 
răspuns.

am căutat
noastre o- 

să le găsim

★
Constantin 
al Comitetului 

primarul orașului,

Tovarășul 
prim-secretar 
nesc de partid, 
care a avut amabilitatea să se rupă 
puțin din importantele sale treburi și 
să poarte cu noi o discuție, un om 
care — ne-am dat seama — cunoaște 
bine realitatea sportivă a urbei sa
le, nu părea satisfăcut, de cum se 
prezintă situația din acest domeniu. 
„Activitatea sportivă din orașul nos
tru, ne spune el, este cam unilate
rală, axată pe fotbal, nu avem sufi
ciente cadre tehnice, profesorii de 
educație fizică (N.N. 5 la număr !) 
nu depun prea mu|tă pasiune în 
munca lor, mărginindu-se la orele 
din programa școlară, baza materială 
se menține restrinsă, nu primim spri. 
jinul necesar de la cei ce-I pot da".

Aceste succinte observații, de esen
ță, aveau apoi să fie confirmate în 
timpul vizitei noastre prin oraș, ca
re ne-a dat imaginea unei slabe ac
tivități sportive. Intr-adevăr, dacă e 
să ne referim mai întîi la baza ma-

Pîrvuică, 
orașe•

Constantin FIRĂNESCU 
Emanuel FÂNTĂNEANU

(Continuare în pag. a 3~a)

NOI SUCCESE ALE ÎNOTĂTORILOR

Șl SĂRITORILOR ROMĂNI

Citiți amănunte in pag. a IV-a

factorii.de


Pag. a 2-a ”Ti Sportul Nr. 7473

CHANDBAL COMPORTARE EXCELENTĂ Adnotări la campionalul de dirt-track pe anul 1973

A ECHIPEI FEMININE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI iN R.F. GERMANIA
Echipa feminină a Universității 

București a întreprins, în urmă cu 
puțin timp, un turneu în R.F. Ger
mania, înapoindu-se în țară cu un 
bilanț foarte bun. Hanbalistele bucu- 
reștene s-ati aliniat mai întîi la star
tul unui puternic turneu internațio
nal, desfășurat în orașul Heppen
heim și dotat cu „Cupa Starken
burg". Competiția, prevăzută să se 
dispute după un sistem turneu-ful- 
ger, a reunit la start 20 de echipe, 
foste sau actuale campioane națio
nale ale unor țări europene. Printre 
formațiile prezente s-au numărat 
Ferencvaros Budapesta, D.V.O. Si- 
tard (Olanda), Admira Viena, Ein
tracht Minden (actuala campioană 
a R.F. Germania), G.W. Frankfurt 
(fosta campioană) și reprezentanta 
renumitului club vest-german Ba
yern MUnchen.

în prima fază a competiției (cali
ficări), cînd jocurile se disputau pe 
serii (două reprize a cite 10 minu
te), handbalistele de la Universitatea 
București au înregistrat următoarele 
rezultate: 9—1 cu T.S.G. Weinheim, 
6—6 cu Eintracht Minden, 11—4 cu 

, Vor wârts Frankfurt și 9—4 cu Ba
yern MUnchen. în următoarea rundă 
a turneului, jucătoarele bucureștence 
au obținut încă trei victorii, depă
șind cu 18—5 pe H.T. Hamburg, cu 
13—3 pe T.S.V. Auerbach ji cu 6—3 
pe G.W. Frankfurt. /

Ajunsă în semifinalele turneului, 
Universitatea București a primit 
din nou replica echipei campioane 
a R.F. Germania, Eintracht Minden. 
De această dată, elevele antrenoru- 

au 
ca- 
mi-

nute) să obțină- victoria cu 8—7. In 
finală, echipa bucureșteană a in- 
vins pe Ferencvaros Budapesta 
10—7, ■ - ■ -
de organizatori.

în încheierea turneului efectuat în 
R.F. Germania. Universitatea Bucu
rești a mai susținut trei întîlniri a- 
micale, întrecînd pe Eintracht Wiess- 
baden cu 26—5, pe T.S-V. Auerbach 
cu 14—5 și pe V.f.L. Heppenheim cu 
16—6. Din rîndul echipei s-au 
marcat jucătoarele Doina Furcoi 
Elena DobârceamuRăducanu.

CU 
cucerind trofeul pus in joc

re
și.

lui emerit Constantin Popescu 
evoluat excelent, reușind ca la 
pătul celor două reprize (a 15

REUNIREA LOTULUI
REPREZENTATIV FEMININ

Lipsa pieselor de schimb sau insuficientă pregătire ?

STUDENTELE IEȘENCEPRIMA DIVIZIE A TĂRII
noile divizionare A figu- 

tînăra echipă feminină a
Printre 

rează și 
Universității Iași, fapt care face ca, 
pentru prima dată în istoria cam
pionatului 
universitară a 
prezentată de 
rang.

Performanța 
ce nu a venit, 
ci după o activitate susținută, des
fășurată timp de patru ani în eșa
lonul secund. în ediția 1970—71 a 
campionatului, Universitatea Iași se 
clasează pe locul II în serie, anun- 
țîndu-se un team în ascensiune, cu 
jucătoare de perspectivă, decise să 
se afirme. în anul următor, însă, ele 
vor ocupa doar locul III, vădind încă 
lacune la capitolul omogenitate.

Iată-ne, deci, la startul ediției 
1972—73 a campionatului diviziei B, 
cînd Universitatea Iași abordează 
întrecerile cu deosebit optimism. 
Jucătoarele sale reușesc să se men
țină de-a lungul întregului tur in 
„plasa" favoritei din serie, Confec
ția București și, spre surprinderea 
tuturor, înregistrează chiar un 
„egal" cu redutabila echipă bucu-

nostru, bătrîna citadelă 
Moldovei să fie re- 
o formație de prim

handbalistelor ieșen- 
însă, pe neașteptate,

reșteană, pe terenul acesteia ! Cite- 
va înfringeri neașteptate, înregis
trate în returul campionatului, fac, 
insă, ca Universitatea Iași să se cla
seze în final pe locul secund al 
seriei I. Prezente — datorită acestui 
rezultat — la turneul de baraj de 
la Brașov, handbalistele ieșence ob
țin victoria în două dintre cele trei 
partide decisive, dar memorabil ră- 
mîne jocul cu Universitatea Cluj, 
încheiat la egalitate 
mat de o serie de 10 
7 m. La capătul lor, 
Iași avea să obțină 
în divizia A, înregistrînd 
total de 22—18. Iată și coipponența 
lotului antrenat de asist. Univ. Dan 
Constantinescu : Maria Ștefan și 
Nela Enache (portari) — Viorica Co- 
jocărița. Stela Cordoneanu. Dorina 
Stamatin, Florica Toacă. Lina Con
stantin, Mihaela Craighero. Rodica 
Deleanu, Doina Clonțea, Maria Șer- 
ban (căpitanul echipei), Iulia Chi
tic, Livia Dinsu și Zenovia Tănă- 
sescu.

(13—13) și ur- 
aruncări de »i 

Universitatea 
dreptul de joc 

un scor

In cursul dimineții de. ieri, la 
sediul federației de specialitate s-a 
reunit lotul reprezentativ de hand
bal feminin, care începe de astăzi 
o nouă perioadă de pregătire. Din
tre cele 21 de jucătoare convocate 
s-au prezentat : Elisabeta Ionescu. 
Elena Oprea. Cornelia Hri-tov și 
Lidia Stan (portari) — Cristina 
Metzenrath. Doina Furcoi. Rozalia 
Soș. Magda Miklos. Viorica Vieru. 
Constanța Hie, Hilda Hrivnak Si
mona Arghir, Irene Oancea. Elena 
Frincu. Doina Cojocaru, Niculina 
Iordache și Rodica Bunea.

Au absentat Terezia Popa și Ir
landa Rigo, Nadire Ibadula și Emi
lia Munteanu.

Lotul își va relua pregătirile sub 
conducerea antrenorilor Constantin 
Popescu și Dan Bălășescu.

După mai mulți ani, campionatul 
republican de dirt-track .s-a în
cheiat cu un învingător mai pu
țin scontat : tinărul bueureștean 
Cornel Voirulescu l-a deposedat de 
titlu pe sibianul Ion Bobilneanu, 
care a dominat în ultima vreme 
toate- marile concursuri naționale. 
Rezultatul actualei întreceri, des
fășurate de-a lungul a 6 etape, a 
fost incert pînă la ultima manșă 
a competiției, pretendenții la locu
rile premiate fiind departajați de 
diferențe infime. Purtătorul trico
ului de campion al țării pe anul 
1973. Cornel Voiculescu, este un 
alergător dotat pentru marea per
formanță, tenace, curajos și un 
priceput mecanic. Victoria lui a 
fost facilitată și de spiritul de e- 
chipă existent în formația clubu
lui Metalul București, campionul 
fiind ajutat de coechipierii săi, în
deosebi de Gheorghe Sora și Ion 
Marinescu.' primul reușind 
manșa a 15-a a actului final să-l 
depășească pe Ion Bobilneanu, 
care astfel a pierdut un punct de
cisiv în lupta pentru cucerirea 
invidiatului titlu. La fel de pa
sionantă — prin jocul punctelor a- 
cumulate — a fost și disputa pen
tru celelalte locuri fruntașe ale cla
samentului pe 
campionatului.

Și, totuși, in 
interesant care 
proape fiecare 
teresul publicului, majoritatea reu
niunilor nu a avut prea multe 
puncte de atracție. Afirmăm, fără 
teama de a exagera, că adesea în-

în

întreg parcursul

pofida programului 
se anunța în a- 

etapă, stîrnind in-

Prc'ifitiri pentru începerea campionatului de tenis pe echipe

DINAMO BRASOV SPERĂ
J

Al. NOUR — coresp.
SĂ MAI URCE 0 TREAPTĂ...

Luptă strinsă intr-o manșă a etapei a lV-a desfășurată pe stadionul 
Metalul din București

Foto : N. DRAGOȘ

POLO Mîine sînt programate partidele 
celei de a Vil-a etape a campionatului 
național (grupa B). Cel mai important 
meci se va desfășura la Tg. Mureș, unde 
formația locală Mureșul, performera 
ețapei trecute (a învins pe vagonul Arad, 
cu 7—5) va în-tîlni pe lidera clasamen
tului, ,,7“-le C.S. Școlarul din București, 
singura neînvinsă în această • competiție. 
Celelalte meciuri se . vor desfășură Ja 
Arad (Vagonul — Industria linei Timi
șoara) și la Oradea (Crișui — Olimpia), 
înaintea acestor partide 
pei arată astfel :

C.S. Școlarul Buc.
Vagonul Arad 
Criștii Oradea •'

4. Mureșul Tg. Mureș
5. Olimpia Oradea
6. Ind. linei

clasamentul gru-

Timișoara

1 
î 
0 
o 
o 
o

n 
î
2
3
3
6

51—25 
4B—2,1 
53—31 
20—48 
25—48
27—51

13
9
8
4
4
2

avea loc, peste

vingătorul în numeroase manșe 
era cunoscut din start, diferența 
de valoare dintre motocicliști fiind' 
evidentă. Ceea, ce ne-a surprins 
mai mult a fost faptul că nu au 
dat randamentul așteptat, alergă
tori experimentați, care ne obiș
nuiseră cu evoluții bune și con
stante. Sibianul Ion Bobilneanu 
parcă ntf mai are vigoarea dema\ 
rajelor de altădată și acele spee-V 
taculoase viraje. Bucureșteanul Ion 
Marinescu a revenit foarte greu 
la forma care l-a consacrat (deși 
a avut motocicletă nouă), dînd do
vadă în primele etape de o inex
plicabilă timiditate. 
Ion Ioniță parcurge 
stagnare, aflîndu-se 
curenții modești, 
Alexandru Datcu 
portare sinuoasă, 
tori insuficienta

Metalurgistul 
o perioadă de 
printre con- 
iar arădeanul 
avut o com-

BOX La 
cîtevș zile, 
nai de box ----- ... .... _ .
zența pugiliști din mal multe țări, prin
tre care și România. Pe ringul din capi
tala Cubei vor evolua sportivi din Uniu
nea Sovietică. Polonia, Ungaria, R. D. 
Germană. Franța. Italia etc. precum și- 
reprezentanți ai țărilor Americii de «Sud 
și de Nord. La acest important eveni
ment pugilistic țara noastră va fi pre
zentă cu un lot valoros, care cuprinde 
pe următorii boxeri : Remus Cozma (se- 
mimuscă). Traian Cerchia (muscă). Ma
rian Lazăr (cocoș), Gheorghe ciochină 
(pană), Constantin Stanef (semiușoară), 
și Adrian Guțu (ușoară). Antrenor. Șer- 
bu Neacșu. arbitru. Constantin Chiriac. 
Delegația țării noastre a părăsit țara feri 
după amiază.

NATAȚIE Federația română de
natație a anunțat lotul sportivilor care 
va participa la „Cupa Europei", compe
tiție ce va avea loc intre 20 și 22 iulie 
la Leningrad. în întrecerile masculine 
vom fi reprezentat! de Ion Canea, Ger- 
liard Fabricii și Alexandru Bagitl. iar în 
cele feminine de Melania Decuseară, 
Sorana Prelipceanu și Ecaterina 
triu. Delegația țârii noastre va 
Capitala miercuri 18 iulie.

YAHTING începînd de
timp de douâ zile, rada portului 
din Constanța găzduiește o atractivă 
competiție de yachting, deschisă tuturor 
categoriilor de sportivi. Este 
„Cupa nava școală Mircea", 
de Asociația sportivă Marina 
în colaborare cu C.J.E.F.S.
întrecerile se vor desfășura
Finn, FD, Snipe și Star, printre con- 
curențl aflindu-se și cîțiva dintre com- 
ponențil Iotului național, care se pregă
tesc pentru participarea la Balcaniada 
de la Istanbul.

Havana va ____ . . .
un mare turneu internațio- 
;a care și-au anunțat pre-

s-au situat printre animatorii mul
tor manșe, ultimul — deși consi
derat uneori de juriu ca rezervă — 
întrecînd o serie de titulari. Amin
tind și pe Gh. Dumitru, Gh. Banu 
(ambii de ■ Ia Metalul București), 
C. Seviciu (Vagonul Arad) care au 
reușit (cu toate că nu le-a pornit 
întotdeauna motocileta din cauza 
defecțiunilor survenite) să cuce
rească puncte în unele, „runde" 
în care au alergat, menționăm că 
avem tineri înzestrați, care dacă 
vor munci cu seriozitate se anunță 
ca viitori performeri ai curselor 
pe pistele de zgură. Supuse unui 
atent proces de instruire și creîn- 
du-Ii-se condiții materiale cores
punzătoare de pregătire, aceste e- 
lemente talentate pot revitaliza lo
tul reprezentativ de seniori în ve
derea viitoarelor confruntări 
naționale.

în încheiere se 
ționăm faptul că 
tri, condus de 
contribuit — prin 
perativitate — la 
mică a manșelor
fiecărei etape. Organizarea 
cursurilor actualului campionat, a- 
sigurată de F.R.M.
cu 
ta 
cu

Diiml- 
pârfcsi

astâzi.
Tomis

vorba de 
organizată 
Constanța 
constant», 
la clasele

a
La unii alergă- 
pregătire a fost 

atît de clară, îneît ei au căzut în 
linie dreaptă.

Discutînd cu antrenorii respec
tivi și cu unii dintre sportivii vi
zați, aceștia au pus rezultatele 
slabe pe seama lipsei de piese de 
schimb, necesare mașinilor, pentru 
a da un randament sporit. Este a- 
devărat că, deocamdată, nu se gă
sesc toate materialele respective, 
dar această explicație nu este to
tal convingătoare, întrucît unii ti
neri motocicliști, pilotînd mașini 
mai uzate, au luptat aproape de 
la egal la egal cu adversari ru
tinari. Se cuvine să remarcăm pe 
bucureșteanul Gheorghe Sora și 
pe sibienii Nicolae Rîureanu, Ște
fan Naghi și Alexandru Pis, care

inter-

cuvine 
juriul de

Eugen Pleșa, 
competență și o-
desfășurarea rit- 
din programul 

con-

să men- 
arbi- 

a

GIMNASTICĂ La Piatra Neamț
a continuat concursul republican de gim
nastică modernă rezervat școlilor și li
ceelor sportive, cu întrecerile de la ca
tegoria a III-a. Cea mai frumoasă com
portare a avut-o Cristina Georgescu 
(Șc. sp. nr. 1 Buc.), învingătoare la 
exercițiul cu mingea (9,05), la . exercițiul 
cu coardă (9.20) șl la exercițiul impus 
(9,15), care a cîștigat astfel primul loc 
șl la individual impus cu 27,40. Pe locu
rile următoare s-au clasat Anda Mari
nescu (Șc. sp. nr. 1 Buc.) 26.30 și Cor
nelia Mămoiu (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 23.80. 
Pe echipe a terminat Învingătoare for
mația Șc. sp. nr. 1 Buc. cu 79,33, ur
mată de Șc. sp. nr. 2 Buc. 76,25 . Și Șc. 
sp. Brăila 75,05.

) 
area g " rației celei mai tinere 

de jucător;, tenismenii din lotul de 
cop::, vreo 40 la număr, pregătiți 
de instructorii C. Scutaru și V. Co- 
zineanu: Roland Klug. Suzana, Si- 
laghi. Andrei Tereanu. Florin Bor
ze:. Simona Paouc, Alexandru Si- 
laghi. Camelia Chiriac. Roxana Co- 
cițiu. Alexandru Ionescu. ..Oricind, 
unul sau mai mulți dintre acești co
pii pot fi cooptați, ți chiar o vom 
face arind in vedere că ne-am în
scris să participăm la 
național de juniori, în 
noastre se--jr.de~ — ne 
îosif Kerekeț.

Cum decurge o zi 
ment? Pe un
eului. a 
ă ți doi
i-ts p&r

în întrecerea de anul trecut din
tre cei doi antrenori emeriți. Marin 
Bădin, de la Dinamo București pe 
de o parte, și Ion Racoviță, „diri
jorul" formației Dmamo Brașov, pe 
de altă parte, cursa a fost ciștigată 
de maestrul Bădin. După cum este 
cunoscut, dinamoviștii bucureșteni 
au cîștigat campionatul de tenis pe 
echipe. Pe locul secund s-a situat 
echipa brașoveană. Faptul de a se 
fi clasat totuși. înaintea unor echipe 

■oase, cum ar fi Steaua sau 
resul București — ne mărturi- 
recent, ..Nonei- Racoviță — a 

însemnat mult pentru tînăra forma
ție din orașul de sub Tîmpa.

Care v după incheîe-

vor avea în
divi-CAMPIONATELE NAȚIONALE

ȘI PENTATLON

care 
sep-

campionatul 
lotul echipei 
mărturisește

toate 
fi.xat

Și gos- 
la în-

Regulamentul 
competiției o- 
promoveze. să 
întilnirile di

zilei, 
care 

dras- 
de

iu
de

mini- 
cît și 
ani la

măsură saluta- 
care va întineri e- 
fruntașe. Totodată 
limitele de vîrstă 
divizionari,

în colaborare 
clubul Metalul București, Voin- 
Șibiu și Vagonul Arad a fost, 
mici excepții, ireproșabilă.

a 
să 
în 
sau jucătoare de

se.
se așterne 
pe culoarele

NU-I VACANȚĂ ÎN SPORTUL POPICELOR
Traian IQANITESCU

DE DECATLON

ie a(Urmare din pag. 1)

fierbinte

SlMBATĂ

; 24—26 au- 
europene de 
pentru tine-

pentru că.

50 ni

16 : concurs internațional do- 
..Cupa Pr!eteniâ“ (viteză — 

4000 m individual) — serii 
desemnarea locurilor 1—2 și

ATLETISM : Stadionul Republicii, 
de la Ora 14 ; campionatele republi
cane de decatlon și pentatlon.

CICLISRJ : Velodromul Dinamo, de 
la ora • ----------- ------“------
tat cu 
finală 
pentru
3—4.

POLO : Bazinul Dinamo, de la ora 
17.30 : România juniori — spania, 
România — Polonia și Ungaria — 
Olanda — meciuri in cadrul „Cupei 
’-asului București".

Dc 9'_ină 
cunoaște depli

leg de 
norul- 
cum î 
tat d< 
acesta 
campio 
cum h 
pei ce o a 
asemenea intenții.

In frumosul parc I 
iși are sediul D 
nouă zi de antr< 
viță lucrează cu 
Kerekeș, Octavia 
Bucur. O așteapt 
lungile turnee al 
rii. pe Iud:ti G< 
rii. »i este nerâbd 
că în_ fața fi 
cu. aflat per 
în iotul rep:

Pe un alt 
pirat ca juri 
din nou și îi 
punir.du-i u 
tense — pe jj 
Cornel Ba~b 
tele pauze d 
ment, Kerek

bNIhI

stadionul Republicii
'f

Azi și mîine, începînd de la orele 
14. tradiționalul loc al întrecerilor 
; letice, stadionul Republicii din 
Capitală, va găzdui campionatele 
republicane de pentatlon și de
catlon.

Printre protagoniștii care-și vor 
disputa titlurile de campioni națio
nali pe anul 1973 se vor număra 
Vasile Bogdan („U“ Cluj), actualul 
deținător al titlului și recordmanul

celor 10 probe, Andrei Șepci 
(Steaua), Radu Gavrilaș (C.S.O. Ia;;:, 
aflat acum la primul său an de se- 
niorat, iar în întrecerea pentatlonis- 
telor, Anca Hoinărescu (Liceul N. 
Bâlcescu Cluj), campioana de anul 
trecut a junioarelor, Erica Teodo- 
rescu (Dinamo), Valeria Bidulcac 
(Constructorul București), Coculeana 
Bucătaru (Liceul nr. 2 Iași).

de antrena- 
:eren. de o parte a fl

at antrenorul Racovl-a 
membri ai echipei. De cea-^ 

___ . :e s- află, singur, jucătorul 
are este supus antrenamentului. Cei 

mit .solistului", la inter- 
• scurte, serii de mingi pe 
pe forhand. mingi „scur- 

. Rezultatele sînt cele 
mp de o oră jucătorul 

ă lupte împotriva a 
* aleargă mai mult 
re. lovește din toate 
obligat să returneze 

-nițele suprafeței de 
începe lucrul la coar- 
2 000 de sărituri aler- 
rșit. un meci de do- 
rei pentru desemna- 
bun jucător al 
re jucătorii cu 
consideră prea 

letodă intensivă
Dimpotrivă, o apreci- 

să 
fie

.>e șl m si
vA seturi din
rea ceiui mai

; țjT.lf <>î-~
azn ejțyni
î-ca t

nenaneot.
azâ f oane un

ini rft mai
n- 1

fecare dorind 
1 echipei și să 
clei".

! pregătește Dinamo Brașov 
rewren camp, matului divizonar 

pe echipe-

ton OAV1ILESCU

LABORATORUL PERFORMANȚEI ATLETICE

me), Doina Spinu (cu 6.28, a 
doua performanță europeană), sau 
discobola Mariana Nan (care îna
intea plecării la Erfurt a avut 
la Predeal serii peste 
si în concurs se chinuia în jur de 
45...) tratează atletismul și perfor 
manța cu răspundere și seriozitate, 
nu se dau în lături de la efort. A- 
ccstea constituie numitorul comun 
al pregătirii lor și în aceste zile. Ia 
Predeal, acum, in preajma unor 
confruntări de prestigiu din această 
vară : 28—29 iulie — Balcaniada de 
juniori ; 3—5 august — concurs in
ternațional „Prietenia" 
gust — Campionatele 
juniori. Vară 
rii atleți !

La figurat, 
după cum ne

totuși,
spunea Nicolae Mâră- 

șescu, ploaia i-a ocolit doar în cele 
două zile cînd am poposit noi în 
Predeal. Drept pentru care, zîm- 
bind, ne-a și invitat să mai râmi- 
nem cel puțin o săptămînă, în fo
losul antrenamentelor... „Chiar și 
pe ploaie, însă — ne-a mai spus 
dînsul — cele trei antrenamente 
zilnice decurg cu regularitate". Și 
pentru a ne .convinge am fost invi
tați pentru ora 6,30 la pregătirea 
matinală a grupei de fondiști, con
dusă de antrenorul craiovean Ște
fan Popescu și avînd în frunte (se 
putea altfel ?) tot doi craioveni : 
Nicolae Onescu și Natalia Andrei.

Pe stadion forfotă mare (a și fost 
nevoie de o riguroasă planificare a 
grupelor pe ore). Văzînd terenul de 
fotbal desfundat — se lucrează la 
drenaj — ne întrebăm unde sînt 
aruncătorii de suliță. îl căutăm pe 
Megelea, învingătorul de la Erfurt. 
Sîntem conduși pe un alt teren, în 
.VCCUjătațe, în buza Cioplei.

s-a amenajat, prin strădania Con
siliului popular orășenesc, un sector 
special pentru aruncări, cu pistă de 
elan betonată 
rial sintetic.
există un loc 
ment

și acoperită cu mate- 
Nicăieri în țară nu 
mai bun de antrena- 
spune mulțumit ce

cordmanul național de 
șițeanui Megelea.

în această vară, deci, 
performanței se află 
Să-i dedicăm, deocamc 
consemnări, rezervîndt 
pentru reportajul viitor.

Proaspătul campion mondial școlar, hurdlerul Adrian ('alimente
Fotografii de; Vasile BAGEAC

Deși echipele de divizia A șînt 
într-o binemeritată vacanță, activi
tatea. in sportul popicelor, r nu cut 
noașțe pauză totală, ba. dimpotrivă, 
formațiile care concurează în - cam
pionatul județean se află, cum s-ar 
spune. în plin sezon. în plus, noile 
promovate în prima categorie a 
campionatului național — Voința 
Ploiești, Voința Galați, Dermagant 
Tg. Mureș, C.F.R. Tg. Mureș, la 
femei, Rafinăria Teleajen Ploiești, 
Dacia Ploiești, Minaur Baia Mare 
și Industria sîrmei Cîmpia Turzii, 
la bărbați — se pregătesc cu in
tensitate pentru noul sezon, defini
tivând formațiile de bază cil 
vor începe campionatul la 22 
tembrie.

La majoritatea formațiilor
zionare antrenorii sînt preocupați 
de depistarea unor juniori talentați. 
sau de instruirea celor existenți în 
loturi, pentru ca aceștia să facă față 
jocurilor de divizie, 
ediției 1973—1974 
bligă pe antrenori 
folosească efectiv 
vizionare jucători 
virata junioratului. La fiecare joc 
echipele trebuie să aibă pe pistă 
cel puțin un junior sau o junioară, 
iar schimbările din timpul partidei 
se pot efectua numai cu un junior

sau o junioară. Deci, 
ră a federației, 
chipele noastre

... s-au stabilit și 
ale jucătorilor 
mum 16 ani, atît la băieți 
la fete, iar maximum 45 de 
femei și 50 la bărbați.

în plină activitate se află 
podarii arenelor, care pînă 
ceputul lunii septembrie trebuie să 
aducă la cotele reglementare piste
le de joc. La o serie de arene, ale 
căror cîmpuri de joc prezentau a- 
numite vicii (erau canalizate), 
fac reparații capitale, 
un nou strat de bitum 
d i lansare.

Piste noi, returnate, 
viitorul campionat arenele Voința, 
Rapid, Constructorul din București, 
Cetatea Giurgiu, Victoria Bod, Pe
trolul Băicoi și Metrom Brașov. De 
altfel, toate arenele, care găzdu
iesc meciuri de divizie vor fi re- 
omologate de către specialiștii 
F.R.P. pînă la 10 septembrie.

Perioada do transferări, pentru 
categoriile de jucători, s-a 
între 1 și 31 august.

★ • 
prozent sînt în plină desfășu- 
mai multe competiții cu ca-

în
rare
racter republican. Astfel, sute și 
sute de jucători își dispută întîie- 
tatea în faza pe asociații și muni
cipiu a campionatului individual 
și perechi; care se va încheia la 
sfîrșitul lunii viitoare. Este în curs 
de desfășurare populara competiție 
pe echipe, „Cupa U.G.S.R.", la ca
re, an de an, participă numeroase 
formații din asociațiile sportive sin
dicale. Etapa județeană se va în
cheia la 30 iulie, urmînd ca „zo
nele" să se joace între 13—19 au
gust iar finala pe țară în zilele 
de 15—16 septembrie, probabil, la 
Brașov. „Voințiada", o altă 
petiție cu priză în rîndurile jrop!- 
carilor cooperatori, a ajuns în faza 
județeană, ce se va încheia la 31 
iulie, iar cîștigătoar’ele își vor 
disputa finala în perioada 5—7 
septembrie,

Duminică, al 50-lea derby hipic

evenimnl 
ia sa

printr-o masivă 
iubesc hipisr 
ea spectacol: 
marea alergare.

Firește că pină la ora 
întrebarea majoră este: 
cîștiga ? Dacă in urmă 
siptămini. Senzația intrui 
ritstea preferințelor. 
„Premiului de încercare" 
acum șanse considerabile de a ob
ține victoria lui Gabarit și Papion. 
pentru că „mica doamnă a hipodro
mului" abia a supraviețuit atunci 
îna'ntea acestora cu un git pe lir a 
de sosire, E drept că campioana din 
anul acesta a trăpașilor noștri 
avut însă o cursă’fericită, fiin 
lită de împrejurări să efectueze 
cap în cap un parcurs de 2 400 
tri. ceea ce a constituit o perfor
manță excesivă pentru un element 
riefondist. Cum ea nu acoperă cu

Jeu dezinvolt probele de 
Derby-ul pretinde tocmai 

un astfel de atribut prin cei 2 800 
de metri, este probabil ca — în ca

ul cind nu va găsi posibilitatea de 
fi menajată pe parcurs — să ce- 

eze Intiielatea în finalul probei, 
prisma ultimelor evoluții, ad- 

ipal se anunță Gaba- 
ui Vasile Gheorghe se 
ență ' valorică și i se 

da incredere de a invers 
în favoarea sa. Revela’.o 

-a comportat și Papion, demon 
ind vădite aptitudini pentru pro

bele de fond. Trebuie Insă specificat 
tar la caDitolul

Mitua'iitatea u- 
jrioare și. mai 

prin valoarea driverilor care-i 
Hoțoman. Formula și

uzie. după opinia noastră, 
final al Derby-ului semi

centenar va fi determinat în mare 
măsură și de condițiile în care se 
va desfășura alergarea.

Niddy DUMITRESCU

DUMINICA
ATLETISM : Stadionul Republicii, 

de la ora 14 : campionatele republi
cane de decatlon și pentatlon.

CAIAC-CANOE : Lacul Herăstrău, 
de la ora 7.30 : întreceri în cadrul 
fazei municipale a campionatului re
publican.

CICLISM : Velodromul Dinamo, de 
la ora 9 : concurs internațional do
tat cu „Cupa Prietenia" (viteză — 
tandem, 4000 m echipe — serii contra 
timp, semifinală și finală).

POLO : Bazinul Dinamo, de la ora 
10 : România juniori — Olanda. Po
lonia — Spania și România — Unga
ria — meciuri în cadrul „Cupei ora
șului București".
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AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE Of MASĂ
STADIONUL DIN SLOBOZIA SE PREGĂTEȘTE

PENTRU NOI CONCURSURI POPULARE
CROSUL MICILOR

FOTBALIȘTI
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KW '-UI»!' 'Sportul

Drumul ne-a mai purtat pe la cea 
mai mare bază sportivă în aer liber 
din Slobozia. De fiecare dată l-am 
găsit în haine mai frumoase. Zilele 
trecute cind am vizitat din nou sta
dionul, am observat că tribunele, cu 
o capacitate de 1 200 de locuri au 
fost terminate, parcul a fost îngră
dit complet cu un gard aspectuos 
d.n plăci prefabricate, s-a gazonat 
și terenul de antrenament de fotbal, 
s-au reamenajat vestiarele. Arena de 
popice a fost tencuită și finisată tn 
interior, răminind doar să mai fie 
turnate cele două piste- „Dreptun
ghiul" de handbal are acum și el tri
bune, pista de atletism, de dimen
siuni olimpice, este înzestrată cu sec
toare pentru toate probele, iar aleile 
de acces au fost pavate.

— Aproape tot ce a apărut aici in 
ultima vreme, ne spunea Ion Zinca, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S.-Ia
lomița, s-a realizat prin resurse lo- 
c. I și contribuția voluntară a tine- 
rilcr și virstnlcilor, prieteni ai spor
tului. elevi și meseriași care au mun
cit în orele lor de răgaz. Locul acela, 
unde se văd pomii tăiați, vrem să-l 
transformăm într-un teren suprapus 
de volei și baschet, iar această es
tradă de zid intenționăm să o punem 
la punct cit mai rapid, fiindu-ne ne
cesară pentru demonstrații de box, 
lupte, judo etc. Vom organiza pe a- 
cest stadion „duminici polisportive" 
și concursuri rezervate amatorilor de 
mișcare in aer liber, cetățenilor de 
diverse vîrste și profesii.

Am aflat că sînt în plină desfă
șurarea campionatele orășenești de 
handbal și volei, că la acela de fot
bal, care va începe la 12 august, s-au 
înscris pînă în prezent 10 echipe. 
T»t în luna august, pista de atletism 
va găzdui „Cupa fetelor11 și o serie

> PROIECTUL DE REGULAMENT AL COMPLEXULUI „SPORT Șl SĂNĂTATE
(Urinare din pag 1)

Mi se pare că a alerga doar 50 de 
metri este cu totul insuficient pen
tru flăcăii de 1? sau ÎS ani !

• La aceleași cerințe, pentru ca
tegoriile de la 11 la 19 ani, orien
tarea turistică să poată fi înlocui
tă — acolo unde nu există con
diții — cu șah, de pildă.

• Nu mi se pare cel mai fericit 
ales actualul sistem de evidență. 
Foarte complicat ; 3 carnete ; de 
d’ferite culori ; eșalonat pe o pe
rioadă cam prea lungă. Lucrez de 
multă vreme cu copiii și știu că 
la vîrsta lor nu prea au răbdare, 
sînt pasionați și atrași de obiecti
ve cu termene mai apropiate. Pro
pun un singur carnet, care să aibă 
cite două pagini pentru fiecare an 
și o insignă cu 3 grade — I. II și 
IJi — de dificultăți sporite. Conti
nuitatea aș vedea-o astfel : după 
cucerirea celei de a 3-a insigne să 
se acorde un jeton de „Sportiv

- complet" sau o altă distincție ase- 
m'nătoare.

★
Tovarășul I. ClNTEA se reco

mandă în scrisoarea sa : „Sînt teh
nician principal în cadrul Regiona
lei C.F.R. București, am 40 de ani 
și de abia aștept să particip la în
trecerile pentru cucerirea insignei".

INITIATIVE MAI ÎNDRĂZNEȚE Șl SPIRIT GOSPODĂRESC
(Urmare din pag 1)

terială, Filiașii nu dispun pentru 
Sport decît de un teren de fotbal, 
de unul de volei și de curtea (destul 
de largă) a Liceului și Școlii gene
rale, unde s-a turnat, recent, o plat
formă de beton necesară amenajării 
unor terenuri de handbal, volei și 
baschet

★
Penuria de baze sportive este evi

dentă dar ea nu poate fi pusă nu
mai pe seama lipsei de sprijin din 
afară (care se tace totuși simțită), 
fiind necesar ca organele județene 
(îndeosebi C.J.E.F.S.) ă se aplece 
cu mai multă solicitudine asupra u- 
r.or d ileanțe îndreptățite ale celor 
din Filiași. După cele văzute.. Insă, 
sîntem absolut convinși că prin re
surse locale, cu un mai pronunțat 
snirit gospodăresc, s-ar fi putut rea
liza mult mai mult decît există în 
prezent. Iată, nu mai departe decît 
curtea liceului, despre care am vor 
bit. Aici, un spațiu destul de mare 
șl foarte central — pe care nume
roase alte școli și l-ar dori — este, 
pur și simplu, irosit. E adevărat că 
s-a turnat acea platformă de beton 
(asteptîndu-se acum așternerea 
unui strat de asfalt) dar în ju- 
i ui ei. se mai puteau amena
ja si alte terenuri, cu zgură, exis- 
tind loc chiar și pentru o pistă atle- 
tită de dimensiuni reduse. Directo
rul liceului. Virgil Osiac, căruia îi 
supunem observațiile si sugestiile 
noastre, se declară de acord cu noi. 
De ce este. însă, nevoie să vină ci
neva de afară pentru a da niște so
luții foarte simple, care se puteau 
de mult materializa cu cheltuiri' 
minime? De ce directorii, cadrele 
didactice, organizațiile U.T.C. și de 
pionieri de la liceu si școala gene
rală alăturată nu manifestă spirit 
gospodăresc, inițiativă pentru ca. îm
preună cU elevii, folosind și spriji
nul comitetelor de părinți, să trans
forme imensa curte pe care o nu la 
dispoziție (și care lasă acum o im
presie nu prea bună) intr-o complexă 
bază sportivă, atît de necesară celor 
aproape 1000 de școlari cit cuprind 
Binhele unitfiți de tnvățămînt? Dar 
Consiliul popular al orașului și ( on- 
si iul orășenesc petru educație fizi
că și sport n-au nici ele nintic de 
spus în această privință ?

tn aceeași ordine dc idei, credem 
că Consiliul popular orășenesc și nu 
altcineva ,.de la județ" ar fi trebuit 
să manifeste grijă pentru amenajarea 
unor locuri de joacă destinate copii
lor (dotate cu leagăne, balansoare), 
mai ales pe lingă noile blocuri de 
locuințe.

Este, de asemenea, greu de înțeles 
de ce salba de lacuri din marginea 
orașului, folosită cu ani in urma 
pentru agrementul localnicilor (care 
aveau aici la dispoziție și bărci), a 
fost lăsată în părăsire (bărcile au 
dispărut), este neîngrijită, așteptm- 
du-se construirea acelui motel des
pre care (dat fiind ritmul lent în 
cere decurg lucrările) nimeni nu 
știe exact cind va fi gata...

★
La Filiasi. însă nu numai preocu

parea pentru valorificarea spatiilor 
existente în vederea realizării de 
noi amenajări sportive lasă de do
rit, ei și grija pentru buna întreți

de triaturi inițiate de Inspectoratul 
școlar, în cadrul cărora vor fi selec
ționați elevii dotați pentru secția 
Școlii sportive ce va lua ființă. In 
toamnă, pe lingă liceul teoretic. Co
misiile locale de specialitate au al
cătuit regulamentele competițiilor de 
cros, ciclism, lupte, handbal și volei, 
dotate cu trofeul „Cupa 23 August". 
Stadionul va găzdui etapa județ=a- 
nâ a „Cupei tineretului de la sate", 
in programul căreia figurează între
ceri de atletism, handbal, volei, ci
clism și trintă.

...tn după amiaza aceea, îngrijito
rul stadionului și cîțiva tineri cură
țau iarba de pe unele porțiuni ale 
pistei de atletism, pentru a fi brăz
dată eu culoarele albe in vederea a- 
propiatelor concursuri populare— 
(Tr. L).

O CONSFĂTUIRE UTILĂ
La sediul Uniunii sindicatelor din 

poligrafie, presă, radioteleviziune și 
edituri, a fost organizată prima c n- 
sfătuire pe ramură cu președinții a- 
sociațiilor sportive și responsabilii 
sportivi ai comitetelor sindicatelor- 
Cu acest prilej au fost dezbătute o 
serie de probleme actuale legate de 
dezvoltarea activității sportive in u- 
nitâțile poligrafice și de presă din 
țară.

in cadrul consfătuirii au fost luate 
măsuri concrete pentru atragerea u- 
nei mase cit mai largi de tipografi și 
lucrători din presă, radioteleviziune 
și edituri in activități sportive și 
exerciții fizice.

Avem de-a face, deci, cu un pa
sionat al sportului care, din obser
vațiile ce le face, ni se pare și 
un cunoscător al acestei activități. 
Tov. Cîntea propune :

• Să se stipuleze în Regulament 
ROLUL ORGANIZAȚIILOR DE 
SINDICAT în desfășurarea acțiunii, 
obligația lor directă și nemijlocită 
de a participa la mobilizarea par- 
ticipanților in concursuri.

• Să se facă o categorie de vir- 
stă distinctă : PESTE 50 DE ANI. 
Nu putem avea aceleași pretenții 
de la un om de 45 de ani și unul 
de 60, să zicem.

• La norme să se facă următoa
rele modificări :

— Cat. 26—30 ani

100 m bărbați — 15,0 sec.
60 m femei — 10,0 sec.

— Cat. 31—40 ani
O

100 m bărbați — 15,5 sec.
■ 60 m femei — 12,0 sec.

— Cat. 41—50 ani

100 m bărbați 16.0 sec
60 m femei — 14,0 sec.

— Cat. peste 50 ani

nere și folosire intensivă a bazelor 
existente.

Terenul de fotbal, de pildă (unde 
prin resursele locale — șe oaste 
deci ! — s-au construit vestiare) arc 
încă nevoie de reparații, mai ales 
gardul împrejmuitor, care — prin 
muncă voluntară si cu cheltuieli mi 
r.ime — sînt ușor dA realizat Ne-a 
surprins faptul că in plină zi de va
canță poarta stadionului era zăvori
tă și terenul — firește — pustiu 
deși gazdele noastre, printre care si 
prot. Cornel Păun, prim-vicepreșe-

Această „poziție" nu prea... potrivită pentru un panou de baschet ni-i 
arată pe gospodarii sportului din Filiași intr-o lumină nefavorabilă.

Lipsa bazei materiale nu poate scuza tn nici un caz neglijența!

dinte al Consiliului Orășenesc pentru 
educație fizică și sport, Încercau să 
ne convingă că copiii vin, totuși, 
zilnic aici să bată mingea.

In general însă, după cum ni s-a 
spus, activitatea sportivă din Filiași 
nu răspunde încă cerințelor. In tot 
orașul nu există decît o echipă de 
fotbal (a singurei asociații existente 
pînă mai acum cîtva timp. Avînttil) 
care activează în campionatul jude
țean. o echipă de volei, a aceleiași 
asociații, și eîteva formații școlare 
participante la competițiile de nivel 
județean. Acțiunile de masă (printre 
care . și crosurile), puține încă la 
număr, se organizează aproape exclu
siv cu elevii de la liceu și școala 
generală.

Cu atît mai surprinzătoare și mai 
greu de explicat apare inerția facto
rilor responsabili locali în această 
perioadă de vară care oferă — spre 
deosebire de alte sezoane — multiple 

în frumosul Parc al pionierilor din 
orașul Giurgiu s-a desfășurat recent 
Crosul micilor fotbaliști. în cadrul 
celor trei probe (pe categorii de vîrs- 
tâ) au luat startul peste 200 de copii 
ale căror întreceri au fost Urmărim 
cu interes de un public numeros 
Consiliul municipal pentru educați? 
fizică si sport și Consiliul municipal 
al pionierilor — organizatorii aceste 
acțiuni — au oferit celor mai meri
tuoși competitori frumoase premii, 
constind din materiale sportive. Cu 
această ocazie s-a făcut si deschide
rea festisâ a sezonului fotbalistic pen
tru echipele din cartier. La întreceri 
vor participa, in total. 24 de forma
ții dintre care 12 își Vdr măsura for
țele la minifotbal.

A. PANA-coresp.

Printre punctele mai importante 
dezbătute in cadrul consfătuirii a- 
mintim : lărgirea activității turistice 
de masă, a drumețiilor, organizarea 
unui cros al tipografilor, introduce
rea pe scară largă a gimnasticii in 
producție, desfășurarea campionat'.I ir 
asociațiilor sportive, amenajarea de 
baze' sportive simple și altele.

Consfătuirea a constituit un pre
țios schimb de experiență pentru cei 
care se preocupă de îndrumarea ac
tivității sportive cu lucrătorii din u- 
nitățiie respective.

I. PAUȘ-coresp.

100 m bărbați — 20,0 stc.
60 m femei — 16 sec.
1000 m bărbați — fără timp
500 m femei — fără timp.

• Să se repartizeze pe lingă co 
mitetele sindicale din întreprinderi 
instructori specializați pentru grab
nica demarare a acțiunii.

★

„Complexul polisportiv, va elimi
na multe din neajunsurile existent* 
în activitatea de masă, este de pă
rere tov. GH. COROANGĂ, secre
tarul asociației ..Rapid-C.F.R." din 
Galați. El creează posibilitatea 
practicării organizate și d» durată 
a exercițiului fizic, apelează la o 
scrie de forme INDEPENDENTE 
(s.n.l. din păcate încă neglijate. 
Propun ca în perioada de iarnă să 
fie asimilate drept probe, patinajul 
și săniușul. pentru copii, și halte
rele, pentru adulți".

★
-După cum se vede, ecourile pe 

marginea proiectului de regula
ment sînt — în general — pozi
tive. ideea a fost îmbrățișată cu 
mult interes și căldură. Așteptăm, 
în continuare, pînă la 1 august) 
alte propuneri și observații din 
partea tehnicienilor și iubitorilor 
sportului.

posibilitâți de acțiune, de atragere 
a tinerilor pe terenurile dc sport.

♦
După -um ne-a declarat tovarășul 

Cornel Păun. In ultiria perioadă —
- are a urmai aoariției Hotăririi Ple
narei C.C. al P.CR din 2R februarie
— 2 martie 1273 — s-a dat atenție 
îndeosebi rer>bării problemelor or- 
zaniza'-irice. A luat ființă un consi
liu orășenesc pentru educație fizică 
s; sport (a cărui existență se făcea

simțită), sînt în curs de constituire 
asociațiile sportive de pe lingă uni
tățile industriale din oraș. De ase
menea, a fost pus la punct un plan 
de acțiuni Ctlltural-sportive. prin ca
re sc va sărbători, in toamnă, împli
nirea a 400 de ani de existență — 
atestată documentar - a localității 
Filiași. Se consideră astfel, mai ales 
prin măsurile organizatorice luate, 
că s-au creat premise pentru o vita
lizare a activității de educație fizică 
și sport din oraș. Aceasta însă, nu va 
fi posibilă dacă, spre deosebire de 
situația de pînă acum, factorii locali 
(C.O.E.F.S., organizațiile de U.T.C. 
și de pionieri, sindicatele, directorii 
de școli, profesorii de educație fizi
că) nu vor manifesta un pronunțat 
spirit gospodăresc și de inițiativă, 
dacă nu vor acționa enărgic și cu 
pasiune și dacă totodată, organele 
județene competente nu vor contro
la și îndruma mai îndeaproape — 
așa cum au datoria să o facă — ac 
tivitatea sportivă din Filiași.

ZILE PLINE PENTRU TRICOLORI
POIANA BRAȘOV, 13 (prin tele- 

Iîon). — Zile pline pentru tricolori, 
pe ploaie sau sub soare, în recon
fortanta liniște dintre Postăvarul și 

(Pietrele lui Solomon. De luni sea
ra, de cînd au sosit la Poiana Bra
șov, elevii lui Valentin Stănescu și 

I Robert Cosmoc au început cursa lor 
de toamnă cu multă ambiție și con
știinciozitate. în caietul plin cu no- 

Itițele celor doi antrenori am citit 
următoarele conspecte: marți și 
miercuri: cite două antrenamenteI- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I ACTUALITĂȚI
La 2 și 4 august, pe stadionul

„23 August"
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„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
In zilele de 2 și 4 august se vor 

desfășura în nocturnă, pe stadionul 
..23 August", jocurile celei dc a 7-a 
ediții a tradiționalei competiții „Cu
pa Municipiului București".

Si-au anunțat participarea ochipele 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV (cîștigă- 
toarea ultimei ediții), RAPID, SPOR
TUL STUDENȚESC și STEAUA.

CHIMIA GĂEȘTI - PRILEP
(IUGOSLAVIA) 3-1 (2-1)
Div izonara C Chimia Găești a 

susținut joi un meci amical interna
țional în compania echipei Prilep. 
din Divizia B a campionatului iugo
slav.

Gazdele au reușit să obținu vic
toria cu scorul de 3-—1 (2—1). prin 
sloiurile marcate de Botl. Niță și 
Pantilie. Pentru oaspeți a înscris 
Damcesehi. (S. FRAȚII.E AN U — 
coresp.)

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA

O.F.K. VALJEVO 1-2 (0-0)
Joi dupâ-amiază a avut loc la 

Timișoara meciul internațional ami
cal dintre echipa locală Electromotor 
și formația iugoslavă O.F.K, Valje- 
vo. După o primă repriză desfășu
rată într-o notă de perfectă egalita
te, oaspeții domină mai mult în par
tea a doua și reușesc să cîștige cu 
scorul de 2—1. Au înscris : Rvovici 
și IteViCi, respectiv BoțOcan. (C. CRE
ȚE'—coresp.)
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LA POLITEHNICA TIMIȘOARA,
PROGRAM DIFERENȚIAT 

PENTRU UNII JUCĂTORI
Joj după-amiază, jucătorii Politeh

nicii Timișoara s-au reîntîlnit la pri
mul antrenament în vederea noului 
Sezon. Antrenorii Ion lonescu si Ni
colae Goileanu au lucrat efectiv cu 
toți cei 19 jucători. Dar trebuie men
ționat că, in continuare, programul 
de antrenament Va fi diferențiat 
pentru Bojin, Floareș, Șchiopu și 
Covalcic, care au urmat, recent, un 
tratament medical. Mihalcic continuă 
să se afle, la eîteva zile după ope
rația de menise în tratament la Efo
rie.

Studenții timișoreni vor fi supuși 
unui riguros control medical în a- 
ceste ziie. control ce va fi efectuat 
de dr. E. Messinger si specialiștii 
dispensarului medico-sportiv. In ziua 
de 19 iulie echipa va pleca la Deva.

Petre ARCAN — coresp. județean

MĂSURI DISCIPLINARE

LA „U" CLUJ
Joi după d.'a.a.ă, de ia Cluj, am 

fost chemați ia telefon de către Re
mus Cimpeanu secre:arul clubului 
sportiv Universitatea rugîndu-ne să 
dăm spre publicare următorul text :

„In cadrul măsurilor de întronare 
a unei atmostere de disciplină și res
ponsabilitate in muncă in rindul cont- 
pon-nților echipei de fotbal seniori 
și tineret-rezer» e. conducerea clu
bului. sesizată de unele abateri să- 
virsite in această perioadă de pregă
tire a apropiatului sezon, a hotărit 
următoarele : jucătorul Lică a fost 
suspendat pe timp de un an pentru 
neprezentare la antrenamente ; jucă
torul Totoianu a fost «cos din lot 
pentru repetate absențe de la antre
nament «i conduită nesportivă: juca 
torii Coca și Bucur au fost sanc
ționați administratis pentru lipsă de 
interes in procesul de pregătire, ur- 
mind ca la prima abatere să fie sus
pendați pe diferite termene.

Pentru o eficienta pregătire a noului sezon

SARCINI IMPORTANTE Șl URGENTE 
IN FATA CLUBURILOR SI ASOCIAȚIILOR
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Vacanța fotbalului, care trebuie 
înțeleasă așa doar pentru echipe și 
jucători, s-a terminat. Dar ea n-a 
existat nici-o clipă pentru factorii 
nevăzuți dar la fel de utili desfășu
rării unor întreceri de lungă dura
tă, pretențioase și solicitante cum 
sînt campionatele Diviziilor A-B-C. 
Ne gindim la conducătorii de clu
buri și asociații, la activul federa
ției. Totdeauna, aceste zile de inter- 
sezoane au fost agitate, pline de mi
siuni ce trebuie îndeplinite rapid și 
in bune condițiuni. în mod special, 
însă, actuala perioadă de pregătiri 
vine cu obiective în plus care nu 
pot fi atinse fără deosebite stră- 
duinți. Despre ce e vorba ?

Din punctul de vedere al F.R.F.. 
al obligațiilor sale, marea sarcina 
e aceea a urmăririi din vreme a rit
mului cu care e pregătit noul sezon, 
in situația in care, la toate eșaloa
nele, volumul competițiilor a cres
cut considerabil. Munca de îndru
mare și control se cere efectuată cu 
toată exigența și insistența. Aceeași 
neîntreruptă atenție o cer și sălci; 
nile directe, ale activului forului de 
specialitate : alcătuirea programelor 
într-un mod cit mai judicios și echi
librat ; terminarea tuturor lucrărilor 
nregătitoare ale competiției ; anali
zarea modului cum lucrează cole
giile și comisiile federației, comple- 

unul fizic—tehnic—tactic, altul pur 
fizic; joi: un antrenament fizic— 
tehnic—tactic de 120 minute pe sta
dionul din Poiană, variăt și intens; 
vineri: 60 de minute de alergare pe 
colina de la trambulina mare și un 
antrenament pe stadionul din Bra
șov; 'sîmbătă: două antrenamente; 
duminică: un joc școală, în cadrul 
echipei; luni: două antrenamente; 
marți: antrenament ușc-r dimineața, 
iar după-amiază primul joc, cu Ca- 
raimanul Bușteni.

Acesta este, în eîteva cuvinte, pro
gramul de o săptămînă al tricolori
lor. Dar, dincolo de aceste scurte cu- 
,vinte, cîtă trudă, cîte elorturj, cită 
seriozitate și pasiune ! Sînt antrena
mente tari, dar variate și piăcuie, 
cei doi antrenori știu să întrețină 
«buna dispoziție și participarea e to
tală. fizic și volitiv, ceea ce repre
zintă elementul fundamental al aces
tor zile de pregătire.

Atmosfera este excelentă în ca
drul familiei tricolorilor. Doctorul 
Dumitru Tomescu e mulțumit de 
indicii medicali, iar antrenorii de 
ambițiile jucătorilor și seriozitatea 
maseurului Parcea. în cadrul lotu
lui a rămas același semn de între
bare djn startul pregătirilor: Rădu- 
canu.‘ Acesta nu s-a prezentat încă 
la lot, a anunțat astăzi (n.r. ieri) la 
telefon că va reveni, da.r antrenorul 
Valentin Stănescu.l-a convocat de 
urgență pe Iorduche, care este aștep
tat să sosească din clipă în clipă. 
In privința lui Sameș, se pare că 
acesta, — reținut deocamdată . de 
cauze strict obiective — să va in
tegra curînd printre tricolori.

La Poiana Brașov, după ploaie și 
Vînt, a apărut soarele. Indiferent de 
vreme însă, tricolorii își urmează cu 
mult sîrg programul lor „spartan". 
(M.M.I.)

REPORTAJELE PREGĂTIRILOR

ADAMACHE, din nou sub tirul Coechipierilort la antrenament

POIANA BRAȘOV, 13 (prin tele
fon). — Joi, spre seară. Steagul roșu 
a urcat în Poiană. După șâpte zile 
de pregătire jos, pe stadionul din 
Brașov, antrenorul Nicolae Proca 
și-a mutat cimpul tactic sub crestele 
Postăvarului, lîngâ trambulina mare, 
acolo unde în ultimii ani, iarna și 
vara, s.egarii și-au încărcat ..bate
riile". în vara aceasta antrenorul 
brașovean a venit cil elevii săi la 
colina" de lingă trambulina mare 

după ce a realizat deja revenirea ju
cătorilor Ia indicii de bază. „Perioa
da de întrerupere a fost scurtă și 
jucătorii mei au revenit foarte re
pede la parametri corespunzători'*, 
ne-a spus el-

Pentru Steagul roșu, săptămînă 
afectată revenirii a însemnat cite 
două antrenamente pe zi, cu -aler
gări variate, flotâri genuflexiuni, 
tracțiuni, și urcușuri în tribunele 
stadionului pentru rezistență, «dar și 
cu jocuri la două porți timp de 60 
de minute. Antrenorul Proca adu
sese și în această primă perioadă

»
tarea acestora cu oameni compe- 
tenți și activi ;, efectuarea cu ope
rativitate și în spiritul, regulamen
tului a lucrărilor reclamate de 
transferările la toate cele trei cate
gorii de competiție ; verificarea și 
omologarea noilor terenuri intrate 
în circuitul competițional, etc., etc.

Acțiuni esențiale pentru bunul 
mers al competițiilor stau și în fața 
cluburilor și asociațiilor din cele 
trei eșaloane de performanță ale 
fotbalului. In primul rind, a acelor 
echipe care au promovat Ia cate
gorii superioare de activitate (de la 
campionatul județean la C, de la C 
la B, de la B la A) ; acestea tre
buie să dovedească, prin efortul și 
realizările lor, că au meritat aceste 
urcări pe scara eompetițională. în 
primul rînd se cere o fortificare 
organizatorică : în conducerile echi
pelor, în birourile secțiilor trebuie 
atrași cei mai activi și mai compe- 
tenți oameni, în așa fel ca îndru
marea, spiritul de inițiativă să cu
noască o ascensiune pe măsura ce
lei înregistrată în categoria de com
petiție a formației.

Sarcina cea mai urgentă rămîne 
aceea a pregătirii stadionului și in
stalațiilor sale, a materialului și 
echipamentului sportiv. F.R.F. a fă
cut cunoscut că nu va acorda nici-o 
păsuire in privința îndeplinirii con-

----- PE TEME ACTUALE ----

0 „PIRAMIDĂ" TÎNĂRĂ 
Șl PUTERNICĂ!

A făcut fill’d — nu numai la 
noi — mai zilele trecute, perfor
manța elevilor din Bacău, care, 
reprezentind culorile tării noas
tre, au ocupat locul I tn campio
natul internațional școlar (aflat 
la prima ediție), desfășurat în 
Fran(a, la Lille. Triumftnd in în
trecerea cu celelalte 12 echipe 
prezente la start, tinerii li
ceeni băcăuani au dovedit, 
înainte de toate, REALE APLI
CAȚII PENTRU SPORTUL CU 
BALONUL ROTUND, acel talent 
care, de la prima vedere, atrage 
atenția cunoscătorilor în mate
rie.

Performanța invită, o dată în 
plus, la meditații pe importanta 
temă a fotbalului școlar, bogat 
rezervor de talente, un filon, in
sa, insuficient prospectat și, apoi, 
prelucrat.

Ce trebuie făcut deci — întru- 
cit Ho-tărîrea Plenarei C.C, al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului îndeamnă nu numai la me
ditații dar și la acțiune — pentru 
ca zecile și sutele de mii de copii, 
de vîrstă școlară, să găsească 
mai ușor si ma‘ repede drumul 
care duce spre terenul de fotbal, 
pentru ca sportul cu balonul ro
tund, practicat, in momentul de 
față, încă sporadic, în școlile 
noastre, să capele, în sfîrșit. 
ACEL NECESAR CARACTER 
DE MASE?

Ceva mai multă inițiativă ca 
pină acum, îndreptată în direc

un element nou. Pentru că, dacă 
pînă în prezent acomodarea cu min
gea se făcea prin exerciții cit doi 
jucători la un balon, acum s-a rea
lizat direct în joc. Și antrenorul bra
șovean s-a declarat foarte mulțu
mit de participarea tuturor jucăto
rilor săi la programul de reintegrare 
in dinamica vieții competiționale.

...De joi seara, timp de 14 sau 15 
zile, Steagul roșu se va pregăti în 
Poiană. La vila „Ghiocelul", unde 
este cazată echipa, toată lumea cu
noaște programul și exigența lui 
Nicolae Proca. Programul acesta în
seamnă, printre altele, două zile cu 
cîte două antrenamente, urmată de 
una cu un singur antrenament. Și 
vor fi antrenamente tari, chiar și în 
zilele cu două ședințe, deoarece 
atunci. în afara celor de pe tere
nul de joc, mai există și un antre
nament pur fiziCț cu circuitul de 
cros pe 3 km. printre copaci, circuit 
care încearcă să rezolve deodată 
mai multe ecuații (rezistență gene
rală, forță, rezistență generală în re
gim de viteză etc.). La 20 bil'.ț, «le
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dițiilor cerute de regulament asupra 
stării suprafețelor de joc. a vestia
relor. etc. Zilele acestea trebuie uti
lizate în mod eficient, prin mobili
zarea tuturor forțelor, pentru ca 
prima etapă să le găsească — mai 
cu seamă pe noile gazde ale celor 
trei campionate — pregătite așa 
cum trebuie pentru campionat.

Un punct esențial în desfășurarea 
cu succes a activității este acela al 
fortificării vieții echipelor de pitici 
și juniori. Mai cu seamă că, în noile 
sale prevederi privind limitele de 
virstă ale formațiilor din cele trei 
campionate, F.R.F. pune un accent 
și mai mare ca pină acum pe folo
sirea juniorilor și. In general, a ju
cătorilor foarte tineri. Condițiile noi 
impun măsuri noi. Un aspect deloc 
de neglijat rămîne acela al asigu
rării cadrelor de tehnicieni pentru 
toate formațiile respectivelor aso
ciații sau cluburi. Aici e de amin
tit că utilizarea instructorilor vo
luntari reprezintă o soluție utilă și 
recomandabilă.

Acestea ar fi eîteva dintre sarci
nile pe care începerea noului sezon 
fotbalistic le pune cu stringență în 
fa(a cluburilor și asociațiilor anga
jate în cele mai populare competiții 
ale sportului nostru, campionatele 
Diviziilor A, B și C. 

ția ORGANIZĂRII DE COMPE
TIȚII ȘCOLARE: începînd cu 
acele pasionante miuțe inter- 
clase, conttnuînd cu întrecerile 
pentru desemnarea campioanei 
pe. țcoală și sfirșind cu acea de 
mult preconizată finală pe fără 
care să reunească pe cele mai 
btine două reprezentative școlare; 
tuturor acestor întreceri asigurîn- 
du-li-se un cadru de desfășurare 
corespunzător Si o asistență pe 
aceeași măsură, fiind de dorit ca 
profesorii de educație fizică să 
primească ajutorul calificat al 
antrenorilor de fotbal.

Cunoscută fiind pasiunea tine
retului școlar pentru fotbal, mai 
ales eînd e răscolită și de stimu
lentul întrecerii — pentru culo
rile clasei pentru culorile școlii, 
ș.a.m.d. — BENEFICIUL SPRIJI
NIRII ACTIVITĂȚII FOTBA
LISTICE IN TOATE ȘCOLILE 
ȚARII AR FI IMENS: din sutele 
de mii de copii, angrenați în în
treceri organizate, NICI UN TA
LENT AUTENTIC. DE TIPUL 
LUI DUMITRACHE. DINU. DU
MITRU, DUDU GEORGESCU, 
etc., etc., n-ar mai rătăci drumul 
care duce spre stadioane, n-ar 
mai scăpa centrelor specializate 
secțiilor de asociații și cluburi 
sportive.

Și, este un lucru știut, cu cit 
baza piramidei fotbalului nostru 
va fi mai puternică, cu atît vîr- 
ful ei Va fi mai.., înalt!

G. NICOLAESCU

gării vor susține primul joc,cu. lotul 
național, peste șase zile ur/ altul cu 
Steaua ,iar între 2 și 4 august, echipa 
va participa la „Cupa Municipiului 
București.

Steagul roșu a început pregătirile 
cu lotul său clasic: Adamache, An- 
ghelini, Jenei, Naghi, Olteanu, Hîr- 
lab, Rusu, Cadar, Ghergheii, Mate- 
escu, Șerbănoiu, Anghel, Zotincă, 
Pescaru, Gytirfy. S-au adăugat por
tarul Pui-caru și 4 jucători din forma
ția de țineret-rezerve: vîrful Mateș, 
fundașul central Marian, extrema 
Iambor, și joly-jocker-ul Papuc-

...Sub crestele împădurite ale Pos
tăvarului lotul brașovean ia colina 
în piept, bărbăiește. cu convingere 
și Slan. Elanul uphi echipe tinere 
care are media de vîrstă 22 ani'. Gîn- 
durile antrenorului Vizează îmbu
nătățiri structurale: „Să măresc ca
pacitatea de efort a echipei, tot mai 
mulți jucători să participe la fina
lizare indiferent de post- tn cadrul 
apărării am o problemă principală 
— îmbunătățirea marcajului".

Dacă antrenorul formației cu cea 
mai productivă apărare din campio
natul trecut vrea să îmbunătățească 
defensiva, trebuie să înțelegem că 
are planuri mari. Oare a venit vre
mea ca întinerită și talentata echipă 
brașoveană să-și. pună candidatura 
la o Cupă europeană în sezonul vii
tor ?!....... Sigur, sigur că trebuie să
avem planuri mari! Dar realiste. 
Pentru campionatul viitor ne propu
nem un loc V, care poate fi însă de
pășit...

Și antrenorul Nicolae Proca și-a 
mutat brusc privirile spre înălți
mea Postăvarului. Am înțeles că în 
sinea 3a se gindea utideva sus. din
colo de locul V...

„Tire băieți! Mai tare, mai repe
de. măi tare ! Așa Pescaru. așa An- 
ghelini, așa Mateescu, așa Gher
gheii.-. Mai tară, mai repede i

Mircea M, IONESCU

RALIUL CiȘTIGĂTORILOR 
DE AUTOTURISME 

LA LOTO PRONOSPORT
Administrația de Stal Lo.o —. 

Pronosport, orgarizesză bt co’c’-'c- 
rare cu Automobil Clubul Român, 
Su.ția a Il-a a Raliului Cîșt’igăto- 
rilor de Autoturisme la Loto — 
Pronosport, în zilele de 18 și 19 
august 1973. La acest concurs pot 
participa conducătorii proprietari ai 
autoturismului cîștigat la Loto — 
Pronosport, cit și alți posesori de 
autoturisme Înscrise în circulație. 
Amănunte la sucursalele județene 
Loto — Pronosport și Filiale ACR.

• Programul concursului Prono
sport de duminică este alcătuit în 
întregime din 13 meciuri din „CU
PA DE VARA". Astăzi este UL
TIMA ZI pentru depunerea bule
tinelor.

în continuare, publicăm progra
mul concursului Pronosport de du
minică 22 iulie 1973 : I : Electro
nica — Voința ; ÎI : Unirea Trico
lor — Sirena ; III : Dinamo Obor 
— Laromet IV : Cimentul Med
gidia — IMLF Medgidia ; V : Ma
rina Mangalia — Portul Const n- 
ța ; VI : Electrica Constanța —- 
Granitul Babadag ; VII : Construc
torul — Trotușul ; VIII : Electro
motor Timișoara — U.M. Timișoa
ra : IX ; Gloria Arad — Furnirul 
Deta : X : Unirea Tomnatic — Va
gonul Arad ; XI : Danubiana — 
Victoria Roman ; XII : Avîn’ul 
Frasin — Forests : XIII : Străduin
ța Suceava — Minerul Gura Hu
morului.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 13 IULIE 19)3
Fond general de premii i 1 086 840 lei. 

din care 84 403 lei report.
Extragerea I : 64 47 63 23 77 75 49 24 49 
Extragerea a n-a : 81 18 5 78 4 27 19 

17 12.
Plata premiilor Va lncfcpe în Capitart 

de la 21 iulie pin» la 27 august : in tara 
de la 24 iulie pînă la 27 august 1973 
inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT
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ÎN PRIMA ZI A „REGATEI LUCERNA14 LA CANOTAJ BALCANIADA DE TENIS DE LA SOFIA

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ 

SPADASINII ROMANI_ĂU~roST PE PUNCTUL 
DE A PRODUCE MAREA SURPRIZĂ A COMPETIflEI 
Ei au făcut scor egal cu echipa Ungariei, campioana olimpică din 1972, 

dar au pierdut la două tușe diferență

SCHIFIȘTII ROMÂNI
COMPORTARE BUNA

: LUCERNA, 13 (prin telefon). 
Tradiționala regată internațională 
de canotaj academic, purtînd nu
mele orașului în care se desfășoară, 
a debutat vineri după amiază sub 
semnul unui deosebit interes.

Cea dintîi zi a ,,Regatei Lucerna" 
— la startul căreia s-au aliniat 

schifiști de valoare internațională, 
campioni mondiali, olimpici și eu
ropeni din 20 de țări! — a progra
mat seriile.

Primul dintre cele trei echipaje 
ale României a intrat în „focul" 
seriilor odată cu cursa de 2 f. c. 
Ilie Oanță și Dumitru Grumezescu 
au abordat cursa cu o deosebită 
ambiție, stimulați și de faptul că în 
aceeași primă serie a probei concu
rau și campionii olimpici de la 
Munchen, S, Britzke — V. Mager, 
reprezentanții R. D. G„ Oan(ă și 
Grumezescu au ocupat locul secund 
(în 6: 53,58), obținînd dreptul de 

,a concura în recalificări, alături de 
echipajele R. G. M. Leander Tha

mes (Anglia) și Nautilus Rotter
dam, clasate în această ordine du
pă sportivii români.

După acest debut promițător, ce
lelalte două echipaje românești a- 
liniate la întreceri au avut și ele 
comportări bune. Mai întîi a obți
nut dreptul de a concura în reca
lificări 
tă din
Ceapura
Gheorghiu. Ei au avut de făcut 
față tot unui echipaj aureolat cu 
titlul olimpic —cel al R.D. Germa
ne (V. Luke și V. GunkeI). Și de 
această dată schifiștji români s-au 
clasat pe locul secund, înregis- 
trînd. însă, un timp mai bun decît 
medaliații cu argint la J. O„ frații 
Zvoianovski (Cehoslovacia).

în sfîrșit, echipajul de 4 f. c. 
(Emerich Tușa, Ernest Gall, Chi- 
riac Dănilă și Francisc Papp) a 
ocupat în serie tot locul II, fiind 
întrecut de echipa clublui Hansa 
Dortmund, intrînd în semifinale. 

Astăzi au loc recalificările.

echipa de 2 + 1 forma-
Ștefan Tudor, Petre
și cîrmaciul Gheorghe

„CUPA DUNĂRII" LA HALTERE
(Urmare din pag. 1)

noastre au avut comportări la ni
velul așteptărilor. La „smuls", Mi
hai Paloș (cat. ușoară) a cucerit 
medalia de argint, iar Marcel Kia
mil (cat. cocoș) pe cea de bronz. 
Din păcate, Vasile Daniel (cat. 
pană) nu a reușit să ridice 100 kg,

Cu( foarte mare interes a fost aș
teptată întrecerea la „aruncat", din
tre cei doi recordmeni europeni de 
juniori la cat. pană, Vasile Daniel 
(România) și Istvan Kovacs (Un
garia). Halterofilul român s-a com
portat de data aceasta excelent, cîș- 
tigînd detașat, cu 5 kg avans, față 
de Kovacs. Solicitînd a patra în
cercare Daniel a ridicat 143 kg — 
nou record european de juniori

Clasamente finale : CATEGORIA 
COCOȘ — smuls: 1. Ghenkov (Bul
garia) 95 kg, 2. Szaras (Ungaria) 
90 kg, 3. Kiamil (România) 
kg : aruncat : 1. Szaras (Ungaria) 
122,5 kg, 2. Ghenkov (Bulgaria) 
120 kg, 3. Swanda (Cehoslovacia)

112,5 kg ; total : 1. Evgheni Ghen- 
kov (Bulgaria) 215 kg, 2. Laszlo 
Szaras (Ungaria) 212,5 kg, 3. Bern- 
hard Bachfisch (R.F.G.) 197,5 kg, 4. 
Marcel Kiamil (România) 192,5 kg ; 
CATEGORIA PANĂ — smuls ; 1.
Kovacs (Ungaria) 105 kg, 2. Driska 
(Cehoslovacia) 100 kg, 3. Kakrinski 
(Bulgaria) 97,5 kg, 4. Daniel (Româ
nia) 92,5 kg ; aruncat : 1.
(România) 140 kg, 2. Driska 
slovacia) 135 kg. 3. Kovacs 
ria) 135 kg; total : 1. Istvan 
(Ungaria) 240 kg, 2. Dușan
(Cehoslovacia) 235 kg. 3. Vasile Da
niel (România) 232,5 kg ; CATEGO
RIA UȘOARA . _ ____
(Ungaria) 112,5 kg, 2. Paloș (Româ
nia) 107,5 kg, _
tria) 107,5 kg; aruncat: 1. Velev 
(Bulgaria) 147,5 kg, 2. Langthaler 
(Austria) 145 kg, 3. Kiss (Ungaria) 
140 kg. 4. Paloș (România) 135.5 
kg: total: 1. Gheorghî Velev (Bul
garia) 255 kg, 2. Gottfried Langtha
ler (Austria) 252.5 kg. 3. Șandor 
Kiss (Ungaria) 252,5 kg, 4. Mihai 
Paloș (România) 240 kg...

Daniel 
(Ceho- 
(Unga- 
Kovacs
Driska

smuls ; 1. Kiss

3. Langthaler (Aus-

• La feminin: România — Turcia 3-0
SOFIA, 13 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). In centrul pro
gramului reuniunii de vineri a fost 
întilnirea dintre echipele masculine 
ale României și Bulgariei decisivă, 
poate, pentru cîștigarea titlului de 
campioană balcanică. Echipa română 
și-a asigurat, practic, victoria prin 
cele două succese clare repurtate în 
meciurile de simplu de I. Sântei si 
D llărădău. Primul, in compania 
lui L. Ghenov a făcut cel mai fru
mos meci din toate evoluțiile pe ca-

Marele Premiu FILT

ST AN SMITH
PE LOCUL 30...
Comisia de organizare a Marelui 

Premiu — F.I.L.T. a omologat rezul
tatele turneului internațional de te
nis de la Wimbledon. Ca urmare, în 
clasamentul circuitului, pe primele 
locuri se află, în ordine : 1. I. Năs
tase (România) 222 p ; 2. J. Kodes 
(Cehoslovacia) 140 p ; 3. A. Metreveli 
(U.R.S.S.) 106 p ; 4—5. A. Panatta 
(Italia), R. Taylor (Anglia) — 93 p ;

Newcombe (Australia) 87 p : 7.
N. Pilici 
Gorman 

(S.U.A.) 70 p ; 10. J. Fassbender
(R.F.G.) 66 p; 11. O. Parun (N. Ze
elandă) 64 p ; 12. P. Bertolucci (Ita
lia) 60 p ; 13—14. T. Okker (Olanda), 
M. Orantes (Spania) — 56 p ; 15. E. 
Dibbs 55 p ; 16. A. Mayer 50 p : 17. 
J. Connors 48 p ; 18. E. Van Dillen 
(toți S.U.A.) 47 p ; 19. P. Dominguez 
(Franța) 45 p ; 20.
(R.F.G.) 40 p : 21—22. B. Borg (Sue
dia), V. Amritraj (India) — 37 p ; 
23—24. J. Cooper (Australia). M. Cox 
(Anglia) — 36 p ; 25—26. J. Hrebec 
(Cehoslovacia), B. Phillips Moore 
(Australia) 34 p : 27—29. R. Case 
(Australia), F. McMillan (R.S.A.), P. 
Proisy (Franța) — 32 p ; 30—31. P- 
Gerken, S. Smith (ambii S.U.A.) — 
27 p etc.

Totodată, comisia a acordat premi
ile pentru cele rrgl frumoase par
tide ale turneului de la Wimbledon- 
La masculin, a fost premiată partida 
dintre J. Fassbender și R. Keldie, 
cîștigată de primul în cinci seturi. 
Premiul feminin a revenit jucătoare
lor Evonne Goolagong și Virginia 
Wade, pentru meciul în care prima 
a obținut victoria cu 6—3, 6—3.

6. J.
K. Meiler (R.F.G.) 84 p ; 
(Iugoslavia) 75 p ; 9. T. 
(S.U.A.) 70 p ; 10. J.

Pohmann

re le-a avut pînă acum în capitala 
Bulgariei. Sântei a fost superior din 
punct de vedere tactic și a demons
trat o foarte bună tehnică. în primele 
două seturi scorul a evoluat strîns, 
Sântei s-a desprins de adversar abia 
după egalitatea de la 5—5. pentru a 
cîștiga cu 7—5. Dificil a fost și se
tul al doilea, care i-a revenit. însă, 
tot lui Sântei cu 10—8, pentru ca 
apoi iucătorul român să nu mai în- 
tîlnească rezistență în setul al trei- 
lei. pe care și l-a adjudecat cu 6—1.

în meciul cu B. Pampoulov, D. Hă- 
rădâu a aplicat permanent tactica jocu
lui ofensiv. Primul set și l-a adjudecat 
mai greu : 7—5. In următoarele două, 
victoria i-a revenit, însă, net cu 
6—2. 6—2. La dublu. Hărădău, V. 
Marcu — B. Pampoulov. M, Pam
poulov 7—5. 3—6. 2—6, 4—6. Rezul- 
tat final: România — Bulgaria : 2—1.

în întîlnirea feminină dintre 
România și Turcia, jucătoarele ro- 
mînce Virginia Ruzici și Valeria 
Balaj au făcut o adevărata de
monstrație de tenis. Ruzici a învin
s-o cu 6—3, 6—1 pe Filiz Tokcan, 
iar Valeria Balaj a disțzus eu 6—2, 
6—1 de Hale Ugan. La dublu, Gohn, 
Ruzici — Ugan, Feldman 6—1, 6—2. 
^șadar, România — Turcia : 3—0.

Alte rezultate : Iugoslavia — Tur
cia (masculin) : 3—0. Friscici — Al- 
tinkaya 6—1. 6—3, 6—1 ; Sa viei — 
Ozdemir 6—1. 6—0, 6—0 : Savici, Sto- 
iovici — Kocan. Ozdemir : 6—1, 6—1, 
6—3. Bulgaria — Grecia (feminin) : 
3—0. Beroerian — Kotzia 6—0, 6—1 ; 
Radkova — Rota 6—1. 6—0 ; Berbe- 
rian, Moskova — Kotzia, Rota 8—6, 
6—3. în meciul restant de dublu, 
bulgarii M. si B. Pampoulov au dis
pus de perechea greacă Kalogeropou- 
los, Kelaidis cu 6—3. 8—6. 6—4 (deci, 
rezultat definitiv Bulgaria — Gre- 

feminin Grecia — 
La dublu, perechea 
Rota a dispus cu 
de Tokcan, Feldman.

cia: 2—1). La 
Turcia : 2—1. 
greacă Kotzia.
3—6, 7—5, 6—2

TOMA HRISTOV

G6TE8ORG, 13 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

în ultima lor apariție la „Skan- 
dinavium-1, spadasinii noștri au fost 
pe punctul de a produce cea mai 
mare surpriză din actuala ediție a 
campionatelor mondiale. Printr-un 
necruțător joc al hazardului, ei au 
trebuit să susțină un meci elimi
natoriu cu echipa Ungariei pentru 
a putea urca în faza superioară a 
întrecerii : sferturi. de finală. Fi
rește, chiar și cel mai optimist cal
cul al hîrtiei nu ar fi putut da 
cîștigătoare echipa țării noastre în 
fața acelui „4“ (absolut neschim
bat) care a cucerit. în toamna tre
cută la Munchen. medaliile olim
pice de aur, formația Ungariei al
cătuită din Fenivessy (campion o- 
limpic și în proba individuală), 
Kulcsar (cu locul III în turneul o- 
limpic individual), apoi Schmitt și 
Erdos.

. Spre surprinderea tuturor celor 
aflați joi seara la „Skandinavium", 
reprezentativa . României a reușit 
să-i țină în șah trei ore pe valo_ 
roșii săi adversari. Scorul final a 
fost 8—8, după ce spadasinii noș
tri au condus în ultima manșă cu 
8—6. Adversarii au beneficiat — 
insă — de o diferență de două 
tușe în favoarea lor și astfel ei 
și-au continuat cursa spre un loc 
fruntaș, în timp ce spadasinii noș
tri au trebuit să se mulțumească 
cu un loc mult mai modest ca la 
J.O., între echipele clasate pe po
zițiile 9—12.

Iată, acum, filmul acestei drama
tice încleștări care a atras, la un 
moment dat, atenția întregii săli. 
Dar mai întîi, o precizare : echipa 
României a apărut pe planșă cu 
Istrate In locul lui Duțu, ceea ce 
.s-a dovedit o bună inspirație a 
antrenorului C. Stelian.

Sportivii noștri au debutat cu o 
victorie deoarece mezinul echipei, 
Paul Szabo l-a întrecut, fără prea 
multe probleme, pe Schmitt (5—1). 
Scorul urcă la 2—0 in favoarea 
spadasinilor români căci Pongraț 
îl învinge pe campionul olimpic 
Fenivessy cu 5—2. A fost un în
ceput neașteptat care a produs a- 
nimație printre spectatori. Trăgă-

TURNEE DE TENIS

cele mai fru- 
meciului okți- 
foarte clară: 
echilibrat din

■3. Aceasta pen- 
că Pongrat, actionînd' cu miș- 
prea largi, a fost ușor între- 
de Kulcsar (1—5), iar Istrate 
putut rezista atacurilor repe-

Tiberiu STAMA

torii maghiari egalează situația în 
următoarele două asalturi : Kulc
sar—Istrate 5—3 și Erdos—Bără
gan 5—4. în continuare, ei preiau 
conducerea deoarece Bărăgan n-a 
putut trece de Fenivessy (3—5). Ia- 
tă-1 pe planșă pe Szabo care face 
cu Erdds unul din 
moașe asalturi ale 
nînd și o victorie 
5—1. Situația s-a 
nou (3—3) dar la capătul acestei 
manșe sportivii maghiari se află 
în avantaj cu 5- 
tru 
cari 
cut 
n-a 
tate ale lui Schmitt (2—5).

în debutul manșei a IlI-a, tînă- 
rul spadasin clujan Szabo primeș
te replica lui Fenivessy. Bine ori
entat tactic, sportivul nostru ob
ține o prețioasă victorie asupra 
campionul olimpic (5—4). După 
el, Bărăgan izbutește să egaleze 
scorul (5—5) întrecîndu-1 pe Kulc
sar cu 5—3. Urcă pe planșă Istrate 
cu Erdds. Deși conduce cu 3—1, 
Istrate pierde la limită (4—5). Pon- 
graț restabilește, 
cu o fulgerătoare 
lui Schmitt (5—1). 
cheie la egalitate: 
noștri acționează, 
cu multă dîrzenie

însă, echilibrul 
victorie asupra 
Manșa se în- 
6—6. Sportivii 
în continuare, 

și preiau con-

ducerea. Mai întîi, Szabo dispune 
de Kulcsar cu 5—3 și apoi Istrate 
realizează 5—4 cu Fenivessy. La 
8—6 toate) speranțele delegației 
noastre s-au îndreptat spre Bără" 
gan care l-a întîlnit pe Schmitt. 
Copleșit de miza asaltului trăgă
torul nostru n-a avut calmul ne
cesar și a cedat cu 5—2. Atunci 
toată greutatea răspunderii a tre
cut asupra lui Pongraț care a dus 
o luptă epuizantă cu Erdos. El a 
condus cu 1—0, cu 
d'ar adversarul său 
nici un moment la 
Pongraț atacă dar 
tacat la rîndul său, 
să rețină lama adversarului 
cîștigă 
final :

AJte 
nală :
Ungaria — Polonia 9—2 ; Italia — 
Elveția 9—2 ; R.F.G. — Franța 8 
—4.

Proba feminină de floretă pe 
echipe din cadrul campionatelor 
mondiale de scrimă de la Gote- 
borg a fost cîștigată de selecțio
nata Ungariei, care a întrectit 
în finală cu 8—7 formația U.R.S.S. 
După cum s-a anunțat, medalia 
de bronz a revenit echipei Ro
mâniei.

2—1, cu 4—3, 
nu a renunțat 
luptă. La 4—4 
este parat. A- 
el nu reușește 

care 
deci cu 5—4. Așadar, scor 

8—8 (20—22).
rezultate. — Sferturi de fi-
U.R.S.S. — Suedia 9—2 ;

ILIE NASTASE ÎNVINGE PE BRIAN FAIRLIE

purtate in acest an de Ber
lin adversar în plină pantă, 
Telefoto : A.P. — Agerpres

Speranțele franceze în „Marea Buclă" sînt 
nard Thevenet, pe care-l vedem aci depășind 
într-o dificilă etapă de munteTragere

la sor|i
in Turneul
U.E.F.A. 74

Echipele României si R. F. Germania

in aceeași grupă preliminară
Miercuri 11 iulie, la Zurich s-au 

tras la sorți nu numai meciurile din 
cadrul cupelor europene intercluburi, 
ci și alcătuirea seriilor preliminare 
ale ~
tru 
asa 
tru 
mai

Iată componența completă a gru
pelor • I — Austria, Bulgaria ; II — 
R. F. GERMANIA, ROMANIA : III — 
Malta, Grecia, IV — Belgia, Scoția ; 
V — Irlanda, Islanda ; VI — Dane
marca, Norvegia ; VII — Elveția, 
Portugalia ; VIII — Ungaria, Iugos
lavia : IX — R. D. Germană, Fran
ța ; X — Spania, Italia ; XI — An
glia, Olanda, Țara Galilor ; XII — 
U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia. în
vingătoarele din fiecare grupă se ca
lifică pentru turneu] final, alături de 
reprezentativele Suediei (țara organi
zatoare), Luxemburgului, Finlandei și 
Turciei.

După cum se vede, pentru ediția 
din 1974 a competiției intră în vigoa
re ultimele hotărîri ale U.E.F.A. care 
prevăd ca deținătoarea titlului să nu 
se mai califice direct fn turneul final 
(alături de reprezentativa țării gaz
dă) ci să ia parte la preliminarii. In 
schimb, vor fi prezente în Suedia 
fără preliminarii reprezentativele u- 
nor țări (în cazul nostru Luxemburg, 
Finlanda și Turcia), care, cu toate 
că au participat regulat la Turneul 
U-E.F.A., nu s-au calificat în faza 
finală a competiției.

viitorulul Turneu U.E.F.A. pen- 
juniori, care se va disputa — 
cum am anunțat și în ziarul nos- 
de iSri —■ în Suedia între 22—31 

1974.

„TURUL FRANȚEI"

IN ETAPELE
ciclist al Franței a 
de ieri, una din

Al 60-lea Tur 
abordat, începînd 
secvențele sale decisive. Se- dispută 
etapele din Pirinei, ultimele care ar 
putea aduce modificări spectaculoase 
în clasamentul - general.

Ieri, însă, după două semi-etape 
dure, purtătorul tricoului galben, 
spaniolul Luis Ocana, ca și cei mai 
apropiați urmăritori ăi săi și-au 
păstrat pozițiile intacte. S-a alergat, 
mai întîi, pe distanța de 28,300 km 
contracronometru individual, între 
Perpignan și Thuir. A cîștigat Oca-

A INTRAT

DIN PIRINEI
na în 37:24.11 înaintea francezului 
Raymond Poulidor — 37:54,50. A
doua semi^etapă a purtat pe concu- 
renți de la Thuir la Bolquere (76 
km), traversînd un prim pisc de 1800 
m altitudine. Și aci Ocana a păstrat 
un loc fruntaș clas'îndu-se — eu 
timpul de 2h 35:23 — foarte aproape 
de belgienii Van Impe — 2 h 35:02 și 
Zoetemelk — 2h 35:22.

în clasamentul general Luis Ocana 
este urmat de compatriotul său 
Fuente la 10:49 si doi cicliști fran
cezi : Thevenet la 11:58 și Perrin la 
22:33.

GSTAAD — In optimile de finală 
ale campionatelor internaționale de 
tenis ale Elveției, olandezul Tom 
Okker l-a învins cu 6—4. 6—2 pe 
Onny Parun (Noua Zeelandă), iar 
australianul Roy Emerson l-a eli
minat pe Ray Moore (R.S.A.) cu 
6—1, 6—1. Alte rezultate : Mayer 
(S.U.A.) — Kanderal (Elveția) 8—6. 
6—1. 6—2 ; Proisy (Franța) — Go1- 
drella (Franța) 6—2. 6—1 ; La fe
minin : Pericoli (Italia) — S. Goto 
(Japonia) 6—2. 6—3 ; Odile de Rou- 
bin (Franța) — Carmen Mandari- 
no (Spania) 6—3. 6—2.

în sferturi de finală. Ilie Năstase 
l-a învins pe neo-zeelandezul Brian 
Fairlie cu 8—4. 4—6, 6—0. Cele
lalte meciuri : Proisy — Stone 6—4. 
6—4 : Meiler — Okker 6—4. ~—5 : 
Emerson-Mayer 4—6. 8—6. 6—1. în 
semifinale, Năstase întîinește pe 
Proisy.

BAASTAD. — In campionatele 
internaționale de tenis ale Suediei, 
Bob Carmichael l-a învins cu 4—6. 
6—3. 1—0 (abandon) pe 
Tînărul jucător 
l-a eliminat cu 
cehoslovacul J. 
Smith a dispus 
Geoff Masters (Australia). Mațtuel 
Orântes a cîștigat cu 6—0. 6—3
partida cu austriacul H. Kary.

NEWPORT. — în sferturile de 
finală. Simpson (Noua Zeelandă) 
l-a învins cu 9—8. 8—9, 6—2 pe 
Byron Bertram (R.S.A.), în timp ce 
Taylor (Anglia) l-a eliminat pe 
Ryan (R.S.A.) cu 6—3. 6—2. în fi
nala probei feminine se vor întîlni 
Julie Heldman (S.U.A.) și Dianne 
Fromholtz (Australia). Heldman a 
eliminat-o cu 6—2. 6—3 pe Sharon 
Walsh (S.U.A), iar Fromoltz a cîș
tiga- cu 4—6, 6—1. 6—3 partida 
cu Patti Hogan (S.U.A.).

N. Pilici. 
suedez Bjorn Borg 
6—7, 7—6, 6—3 pe 
Kuljăl, iar Stan 
cu 7—6. 6—2 de

La ediția din acest an a campionatelor mondiale de judo, ce s-au des
fășurat la Lausanne, toate titlurile au fost cucerite de sportivii japonezi! 
Printre puținii europeni aflați în finale a fost și D. Hotger (R.D.G.) 
Iată o spectaculoasă secvență din timpul meciului său cu japonezul
T. Nomura Foto : AP AGERPRES — ASL Lausanne

VICTORII ÎMPĂRȚITE ÎN MECIUL
ATLETIC BJ. GEBMAN1A-S.ll.fi
MUNCHEN, 13 (Agerpres). —

Desfășurată pe stadionul olimpic 
din Munchen, dubla întîlnire de
atletism dintre selecționatele S.U.A. 
și R.F. Germania s-a încheiat cu 
victoria oaspeților la masculin : 
122—101 puncte și a gazdelor 
feminin : 85—50 puncte.

Iată cîștigătorii probelor din ziua 
a doua a întîlnirii : MASCULIN : 
200 m — Lutz (S.U.A.) 20,70 ; 800

la

7-2, SCORUL FAVORIT AL POLOISTILOR NOȘTRI
s.n.), Hermsen (1). Stroboer (1), Ke- 
telaar, Hoepelman, Kernan (1 din 
s.n.), Smits; POLONIA: Seelag 
(Kuyawa) — Ciesielski (1), Bednar- 
ski, Rozalski, Mazurkiewicz (1), Go- 
ralski, Biegala, S, Ciesielski, Sa
mora j, Kisczak.

Polonezii au condus cu 2—0> A 
fost doar un foc de paie. Net supe
rioară, echipa olandeză a dominat 
copios începînd din repriza secun
dă, realizînd o victorie categorică.

(Urmare din pag 1)

dus corect A- Tsantas (Grecia). Au 
jucat: UNGARIA t Cservenyak
(Molnar) — Farago. Bodnar. Konrad 
III (3, toate din s.n.), Sarosi (2 . 
Csapo, Kasas, Balia, Wiesner (IJ, 
Martin ; ROMANIA juniori : Gă- 
man (Rădescu) — Teodorescu (1 din 
s.n.), Pleșca. Freund (1). Preda. Ion 
Gheorghe, Răducanu (1), Mirea (1 
din s.n), Cocora (1).

Cadeții noștri au început 
partida extrem de timid, speriați 
parcă de faima valoroșilor adver
sari. Ca urmare, după 5 minute de 
joc, poloiștii maghiari conduceau cu 
4—0, lăsînd impresia că vor rea
liza un 
dine de 
juniorii 
mult în 
sistență 
rilor. Și, 
mai echilibrat, plăcut pentru spec
tatorii din tribună. Echipa Unga
riei, folosind o largă gamă de mij
loace tehnice Și tactice, a dominat 
pînă la scorul de 6—2. Finalul a
aparținut, însă, juniorilor noștri. 
Răducanu, FretNid, Cocora. Mirea 
sau Teodorescu au înotat continuu,

au pasat cu mai multă precizie, 
surpnnzindu-I în citeva rînduri pe 
experimentatul Cserrenyak. înfrân
gerea la numai două puncte dife
rență a formație: noastre este ono
rabilă.

OLANDA — POLONIA 10—2 
(6—1. 3—1. 2—0, S—0). A condus 
John Felix (S.U~A.). Au jucat: O- 
LANDA : Kroon (Gal) — Lnndeueer 
(3. unul din s-n.. unul din 4 m). 
Veer (3, două din s.n.), Buunk (1 din

m — Wottle (S.U.A.) 1:46,59; 110 
m ~ ----- --
m
nou record ;
(R.F.G.) 
plusalt 
prăjină 
disc -+ 
suliță — Wolfermann (R.F.G.) 84,30 
m : 10 km marș — Kannenberg 
(R.F.G.) 43:48,4 ; ștafeta 4x400 m
— 1. S.U.A. 3:02.80; 2. R.F. Ger
mania 3:06,59. FEMININ : 100 m
— Richter (R.F.G.) 11,48 ; 800 m —
Falck (R.F.G.) 2:01,39 ; 400 m —
Wilden (R.F.G.) 52,72 ; 3000 m, — 
Larrieu (S.U.A.) 9:16,0 ;
— Mundin"er 
ștafeta 4:100 m — 1. R. F. 
mania 43,09.

în cele două zile de concurs. !a 
acest meci atletic au asistat 60 000 
de spectatori.

g — Foster (S.U.A.) 13,67 ; 5000 
— Norpckth (R.F.G.) 13,20 ; — 

.-2 ; B000 m obst. — Mayer 
8:26,0 — nou record ; tri- 

— Tiff (S.U.A.) 16,33 m ; 
— Cotton (S.U.A.) 5,20 m ; 
Powel (S.U.A.) 62,06 m ;

înălțime
(R.F.G.) 1,79 m ;

Ger-

4
y

„CUPA PRIETENIA"

LA CICLISM
(Urmare din pag I)

5 MINUTE CU
scor-fluviu. Chemați la or- 
antrenorul Paul Niculescu. 
noștri s-au mobilizat mai 
continuare, căutînd cu in- 
părtile slabe ale adversa- 
astfel, jocul a devenit mult

CAVALERILOR

NOI SUCCESE ALE ÎNOTĂTORILOR

Șl SĂRITORILOR ROMANI
• M. Slavic printre laureați la Syra-
cusa • Anca Groza — 2:26,4 la 200 m

români s-au comportat 
si în cea de a doua reu-

înotătorii
foarte bine v. ... — — --------- —
niune a marelui concurs de la Syra- 
cusa (Italia) do-tat cu „Trofeo dei 
sette colii'* și „Trofeo dei navigli" 
Marian Slavic a făcut o cursă de 
200 m liber, la capătul căreia a în
trecut printre alții și pe vest-germa- 
nul Klaus Steinbach, medaliat cu ar
gint la J. O. de la Munchen. Rezul
tatul său — 2:00,3, — se află la .1,1 
sec. de recordul național. Deși în
vinsă de multipla medaliată la Mun
chen, Novella Calligaris, Anca Groza 
a confirmat progresul înregistrat în 
acest sezon, corectîndu-și propriul 
record național la 200 m delfin cu o 
secundă — 2:26,4. în sfîrșit, Dietmar 
Wetterneck a ocupat locul secund 
în proba de 200 m mixt, cu 2:16,4.

Rezultate tehnice : 200 ni delfin
(f) : Calligaris (Italia) 2:23,0 — re
cord, Groza 2:26,4 — record, Faitlova 
(Cehoslovacia) 2:29,6 ; 200 m delfin

(b) : Strenk (S.U.A.) 2:12,2, Rosen
kranz (R.F.G.) 2:14,1. Castagna (Ita
lia) 2:16,2,.-. 5. Miclăuș 2:19,9; 200 m 
liber (b) : Slavic 2:00,3, Steinbach 
(R.F.G.) 2:00,5, Cinquetti (Italia)
2:03,5; 1 500 m liber: Grozaj (R.F.G) 
17:05,8 ; 200 ni spate (b) : Nistri (Ita
lia) 2:13.1. Cseh (Ungaria) 2:14,9 : 
200 m mixt (b) : Steinbach 2:15,4, 
Wetterneck 2:16,4, Honecker (R.F.G.) 
2:18,8 ; 100 m liber (f) : Chlupova
(Cehoslovacia) 61,7.

Lotul celor mai buni săritori din 
țară a fost prezent zilele trecute Ia 
două concursuri internaționale peste 
hotare. La Ljubljana, Ion Ganea a 
avut o comportare foarte bună cla- 
sîndu-se pe primul Ioc atit la tram
bulină (449,95 p), cît și la platformă 
(400,80 p). Ion Ilieș, în vădit progres, 
a ocupat locul II la platformă cu 
368,95 p.

Și cele două probe feminine ale 
competiției au revenit sportivelor ro-

delfin. • Ion Ganea — 4 victorii la

Ljubljana și Praga
mance. Melania Decuseară a cîștigat 
la trambulină cu 347,10 p, iar Ecate- 
rina Dumitru s-a clasat pe locul I Ia 
platformă (271,60 p) și locul II la 
trambulină (312,40 p). Reprezentanții 
noștri au ocupat primul Ioc în cla
samentul general, înaintea celor din 
Austria, Elveția și Iugoslavia.

In continuare, evoluînd la Praga, 
alături de cei mai buni săritori din 
Suedia, Austria, Ungaria si Ceho
slovacia, Ion Ganea a cîștigat din 
nou ambele probe : la trambulină cu 
464,40 p, iar la platformă cu 414,40 p. 
S-au clasat pe poziții onorabile : Ion 
Ilieș — locul III la platformă cu 
367 p, Ecaterina Dumitriu — locul 
III la platformă cu 284 p, iar Melania 
Decuseară (concurînd bolnavă) — lo
cul IV la /trambulină cu 352,15 p.

Un oaspete de 
la turneul înterâ^ionai 
de polo dir. CacttaSâ. 
Spaniolul Mareo Man- 
fuillot a ver.-.t în Ro
mânia per.trj a oa
ră De a ceas: â datâ 
insă nu in caîixate de 
cava'.er al Cuierului, 
așa cum eram obișnuit: 
să-I întîinîm pes’.e tot, 
ci de conducător al se
lecționatei iberice.

— In iurr.ea polc-ul": 
se vorbește de o even
tuală retragere a dvs- 
din activitatea de arbi
tru internațional ?

— Nu eventuală. ci 
sigură. După J.O. de ia 
Munchen am renunțat 
total in favoarea celor 
mai tineri. Voi conti
nua să colaborez în co-

FLUIERULUI
RECORDMANUL

vme I*-,.—— 
despa:

Marculescu
Tsantas și ungurul Kd- 
nig.

— C:ne va cuceri pri
mul titlu de campioană 
mondială ?

— Ungaria sau URSS

mă inței T
— Dm 1W5 

Ungaria — Fr 
și pinâ in :J71 
— s.r.A. oej 
am arbitrat 232 
tide, cifrâ m 
incă. Printre 
fina»> C E- da 1K2 și 
IMS.

— Care sir.t arbitrii 
mai ăneri pe care ii 
aprecia*»-. ?

ficat 

gător 
rului 
Taras 
Raasch 
Kac; 
tea

următorii sportivi: 
Rengerth (R.D.G.) 
prin descalificarea 
său, ■Oleg Gutin, 

;ov (U.R.S.S.) 11.7, :
(R.D.G.) 12,1,

: Wolf- 
— cîști- 
adversa- 

Nicoiai 
Emanuel 

Kersi 
zmarek (Pqlonia) 12,2. (aces- 
sî.nt rezultatele din manșa a 

Il-a a sferturilor de finală).
Nici proba de urmărire indivi

duală nu ne-a adus satisfacția 
unei comportări onorabile din par
tea cicliștilor noștri. în această pro
bă, lupta pentru locurile 1—2 și 
3—4, va avea Ioc, de asemenea, as
tăzi după amiază. Polonezul Ian 
Jankiewicz, cu timpul de 5:05,5, ală
turi de Tooma Urmas 
5:05,8, Piotr Domojlikin 
5:08,0 și Zdenek Hebeda 
slovacia) 5:08,5 va continua întrece
rea. Sportivul român Romică Si- 
mion a realizat pe cei 4 000 m 
5:41,7 iar Ilie Totora 5:32,5.

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

(Cehb-

JUNIORII ROMÂNI AU CIȘTIGAT TURNEUL DE VOLEI 
DE LA RÎMNICUL VILCEA

RÎMNICU VÎLCEA. 12 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru. D. Roșianu). — 
în ultima zi a turneului internațional 
de volei pentru juniori dotat cu trofeul 
,.Vîlcea“, prima echipă a României (an
trenori prof. Laurențiu Stilea și dr.

ITALIA—ROMANIA 56-55 
(după prelungiri) LA BASCHET 

FEMININ

Traian Căldare) a 
victorie in meciul 
Bulgariei : 3—0 (5. __ _ _ r
rezultat, juniorii noștri au cucerit tro
feul pus in joc. Pe locurile 
s-au clasat. în 
gariei. Cehoslovaciei, României H, 
gariel și Olandei.

obținut o frumoasă 
decisiv, cu formația
9. 11). Prip acest

următoare
ordine, echipele Bul- 

Un-

la Sydney. în ianuarie 1972). La 50 m, 
cronometrele au arătat pentru Ender — 
28.10. Tot cu acest prilej, Rosemarie 
Kother a înotat 200 m fluture în 2:16,03 
— nou record european.

„EUROPENELE" DE ȘAH 
ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE

în cadrul turneului internaționa: de 
baschet feminin de la Messina, echipa 
României a întilnit formația Italiei. La 
capătul unui meci viu disputat, care a 
necesitat prelungiri, victoria a revenit 
baschetbalistelor țării gazdă la scorul 
de 56—55 (31—31, 51—51).

în cel de al doilea meci al reuniunii 
inaugurale : R.p. Chineză — Iugoslavia 
58—46 (24—28).

KOFNELIA ENDER
DECIT SHANE

MAI RAPIDĂ 
GOULD!

în cadru, campion . e
ale R. D. Germane, ca:
la Be:. a, tinăra i.: .
Ender (14 ani) a stabilit__
record mondial în proba de 1S0 m liber. 
Ea a fost cronometrată In 58.25 (ve
chiul record^ aparținea australiencei 
Shane Gould cu 58.5 și fusese stabilit

□r de natație 
se desfășoară 

•are Kornelia 
un excepțional

LONDRA, 13 (Agerpres). — Turneul 
final al campionatului european de șah 
pe echipe a continuat la Bath (Anglia) 
cu disputarea partidelor întrerupte. Iată 
rezultatele definitive ale întîlnirilor din 
runda a 6-a : Iugoslavia — Anglia 4'/s— 
3-:; Polonia — România 5V2—2y2; Elve
ția — Ungaria 4'/2—3’/2.

Clasamentul înaintea ultimei runde : 1. 
U.R.S.S. — 35’/2 puncte; 2. Ungaria — 
30 p; 3. Iugoslavia — 28 p; 4. Polonia — 
23 p: 5. Anglia — 20''2 p; 6. R.F. Ger
mania — 19’'* p; 7. România — 18 p; 8. 
Elveția — 17’72 P.

In ultima rundă, echipa României în- 
tîlnește selecționata Elveției.
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