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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN R.S.F. IUGOSLAVIA

Tovarășul Ntootaa Ceeugeseu, se- 
oretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mania, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a părăsit duminică dimi
neața Capitala, plecind In R. S. F. 
Iugoslavia, unde va face o vizită de 
prietenie Ia invitația președintelui 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comuniș
tilor din. Iugoslavia, tovarășul Iosip 
Broz Tito.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Emil Drăgărtescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., 
de 
române 
goslavă 
Stefan 
P.CJî., 
al C.C.
externe, de consilieri și exporti.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
se aflau tovarășii Emil Bodnaras, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizii, 
Virgil Trofin., Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică. Ion Ioniță, 
Ion Pățan, precum și tovarășa Elena 
Maurer și soțiile conducătorilor de 
partid și de stat prezenți la aeroport, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, conducători ai instituțiilor 
centrale si ai organizațiilor obștești.

Erau de față Bojidar B'dkumirici, 
însărcinatul cu afaceri ad-interlm al 
R. S. F. Iugoslavia la București, cu 
soția, și membri ai ambasadei.

Opinia publică din țara noastră 
salută cu vie satisfacție noua întll- 
nire dintre tovarășii Nicolae

vicepreședinte ai Consiliului 
Miniștri, președintele părții 

în Comisia mixtă româno-iu- 
de colaborare economică. 

Andrei, secretar al C.C. al 
George Mac o v eseu, membru 
al P.C.R., ministrul afacerilor

Ceaușescu șl Iosip Broz Tito, contac
tele directe dintre conducătorii de 
partid șl de stat al României'șl Iugo
slaviei, care s-au statornicit ca o 
practică permanentă, fructuoasă In 
relațiile dintre cele două țări socia
liste frățești. Ea își exprimă convin
gerea eă această vizită la nivel înalt 
va jalona —- ca și cele precedente — 
noi perspective pentru întărirea și 
dezvoltarea prieteniei, a colaborării 
rodnice, multilaterale, româno-iugi - 
slave, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comuni-:: 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit duminică la amia
ză la Brioni.

La debarcaderul din Brioni, ! 
tîmpinarea tovarășului

★
Duminică după-amlază, u. , 

Albe, de la Brioni, au început c 
vorbirile dintre tovarășul Nicol. 
Ceaușescu, secretar general al Pa
riului Comunist Român, președinte 
Consiliului de Stat, și tovarășul 1 
Broz Tito, președintele R.S.F. I 
slavia. președintele Uniunii Com 
iilor din Iugoslavia.

Cei doi 
stat s-au 
mersului 
țările lor. 
relațiilor 
România ______ __
derativă Iugoslavia, dinți 
Comunist Român si Uni 
niștilor din Iugoslavia, 
cu satisfacție evoluția c 
dentă a acestora. A fo 
dorința comună de a . 
extinderea în continuare, 
tipie planuri. — a acestor 
interesul reciproc al popoare! > 
două țări, al cauzei păcii ș 
lismulut

Convorbirile s-au desfășura 
atmosferă de caldă orietenie 
dialitate tovărășească.

conducători de partid 
informat reciproc 
construcției social 
A fost examinat 
dintre Republica S 

și Republica Socialist

Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu ți a persoanelor care-1 în
soțesc pe conducătorul partidului si 
statului nostru au venit tovarășul 
Iosip Broz Tito, împreună cu tova
rășa Iovanka Broz și tovarășii lure 
Biiici, membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C-I., Alexander So- 
koraț, șeful Cabinetului președintelui 

persoane oficiale
lui U.C-I.

șeful Cabin 
icii, ți alte 
ve.
sborirea de 

e Ceaușescu 
na cu 
doi șefi de slat au trecut 

garda de onoare ali- 
după care, într-o 

Nicolae 
i Elena 
la reședin- 

s:ă pe timpul

fVffaTÂW QW TOATE ȚÂWLX, VHIȚI-Vt!

ri H ZIAR AQ.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXIX 4 PAGINI 30 BANI Luni 16 iulie 1973

7

»5 77

des fâs

pe navă, tovarășii 
și Iosip Broz Ti to 
căldură, se îmbrâ-

Ștefan cel 
au obținut 
scorul de 
1—1), care 
clasament.

Așadar, mitul 
lui maghiar a

invincibilitățil „7“-
fost spulberat la

(1—1, 3—3. 1—0, 
adus și locul I în
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ar<isa
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.Vastasiu (nr. 4), unul dintre cei mai buni jucători ai echipei 
partida cu Ungaria (6—5) caută un partener liber pentru a-i 

trimite un balon utilizabil Foto i Dragoș NEAGU

POLOISTII ROMÂNI RElNNOADĂ ȘIRUL MARILOR VICTORII
7

Tito. cu soția, 
seara, ia Vila 
stea tovarășu- 

a tovarășei

luat parte 
Gheorghe 

Ștefan An
si celelalte 

c Pe tovarășul 
ta in Iugoslavia, 
o-lavă au luat parte 
nai Biedici cu soția, 

MUka Planinț, Tihomir 
Glieorievici și alte

ADEZIUNE Șl HOTÂRÎRE FERMĂ
DE ÎNDEPLINIRE A ANSAMBLULUI

DE MASURI IN FOLOSUL ECONOMIEI 
Șl ÎN AVANTAJUL ÎNTREGII POPULAȚII!

3

Pe adresa Comitetului Central ol Partidu
lui Comunist Român, o tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, continuă să sosească telegrame 

din partea unor organizații de partid, întreprinderi și 
! _• j. •_ .. . • | care je

de mă- 
ședința 

o! Dei- 
de Mi- 

economic și 
de trai al

oameni ai muncii de la orașe și sate, prin 
exprimă deplina adeziune ți satisfacție față 
șurile de o deosebită importanță luate de 
comună a C.C. al P.C.R., Consiliului Suprem 
voitorii Economice și Sociale și a Consiliului 
niștri, din 13 iulie a.c., pentru progresul 
social al țării, pentru creșterea nivelului

populației. în telegrame este rele/ată, de asemenea, 
voință unanimă de a nu precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea sarcinilor cuprinse in cunntorea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea ți depă
șirea planului de producție.

în grupajul de mai jos publicăm citeva puncte de 
vedere ale unor sportivi ți lucrători din domeniul edu
cației fizice, prin care ocețtia iți exprimă hotănrea 
fermă ți neabătută

afacă totul pentru 
dului.

ca, la locul lor de muncă, să 
transpune in viață politico parti-

6-5 CU UNGARIA SI LOCUL I IN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTIti
7

Tînăra noastră echipă națională 
de polo și-a trecut cu brio exame
nul de maturitate. Ieri dimineață, 
în partida decisivă a „Cupei ora
șului București”, tricolorii au avut 
in față cel mai dificil adversar po
sibil, echipa care nu mai pierduse

nici un joc din septembrie 1971, 
reprezentantă a faimoasei școli a 
polo-ului din Ungaria. Și, la capă
tul unei partide pe alocuri drama
tice, în care desele momente de 
suspens au magnetizat pur și sim
plu asistența aflată la piscina din

Mare, sportivii români 
o splendidă victorie la6—5 ------
le-a

cînd oscilația permanentă a formei 
sportivilor noștri la ultimele con
fruntări internaționale și, totodată* 
potențele majore ale echipei con
dusă de Dezso Gyarmaty. Chiar și 
pe parcursul competiției, cînd s-a 
văzut evident că reprezentanții noș
tri sînt în vervă, nu au existat mo-

. tive de prea mare optimism, cunos
cută fiind puterea de concentrarea

&\\\\\\\\\\\\\^^^^^
CLASAMENT FINAL

1. românia
2. Ungaria
3. Olanda
4. Spania
5. Polonia
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partide cu miză 
a fost posibil. Și

ERICA TEODORESCU (DINAMO)
Șl ANDREI ȘEPCI (STEAUA)

CAMPIONI Al ROMÂNIEI

București. Ciștigătoarea marii ma
jorități a turneelor de amploare din 
ultimii ani a gustat și din cupain- 
frîngerii 
urmă cu 
tembrie 
Ungariei 
ceda cu 2—3 în fața celei mai mari 
echipe române, cu M. Ștefănescu, 
Zahan, Mărculescu (ultimii doi au 
fost autorii golurilor), Firoiu, Szabo 
și Grințescu (aceștia din urmă ac
tualmente antrenori ai primei se
lecționate).

Puțini au crezut In această vic
torie la începutul turneului, cunos-

exact în bazinul unde. în 
aproximativ 9 ani (4 sep- 

1964) o altă națională a 
(lipsită de cîțiva titulari)

maghiarilor în 
mare. Și totuși 
aceasta pentru că în meciul de ieri 
toți jucătorii naționalei române au 
luptat cu o superbă dăruire, cu o 
ambiție care am vrea să-i caracte
rizeze tot timpul. Ei au acționat de 
această dată cu maximă luciditate, 
dominîndu-și evident adversarii în 
final. Cu acest nou succes, echipa. 
României reînnoadă șirul marilor 
sale victorii, dcmonstrînd eu priso
sință valoarea polo-ului din țara 
noastră.

Disputa a avut un debut furtu
nos. Scherwan șutează peste poar
tă. Farago trimite o minge în bară 
și apoi același Scherwan este eli
minat, situație în care Sarosi (s.n.) 
deschide scorul: 1—0. Românii ri
postează ; Nastasiu greșește de pu
țin ținta, iar Molnar are o interven-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

STUDIU ATENT Șl CUNOAȘTERE 
PROFUNDĂ A REALITĂȚII

Hotărîrea conducerii de partid 
și de stat adoptată la 13 iulie re
prezintă un act de o mare însem
nătate practică pentru întreaga ac
tivitate de viitor într-un domeniu 
de o asemenea importanță econo
mică cum este dezvoltarea zooteh
niei, creșterea producției alimen
tare, pentru satisfacerea deplină a 
nevoilor populației.

Am luat cunoștință cu deplină 
satisfacție de documentele ședin
ței comune a C.C. al P.C.R.. a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și Consiliului de 
Miniștri, am studiat cu deosebită 
atenție cu tint area tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șî îmi exprim 
deplinul meu 
ținutul lor.

Ilustrînd In 
tul științific 
conducerii 
pornește in 
tărîrilor de 
cunoașterea 
măsurile privind mai buna cointe
resare a producătorilor agricoli in 
sporirea producției animaliere răs
pund unor necesități reale, fii’-'’ 
menite să pună mai intens în 
mișcare pîrghiile economice din 
sectorul zootehnic și. prin aceasta, 
să asigure îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu came, lapte, 
ouă și alte produse alimentare de 
bază.

întreg acest ansamblu de măsuri 
are o profundă fundamentare 
științifică și x-a determina, indis
cutabil, un salt puternic de orga
nizare, calitate și eficiență 
din ramurile de bază ale 
turii noastre.

Depinde de noi. este în 
noastră, a tuturor, ca prin inten
sificarea eforturilor la locul 
muncă, grăbind îndeplinirea cinci
nalului. să ne aducem contribuția 
— pe diferite planuri — la înfăp
tuirea practică a măsurilor pre
conizate.

ciez 
rilor
nai, ci și atleții lotului republican 
cu care ieri am discutat asupra do
cumentelor apărute. Cuvin tarea to
varășului Nicolae Ceaușescu a în
trunit, astfel, adeziunea tuturor.

acord față de cor.-

mod grăitor spiri- 
propriu activității 

partidului nostru, care 
elaborarea tuturor ho- 
la studiul atent și 

adîncă a realității.

într-una 
agricul-

puterea

Ing. DUMITRU MACR1 
mustru emerit al sportului 

antrenorul echipei de fotbal 
Rapid București

ACȚIUNI GINDITE CU 
MULT SPIRIT GOSPODĂRESC

Este evident că recentele mături 
adoptata de conducere* de partid ti 
de stat, privind îmbunătățire* apro
vizionării populației eu produse ani
maliere, răspund unor necesități 
reale |1 sînt glndite eu mult spirit 
goepod&reoc.

Urmărindu-ae dezvoltarea pe mal 
departe * ansamblului eoonomle! 
naționale, se impulsionează *1 de 
această dată agricultura, zootehnia, 
care au un Important rol ta aprovi
zionarea oamenilor muncii. Șl, oo- 
relările de prețuri preconizate atnâ, 
ca întotdeauna, însoțite de măsuri 
pentru compensarea cheltuielilor su
plimentara. Grija pentru bugetul a 
milioane de familii arte la fel de 
evidentă ti noi, care nu de puține 
ort trebuie să gospodărim un sin
gur buget de federație, gilm că a- 
ceasta nu e o treabă ușoară, că ne
cesită chibzuință. Iată de ce apre-

spiritul gospodăresc al măsu- 
luate. Și nu numai eu perso-

GH. ZIMBREȘTEANU 
antrenor federal la atletism

SPORURI Șl ALOCAȚII
COMPENSATORII

Noile măsuri pentru rezolvarea 
unor probleme ale aprwizăoaării. 
adoptate prin Hotărîrea CC. al 
P.CR. a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale ți 
Consiliului de Miniștri, au in vedere 
abundența, permanența și calitatea 
unor produse pe piață, fapt care, 
desigur, se va repercuta ți asupra 
condițiilor de trai ale tuturor spor
tivilor (începînd cu cei mai mici, 
copiii) în care hrana are un roâ im
portant.

Și. după cum a precizat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, majorările ac
tuale de prețuri nu vor fi suportata 
de oamenii muncii, starul cemzen- 
sînd prin alocații speciale diferen
țele de prețuri. Mai mult cb-ar. pe 
lingă aceste alocații vom beneficia 
și de sporirea salariilor, care se 
adaugă măsurilor de creștere a ve
niturilor populației luate in ultimi, 
ani-

Iată de ce cred că măsurile adop
tate trebuie privite ca o parte a 
unui ansamblu ce urmărește. cu 
consecvență, îmbunătățirea condiții
lor noastre de trai.

Econo:

Prof. EVEUNE GHIMPU 
directoare adjunctă la Școala spor

tivă de atletism — Bucurețti

In perspectiva unor
OBIECTIVE NOI Șl ÎNDRĂZNEȚE

Printre măsurile luate de par 
tid și guvern în cadrul arr 
lui și perspectivei ecenon 
înscriu, la loc de frunte, 
dop late în ședința comună 
iulie a CC. al P.CJL, Ca 
Suprem al Dezvoltării Ect 
șl Sociale ți Consiliului de 
tri privind dezvoltarea za 
ți ridicarea producție; du 
domenii la nevoile consum 
plan național.

Apart limpede ci măsurile sta
bilite vin atft în folosul producă
torilor agricoli, rit ti în acela al 
întregii noastre societăți

în cadrul secției moto a asocia
ției sportive Poiana Ctaplna am 
dezbătut principalele problems es 
reies din cuvîntare* tovarășului 
N’loolae Ceaușescu, din Hctărîrea 
adoptată. Mă tec eooul colegilor 
med subliniind deplina noastră 
desluae la acesta documenta ri »- 
lăturtndu-i totodată. botărirea for
mă de a tecs tot ee as stă 1» pu
teri pentru înfăptuirea ior preo
ției.

Desigur, ta rezolvarea sarcinilor 
complexe ee se trasează zootehni
ei, sate nevoie ds ajutorul efici
ent al tuturor ramurilor industri
ei. De altfel, o agricultură perfect 
mecanizată, așa cum secretarul

ECHIPELE ROMÂNIEI-CAMPIOANE 
BALCANICE LA TENIS

La ea
e să se

t*
De aceea, în atingerea 

lor noi șî îndrăznețe, 
litate, eficiență și cai 
cest domeniu al producției 
necesar < efortul tuturor.

Noi știm bine acest lucru, II în
țelegem, 
târîre și

obiect 1 
ie rentabi- 

ate. din a- 
este

vom pune umărul cu ho- 
îl vom realiza !

chipe

LA PENTATLON Șl DECATLON

STEFAN CHITU 
fportulai. ccpifcnul 

taționale de motoc-as
e-

Ieri s-au încheiat pe stadionul 
Republ.c.i Capitală întrecerile
campionatelor naționale de decatlon 
și pentatlon.

Cei care au deschis concursul la 
era 14 3;?. cu proba de 110 m g și 
l-au încheiat ia lumina reflectoare
lor. in jurul orei 21, cu proba de 
1 500 m, au fost decatloniștii. înain
te de ultima probă, problema locu
lui I era ca și rezolvată, Andrei 
Sep-l - -puțind, practic, pierde a- 
vansul decisiv luat în fața fostului 
campion și actualului recordman, 
Vasele Bogdan, chiar în proba pre
ferată a acestuia, săritura cu prăji-

na. Aci, Șepci a sărit 4,30 m în 
timp ce Bogdan n-a reușit decît un 
dezolant 4 m.

Surprinzător, însă, era faptul că 
între acești doi candidați la titlu se 
afla intercalat în clasament coechi
pierul lui Șepci, Mihai Nicolau, be
neficiar al unei remarcabile cons
tante în finalul dificilei probe a de
catlonului (4,30 m la prăjină șl 59,14 
m la suliță).

Ultima probă, cea de 1500 m, n-a
Paul SLĂVESCU

(Continuare tn pap. a 4-a)

DE FOTBAL
Continuă, la Poiana și la Bra

șov, antrenamentele lotului repre
zentativ de fotbal. Valentin Stă- 
nescu și Robert Cosmoc efec
tuează — punct cu punct, fără nici 
o indulgență — programul pe care 
și l-au propus. „Nu e deloc ușor, 
dar îl găsesc variat și mai atrac
tiv ca niciodată", ne spunea Dobrin 
despre acest plan al pregătirii ma
relui sezon de toamnă. în ade
văr, ai să găsești în cuprinsul său

suferit o arsură destul de serioasă 
pricinuită de apa clocotită arun
cată de radiatorul automobilului 
(cu care călătorea, acum 20 da 
zile, spre Mamaia) e complet res
tabilit și nu e scutit de nici unul 
din punctele pregătirii. Rămîne 
însă de văzut cum se va soluționa si
tuația lui Răducanu, care a întîr- 
ziat cu aproape o săptămînă de 
la ziua convocării. El a plecat cu 
șapte zile, după data stabilită, pen-

— __ -----r
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BOGAT PROGRAM SPORTIV DEDICAT
SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 23 AUGUST

■

sarptt toci
* —

assKă * «

3r~

ăe xtiom si competiții dedicate 
cetei de a 29-a aniversări a acestui 
atărvi eveaimeat politic din istoria 
Pum*..

»e -a
rilor 4e OLasă 
oruBăvară. Intre 3 st 
sfe: prevăzuta 6 
gări. 1< care se s; 
=ar»a s vx tațe '•

-4T. 3* seria crosu- 
paîe ir această 

19 august 
■rea aier- 

-riotează 
fMC de 
seete-areie Ca:

tid- 
ri și

VĂL*. F AJSJ3.
BnOhacaL Se-

ra

P.T.T.R.. Firul alb, Auto- 
Electronica și Electromag-

ciațiilor 
buzul. 1 
netica.

La 4 
ștafetă i 
dul Băneasa, din apropierea Șose
lei Nordului, si cu sosirea pe sta
dionul „23 August*.

î- program mai figurează o se
rie de alte activități, cum ar fi 
.Cupa București*. .Cupa Diana*. 
.Cupa campionilor asociațiilor 
sportive*. .Cupa 23 August". .Cupa 
iutarstrăzi” la fotbal, excursii pe
destre si cicloturistice sa.

Pini ia 15 august, tinerii selec- 
p-xjț: pe sectoare, dobori si aso- 
riațzi si-au propus să pregâteas-i 
taeoese pe care le vor prezenta In 
i-*ârpnoata coloană a sportiviio- 
oe ta marea demons^ație din zaua 
de S3 Aagnrt.

august va avea loc o mare 
de masă, cu startul la Po-

DE IERI, TENISMENII NEO-ZEELANDEZI
SE ANTRENEAZĂ LA „PROGRESUL"!

putut

—

(Citiți amănunte în pag. a 4-a) Echipierii Noii Zeelande la primul lor antrenament bucureștean (de la 
Stingă la dreapta): B. Fairlie, J. Simpson, O. Parun fi J. Lockington 

Foto: Dragoș NEAGU

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a;

Dembrovschi, redivivus, simte din nou gustul golului. Tănăsescu și Sameș 
privesc cu admirație... Foto : P. ROMOȘAN

tru tratament la Băile Felix și, 
astfel, nu a venit la Brașov decît 
alaltăieri. între timp, aflați în si
tuația de a nu dispune decît de 
un singur portar, antrenorii l-au 
convocat pe al treilea jucător al 
postului trecut pe lista lotului lăr
git, Iordache,

Programul tricolorilor prevede 
ca, a doua zi după amicalul cu 
Steagul roșu, deci sîmbătă, ei să 
se reîntoarcă la București. Dumi
nică este fixată plecarea în tur
neul de trei jocuri în Franța. Ad
versarele lotului vor fi echipe de 
prima divizie a campionatului 
francez : Nancy (la 25 Iulie), Lens 
(la 28 Iulie) și Nice (la 1 august). 
Reîntoarcerea în țară este prevă
zută pentru 2 august, cînd jucă
torii vo>r reveni la cluburile lor 
pentru reintegrarea în loturile res
pective în vederea începerii cam
pionatului.

curse pe pantele Poienii, acele 
circuite moderne de lucru cu ba
lonul, intense exerciții de conso
lidare a pregătirii fizice. Lotul se 
îndreaptă cu multă voie bună și 
cu o mare poftă de lucru, pe 
care am constatat-o în orele pe
trecute pe marele stadion din ora
rul de sub Tîmpa. spre primele 
teste ale reunirii sale : astăzi, la 
or* 17, meciul de la Bușteni, eu 
Caralmanol. ți vineri, tot după 
*ml*ri, pe (tadional Municipal din 
Brașov, cu vechi! parteneri 
jocuri de antrenament, elevii iul 
Nfee1*4 Freca.

Elementul de garanție al «fec- 
tttirtl integrale a severului program 
de antrenament, sănătatea jucăto
rilor, e ri el pozitiv. Simeș, Bo
at mai tfrzfu — din motive bine 
Întemeiate — a foot supui unei 
progresive Integrări în efort ri 
rtrpunde foerta bine solicitărilor 
In rert. Mei o știre alarmantă pe 
buletinul doctorului Dumitru To- 
meeeti; chiar ri Dumitru, eare a

de

Eftimle IONESCU

SELECȚIONATA MASCULINA DE HANDBAL IN FRANȚA
Ieri a părăsit Capitala, plecind In 

Franța, selecționata masculină de 
handbal a țării noastre care, la in
vitația forului de specialitate fran
cez, va efectua un scurt stagiu de 
pregătire împreună cu reprezenta
tiva „cocoșului galic- la 21 iulie la 
Falaise și in ziua de 24 iulie la Deau
ville.

Antrenorii Nicolae Nedef și Oprea 
Vlase, ajutați din ce în ce mai con
sistent de metodistul M. Cojocaru 
au selecționat pentru această acțiu
ne de pregătire următorii jucători: 
Penu, Orban. Munteanu (portari), 
Gunesch, Voina, Tudosie, Kicsid, 
Stockl, Stef, Bota, Gațu, Co^m-a, 
Drăgâniță, Birtalan, Capră și Dan 
Marin.
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ÎNTRECERILE „CUPEI PRIETENIA" LA VELODROM

CU PROBE DE MARE SPECTACOL
Ieri dimineață au avut loc, pe 

pista velodromului Dinamo din 
Capitală, ultimele întreceri ale 
competiției internaționale dotată cu 
„Cupa Prietenia*. în programul 
zilei a treia a reuniunii gu figurat 
două probe oficiale (viteză-tandem 
și urmărire pe echipe — 4 000 m) 
precum șl o alergare cu adițiune 
de puncte, pe 50 ture, cu sprin
turi la fiecare trei ture. O cursă 
de mare spectacol, care a supli
nit, și în mod reușit, festivitatea 
de închidere a întrecerilor. • 

Proba de viteză-tandem este tot 
ce poate fi mai spectaculos din 
programul întrecerilor pe velodrom 
fi totuși, în țara noastră, alerga
rea de ieri a avut loc după o 
pauză de aproape... 5 ani. Regre
tabil a fost și faptul că la proba 
respectivă din cadrul „Cupei Prie
tenia", ciclismul nostru de pistă 
nu a avut reprezentanți ...

în seriile de calificare ale pro
bei de viteză-tandem am remarcat 
modul în care perechile din R. D. 
Germană și-au adjudecat victoria, 
în seria a doua s-au întîlnit cu
plurile Rengert 4- Raasch (R.D.G.) • 
?i Nevrlik 4-’ Uherka (Cehoslova
cia). Chiar din plecare. cuplul 
cehoslovac preia inițiativa, dar la 
intrarea în ultimul tur. perechea 
germană, printr-o manevră de 
mare finețe, schimbă brusc cu
loarul, îi ajunge pe adversari, îi 
depășește și termină cursa peda
lînd lejer. în seria a treia, pere
chea a doua din R.D.G., Thoms 4- 
Trittel sprintează cu mult înainte 
de a se da semnalul intrării îp 
ultimul tur, își surprinde adver
sarii nepregătiți (Plodziszewski 4- 
Rvchlicki — Polonia) cîștigînd ast
fel seria, în stil de mari campioni.

De altfel, între aceste două pe-

rochi se va da, în final, lupta 
pentru determinarea ocupanților 
primelor două locuri în clasamen
tul probei. Spre regretul întregii 
asistențe, duelul celor două cu
pluri a luat sfîrșit într-un mod 
cu totul neprevăzut chiar în prima 
manșă a întîlniril lor. în turul 
decisiv, cînd ambele cupluri se 
lansaseră spectaculos și pedalau 
dezlănțuite, cap la cap, perechea 
Thoms -j- Trittel se răstoarnă, ca 
urmare a unei pene de baieu. în 
căzătură, cei doi sportivi se acci
dentează, adevărat ușor, dar sufi
cient ca să nu mai poată relua 
cursa.

La această probă am remarcat 
șl comportarea excelentă a pere
chii cubaneze Julio + Luis, doi 
sportivi de o tenacitate exemplară, 
care au dat mult de furcă adver
sarilor lor (cehoslovacii Nevrlik 4- 
Uherka) în finala pentru locurile 
III—IV. Abia în manșa a treia, 
cuplul cehoslovac, mai experimen
tal și-a apropriat victoria. Clasa
ment : 1. W. Rengert 4- F. Raasch 
(R.D.G.) 2. L. Thoms + O. Trittel 
(R.D.G.), 3. J. Nevrlik -f- V. Uherka 
(Cehoslovacia), 4. D. Julio + A. 
Luis (Cuba).

în proba de urmărire pe echipe 
pe 4 000 m, formația U.R.S.S. (Li
senko, Domojilkin, Zaharov, Tooma) 
a obținut cel mai bun timp al zi
lei (4:45,4) și totodată victoria în 
dauna adversarilor lor. foarte pu
ternici, din echipa R. D. Ger
mane. Această din urmă formație 
a greșit, pedalînd mult prea pu
ternic. în primele ture ale între
cerii.

La cursa de urmărire pe echipe 
pe 4 000 m, formația țării noastre 
(Telegdy, Rosac, Ștefan, Tănă- 
sescu), cu timpul de 5:03,1 s-asi-

Pe marginea campionatelor mondiale de scrimă

POTENȚIALUL
NOȘTRI

Viteză-tandem, finală: Rengert — Raasch și Thoms — Trittel (R.D.G.) 
în manșa de mare spectacol, dar încheiată fortuit datorită unei defecțiuni 
tehnice suferită de „mașina" ultimului cuplu. Victorios, Rengert — Raasch

Foto: N. DRAGOȘ

care .

1.

care și-au 
locuri. 1.

p, 2. Ja-
Jiri Skoda

V. SELEJAN ÎNVINGĂTOR IN EDIȚIA JUBILIARĂ
A „CUPEI C. I. B. 0

tuat înaintea reprezentativelor Bul
gariei și Cubei, dar nu a reușit 
să intre alături de echipele 
și-au disputat locurile I—IV. Iată 
clasamentul final al cursei

U.R.S.S. (Lisenko, Domojilkin, Za
harov, Tooma) 4:45,4. 2. R. D. Ger
mană (Angermann, Schenk, Wolh, 
Adelmayer) 4:53,3, 3. Cehoslovacia 
(Randak, Skoda, Hebeda, Roman) 
4:53,7, 4. Ungaria (Szucs, Sarkady, 
Pusztaszery. Patik) 5:03,7.

Cursa care a completat progra
mul, alergare cu adițiune de 
puncte pe 50 de ture, cu sprinturi 
la trei ture, a dat cîștig de cauză

cicliștilor cehoslovaci 
împărțit primele trei 
Zdenek Hebeda — 19 
roslav Toman 14 p, 3.
— 13 p. Toți aceștia au reușit să 
evadeze în turul 30. au prins plu
tonul din urmă și nu au mai avut 
... probleme. Pe locurile următoare 
s-au clascat : 4. Marek Olejarczyk 
(Polonia) — 19 p, 5. Borodin Alek
sei (U.R.S.S.) 
Sestak 
Costică
p. etc.

18 p, 6.
(Cehoslovacia)
Bonciu (România)

Peter
15 p. 7.
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Ghecrghe ȘTEFANESCU

GOTEBORG, W (prin telefon de 
la trimisul nostru) — N-am vrea 
să reducem din dimensiunile perfor
manței spadasinilor români, obținută 
serile trecute, la „Skandinavium”, 
în fața campioanei olimpice pe 
echipe, formația Ungariei — un re
zultat fără precedent (scor egal) în 
istoria scrimei noastre — dar, după 
primele clipe de satisfacție oferite 
de acest meci, se cuvine să revedem 
exact aportul fiecăruia dintre trăgă
torii noștri la această probă.

Antrenorul federal V. Chelaru ne 
spunea că nu toți componenții lotului 
de spadă au făcut o pregătire de la 
același nivel de intensitate pe în
treaga perioadă prevăzută. Mai 
exact, tocmai în ultima parte. _ cea 
premergătoare „mondialelor” trei din 
titulari n-au mai făcut antrenamente 
decit cînd și cînd deoarece au avut 
de dat examene (C. Duțu, P. Szabo 
si Al. Istrate). în plus, A. Pongarț 
s-a accidentat și n-a mai putut face 
nici el o pregătire corespunzătoare. 
Așadar, un singur spadasin. C. Bă
răgan și-a putut desfășura, în condi

cii normale, antrenamentele.
Firește, în această ultimă perioa

dă de pregătire nu se puteau face 
minuni dar unele ameliorări la ca
pitolele tehnică și tactică ar fi fost 
posibile. E drept s-a realizat ceva 
chiar aici. în zilele dinaintea între 
cerilor respective dar a fost prea 
puțin. în această situație — obiectiv 
creată — cu trei sportivi angrenați 
în examene, antrenorii lotului ar fi 
trebuit să asigure sportivilor vizați 
un program de pregătire individuală. 
Doar P. Szabo a reușit să lucreze 
puțin acasă și rezultatele s-au văzut. 
El a fost singurul trăgător care a 
obținut 3 v In meciul cu echipa Un
gariei.

Cu o pregătire mal corespunzătoa
re cerințelor acestei importante 
competiții s-ar fi repetat poate re
zultatul de la J.O. Nu am mai fi

avut nici trăgători care să facă 
simplă figurație (C. Duțu) sau care 
să albă o comportare atît de fluctu
antă (Istrate șl chiar Bărăgan). Este 
păcat, cu atît mai mult cu cit Ia a- 
ceastă probă dispunem de sportivi 
bine dotați fizic și intelectual care 
beneficiază și de marele atu al t.i 
nerețîi. Și ceea ce este demn de re
ținut, chiar si printre tinerii sportivi 
rămași acasă există o Serie de ele 
mente la fel de bine dotate ca 
PoDa, Angelescu. Zidaru.

în ceea ce privește sabia,, desi
gur, rezultatele sportivilor noștri nu 
sînt de natură să mulțumească. Și în 
primul rînd, rezultatul obținut de 
D. Irimiciuc, pe care președintele 
Federației internaționale, P. Ferri. îi 
consideră un trăgător cu calități 
cum numai d’Oriola a mai avut. în 
tr-adevăr, pe baza acestor calități, 
și noi am nutrit nădejdea că Irimi
ciuc ne va oferi o mare satisfacție. 
Oricum, un loc pe podium cum lă
sau să se întrevadă rezultatele 
marile turnee ale primăverii, 
fost, însă, așa. Irimiciuc s-a 
nevoit să părăsească planșa

în ceea ce ÎI privește pe D. Popes
cu. el trebuie să înțeleagă că nu se 
poate bizui numai pe talent. Fără 
muncă conștincioasă, continuă, un 
sportiv nu se poate afirma. Iar, Ia 
Goteborg, el a fost cel mai slab 
dintre sabrerii noștri. De ce ? Pen
tru că nu s-a pregătit suficient în 
vederea acestei importante competi
ții.Credem că se impune și în proce
sul de pregătire al sabrerilor o con
cepție mai realistă, care să ne 
așeze acolo unde ar trebui să ne 
fie locul — printre fruntașii ierar
hiei mondiale. Printre altele, ar fi 
necesar să se integreze lotului și 
alte elemente tinere, de real talent 
ca AI. Csiki, E. Oancea, Ș. Vlad. 
M. Mustață — care ar aduce acea 
forță, acea combativitate cu ,care se 
poate face față oricărei competiții 
de mare anvergură.

LA HVAR A AVUT LOC, SUB EGIDA F. I. L A

O bună parte din fruntașii ciclis
mului românesc, specialiști ai curse
lor de șosea, seniori și juniori, și 
alături de ei numeroși veterani, 
și-au dat întîlnire la cea de a X-a 
ediție a competiției dotată cu „Cupa 
C.I.BO.“. De-a lungul a trei zile 
de întreceri, desfășurate pe melea
gurile brașovene, participant!! la 
ediția jubiliară a competiției au ofe
rit dispute de bun nivel tehnic.

în etapa I a cursei seniorilor (Bra
șov — Făgăraș — Brașov — Poiana 
Brașovi 147 km), primul a trecut 
linia de sosire Vasile Selejan (Di
namo), cronometrat în 3h 47:00 ur
mat, la 34 de secunde, de Vasile Bu- 
dea (C.LÎ3.O.) și Viorel Murineanu 
(Dinamo). A doua etapă (Brașov — 
Rupea — Brașov — Poiana Brașov: 
148 km) a fost cîștigată de dinamo- 
vistui Vasile Teodor, după o cursă 
animată, care a reunit la sprintul 
final pe Al. Sofronie (Dinamo), Ion 
Cernea (Olimpia), Viorel Hoța (Mu
reșul Tg- M.), Tudor Drăgan (Voința 
București) și V. Selejan (Dinamo) — 
toți cronometrați cu 3h 47:09. în cla
samentul general al întrecerii senio
rilor primul loc a fost astfel ocupat 
de Vasile Selejan care a totalizat 
7h 34:09, urmat ' de V. Budea

(C.I.B.O.) — 7h 35:50, V. Teodor (Di
namo) 7h 36:27, Al. Sofronie (Dina
mo), Ion Cernea (Olimpia) și T. Dră
gan (Voința) etc.

La juniori, după două zile de dis
pute frumoase, primele locuri în 
clasamentele generale au revenit 
sportivilor asociației C.I.B.O.: Ion 
Bădilă (la juniori I) șl Iosif OdvBs 
(la juniori II).

întâlnirea din ultima zl de concurs 
cu fostele glorii ale ciclismului nos
tru a fost tot atît de plăcută ca și 
în edițiile precedente ale competi
ției. Și de data aceasta l-am văzut 
la lucru pe mereu tinerii Nicolae 
Ion-Țapu, D. Negoescu, cei trei 
Chicombani (Nicolae, Traian și Li- 
că), pe Gh. Dumitrescu Brutaru. Di
nu Cristea etc. Iată câștigătorii: 
cat. 35—45 ani, 25 km: 1. N. Mușa 
(Brașov) 44:10,2, 2. Iosif Mi tu (Meta
lul Plopeni); cat. 46—55 ani, 15 km: 
1. Rudolf Szemetski (Voința Bucu
rești) 26:57, 2. Moise Aldulea
(C.I.B.O-): cat. peste 56 de ar
km: 1. Gh. Dumitrescu Brutaru 
(Metalul Plopeni) 16:14.0, 2. D. Ne
goescu (Șc. sp. 2 București).
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Carol GRUIA — coresp. județean

PRIMUL CURS INTERNATIONAL DE PERFECȚIONARE
A ANTRENORILOR DE

în Iugoslavia, la Hvar, a avut 
loc, zilele trecute, primul curs in
ternațional de perfecționare a an
trenorilor de lupte. Acest curs a 
fost condus de președintele cole
giului de antrenori al Federației in
ternaționale de specialitate, 
ciatul specialist român 
nu. La înapoiere i-am 
teva amănunte.

— V-am ruga să ne 
tatii, dacă acest prim 
citat interes' ia rîndul antrenorilor 7

— După părerea mea au fost de
pășite toate asieptărriț- La Hvar au 
luat :oc ta bănci 81 de antrenori 
din 29 de țări, printre care din 
Bulgaria. Iran. Japoaia. Rcmânia. 
S.U.A„ Turcia și Uniunea Sovietică, 
țări ce au lup 
ta arena mondială. Deci, chiar și

apre- 
Ion Cornea- 
solicitat d-

spunețl mai
curs a sus-

ce:

CAMPIONUL EUROPEAN CONSTANTIN GRUESCU

antrenorii ai căror sportivi au cu
cerit cele mai multe medalii la ma
rile confruntări internaționale au 
considerat că nu trebuie să scape 
un astfel de prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor seu — cel puțin — 
al unui util schimb de experiență. 
Din România au participat antre
norii Ion Cernea, Victor Dona și 
Ion Bătrin.

— în ce a constat, de fapt, 
cursul •

— Au fo6t prezentate lucrări teo- 
retice privind planificarea și con
țin--.u' antrenamentelor, pregătirea 
tehnică, fizică și psihologică a 
luptătorilor (seniori, juniori și co
pt.*. De asemenea, antrenori din 
Uniunea Sovietică. S.U.A.. Japonia 
si R. F. Germania au expus meto
dele de pregătire a luptătorilor din 
țări'.e respective. Aproape toate lu
crările teoretice au fost completate 
de demonstrații practice. Numeroa
se planșe, kir.ograme și diafilmeau 
ir.sotit excelent expunerile teoreti
ce. De altfel, atît lucrările teore-

ZILELE VACANTEI

LUPTE
tlce cît jj demonstrațiile practice 
au prilejuit discuții deosebit 
teresante.

— Știm că dv. și prof. 
Dona ați prezentat lucrări, 
au fost ele apreciate ?

— Lucrările noastre cred că s-au 
bucurat de bune considerații, din 
moment ce toți antrenorii care au 
participat la cursul de la Hvar au 
solicitat organizatorilor cu multă 
insistență multiplicarea acestor lu
crări pentru a intra cît mai repede 
în posesia lor.

— In sfîrșit, ce părere au avut 
alți membri ai forului internațio
nal ?

— Cum era de așteptat, la acest 
curs a fo6t prezent și președintele 
F.I.L.A., Milan Ercegan (Iugosla
via). în cuvîntul de închidere el a 
subliniat în termeni elogioși faptul 
că lucrările au fost interesante și 
foarte utile, propunînd și reedita
rea acestora în 1974.

de in-

Victor 
Cum

C. Ch.

GABARIT ÎNVINGĂTOR
• învins Ia... pescuit de feti
țele sale S Primire caldă pe 
meleagurile natale • Vacanța 
a fost frumoasă dar campiona
tele naționale bat la ușă I ® 
Campionul european țintește și 
alte victorii.

Zilele trecute, la Federația româ
nă de box, i-am revăzut pe „eroii" 
recentelor campionate europene de 
la Belgrad. Mircea Tone se refăcuse 
complet șt arbora o bună dispoziție 
molipsitoare, Sandu Tîrîlă asculta 
cuvintele antrenorului său Petre Mi
hai, Ion Alexe comenta, cu lux de 
amănunte, un meci mai de demult, 
in timp ce campionul european al 
categoriei muscă, Constantin Grues
cu susținea un dialog amuzant cu 
maestrul său Ion Chiriac. Atenția 
noastră s-a îndreptat spre campionul 
„muștelor" cu scopul de a afla cum 
și-a petrecut vacanța și ce preocu
pări are în momentul de față.

Gruescu ne-a mărturisit că, după 
eforturile dinaintea și din timpul 
campionatelor continentale, dar, mai 
ales, după emoțiile prin care a tre
cut... cînd a urcat pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului de premiere 
din sala „Pilonir", după bucuria re
vederii cu cei dragi — în acea entu
ziastă primire de pe peronul Gării 
de Nord — el și-a dorit puțină li
niște. Și-a dorit-o fiindcă simțea ne
voia să se destindă, să se deconec
teze — cum spun medicii. A regă
sit această liniște în mijlocul fami
liei sale. Curînd a plecat, cu soția 
și cu cele două fiice ale sale — Geta 
și Camelia — într-o scurtă dar plă
cută vacanță care i-a permis să se 
relaxeze și mai bine și care i-a lă
sat totodată o mulțime de amintiri 
frumoase.

A petrecut această vacanță, îm
preună cu ceilalți participanți lg 
„europene", la locul de întîlnire a 
Dunării cu marea. într-un mic și 
cochet hotel la Sulina. unde amato
rii de plajă se duc pe țărmul marii 
și unde amatorii de pescuit pornesc 
pe căile fără pulbere ale Dunării. 
Fiecare familie a avut latitudinea 
să-și alcătuiască programul după 
preferințele respective. Antrenorul 
emerit Popa i-a anunțat ritos, mea 
de la sosirea în Sulina, că nici nu 
vrea să audă de „program cu ore 
fixe". Firește, plimbările în Deltă au 
avut prioritate în preocupările celor 
mai mulți dintre ei. Cît despre pes
cuit, a fost la mare cinste. S-ar fi 
putut altfel cînd maestrul Popa este 
Considerat — unii susțin că^ numai 
el personal se consideră — un mare 
ps al mînuirii lansetelor

Cu brațele încărcate de flori la sosirea în Gara de Nord a campionilor 
europeni Constantin Gruescu și Simion Cuțov Foto : Ion MIHAlCA

ÎN DERBY-UL HIPIC
in- 
cel

-a
gare a Derbyuiut, cmd casele ae 
bilete au fost luate cu asalt de 
pnbiie și-n cimpul de curse ploieș
tean a fremăta! o asistență cifra
tă ia 10.000 de spectatori. Astfel, 
cel de al 50-lea Derby a obținut 
întreaga sa semnificație și. după 
o cursă destul de spectaculoasă, a

Gabarit- 
filmul a*

din
N-a 

văzut 
. , - maiînainte de a fi ajuns în semifinale. 

Am arătat, la timpul cuvenit una 
din cauze. „Fără îndoială, arbitrii 
au greșit Ia Goteborg mai mult ca 
niciodată11. recunoștea E. Mercier, 
membru în directoratul tehnic. în 
cazul lui Irimiciuc, adversitatea ar
bitrilor și a asesorilor a fost gene-' 
rată, intr-o măsură chiar de compor
tarea sabrerului nostru. El nu și-a 
putut stăpîni nervii în momentele 
critice, a protestat în diferite rînduri 
și astfel, el nu și-a mai putut păstra 
simpatii în rîndul oficialilor, așa 
cum a fost cazul înainte de C.M.

Fără îndoială, talentatul nostru sa- 
brer va trebui să muncească mult 
pentru a ajunge să se controleze mai 
riguros pe planșă, pentru a fi mai 
sigur pe acțiunile sale. La această 
muncă trebuie să se asocieze atît 
antrenorul său de la club cit șl cei 
de Ia lot. Nu-i păcat ca, printr-o ati
tudine necontrolată, să se năruie 
atîția ani de pregătire, să nu se va
lorifice un incontestabil talent ?

.Nu e mai puțin adevărat, totodată, 
că echipa nu trebuie să 
numai pe Irimiciuc. Or 
acestuia au manifestat și 
de carențe. A. Nilcă, de 
avut mari fluctuații de 
și a acționat prea lent cînd i 
cerea decizie. C. Marin, 
tînăr. s-a sufocat adesea ... ____
greutății sale exagerate care impie
tează și asupra mobilității. Gh. Culcea 
nu a mai avut resurse fizice tocmai 
cînd aportul lui era mal așteptat.

se bazeze 
coechipierii 
ei o serie 
exemplu, a 
comportare 

se 
trăgător 

din cauza

Tiberiu STAMA

O postură pe care 
bui să o evite

Irimiciuc va tre- 
cît mai mult

ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

SE VA MENȚINE IN FRUNTEA PLUTONULUI ?
• INTERVIU CU ANTRENORUL EUGEN TROFIN

Gruescu a recunoscut cu o incin- 
tătoare sinceritate că el este novice 
în această „ramură sportivă" in care 
au dovedit mai multă aplicație fe
tițele sale. Ele au prins în undițele 
lor mai mulți carași și bibani decit 
„tăticul" pe care această concurență 
nu l-a necăjit de loc. Dimpotrivă...

Cele 15 zile petrecute lingă apele 
Dunării și ale mării au trecut re
pede. De acolo, Gruescu a revenit 
în Capitală pentru a pleca apoi — 
tot cu familia — în partea cealaltă 
a țării, în orășelul bănățean Bocșa, 
la părinții săi. $i aici l-au așteptat 
clipe frumoase. Nu numai ai săi, dar 
toți iubitorii sportului din această 
veche așezare muncitorească l-au în
conjurat cu prețuirea și dragostea 
ce se cuvine unui fiu ales al urbei. 
Cu prilejul „Zilei Constructorilor", 
s-a organizat pe stadionul orașului 
o mare serbare cultural-sportivă. In 
cadrul acestei serbări a fost prezen
tat publicului și cîiceritorul titlului 
de campion european, C. Gruescu, 
căruia miile de spectatori i-au adre
sat aplauze și ovații sincere. El a 
fost rugat să-și povestească impre
siile din timpul competiției de la 
Belgrad și toți cei prezenți l-au as
cultat cu o emoționantă atenție.

Proiectele sportivului nostru frun
taș? La 20 iulie, deci foarte curînd, 
va încheia vacanța și își va relua 
pregătirile în vederea campionatelor 
țării. „Trebuie să mă pregătesc te
meinic, ne-a spus el. Acum preten-

ții le față de mine sînt mai mari. 
Nu mai spun că mulți din viitorii 
mei adversari iși doresc să-1 învingă 
pe campionul european. N-am de 
gînd să le ofer această satisfacție. 
Vreau ca. la Cluj, trieoul de cam
pion al țării să-mi în-.regeaacă co
lecția de succese din acest an*.

promovat cîștigător pe
Iată cum 

Iergării.
Ca toată 

mamfestâ invariabil 
âccăstâ probâ, 
T. Predescu — Taci» 
pri-ns _o zi bună” 
dat din prima 
și-a compromis șansa Papion, au
torul unui lung galop. La 800 de 
metri ordinea primilor clasau era: 
Raliu — Senzația — Silvia — Ki- 
lowat. La un moment dat. liderul 
a galopat și Senzația, care-1 urma 
eu fidelitate, a trebuit să-și iasă 
din ritm, să-l ocolească. După a- 
eeea. la 2.000 de metri, Kilowat 
conducea plutonul urmat de Sen
zația și Silvia. Pe ultimii 800 de 
metri Gabarit a declanșat un atac 
irezistibil — după ce se angajase 
în turnantă destul de discutabil pe 
roata patra — și a trecut apoi la 
conducerea ostilităților fără să 
Intîmpine rezistență. Ștefănescu mi- 
zînd totul pe linia dreaptă, a lan
sa t-o pe Senzația într-un atac de 
ultimă oră. Iapa însă — care nor
mal dă un singur galop pe stagi
une ! — l-a ales pe acesta și a lă
sat astfel victoria la discreția ad-

s-a deraia'

emc ta’.ea
Ia

care se 
driver! în 

cuplul de starteri 
ie Păiivan a 

și plecarea s-a 
încercare. Imediat

versarului său. Astfel. în mod 
discutabil, ieri a învins calul 
mai fondist și mai bine condus. 
Desigur, se cuvine să adresăm fe
licitările noastre antrenorului Va
sile Gheorghe pentru pregătirea și 
concepția tactică adoptată în cursă. 
In rest, un dublu succes al vete
ranului antrenor Toderaș și două 
curse — Perja și Suzana — greu 
explicate de performantele anteri
oare. Dar ce se vede din tribună, 
se pare că nu se vede din turnul 
arbitrilor—

REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
Tutela (L Toderaș) 36,1 Rovinei 
simplu 4. ordinea 19- Cursa II Ha- 
ehița (S. Onache’ 33. Osacasimpiu 
5. event 24. ordinea 25. Cursa III 
Ornic (G. Avram) 28,6 Mad: 
simplu 4. event 24. ordinea 
Cursa rv Perja (L Crăciun) 
Harieta. simplu 17, event 58. 
dînea 228, triplu rfștigător 
Cursa V Suzar-a (L Bănică) 
Komișei. simplu 5, ewnt 186. 
diaea 57, triplu cîștigătcr

son.
14.

29,9

496. 
29.1 
or- 

492. 
Derby Gabarit (V. Gbeor- 
Ser.zația. Hoțoman. sim-

(FI. Pașcâ) 28 He nț. Habar, s 
piu 9. event 27. ordinea 44. oi 
nea triplă 311. Cursa VILI Tri 
(Gh. Tăaase) 37.2 Fiorice». sîm 
3. event 64, ordinea 38. Pariul î 
triac s-a ridicat la suma de 
31 723 ți a fost rfștigat de un 
chel cu trei combinații eu șase 

ei 15.861. Report : 15.862.

Niddy DUMITRESCU

Foul IOVAN

Sosirea în cel de-al 50-lea Derby român de trap. In prim plan, cîștigătorul GABARIT condus de Vasile Gheorghe 
^.0 Î Tfep

Pentru cei ce au urmărit în ul
timii ani desfășurarea celei mai im
portante competiții din calendarul 
sportiv intern al handbalului mas
culin, performanțele formației bucu- 
reștene Universitatea sînt, desigur, 
cunoscute. Le vom reaminti, totuși, 
pentru a ajuta pe cititori să-și facă 
o imagine mai clară despre această 
echipă, care de ani și ani furni
zează, în primul rînd, selecționatei 
țării și, în al doilea rînd, altor for
mații elemente de valoare, bine in
struite, care se afirmă cu regulari
tate în handbalul nostru. Să notăm, 
deci, în această direcție că Univer
sitatea București a fost mereu pe 
primele locuri, că de cîteva ori s-a 
aflat chiar și pe poziția- de lideră 
a întrecerii și că, la ultima ediție, 
a fost principala candidată, alături 
de Steaua, cu care a dus o luptă 
sportivă de 
medaliile și 
oană.

Cunoscând, 
principale caracteristici din activi
tatea echipei (principală furnizoare 
de buni jucători și, în ciuda aces
tui fapt, o prezență activă, cu bune 
rezultate în campionat) am socotit 
foarte interesantă o discuție cu an
trenorul Eugen Trofin, cel care de 
foarte multă vreme conduce desti
nele teamului bucureștean.

— Va aflați, din nou, Ia un în
ceput de drum, O generație de ju
cători părăsește formația la termi
narea studiilor, alții încep să urce 
treptele măiestriei sportive. Ce sen
timente încearcă un antrenor în a- 
ceaslâ situație 7

— La început eram tare ambi
țios. După fiecare „schimb” por
neam cu șt mai multă dîrzenie la 
muncă. Luam totul cu ușurință de 
Ia capăt. Acum, nu știu cum să vă 
spun... Parcă mă simt mai singur ca 
niciodată. Poate că nici ambiția nu 
mai este aceeași ca în tinerețe, poa
te și pentru că anul acesta îmi 
pleacă aproape întreaga echipă.

— Ce jucători vă vor părăsi ?
— Majoritatea au terminat stu

diile și mă bucur că i-am putut 
ajuta să devină handbaliști de va
loare și oameni bine pregătiți pro
fesional. Este cazul lui Voina, Ștef, 
Ctrian. Anton, al portarului Ban- 
«u. un proaspăt inginer. Voi trăi 
la fel de intens ca ei viitoarele lor 
succese în sport și în viață, bucu- 
rmdu-mă sincer pentru orice reali
zare. Aceleași sentimente le-am a-

toată frumusețea, Ia 
tricourile de campi-

așadar, aceste două

vut și în alți ani. cu 
care au trecut prin 
cum au fost Oțelea, 
Samungi, Goran, Marinescu, 
Paraschiy, Klcsîd, Orban, Bădău, as
tăzi majoritatea 
ciație fizică său 
țeleg, însă, pe 
echipa, deși nu 
nate.

— Există și astfel
— Din păcate da. _ ___,

drian Cosma este decis să treacă la 
altă formație, cu toate că nu și-a 
încheiat activitatea școlară. Mă rog... 
Fiecare face așa cum crede că este 
mai bine.

— Se spune că sînteți un antre
nor dur, este adevărat 7

— Sînt un antrenor aspru, recu
nosc. Și aceasta pentru că' legile 
muncii de instruire sportivă trebuie 
respectate. în această direcție nu 
există îngăduință și nu pot fi ac
ceptate abaterile. Nu sînt, însă, un 
antrenor, ca să zic așa, intratabil, 
îmi place tineretul, îi cunosc preo
cupările și particin alături de ju
cătorii mei la tot felul de manifes
tări. De fapt, cu toate că am 43 
de ani. am rămas la fel de tînăr 
ca la începutul carierei...

— Ce calitate v-a ajutat mai mult 
în munca de pedagog 7

— Nu este o calitate specifică a- 
cestei munci. Cred că, am fost me
reu dîrz, ambițios. N-am înțeles să 
cedez ușor. în afară de aceasta am 
știut întotdeauna să aleg, din ma
rea masă de juniori, pe cei care 
puteau să ajungă handbaliști. O- 
chiul nu m-a înșelat aproape nicio
dată. Mulți tineri catalogați de alți 
colegi ca fiind lipsiți de perspec
tive, au ajuns în echipa mea ju
cători de valoare.

— Ce va face Universitatea Bucu
rești în toamna aceasta șl în cam
pionatul din primăvara viitoare 7

— Nu-mi plac pronosticurile. Eu 
nu fac pronosticuri și nici In a- 
precierile altora nu prea cred. 
Ceea ce știu sigur, este că îm
preună cu lotul care mi-a rămas, 
căruia i se vor adăuga cîteva ele- 

. mente de perspectivă, voi munci, 
din nou, cu o intensitate maximă. 
De fiecare dată am crezut că nu 
voi reuși. Și totuși am putut să mă 
mențin cu echipa. Ce va fi în vi* 
itor ? Vom vedea...

alti jucători, 
„mina" mea, 
Costache II, 

Gațu,

profesori de edu- 
ingineri. Nu-i în- 
cei 
au

care părăsesc 
studiile termi-

de cazuri ?
De pildă, A-

Călin ANTONESCU

MUREȘUL - ȘCOLARUL BUCUREȘTI 6 7 
ÎN CAMPIONATUL DE POLO

La Oradea s-a desfășurat der- 
by-ul local Crișul — Olimpia pro
gramat în cadrul campionatului 
național de polo (grupa secundă). 
La capătul unui joc interesant, 
Crișul a obținut victoria la scorul 
de 9—5 (2—1. 2—1, 2—2, 3—1).
Ambele formații au depus eforturi 
sporite pentru a-și apăra șansele. 
Poloiștii de la Crișul, mai activi 
în fazele de finalizare a acțiunilor 
ofensive au învins pe merit. Ei au 
înotat continuu și au atacat per
manent poarta apărată foarte bine 
de Biro.

Cele 14 goluri au fost realizate 
5W 3> SÎHtb 2, Racz, Fețier,

Freund și Aiexandrescu de la Cri- 
șul și Frățilă 2, Bartovici 2, Spien- 
gold de la OÎimpia. A condus 
foarte bine Ștefan Simon (Tg. 
Mureș). (I1>IE GHIȘA — coresp. 
județean).

La Tg. Mureș, Școlarul București 
a cîștigat la limită : 7—6 (2—1, 
1—2, 2—2, 2—1) cu Mureșul prin 
punctele realizate de Sorescu 2, 
Răducanu 2, Munteanu, Constanti- 
nescu, Nicolau. Pentru gazde au 
înscris : Sarvadi 2, Kovacs 2, Si
mon, Lukacs. (ION PĂUȘ — co- 
reșj>. jgdețew), .
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LA F. C. PETROLUL

[ START SUB PROMIȚĂTOARE AUSPICII

VARA „TEIUL** SIMȚISE
IA LOCUL AMFITEATRULUI...

Așezat la margine de București, 
pe malul drept al Lacului Tei, Com
plexul cultural-sportiv al studenți
lor din Capitală ia, în timpul verii, 
locul amfiteatrului. Pentru că aici 
nimic nu e uitat. Pe o eventuală 
carte de vizită am scrie cam așa : 
cupolă geodezică pentru spectacole 
și dans, bibliotecă, colecții a 37 de 
publicații, bufet și o bază sportivă 
excelentă, care numără 3 terenuri 
de baschet, 5 de fotbal, 5 de volei, 
două pentru tenis, o pistă de atle
tism de dimensiuni olimpice cu 
sectoare pentru aruncări și sărituri, 
un bazin de înot pentru concurs (de 
50 m). cu opt culoare și două tram
buline și încă unul pentru inițiere, 
7 porticuri complete pentru gimnas
tică, un club nautic cu peste 250 de 
ambarcațiuni sportive și de agre
ment.

...Ieri (minunată zi a fost ieri !), 
la ora prînzului, nu aveai unde a- 
runca un băț de chibrit. Plaja sau 
spațiile verzi erau pline. Și, cum 
unde e tinerețe e și voie bună, glu
mele, cascadele de rîs se aflau la 
ele casă. Pe terenul de fotbal, de 
care se folosesc și rugbyștii Sportu
lui studențesc, se încinseseră... 5

miuțe ! La fel și pe celelalte. Dar 
sportul-rege are și aici un concu
rent puternic. Ați ghicit, desigur, 
tenisul... Nu toată lumea putea juca 
însă în același timp — și vă garan
tăm, erau cîteva sute de amatori 
— așa că mulți „băteau" de zor zi
dul de antrenament. Păcat numai 
că acesta este impropriu, banda de 
asflat din fața sa putînd predispune 
la accidente.

Mesele de ping-pong aveau mare 
căutare. La o bară fixă își încerca 
puterile studenta medicinistă Danie
la Frățilă. Se juca volei, se juca 
baschet. Cine lua o barcă era feri
cit, deși numărul acestora e destul 
de mare. Toate ar fi fost bune, dacă 
și apa era curată...

— Anul trecut a fost terminată 
asanarea Iacului Tei. Insă reziduuri
le din alte ștranduri, curățate mai 
de mult, ajung Ia noi. E o treabă 
foarte complicată îngrijirea apei. 
Facem mereu analize, șalupa înde
părtează dimineața impuritățile, 
dar gîndiți-vă că la noi vin, în zile 
cu soare, circa 10 000 de tineri...

Ne aflăm față în față cu profeso
rul de limba română Ion Ștefănes-

întrecerile de canoe pot atrage 
și fetele! Iată un instantaneu 
surprins de fotoreporterul nostru 
Theo Macarschi la un recent 
concurs de sporturi nautice or
ganizat la Complexul cultural- 
sportiv studențesc de la lacul 

Tei

cu, director de 20 de ani al „Teiu
lui" studențesc.

— Sînt aici de Ia Înființarea sa. 
Este, dacă se poate spune așa, al 
treilea copil al meu — căci mai am 
doi băieți.»

Ieri nu au avut loc competiții or
ganizate. Dar acest fapt nu e carac
teristic. 16 studenți din anul III al 
I.E.F.S. asigură asistența tehnică și 
buna desfășurare a diferitelor în
treceri sportive. Pentru ziua de âzi, 
de exemplu, sînt programate un 
concurs de canotaj și altul de tenis 
de masă. Desigur, cu arbitri și cu... 
premii.

...Vine tot mai multă lume. Pînă 
și cele 22 de alei devin neîncăpă
toare. La sticla de bere nu sînt 
amatori numeroși. Mai lungă e 
așteptarea pentru un loc pe terenul 
de tenis, de exemplu.

Cine spunea că studentului nu-i 
este un foarte bun prieten sportul ? 
Să meargă o dată la „Tei", în a- 
ceastă adevărată oază a tinereții...

Geo RAEȚCHI

Am asistat, vinerea trecută, pe 
stadionul din Ploiești, la unul din 
antrenamentele Petrolului.

Era după amiază, la ora obiș
nuită a meciurilor oficiale, timpul 
răcoros, iar terenul proaspăt repa
rat și bine întreținut, în bune con- 
dițiuni de folosire. într-o parte a 
tribunei centrale, un grup de vreo 
sută de fideli suporteri ai echipei 
ploieștene, veniți probabil direct 
de la serviciu, așteptau eu nerăb
dare apariția jucătorilor discutînd, 
în liniște, despre... fotbal.

La un moment dat, ca la un sem
nai, monomul fotbaliștilor de la 
Petrolul a pătruns în teren, ca în
tr-o duminică de campionat. Nu 
erau însă numai unsprezece, ci 26 
cu toții. Printre aceștia, Ciupitu, 
Dincuțâ, Oprișan, Crîngașu, Gruber, 
Moldovan, Tudorie, Pîrvu. Pe
trescu, Istrătescu, Cuperman frații 
Cotigă, portarul Marinescu. în rest, 
jucători necunoscuți, foarte tineri, 
cei mai mulți dintre ei, pînă mai 
ieri juniori. ,/

Privindu-i, pe toți la un loc și 
pe fiecare în parte, cineva din 
,,tribună" a zis atunci : „Pro
babil că nici un ju. .câtor foar
te cunoscut nu va veni anul ăsta 
la noi". Dar n-a apucat bine 
să continuie, fiindcă replica al
tora a urmat, firesc aproa
pe și prompt i ,.La Petrolul vin 
necunoscuți care, ajung și plea
că, după aceea, consacrați". Fi
gurile suporterilor au pirins să se 
mai însenineze, apoi rumoarea 
provocată de discuție, s-a transfor
mat într-un ropot de aplauze sin
cere și pline de căldură, la apari
ția în teren a antrenorului Gigi 
Dumitrescu, fostul inter stînga al 
Petrolului din epoca sa „de aur".

— Asta-i achiziția noastră cea 
mai de preț, a zis cu voce tare, 
să fie auzit de toți, un om între 
două vîrste.

Antrenorul Gh. Dumitrescu a 
pătruns în mijlocul glrupului de

jucători, așezați pe gazonul verde 
și a rămas locului un moment, ca 
și cînd ai- fi făcut apelul. Așadar, 
lipseau de la pregătire, nemotivat, 
I. Constantin, Cozarek și Mierluț. 
Erau în schimb, peste efectiv, N. 
lonescu — prezent la antrenamen
tul de adio, cu fosta sa echipă — 
și Mocanu, revenit acasă pentru o 
scurtă vacanță.

Cîteva minute mai tîrziu a în
ceput și antrenamentul. Era de 
fapt cel de al doilea antrenament 
al zilei și cel de al patrulea de la 
începutul pregătirilor.

... O încălzire destul de tare, de 
aproape 20 de minute — cu multe 
alergări, sărituri, rostogoliri și 
sprinturi — la capătul căreia me
dicul echipei, dr. Cfistea, înscrie 
într-o fișă specială, media pulsu
lui jucătorilo-r : 128. Se intră apoi 
în partea fundamentală a antre
namentului, cu un conținut tehnico- 
tactic. Toate execuțiile se fac din 
mișcare. Exercițiile au un carac
ter complex-preluare, conducere, 
pasă. Se insistă asupra corectitu
dinii mișcării, a preciziei și vitezei 
de execuție. Numărul repetărilor 
pare infinit, dar — curios lucru 
— jucătorii nu acuză oboseala și 
nu sînt plictisiți. Pulsul se ridică 
spre 160, atingînd după 50 de mi
nute de la începutul antrenamen
tului. vîrful maxim. Execuțiile 
continuă după aceea cu intensitate 
treptat scăzută, dar într-o mai 
mare varietate de exprimare a 
mijloacelor de instruire.

în tribuna centrală a stadionu
lui numărul spectactorilor s-a du
blat. Minutele de pregătire au de
pășit durata regulamentară a unui 
meci. Chipurile jucătorilor își păs
trează — totuși — prospețimea. 
Spectatorul anonim, între două 
vîrste, este și el mai mult decît. 
satisfăcut, afirmînd — tot cu voce 
tare — că de mult n-a mai Văzut 
un asemenea antrenament la Pe
trolul.

Mihai IONESCU

ÎM VÎRFUL COLINEI...
I

Poiana Brașovului. Urcăm serpentina de asfalt care duce la vila 
Camelia, unde sînt .tricolorii". Pe micul platou din fața vilei, 
de unde s-ar putea vedea întreaga Poiană — dacă n-ar fi brazii 

— e liniște. Autobuzul cu fanioane braziliene și cocarde italienești aș
teaptă cu ușile deschise. Pe balustradele de lemn ars ale cabanei se 
usucă tricouri galbene.

Apare Radu Nunweiller, cu veșnicul său zimbet. II urmează Haidu. 
E vesel și el, deși îl văd încadrat de Marcu și Țarălungă, care l-au 
bombardat cu frișca în nocturna de iunie... lată-l și pe Dinu. E nebăr
bierit de multișor. Dumitroche — la fel. „Ce faci, Florică ?" „Muncesc. 
Coborim in Brașov, pe stadionul cel mare, pentru secondo tempo. Dimi
neața am tras tare, in Poiană. Belea mare. Nea Tinel a fost la filmul 
„Colina" și a spus că n-a văzut de cind e el un exercițiu mai bun pen
tru fotbaliști". Urcăm în mașină. Tricolorii își cunosc locurile. Le caută... 
Troi poartă ochelari de soare. „De ce, Troiuie ?" Parcea, maseurul, îmi 
explică ceva ir legătură cu o fotofobie. Deleanu ride : „Ochelarii sînt 
tare bineveniți cind terenul e la o șută de metri de Șura Dacilor și la 
două sute de Coliba Haiducilor".

Stadionul. Gazon impecabil. „Tricolorii" se aruncă pe iarbă, ca in 
apă, peste mingile aruncate din plasă. A început secondo tempo. Exer
ciții în trei, cu om de intercepție la mijloc. în triunghiul Dobrin — Dumi
tru — Țarălungă mingea se transformă repede într-un ghem, iar De
leanu devine, vrind-nevrind, pisică. Ritmul crește. Valentin Stănescu bate 
tactul, crescendo, cu palmele. Cosmoc ațîță „pisicile". Jocul e torențial. 
Plonjoanele pisicilor, mingea care zboară râsucindu-și domino-urile, stri
gătele antrenorilor și aplauzele celor cîțiva spectatori ocazionali suge
rează o scenă de balet electronic, greu de urmărit.

Cîteva minute de pauză. Jucătorii își adună respirația, bâtînd ner
vos cu mingile de pămint. Acum incepe jocul cel mare, adevărata față 
a Colinei. 9—9, cu pase dintr-o bucată. Orice atingere în plus trece 
mingea în tabăra adversă. Jocul e bizar. Toți dansează în jyrul mingii, 
pentru a intra în poziția atingerii unice. Baletul e acum mecanic. Efor
tul e triplu. Invenția mi se pare diabolică. Echipa în treninguri e avan
tajată : jucătorii își pot șterge fruntea cu mîneca. După un sfert de oră, 
ritmul devine imposibil. Valentin Stănescu anunță trecerea la repriza 
cu două atingeri. Jocul se încinge din nou. Maeștrii fentei sînt dominați. 
Dobrin și Dumitrache sînt acum în inferioritate. La 5—5 se anunță ulti
mul gol. „Tricolorii" au ajuns in vîrful Colinei... Fluier final. Oastea răvă
șită a lui Valentin se îndreaptă anevoie spre vestiare. Ultimul e Dinu. 
Părul îi e ud, ca după baie. Se apropie de Valentin : „Ai chef, nea 
Tinele ?" Antrenorul ii ia mingea și reintră pe gazon. O aruncă in sus. 
Dinu sare, lovind cu capul. Tncă o dată. Și încă o dată. Seria e de 
zece. Urmează plonjoanele. Saltul rîndunicii. Altă serie de zece. Cei doi 
se mișcă pe tot terenul. Urmează seria intercepției cu latul, din plon
jon, în fața unei porți imaginare, părăsită de portar. Cînd totul pare 
încheiat, Dinu ii cere antrenorului citeva șuturi la poartă pentru a le 
respinge cu capul. Valentin nu mai admite nimic : „Gata, Cornele, 
ajunge !" Dinu se supune. Urcă, frînt, panta de beton, spre vestiarul 
frumosului stadion brașovean. Valentin Stănescu rămîne, admirativ, 
cu mingea în brațe...

Ioan CHIRILA

IN ORAȘUL BRAD

j Popas la hotarul dintre două ediții de campionat (I)

I PREGĂTIREA FIZICĂ POATE

activități 1 
sportive 
de masă

COMPLEX SPORTIV AMENAJAT, I 
APROAPE TOTAL, PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ I
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ÎMBUNĂTĂȚITĂ
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„SPORT

• ■■ Iiwi >1 » ■ w a z SÎ-,
Dezvoltarea bazei materiale a 

sportului preocupă, cum este firesc, 
toate organele și organizațiile că
rora le revin sarcini în această 
privință, reieșite din Hotărîrea

Șl ETICĂ"
această titulatură s-a des-Sub 

fășurat, în sala clubului ARO din 
Cîmpulung Muscel, acțiunea orga
nizată de asociația sportivă a în
treprinderii. Profesorul Alexandru 
Duță a expus în deschidere un 
interesant material avînd ca 
temă „Locul pe care-1 ocupă spor
tivii orașului Cîmpulung-Muscel 
în sportul românesc". La rîndul ei, 
profesoara Olimpia Cataramă, 
participantă în delegația țării 
noastre la Olimpiadele de la Tokio 
și Mexic, precum și aruncătoarea 
de greutate Valentina Cioltan, s-au 
referit. în cuvîntul lor, la munca 
serioasă ce au trebuit s-o depună 
pentru a ajunge în vîrful pirami
dei sportului românesc. Au mai 
participat ca invitați Aurel Si
mian, multiplu campion național 
de box și antrenorii Cristian Pa- 
naitescu (box) și Junii Dragan 
(atletism).

Discuțiile și întrebările ce au 
urmat au scos pregnant în evi-m

n

dentă interesul pentru activitatea 
neobosită a acestor sportivi, do
rința tinerilor, care abia acum urcă 
spre performanță, de a munci per
severent, de a fi exemple demne 
de urmat la locul lor de muncă, 
singurele modalități de a deveni , 
sportiva buni, printre cei mai 
buni.

prof. DFCEBAL RADULESCU

Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. Tinerii 
și vîrstnicii, toți oamenii muncii 
din Brad, județul Hunedoara, au 
pus umărul pentru ca în orașul lor 
să se amenajeze un complex spor
tiv corespunzător nevoilor. Cu aju
torul material al U.G.S.R. și al 
Uniunii sindicatelor din industria 
minieră, cu munca voluntară con
cretizată în mii de ore, s-a reușit 
ca la Brad complexul sportiv să 
devină o realitate. La construirea 
acestui edificiu au contribuit 29 de 
întreprinderi și instituții, însumînd 
un număr total de peste 2 500 
salariati și elevi.

AUREL JURCA
— corespondent al ziarului 

.Drumul Socialismului" pentru 
orașul Brad

• Multe echipe corigente Ia capitolul „capacitate de efort"
• Angajamentul fizic, evitat de majoritatea jucătorilor
• Actuala perioadă pregătitoare, prilej de autodepășire

de

SPORTIVI FRUNTAȘI, MUNCITORI
DE NĂDEJDE

Uzin 
Mare

stâiom 
spunea

LA I. E. F. S

CONCURSUL CANDIDAȚILOR“ CONTINUĂ
CU ACEEAȘI INTENSITATE

I 
I

La I.E-F.S-, concursurile can- 
didaților în probele practice ale 
examenului de admitere conti
nuă... Emoțiile sînt atotstăpini- 
toare dar tactul pedagogic și pri
ceperea cadrelor didactice le ate
nuează influența nefavorabilă 
asupra performanțelor. Simbătă 
am urmărit, pe stadionul Repu
blicii, disputele atleților. „Con
curența* (echipați cu ultimele 
noutăți în materie!) s-au întrecut, 
fără menajamente, în proba de 
viteză (50 m), decasalt și arunca
rea greutății, precum și a.r. epui
zanta alergare pe distanța de 
1 500 m.

Pregătirea anterioară și-a spus 
cuvîntul. Cei care au avut tan
gență cu mișcarea, cu exercițiul 
fizic, în general, s-au prezentat 
bine. Specialiștii într-o anumită 
probă au reali :at performanțe de 
aplaudat, dar — trebuie să spu
nem — că am văzut și mulți, 
poate prea mulți candidați, care 
au comis o greșeală cînd au op
tat pentru I.E.F.S., deoarece este 
inadmisibil ca un viitor student 
în această specialitate să nu fie 
capabil să străbată 50 m sub 8 
secunde.

Trierea este severă. Cei hără
ziți să fie antrenori, profesori de 
educație fizică, se 
pe acum, dacă au chemare 
această dificilă și 
grea profesiune.

Performanțele realizate 
în multe cazuri, excelente, 
văzut candidați care au obținut

vede, încă de 
spre 

dedeosebit

sînt. 
Am

Ia decasalt peste 34 de metri, 
alergători pe 50 m cu 5,5 sec., 
aruncători de 13—13 m. la greu
tate fără a ~ 
bele respective. „Clo-ul* 
cursului, .pentru fiecare 
este, însă, alergarea pe 
Simbătă temperatura a 
celentâ și candidați» au 
din plin de aceasta, realizînd re
corduri personale meritorii. To
tuși semifondul este proba cea 
mai grea. După terminarea ei 
fiecare candidat privește rugător 
spre cer și mulțumește, 
cui, că s-a terminat.

„Arbitrii* sînt. parcă, 
genți chiar decît la o 
internațională. Fiecare 
atent să nu greșească cu nimic, 
fiindcă — așa cum spuneau conf. 
univ. Dumitru Alexandrescu și 
lectorul Sorin Drăghiță: „în a- 
ceastă întrecere se hotărăște vii
torul unui tînăr. Avem obligația 
morală de a veghea cu mare a- 
tenție ca fiecare să fie notat 
pentru exact atît cît a realizat și 
cei care sînt mai buni, mai bine 
pregătiți să-și ocupe pe merit 
un loc pe băncile institutului".

Lectorii Elena Plocon, Marin 
Tănăsescu și Ion Sabău, împreu
nă cu asistenții Maria Iliuță și 
Gheorghe Rugină și-au adus și 
de această dată contribuția ma
joră la buna desfășurare a con
cursului de admitere la I.E.F.S...

fi specialiști în pro- 
:ire. „Clo-ul-* con- 

«rupA 
1503 m. 
fost ex- 
profitat

cine știe

mai exi- 
intrecere 

este

dintre sportivii cu care 
.măgurile haj-nărene, car 
i-ibijcane se pot minări, 
:ați fc. concursurile or- 
dm. (bina dintre ace*~ 

os: luptă terii Iosif Ko-otn șj 
Lilaki. boxerul I. Mibalcic 

activitatea, sportivă ăe la 
n Baia Mare nu se oprește 
operirea* doar a aeestbr e»e- 
e sebit de înzestrate. Condu- 
oei’țieî sportive, avînd șpri- 

1 permanent al comitetului de 
id, depune eforturi — Încununate 
succes — pentru ca majoritatea 

să^ariațuor aă practice mișcarea, e- 
x-;r::p;e fizice. De la începutul anu
lui și pini acum, de exemplu, peste 
5*0 ide tineri au participat Ia între
ceri de tenis de masă, handbal, fot
bal. șah etc-

Deși ne aflăm In plină caniculă, nu 
putem să nu amintim In acest scurt 
biianț de activitatea.» schicriior de la 
uzina din Baia Mare. Ștefan Sebeli 
și fiul său Ștefan, losif Bencic și 
Tiberiu Horvath, sînt numai cițiv’a 
dintre sportivii care în concursurile 
de schi organizate săptămlnal ta pe
rioada de iarnă se evidențiază prin 
performanțele obținute, făcînd o 
bună propagandă acestei discipline.

Cu ocazia „Zilei Constructorilor de 
mașini", despre tcți acești oameni s-a 
vorbit cu stimă în Uzina de utilaj 
minier, cei mai mulți dintre salariați 
dorind să le urmeze exemplul. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît fie
care dintre ei este un exemplu și Ia 
lecui său de muncă.

R- C. POP — corespondent

O FRUMOASĂ
DEMONSTRAȚIE 

SPORTIVA

Paul IOVAN

Consiliul orășenesc pentru edu
cație fizică și sport din Sf. Gheor
ghe a organizat o mare demonstra
ție sportivă în noua și frumoasa 
sală dată, recent, în folosință în 
localitate. Și-au dat concursul spor
tivii echipelor divizionare A, B și 
C din localitate. Manifestarea a 
început cu defilarea a peste 800 
de sportivi, după care au avut loc 
reprize de gimnastică acrobatică și 
modernă, demonstrații de lupte li
bere, handbal și b’schet.

Gh, BRIOTA 3» coresp.

I
I

I

Este bine cunoscut faptul că fără 
un ’potențial fizic ridicat, pe fondul 
căruia să se poată lucra și pentru 
îmbunătățirea celorlalți factori ai an
trenamentului : tehnic, tactic, moral- 
volitlv, randamentul unei echipe nu 
se poate situa la un nivel superior. 
Pornind de la acest adevăr, să vedem 
cum au reușit antrenorii celor 16 for
mații de Divizia A să-și pregătească 
jucătorii în vederea menținerii unei 
capacități de efort corespunzătoare, 
pe întreaga durată a campionatul di 
și, mai ales. In raport cu solicitările 
intens repetate din finalul sezonului.

Mai tatii o scurtă trecere In revistă 
a modului ta care echipele primului 
eșalon divizionar s-au comportat, din 
acest punct de vedere, al pregătiri! 
fizice, și îndeosebi pe planul capaci
tății de rezistență compettționaîă de-a 
lungul celor 30 de etape.

O primă categorie o constituie for
mațiile situate ta general în partea 
superioară a clasamentului : Dinamo. 
Universitatea Craiova. F.C. Argeș. 
S.C. Bacău. C.F.R. Cluj si Steagul 
roșu, care, cu mici excepții, pe par- 
cursul întrecerii, au avut o evoluție, 
ta general, constant buză. Mențiuni 
speciale pe-.tru Universitatea Crsio- 
va și F.C. Argeș, situate pe o curbă 
ascendentă in returul campionatului, 
grație căreia au ocupat, ta final, 
locuri pe podiumul laureaților. Cea 
de a doua eategerie o formează a- 
ceie echipe care au urmat o linie cu 
multiple sinuozități, cu căderi bruște, 
ș. pe alo»tui, cu reveniri surprinză
toare. Asa a fost cazul echipelor 
Steaua. F>rnl. U.TJU Fiul. C.SAI. 
Reșița.

Sportul studențesc se Încadrează 
într-o categorie aparte pentru reve
nirea din retur, puternic contrastantă 
cu comportarea din prima parte a 
campionatului.

In sSrșit, in ultima grupă putem 
înscrie echipele cu o capacitate de 
efort sub cerințele nivelului de per
formanță civizionar A. Așa cum au 
fost, de pildă, echipele Rapid. A.S.A.. 
Petrolul și „U“ Cluj. Reține atenția, 
îndeosebi. Petrolul (locul 3 în tur), a- 
junsă, ta final, pe locul 10. De ase
menea, „U* Cluj care nu si-a găsit 
cadența, manifesttad carențe de or
din fizic pe Întreaga durată a cam
pionatului.

In ansamblu, privită problema — 
după cum a reieșit și din analiza Co
legiului central al antrenorilor, fă
cută cu prilejul recentei consfătuiri 
a antrenorilor de Divizia A — s-a 
constatat că echipele divizionare A 
nu sînt capabile de un efort susținut 
pe întreaga durată a jocului. Apoi, 
capacitatea de efort în regim de vi
teză, mai ales în cazul solicitărilor 
intens repetate, s-a aflat la un nivel 
staționar. Desele pauze făcute de unii 
dintre jucători în timpul meciurilor 
demonstrează neoutința acestora de a 
face față eforturilor susținute. Apor
tul fizic al jucătorilor a fost de cele 
mai multe ori repartizat neuniform. 
Angajamentul fizic total a ieșit în 
evidență foarte rar, și mai pregnant 
la începutul partidelor, timp de 20—30 
de minute, sau numai atunci cînd

Un aprig duel pentru 
minge purtat de M. 
Stelian (Rapid) și An- 
ghelini (Steagul roșu). 
O dovadă că se pot re
aliza faze interesante șl 
atractive atunci cînd 
jucătorii se angajează 
cu toate forțele și con
vingerea.

Foto: Paul HO MOȘ AN

echipe era condusă (Rapid, Farul, 
Ji’-ii, A.S.A.). Aceasta demonstrează 
că există suficiente resurse dar car« 
nu sînt valorificate pe toată distanța 
desfășurării jocului, ta concluzie, ca
pacitatea de efort s-a situat sub ce
rințe în privința rezistentei pe par
cursul unui joc ca și pe toată întin
derea sezonului competițional. Apre
cierile nu ating, in ansamblu, califi
cativul mulțumitor intrucît nivelul
capacității de efort a jucătorilor in
timpul celor SO de minute, a fost in
ferior unor cerințe ce definesc per
formanța actuală. La o mare parte 
dintre echipe, cum a fost cazul la Pe
trolul, Steaua sau „U“ Cluj au apă
rat frecvent perioade prelungite de 
cădere fizică, de așa-zise crize de 
efort, plasate nu atît în finalul în- 
tilnirilor — ceea ce ar părea, în* 
tr-un fel, explicabil — ci, cu precă
dere, la mijlocul reprizelor, adică 
tocmai atunci cînd ar trebui să fi 
existat obligatoriu un vîrf de mani
festare a potențialului individual și, 
implicit, colectiv. Făcînd o compara
ție cu campionatul precedent, se 
poate spune că încărcătura mare a 
solicitărilor, ca și programul meciu
rilor bisăptămînale din anumite pe
rioade, au scos în evidență faptul că 
rezistenta de competiție este In ușor 
progres și, deci, există resurse sl po
sibilități certe de adaptare, sub acest 
aspect, la cerințele actuale ale fotba
lului pe plan internațional.

Față de toate aceste constatări și 
considerații se impune o deosebită 
grijă și preocupare pentru acest fac
tor de bază al antrenamentului. Ac
tuala etapă de pregătire în care ne 
găsim, constituie un foarte bun prilej 
pentru ca antrenorii divizionari — 
ținînd seama de perioada relativ 
scurtă de odihnă a jucătorilor — 
să-și arate măiestria profesională, 
prin aplicarea celor mai corespunză
toare metode de instruire, pentru 
a-și aduce subiecții, la început, la 
indici fizici normali, apoi, în preaj
ma începerii campionatului, la cei 
mai înalți indici ai formei sportive. 
Pentru obținerea unor acumulări fi- 
fice optime, sînt demne de luat în 
seamă următoarele recomandări :

a) FIECARE ȘEDINȚA DE LUCRU 
SA AIBA UN TIMP AFECTAT PRE-

GATIRII FIZICE. Este de preferat să 
se execute, combinat, fizic-tehnic, 
prin exerciții cu mingea pentru sti
mularea jucătorilor, dar nu static,

b) ÎN CADRUL CICLULUI SAP- 
TAMÎNAL DE INSTRUIRE, UNA 
DIN ZILE SA FIE FOLOSITA PEN
TRU ANTRENAMENTUL PUR 
PREGĂTIRE FIZICA.

c) INDIVIDUALIZAREA. Se
DE

... _ va
lucra diferențiat, pe grupe de jucă
tori, ținîndu-se seama de solicitările 
fiecăruia In sezonul trecut. In cola
borare cu medicul se vor urmări pe
riodic, indicii fiziologici.

d) VIAȚA SORTIVA. Recuperarea 
organismului, odihna după orele de 
program va trebui sâ fie preocuparea 
majoră a fiecărui jucător.

e) CREȘTEREA PROGRESIVA A 
DURATEI ȘI INTENSITĂȚII AN
TRENAMENTELOR. In scopul ridică
rii și menținerii potențialului tizip 
la indici calitativ superiori.

In închiere, nu trebuie uitat faptul 
că de modul în care se efectuează 
instruirea în această perioadă, de ca
litatea și nivelul orelor de antrena
ment, de conștiinciozitatea jucătorilor, 
va depinde comportarea, în sezonul de 
toamnă a divizionarelor A, în gene
ral, și în special, a echipelor de 
club angajate în cupele europene, ea 
și aceea a lotului reprezentativ.

Gheorghe NERTEA

PE SCURT © PE SCURT » PE SCURT
ȘTEFAN COIDUM,

ANTRENOR LA F. C. ARGEȘ

F. C. Argeș ne-a informat că. 
în urma ședinței Biroului clubului, 
din ziua de 14 iulie, s-a hotărît ca 
anrenorul Șefan Coidum să preia 
conducerea tehnică a primei for
mații. Antrenorul Florin Halagian 
va rămîne în continuare în corpul 
tehnic al clubului. Fotbaliștii pi- 
teșteni au efectuat în ziua de 14 
iulie prima ședință de pregătire 
sub conducerea noului antrenor.

competiția va fi întreruptă pînă 
la data de 27 august.

CONSFĂTUIREA ANTRENO
RILOR DIVIZIONARELOR B

PRONOSPORT

TRACTORUL BRAȘOV — 
11 OCTOMBRIE PRILEP 

(IUGOSLAVIA) 3—1 (1—1)

In continuarea turneului pe care 
îl face în țara noastră, echipa iu
goslavă 11 Octombrie Prilep a ju
cat, sîmbătă, la Brașov cu proas
păta " _
4 000 
meci 
bună 
cu scorul de 3—1 (1—1). Golurile 
au fost marcate de Clieresteș (2) 
și Romanov, pentru Tractorul, res
pectiv Daniei pentru oaspeți. 
Gruia — coresp. județean).

„CUPA ZIARELOR"

divizionară B, Tractorul. Cei 
de spectatori au urmărit un 
interesant, cîștigat, după o 
evoluție, de formația locală.

(C.

Așa arată o variantă cu 13 rezul Timișoara 1
tate exacte la concursul Pronosport, 8. U. M. Timișoara ■— Unirea
etapa din 15 iulie 1973. Tomnatic 1

1. Electronica Obor — Unirea 9. Vagonul Arad — Gloria Arad 1
Tricolor 1 10. Carpați Sinaia — Victoria

2. Sirena Buc. — Dinamo Obor 2 Florești X
3. Voința Buc. — Laromet Buc. 2 11. Poiana Cîmpina —- Prahova
4. Granitul B-dag — Cimentul Ploiești 1

Medgidia 1 12. Fores ta Fălticeni
5 I.M.U. Medgidia — Marina Danubiana Roman X

Mangalia X 13. Victoria Roman —■ Minerul
6. Portul C-ța — Electrica C-ța 1 Gura Humorului X
7. Furnirul Deta rr Electromotor ,4 Fond de premii j 136,457 lei.

Etapa a cincea a „Cupei ziare
lor1* programează astăzi următoa
rele partide: pe stadionul Voința 
relor" programează astăzi urmțql 
rele partide : pe stadionul Voința, 
ora 16,15 : Scinteia — Combinata 
Flacăra, România liberă; ora 17.30: 
Sportul — Elore; pe stadionul 
C.P.B., ora 16,15 : Nener Weg — 
Combinata Satul socialist, Infor
mația Bucureștiului; ora 17,30 : 
Agerpres — Munca.

După disputarea apșșțor

Astăzi, de la ora 9, va avea loc, In sala 
de la Complexul sportiv „23 august", 
consfătuirea antrenorilor care activează 
pe lingă echipele dlvizonare B. Cu acest 
prilej, se va efectua o analiză a campio
natului trecut, urmind ca reprezentanții 
forului de specialitate să facă unele re
comandări eu privire la măsurile ce se 
impun în- legătură ca participarea la 
noul sezon competlțional.

OLIMPIA ORADEA 
ÎNCEPE ASTĂZI PREGĂTIRILE
Antrenorul echipei Olimpia Oradea^ 

Camil Schertz, și-a convocat elevii pentru 
începerea pregătirilor, astăzi, pe stadio
nul Tineretului din localitate.

Din vechiul lot vor absenta Lcmac și 
Hădărean, care au primit dezlegare pen
tru F.C. Bihor, precum și Benczik și 
Molnar, care vor activa la Gloria Bistri
ța. Au fost promovați, în schimb, ju
niorii Jiroș, Feche, Mureșan și Roja. 
Olimpia Oradea are programate o serie 
de meciuri amicale, dintre care unul 
cu divizionara A „U** Cluj, la Oradea, 
în ziua de 28 iulie. (Iile Ghișa — coresp. 
județean).

VEȘTI DE LA GALAJI
Două dintre divizonarele B din Galați, 

Oțelul și C.S.U., au început pregătirile: 
Oțelul la' 9 iulie, iar formația studen-' 
țească la 12 iulie. La ambele echipe, se 
observă preocuparea conducerilor teh
nice de a întineri loturile. Astfel, Oțe
lul a promovat șase juniori, iar C.S U., 
cinci.

Studenții vor pișcă la Bușteni, unde 
vor rămlne pînă la 5 august, urmînd a 
susține cîteva tntllnlrl cu Tractorul și 
Carpați Brașov. Pentru Oțelul, terenul 
ridică o mare problemă. Pentru antre
nament, s-a ales. In lipsă de ceva mal 
bun, terenul Gloria, care se prezintă In 
condiții total necorespunzătoare, iar 
pentru jocurile oficiale s-a ajuns la o 
înțelegere cu clubul universitar. Echipa 
marelui combinat siderurgic gălățean va 
efectua un stagiu de pregătire Intr-o 
stațiune montană, ta perioada 19—31 lu« 
lie, (Ț, Slrt.opo) = cpresp. județean),



A LUAT SFÎRȘIT BALCANIADA DE TENIS

ECHIPELE ROMÂNIEI AU CIȘTIGAT 
TITLURILE ÎN AMBELE ÎNTRECERI

• in ultima zi: România — Grecia (masculin): 2-1 • Echipa feminină, victorioai

cu 3-0 tn fața reprezentativei Bulgariei.

SOFIA, 15 (prin telefon de la 
corespondentul nostru).
în capitala Bulgariei au luat 
sfîrșit întrecerile celei de a 
XlV-a ediții a Balcaniadei de 
tenis. Pentru echipele masculină și 
feminină ale României, ea a În
semnat un dublu succes, ambele 
intrînd în posesia titlurilor de cam
pioane balcanice.

Duminică dimineață a continuat 
partida de dublu (întreruptă sîm-

rea șl iarăși jucătorii iugoslavi ega
lează i 4—4. Tenismanii români 
fac acum un efort, și își adjudecă 
setul cu 6—4, cîștigîndu-1 și pe al 
treilea cu 6—3. Rezultat final i Ro
mânia — Iugoslavia : 2—1

După amiază, tribunele terenului 
central au fost pline de spectatorii 
dornici să vadă primul meci al în- 
tîlnirii masculine România — Gre
cia ; Sântei — Kalogeropoulos. E- 
rau singurii jucători care nu su
feriseră nici o înfrîngere în parti
dele de simplu ale acestei ediții a 
Balcaniadei. Intîlnirea a satisfăcut 
doar parțial. Sântei a evoluat ceva 
mai slab, decîț în jocurile anterioa
re, datorită și oboselii acumulată 
în partida de dublu. După ce în 
primul set fiecare jucător reușește 
cîte un break, tabela arată egali
tate pînă la 4—4. Kalogeropoulos 
își fructifică, în continuare, servi
ciul, apoi cîștigă și pe serviciul lui 
Sântei, încheind cu 6—4 în favoarea 
sa primul set. Setul al doilea a 
fost dominat tot de Kalogeropoulos, 
care și-l adjudecă cu 6—1, cîști- 
gîndu-l și pe al treilea cu 7—5. Deci 
Kalogeropoulos — Sântei : 6—4. 
6—1. 7—5.

In meciul al doilea de simplu 
s-au întîlnit Hărădău și Karama- 
ghiolos. Tenismanul român a ciș- 
tigat cu 6—3, 6—0, 6—0, folosind cu 
mult succes serviciile puternice și 
retururile bine plasate. La dublu,

Sântei, V. Marcu — Kalogeropou
los, Karamaghiolos i 6—3. 6—4, 
4—6. 6—4. Astfel, întîlnirea dintre 
România — Grecia (masculin) a 
luat sfîrșit cu scorul de 2—1 în 
favoarea jucătorilor români.

La feminin. (România — Bulga
ria) Iudith Gohn cîștigă primul set 
la Radkova : 6—4, îl cedează pe ur
mătorul : 4—6 și îl cîștigă pe cel 
decisiv cu 8—6. Virginia Ruzici a 
ciștigat net, cu 6—0. 6—0 întîlnirea 
cu Diana Moskova. ceea ce ne scu
tește de orice comentariu. La du
blu : Ruzici, Balaj — Radkova. 
Moskova : 6—3. 3—6, 6—2. Așa
dar România — Bulgaria : 3—0.

Celelalte rezultate : Bulgaria — 
Iugoslavia (masculin) 3—0 : Ghe- 
nov — Friscici 6—2, 6—3. 6—2 ; B. 
Pampoulov — Savici 6—2, 6—3, 
7—5 ; la dublu M. Pampoulov, B. 
Pampoulov — Friscici, Savici 6—2,
6— 2. 6—0. Iugoslavia — Turcia 
(feminin) : 2—1. Urek — Kocak
7— 5, 6—2 : Șuput — Feldman 5—7, 
4—6 ; la dublu Urek, Pojeg — Ko
cak. Feldman 6—3, 6—4.

Clasamente finale : masculin 1. 
ROMÂNIA 4 v, 2. Bulgaria 3 v. 3. 
Grecia 2 v, 4. Iugoslavia 1- v, 5. 
Turcia 0 v. ; feminin : 1. ROMÂ
NIA 4 v, 2. Bulgaria 3 v, 3, Iugo
slavia 2 v. 4. Grecia 1 v, 5. Tur
cia 0 v.

TOMA HRISTOV

lon Sântei a fost primul echipier 
al României la Balcaniada de tenis 
de la Sofia.

bătă din cauza întunericului) din
tre Sântei. V, Marcu (România) și 
Friscici, Savici (Iugoslavia). Primul 
set. fusese ciștigat de jucătorii ro
mâni cu 6—I. După reluare (în se
tul al doilea), de la 3—1 pentru 
.Sântei, Marcu, adversarii egalează i 
3—3, din nou românii iau conduce-

DE IERI, TENISMENII NEO ZEELANDEZI 
SE ANTRENEAZĂ LA „PROGRESUL"!

(Urmare din pag. 1)

pluri de încălzire. Remarcăm re
pertoriul bogat de lovituri al Ini 
Brian Fairlie, ca și voleurile incisive 
ale lui Onny Parun. în general, am 
rămas cu impresia că avem în fa
ță jucători de valoare, în nota fide-

POLOIȘTII ROMÂNI
ȘIRUL MARILOR

REÎNNOADÂ
VICTORII:

(Urmare din pag. I)

Se sigură la o acțiune a lui V.
us. Sînt eliminați Popescu si Bod

nar, apoi maghiarul Balla. Avanta
jul va fi concretizat abia în ulti
ma secundă a reprizei, cînd Cornel 
Kusu execută un corner înalt, iar 
Viorel Rus se înaltă impetuos pes
te adversarul direct și obține ega- 
larea : 1—1.

Repriza secundă este și mai ani
mată : Huber se remarcă la un 
sut al Iul Bodnar, dar nu poate 
face nimic la volă-ul lui Konrad III 
într-un moment cînd C. Rusu era 
eliminat. Românii continuă să ata
ce cu multă variație. Nastasiu frece 
fn centru, îl păcălește pe Bodnar 
și cu o execuție tehnică de toată 
frumusețea (șurub), ridică tribuna 
fn picioare : 2—2. Bucurie de scurtă 
durată deoarece tot Bodnar — cînd 
Zamfirescu era eliminat — aduce 
pentru ultima oară conducerea e- 
chipei sale : 3—2. Au urmat mo
mente de mare tensiune. După ce 
Nastasiu a transformat un penalty 
(3—3), o nouă eliminare a lui Scher- 
wan aduce echipa maghiară în fața 
zonei noastre. Românii se apără însă 
decis. Popescu interceptează și por
nește pe contraatac, acțiunea în- 
cheindu-se cu o boltă frumoasă a 
lui C. Rusu: 4—3 în inferioritate 
numerică. Furtună de aplauze pen
tru evoluția reprezentanților noștri 
care încen să-și Impună punctul de 
vedere. Elanul lor avea să fie sto
pat însă de prea severul arbitru 
Nikola, Exerov (Bulgaria), care a 
dictat a 5-a eliminare fPonescu), îm
potriva echipei române, în timp ce 
greșeli asemănătoare ale adversari
lor erau sancționate cu faulturi sim
ple de joc. Urmarea ? 4—4 prin go
lii’ lui Balls (tot din s.n.l.

Meciul se încinge serios în repri
za a treia Oaspeții devin nervoși 
văzînd că încercările lor se opresc 
cu regularitate în fața unei apă

rări mobile si foarte atente. Este 
eliminat Sarosi, apoi Zamfirescu și 
Csapo. Balla zguduie bara cu un 
șut de la 5 metri și scorul râmîne 
neschimbat. Tensiunea crește $i 
urmează eliminarea lui Farago. De 
această dată, românii nu-și mai iro
sesc șansa și D. Popescu înscrie din 
apropiere : 5—4. Apoi un nou mo
ment de suspens. Zamfirescu. eli
minat pentru a 3-a oară, părăsește 
definitiv piscina și echipa noastră 
rămîne fără un fundaș de bază. 
Dar zeița Fortuna ne zimbește. Hu
ber intervine admirabil și anulează 
situația de superioritate adversă.

Ultimul .sfert". Emoțiile încep 
să crească : sîntem doar la un pas 
de victorie. Și Bodnar este elimi
nat a 3-a oară. Scherwan șutează 
în bară, apoi ratează Lazăr. Ur
mează ura alt șir de exnulzări din 
apă: Nastasiu, Sarosi, Rus, Scher- 
wan (a 3-a) și JKasas. Sîntem din 
nou în inferioritate și maghiarii 
joacă ultima carte. Tribuna a amu
țit parcă urmărind disputa aprigă 
din piscină. A Intervenit însă in
tercepția salvatoare a lui Radu 
Lazăr, cursa sa vijelioasă și pen
tru a 6-a oară Molnar a scos min
gea din plasă. Zarurile erau arun
catei Echipa României putea cîștigă 
cu 6—4, dacă CI. Rusu nu comi
tea o gafă inadmisibilă în ultimul 
minut, înlesnind adversarilor o ac
țiune încheiată cu golul Iui Wies
ner.

Bucuria victoriei este de nede- 
scris la bazinul Dinamo. Echipa 
României (Huber — Zamfirescu, 
Nastasiu, C. Rusu, D. Popescu, La
zăr, V. Rus. Sherwan, Slăvei. CI. 
Rusu și Frățilă) realizează unul din 
cele mai frumoase succese, pentru 
care merită toate felicitările.

în celelalte partide ale zilei : 
Olanda — România juniori 10—2 
(2—1, 3—0, 4—0, 1—1) și Spania — 
Polonia 7—6 (2—1, 3—1. 1—2. 1—2).

lă a cărții lor de vizită, pe care 
sînt înscrise cîteva performanțe 
deosebite, culese în ultimele lor 
evoluții.

Brian Fairlie are două sezoane 
pline în circuitul profesionist 
W.C.T.. Onny Parun a fost finalist 
la Melbourne în primul mare tur
neu al anului, iar tinărul Jeff Simp
son (21 de ani) a jucat chiar vineri 
semifinala la Newport, cedind da 
puțin australianului Giltinan, dună 
ce eliminase pe compatriotul aces
tuia, redutabilul J. Cooper.

Cu Fairlie schimbăm cîteva cu
vinte. imediat după antrenament. 
Subiectul discuției nu putea fi decît 
recenta sa întiinire cu Ilie Năstase 
pe terenurile de la Gstaad. Reamin
tim. campionul nostru a ciștigat cu 
2—1, ultimul set la zero... îl între
băm pe Brian Fairlie despre meci. 
Și iată răspunsul său:

— Năstase joacă bine, spune neo
zeelandezul. S-a acomodat surprin
zător de rapid cu mingile ușoare și 
altitudinea mare (nr. aproximativ 
1400 rm la cure s-a jucat. In ulti
mi set n-am mai putut veni la fi
leu, așa tun îmi plece— il-ar mira 
să n ciștige turneul.

Ne mărturisește apoi că pauza im
pusă de Reprezentarea sa — și a lui 
Parun — la Wimbledon le-a frinat

TUBNEE DE TENIS
GSTAAD. — Noi averse de ploaie 

au împiedicat încheierea campiona
telor internaționale ale Elveției, în 
după amiaza de duminică. Finala de 
simplu masculin urmează să se dispu
te între campionul român Ilie Năsta
se și asul australian Roy Emerson. în 
semifinala cu francezul P. Proisy, în
treruptă sîmbătă, Năstase a terminat 
victorios în trei seturi : 6—4, 6—3,
6— 4. S-a mai jucat un singur meci, 
semifinală de dublu: El Shafei, 
Okker — Gimeno, Munoz 6—2, 3—6,
7— 5.

BAASTAD. — Finala open-ului 
suedez a revenit americanului Stan 
Smith, învingător cu 6—4, 6—1, 7—6 
în fața spaniolului Manuel Orantes. 
In finala feminină : Glyn Coles (An
glia) — Christine Sandberg (Suedia) 
6—4, 4—6, 6—3.

NEWPORT — Tenismanul englez 
Roger Taylor a ciștigat turneul inter
național de la Newport (Țara Gali
lor). In finală el l-a învins cu 9—8,
8— 6 pe australianul Bob Giltinan.

DUSSELDORF — Proba de simplu 
bărbați a fost cîștigată de H. J. 
Pohmann, învingător cu 6—2, 6—3, 
6—3 în finala cu J. Fassbender (ambii 
R-F.G.) Surpriză în finala feminină : 
campioana vest-germană Helga Mast- 
hoff a învins-o pe australianca 
Evonne Goolagong cu 6—4, 6—4.

BRUXELLES. — Echipa feminină 
a României este eliminată din com
petiția internațională de tineret, do
tată cu „Cupa Annie Soisbault". In 
etapa de zonă, desfășurată la 
Bruxelles, româncele (Mariana Si- 
mionescu, Florența Mihai și Simona 
Nunweiller) au fost învinse cu 1—2 
de echipa Danemarcei și la același 
scor de echipa Belgiei. S-a calificat 
Danemarca, învingătoare cu 3—0 în 
meciul decisiv, cu Belgia.

BOXERII AMERICANI
AU PLECAT

SPRE BUCUREȘTI
NEW YORK 15 (Agerpres). — Echi

pa de box amator a S.U.A. a părăsit 
New Yorkul, plecînd spre București 
în vederea celor două întîlniri 'pe 
care le va susține cu selecționata Ro
mâniei, la 19 și 23 iulie. Au făcut 
deplasarea următorii pugiliști (în or
dinea celor 11 categorii) : Albert San
doval, James Livingston. Mike Hess, 
Milt Watkins, Howard Davis, Randy 
Shield, Bill Tuttle, Jerome Benett, 
Russell Flickling, Tommy Brooks, 
Jim Chapman.

CINCI LUPTĂTORI ROMÂNI PE PRIMUL LUC 
LA TURNEUL INTERNAȚIONAL AL R. 0. GERMANE
• in întreceri au fost prezenfi sportivi

LEIPZIG, 15 (prin telefon). în- 
cepînd de vineri și pînă dumi
nică seara, în localitate s-au des
fășurat întrecerile unui mare 
turneu internațional de lupte 
greco-romane și libere, tradițio
nalul „Werner Seelcn binder". La 
această competiție — apreciată de 
specialiști ca un important test 
înaintea campionatelor mondiale 
de la Teheran — au participat lup
tători din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Finlanda, Irak, Iugoslavia, 
Japonia, Polonia, România. Siria, 
Suedia, U.R.S.S-, Ungaria și R. D. 
Germană (cu 3—5 concurenți la 
fiecare categorie de greutate, la 
ambele stiluri).

Luptătorii români, atît cei de 
la greco-romane cit și cei de la 
libere, cu toate că au înfruntat nu
meroși adversari s-au situat la 
unele categorii pe locuri fruntașe. 
Cele mai frumoase comportări 
le-au avut MARIN DUMITRU (cat. 
57 kg), NICOLAE MIHAI (cat. 74 
kg.) și VICTOR DOLIPSCHI (cat. 
4-100 kg), de la greco-romane, ION 
ARAPU (cat. 48 kg) și PETRE
COM AN (cat. 62 kg), la libere, 
care au urcat pe prima treaptă a 
podiumului.

Alți reprezentanți ai țării 
noastre s-au numărat printre frun
tașii competiției. La capătul con
fruntărilor de greco-romane Mihai

In „Regata Lucerna14 la canotaj academic

DOUĂ ECHIPAJE ROMÂNEȘTI-
PE PODIUMUL DE PREMIERE

ERICA TEODORESCU (DINAMO) 
Șl ANDREI ȘEPCI (STEAUA)

(Urmare din pag. 1)

mal schimbat ierarhia primelor 
locuri, Mihai Nicolau terminînd în
vingător și consolidîndu-șl astfel, lo
cul secund. Andrei Șepci s-a dovedit 
bine antrenat, animat de o pildui
toare ambiție sportivă, împunîndu-se 
cu siguranță. Mal remarcăm com
portarea promițătoare a tînărukii 
ieșean Radu Gavrllaș, aflat la pri
mul său an de eeniorat.

Co«form așteptărilor, întrecerea 
pentattonlstelor — car* Ieri a pro
gramat probele de lungime șl 200 m 
—• »-a încheiat cu victoria atletei 
dlnamoviste Erica Ttodorescu, cea 
șart oonducea în claaament și după 
prima zl. Aceasta W înscrie pentru 
prima dată numele în palmaresul 
acestei probe. Ca să „dăm Cezaru
lui ce-1 al Cezarului", trebuie, însă, 
să consemnăm faptul că atleta Cor
nelia Popescu, concurfnd HC. a în
trunit cel mal mare punctaj (4031 p). 
Reprezentanta Clubului Atletic Uni
versitar, Rodlca Țarălungă, a avut 
o puternică revenire în ziua a doua, 
clasîndu-se, în final, pe locul II, me
dalia de bronz revenind colegei sale 
de club, Gabriela lonescu.

Iată rezultatele tehnice î
DECATLON: 1. ANDREI ȘEPCI 

(Steaua) — campion al României — 
1 588 p (110 mg — 15,2, disc — 42,00 
m, prăjină — 4,30 m, suliță — 61,14 
m, 1500 m — 4:42,6); 2. Mihai Ni
colau (Steaua) 7 487 p (15,3, 39,62 m, 
4,30 m, 59.14 m, 4:37,2), 3. Vaaile 
Bogdan („U“ Cluj) 7 258 p (15,4, 
49,92, 4:46,8), 4. Radu Gavrllaș 
(C.S.M. Iași) 7 176 p (15,1, 39,70, 4,40 
m, 54,40 m 4:41,8), 5. Gabor Bara 
(Tractorul Brașov) 6 877 (15,9, 38,29 
m. 3,60 m, 54,48 m, 4:44,9), 8. Gheor- 
gha Llxandru (Steaua) 8 505 p (15,8, 
40,68 m, 8,20 m, 44,88 m, 5:07,8), 7. 
Sorin Bocnă („U- duj) • 242 p (18,9, 
38,29 m. 8,40 m, 88,14 m, 6:00,1), 8. 
Horst Weber (CA.U.) 8 782 p (17,7, 
81,00 m, 4,10 m. 80,81 m, 8:17,7). 8. 
Cornel Scafeș (CA..U-) 5 849 p (16,0, 
28,80 m, 2,80 m, 41,12 m, 5:21,0), 10. 
loan Brie („U“ Cluj) 5 430 p (18,0, 
28,64 m, 8,20 m, 55.34 m, 5:07,7), lf. 
Dan Gola (Șc. sp. Cluj) 5 380 (19,3, 
23,93 m, 3,40 m, 45, 28 m, 5:07,8), Va- 
lerică Scarpet a abandonat

PENTATLON: 1. Erica Teodores- 
cu (Dinamo) 3 772 p — campioană 
a României (lungime — 5,50 m, 
200 m— 26,9), 2. Rodica Țarălungă 
(C.A.U.) 3 709 p (5,63 m, 25,7). 3.

oarecum evoluția normală, dar am
bii au încercat s-o compenseze prin 
antrenamente pe zgură, pregătind 
implicit dificilul meci de la Bucu
rești. Importanta pe care o acordă 
oaspeții întîlnirii cu echipa româ
nă transpare și în cele cîteva cu
vinte pe care le-a încredințat bloc
notesului nostru căpitanul echipei. 
John Lockington:

— Va fi probabil, pentru noi, mult 
mai greu decît la Zagreb. in meciul 
pe care l-am ciștigat atit de strâis 
cu iugoslavii. Acolo ne-a ajutat 
eclipsa de formă a lui Franulovici, 
mai mult decît atit de comentată, 
absenta lui Pitici. Dar, într-un meci 
de ..Cupa Daris", nu se știe nici
odată. ..

Acum, nu ne mai cămine decît 
să-i așteptăm pe echipieri- noștri, 
care urmează să fie reuniți și ei, 
în cursul acestei zile, ia locul de 
întrecere. Și, bineînțeles, startul pro- 
priu-zis. Pînă vineri, mai e puțin !

LUCERNA, 15 (prin telefon). 
După serii, recalificări și semifi
nale palpitante și extrem de spec
taculoase, cei mai buni dintre 
schifiștii prezenți la întrecerile 
ediției 1973 a „Regatei Lucerna" 
s-au aliniat duminică la ultimul act 
al competiției — finalele. Spre sa
tisfacția delegației române, toate 
cele trei echipaje care au efec
tuat deplasarea la această puter
nică regată internațională și-au cu
cerit dreptul de a concura în fi
nale și, firește, fiecare echipaj în 
parte a căutat să obțină un loc cit 
mai bun.

Acum, după încheierea curselor 
decisive, putem spune că team-ul 
de 2 f.c. al României — Ilie Oanță, 
Dumitru Grumezescu — a înregis
trat rezultatul cel mai bun, nu 
numai prin clasarea în finală pe 
un excelent loc II, dar și prin evo
luția constant bună de-a lungul în-

ECHIPA BULGARIEI A CUCERIT

tregii competiții. Clasați la J.O. de 
la Miinchen pe locul VI, Ilie Oanță 
și Dumitru Grumezescu au dorit 
să dovedească, cu orice preț, că 
pot mai mult, reușind acest lucru 
în finala probei de la Lucerna. Ei 
au fost întrecuți, la mare luptă, 
doar de campionii olimpici S. 
Britzke și V. Mager (R. D. Ger
mană), depășind, însă, redutabilul 
echipaj al Cehoslovaciei. Ordinea 
primilor clasați : 1. R. D. Germană 
6:44,64: 2. România 6:50,80; 3. Ceho
slovacia 6:53,32.

La 2+1 s-a reeditat întru totul 
finala olimpică, reprezentanții 
României Ștefan Tudor și Petre 
Ceapura ocupînd tot locul III. Re
zultate : 1. R. D. Germană (J.
Luke — V. Gunkel) 7:12,60: 2. 
Cehoslovacia (frații Zvoianovski) 
7:15,17 : 3. România (Șt. Tudor — 
P. Ceaoura) 7:18,97.

în sfîrșit. în proba de 4 f.c. echi
pajul României a ocunat o mo
destă poziție (locul VI), înregis- 
t.rînd timpul de 6:28,87. Finala a 
fost, cîștigată tot de un echipaj al 
R.D.G., campion olimpic, în 6:17,64.

din 14 țâri

Boțită (cat. 57 kg) s-a clasat pe 
locul 2, Nicu Gingă (cat. 52 kg) 
pe locul 3 și Adrian Savlosehi 
(cat. 100 kg) pe locul 4, iar la li
bere, Enache Panaite (cat. 100 kg) 
a ocupat locul 2, Petroniu Androne 
(cat. 68 kg), Aurel Neagu (cat. 48 
kg), Ion Dumitru (cat. 82 kg) și 
Ladislau Simon (cat. +100 kg) au 
terminat întrecerile pe locul 3 la 
categoriile respective.

Iată și rezultatele luptătorilor 
români care au ieșit victorioși. 
Greco-romane: Marin Dumitru,
(cat. 57 kg), b. tuș A. Kolesov 
(U.R.S.S.), b.p. M. Boțilă, b.t. J. 
Hofraiser (Cehoslovacia), b.p. P. 
Lindholm (Suedia) ; Nicolae Mihai 
(cat. 74 kg) b.p. H. Nuhalla (Fin
landa) b.p. S. Prijmakov (U.R.S.S.), 
b.t. U. Hanhella (Finlanda), p.p. 
K. Gbpfert (R. D. Germană) ; 
Victor Dolipschî (cat. +100 kg) 
descalificat împreună cu C. Stanev 
(Bulgaria), b.t. V. Vavricek (Ceho
slovacia) b.t. H. Boliedin (R. D. 
Germană) b.t. H. Pandor (R. D. 
Germană). Libere : Ion Ar a,nu (cat. 
48 kg), bj>. A. Petrov (Bulgaria), 
b.p. V. Iskakov (U.R.S.S.). b. di
ferență de nuncte S. Mansur (Iraki, 
b.t Fr. Sereș 'Ungarie), b.t. O. 
Alanta (Cubal : Petre Cnman (c.’t. 
62 kg) b.t. Fr. Eikelmann (P. D. 
Germanii, b.t. H. Strumnh 'P D. 
Germană) b.p. V. Knrtev (Pib^p,- 
ria). b.p. A. Hîdeakî (Janoni">' ’-n. 
B. Pikniev (Polonia), p.p. J. Ra
mos (Cuba)

ÎNTRECERILE PENTATLONISTU OR

A. COVACI IA 
UN START BUN

VARȘOVIA, 15 (Agerpres). — In 
capitala Poloniei a început concursul 
internațional de pentatlon , modern,: la 
care participă sportivi din Bulgaria 
România și Polonia. Prima probă — 
călăria — ’ a fost cîștigată de Albert 
Covaci (România) cu 1098 puncte, ur
mat de Stoian.ov (Bulgaria) 1070 p, 
Kawecki (Polonia) 1068 p. Clasamen
tul pe echipe : 1. România — 3178 p, 
2. Polonia B — 3132 p ; 3. Polonia 
(echipa de juniori) — 3066 p ; 4. Bul
garia — 3062 p ; 5. Polonia A —• 
3044 p.

„CUPA WHĂBII" U
CONSTANȚA, 15 (prin telefon). — 

Cea de-a VI-a ediție a „Cupei Dună
rii" la haltere — juniori — s-a în
cheiat odată cu desfășurarea întrece
rilor din cadrul ultimelor două cate
gorii — semigrea și grea. Halterofilii 
bulgari au repurtat alte două victorii 
si astfel echipa Bulgariei a cucerit 
trofeul, obținînd primul loc la 5 cate
gorii din cele 7.

Referindu-ne la confruntările ce au 
încheiat competiția, subliniem pasio
nantul duel la stilul aruncat al semi
greilor Vasil Miloski (Bulgaria) și La
dislav Pasztar (Cehoslovacia). La cîn- 
tarul oficial — programat cu o oră 
înainte de începerea întrecerilor — 
ambii sportivi aveau aceeași greu
tate : 88,500 kg, Pasztar a intrat la 
„aruncat" avind bara de 152,500 kg, 
-idlcind-o din prima încercare. Apoi, 
Ia cea de-a doua a solicitat 160 kg, 
dar a ratat și abia din a treia încer
care, a reușit. Miloski a intrat direct 
la 160 kg. dar a ratat prima încer
care. reușind-o pe a doua. La a treia, 
halterofilul bulgar a cerut 170 kg, 
insă n-a putut să fixeze bara, rămî- 
nînd deci cu cele 160 kg. Așadar, cei 
doi halterofili au terminat „arunca
tul" la egalitate, apeiîndu-se pentru 
departajare din nou la cîntar. De 
astă dată, cu cîteva grame a fost mai 
ușor Pasztar.

Dintre sportivii noștri, „greul" 
Ștefan Kreicik s-a apropiat într-o 
oarecare măsură de concurentul cla- 
sat pe locul 3, de acesta despărfin- 
du-1 doar 2,500 kg. în schimb, „semi
greul" Ion Orosz s-a .clasat pe ulti
mul loc. Insuccesul său trebuie pus 
pe seama participării sale pentru 
prima dată la o competiție mai 
mare.

Rezultatele primilor trei clasați : 
CATEGORIA SEMIGREA — „smuls":

HALTERE - JUNIORI
1. Milaski (Bulgaria) 132,500 kg 2. 
Vegyi (Ungaria) 130 kg, 3. Pasztar 
(Cehoslovacia) 125 kg... 5. Orosz (Ro
mânia) 110 kg : „aruncat" : 1 Pasztar 
160 kg, 2. Milaski 160 kg. 3. Vegyi 
160 kg.... Orosz 140 kg ; total : 1. Va
sil Milaski (Bulgaria) 292,500 kg, 2. 
Imre Vegyi (Ungaria) 290 kg. 3. La
dislav Pasztar (Cehoslovacia) 285 kg... 
Ion Orosz (România) 250 kg ; CATE
GORIA GREA — „smuls" : 1. Placiko 
(Bulgaria) 145 kg, 2. Niyses (R. F 
Germania) 130 kg, 3. Erei (Ungaria)
125.500 kg, 4. Kreicik (România)
122.500 kg ; „aruncat" : 1. Placiko 190 
kg, 2. Niyses 172,500 kg, 3. Frei 160 
kg, 4. Kreicik 160 kg: total: 1. Hristo 
Placiko (Bulgaria) 335 kg, 2. Wolfgang 
Niyses (R.F. Germania) 302,500 kg, 3 
Janos Frei (Ungaria) 285 kg, 4. Ștefan 
Kreicik (România) 282,500 kg.

. Clasamentul pe națiuni : 1. Bulga
ria 50 p, 2. Ungaria 42 p. 3. R.F. Ger
mania 30 p, 4. România 27 p, 5. Ceho
slovacia 25 p, 6. Austria 22 p.

Ion OCHSENFELD

TURUL FRANȚEI

OLANA ÎȘI MĂREȘTE AVANSUL

Andrei Șepci — campionul decatloniștilor

Spaniolul Luis Geana continuă 
să rămînă ferm în poziția sa de 
lider al celui de-al 60-lea Tur ci
clist al Franței. El și-a mărit 
avansul asupra urmăritorului cel 
mai apropiat, compatriotul său 
Jose Fuente, distanțat acum la 
14:56, după a doua etapă din Pi- 
rinei.

La capătul celor 231 km, dintre 
Bourg Madame și Luchon, primul 
sosit a fost tot purtătorul tricoului 
galben. Pentru Ocana, cronome
trate au indicat timpul de 6h51:50. 
Au urmat : Zoetemelk (Olanda) 
6h52:05 și Pollentier (Belgia) 
6hȘ5:24. în cursul etapei, francezul 
Raymond Poulidor a suferit o grea 
căzătură, fiind nevoit să treacă în 
rîndul abandonaților.

în clasamentul general, în urma 
celor doi spanioli, cel mai apropiat, 
este francezul Bernard Thevenet, 
la 15:32.

„Tour de l’Avenlri* a continuat 
cu desfășurarea etapei a 4-a, dis
putată în împrejurimile localității 
Ax-les-Thermes, contracronometru-

lui individual (27,800 km). A cîști- 
gat italianul Baronchelli, crono
metrat în 49:39. Baronchelli se 
menține lider în clasamentul ge
neral individual secundat de aus
triacul Stelnmeyer la 53 sec.

Pâră echivoc Kornelia Ender este 
la ora actuală cea mai bună înotă
toare din lume. Ultimele sale re
corduri mondiale — 58.2 la 100 m 
liber și 1:02,3 la 100 m delfin — 
o recomandă cu prisosință lat io, 
în imaginea noastră, fericită de a 
o fi deposedat pe Shane Gould de 
cel mai prețios record al său (58.5 

la 100 m liber)...

Telefoto: A.P.-AGERPRES

TELEX•TELEX•TELEX
Cursa de la Silverstone (formula I) con
țină pentru campionatul mondial <Je 
automobilism, a fost cîștigată de ame
ricanul Peter Revson, pe o mașină Yard- 
ley-Mclaren. El a acoperit cei 315 km in 
ih 29:18,5 (media orară 211,98 km). Pe 
locul doi — la numai 2,8 — s-a clasat 
suedezul Ronnie Petersson iar pe locul 
trei a sosit Denis Hulme (Noua Zeelan- 
dă). Scoțianul Jackie Stewart și brazi
lianul Emerson Fittipaldi au ocupat locu
rile 8 șl 10 respectiv. în clasamentul 
campionatului mondial pe primul loc 
a trecut J. Stewart (Scotia) cu 42 punc
te, urmat de E. Fittipaldi (Brazilia) 41 p 
și Fr. Cevert (Franța) — 33 p.

După prima etapă a ,.Raliului automo
bilistic a! Poloniei", pa primul loe tn 
clasament se află plloțli francezi Jean 
Lue-Therrler șl Alatae Mahe pe „Alpine 
Renault". Ei sînt urmați da Joachim

AGENDA SĂPTĂMlNII
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Gabriela lonescu (C.A.U.) 3 692 p 
(5,61, 25,9), 4. Florica Boca (C-A.U-) 
3 685 p, 5. Valeria Biduleac (Con
structorul) 3 571 p, 6. Doina Crăciun

(C.S.U. Galați) 3 569 p, 7. Marcela 
Miloșoiu (C.A.U.) 3 547 p, 8. Emilia 
Huiung (Viitorul) 3 327 p; H.C. — 
Cornelia Popescu 4 031 p.
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YACHTING

Conținu* Turul Tranșei d „Taur de VAveDiy*
Turnee pentru Marele Prsswt* — 
FJ.LI, (eet. O), te xttsbuhd, MUver-
CB. *1*M ePlyiat Datei»**»*, 1*
Thun (Slv*0e) 
crao d* ie DeauviU* arranța) 

M*durt tn cadrul „Ou»*t ă* wa**
Inter-Tote
Preliminariu* Cupel Gale*, ta Iu
goslavia, Elveția. Polonia șt Monaco. 
Medul Poloni* — B.U.A., 1* varșovie 
Semifinalei* ta Cupa Davi* (son* eu
ropeană)! Rom&nis — Nou* Zaelan- 
dă, U.R.S.B. — Franța, Cehoslovacia 
— R F.G. șl Italia — Spania. Turneul 
final al Cupel „Annie Solabault", 1* 
Le ’ Touquet (Franța)
Cupa Europei la sărituri de pe tram
bulină, la Leningrad
Cele 6 ore de la Watkins-Glen (S.U.A.) 
Marele Premiu al Suediei, la Anders- 
terp
C.E. clasa „Star", la Medemblik 
(Olanda)

Warmbold (R.F. Germania) și Jean Todt 
(Franța) pe „Fiat 124“.
s
La Roma au luat sfîrșit campionatele de 
atletism ale Italiei. Marcello Fiasconaro 
a terminat Învingător în cursa de 400 
m plat cu timpul de 46,8. Alte rezultate: 
disc — Simeon 62,94 m; HO m g — Liani 
13,8, 3000 m obst. — Fava 8:40,9; 100 m— 
Benedetti 10,3. La feminin: 100 m — Mo
linari 11.4; 200 m — Nappi 23,8; 400 m - 
Govonl 54,9; 100 mg — Ongar 13,7 (re
cord național).
■
După șase etape, tn Turui ciclist al Po
loniei conduce Rystard Szurkowskl, ur
mat de Gonschorek (R.D.G.), la 23 see. 
Vlcino (Italia) la 1:58. Lisz (Polonia) la 
2:11, Mllde (R.D.G.) 1* 2:37.
■
tn vederea modulul pentru Cupa Davis, 
pe care echipa Italiei tl va susține ou 
seleoțtonata Spaniei la Torino (30—u iu
lie), federația italiană de specialitate a 
format următoarea echipă: Corrado Ba- 
nuuttl 0 Antonio zugaroUl, la probele 
de simplu. 0 Giordano Majon cu Pietre 
Marsano, la dublu,■
La Banta Marțharita U<ure, tn apro
piere de Genova, o-a disput** tnttlnlrea 
•mtaal* de volei dintre selecționatele fe
minin* el* BuJsariet 0 i tai lai. Voleiba
listei* italian* *u obținut o surprinză
toare victoria ou «corul de »—1 (U—», 
14-11, lă-4, 11-1),
■
Campionul mondial da box Ia eaț. 
mijlocie, argentinianul Carlo* Monson, 
0-a reluat antrenamentele tn vedere* 
medului revanșă p* care-1 va susține 1* 
mijlocul lunii septembrie la Pari* mu 
Roma tn compania fostului campion *1 
Europei francezul Jean Claude Bouttier. 
In prima tnttlnlre, Monzon a ciștigat prin 
abandon în repriza a 13-a.■
în cadrul jocurilor sportive de la Tel 
Aviv, proba masculină de 100 m fluture 
a fost cîștigată de înotătorul american 
Andy Lehner cronometrat în 58’3. La fe
minin proba respectivă a revenit lui 
Wendy Paskin (S.U.A.) cu timpul de 
1’07,6.
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