
ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI I 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA
Luni la amiază, pe insula Vanga 

au luat sfîrșit convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului da 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, convorbiri începute duminică 
la Vila Albă.

în ultima parte a convorbirilor 
s-a făcut un schimb de păreri în 
legătură cu evoluția situației inter
naționale actuale. A fost exprima
tă dorința comună a Republicii So
cialiste România și a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia de a 
acționa în continuare pentru a-și 
aduce contribuția, alături de cele
lalte țări iubitoare de pace din în
treaga lume, la soluționarea proble
melor ce preocupă omenirea con
temporană, la realizarea unui cli
mat trainic de colaborare, securita
te și pace în lume. Convorbirile 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, de înțele
gere și stimă reciprocă.

★
La amiază, tovarășul Iosip Broz 

Tito cu soția, lovanka Broz. au oferit 
un prînz în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

★
Luni ' după-amiază. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a încheiat vizita de prietenie de 
două zile efectuată la invitația to
varășului Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Aceeași atmosferă cordială, prie
tenească de la sosire a dominat și 
la plecarea înalților oaspeți români. 
La debarcaderul din Brioni, împo
dobit cu drapele de stat ale Româ
niei și Iugoslaviei, unde era aliniată 
o companie a marinei militare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu au fost conduși 
de tovarășul Iosip Broz Tito cu so
ția, lovanka Broz. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito trec în 
revistă compania de onoare. înain
te de îmbarcare pe nava „Podgor- 
ka“, cu care se călătorește pînă la 
Pola, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito își string cu căldu
ră mina, se îmbrățișează. Președin
tele Tito își ia apoi rămas bun de 
la ceilalți oaspeți români.

Pină la aeroportul din Pola oas
peții români sint conduși de Stane 
Dolanț. Gemă! Biedici. Iure Bi’.ici, 
Miloș Minici. Milka Planinț. Tiho- 
mir Vlașkalici, Dușan Gligorievici, 
alte oficialități iugoslave.

Pe aeroportul, împodobit cu dra
pele de stet rcmân și iugoslav, fan
fara militară intonează imnurile de 
stat ale celor două țări. In semn de 
salut, se trag salve de tun. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu. însoțit de 
tovarășul Stane Dolanț, trece în re
vistă compania de onoare aliniată 
Pe aeroport. Șeful statului român 
își ia apoi rămas bun de la per
soanele oficiale, iugoslave care l-au 
condus la plecare.

Utilă și rodnică prin rezultatele 
ei pozitive. vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se înscrie ca o 
nouă contribuție la dezvoltarea pe 
o linie mereu ascendentă a relații
lor româno-iugoslave, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. s-a înapoiat iuni 
seara în Capitală, venind din RS.F. 
Iugoslavia, unde a făcut o vizită de 
prietenie ia invitația președintelui 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, tovarășul 
Iosip Broz Tito.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, ai Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președinte
le Cons! l.ului de Miniștri, Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent, 
secretar ai CC. al P.C.R.. Emil 
Drăgânescu. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. ai P.CJt., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele părții române in 
Comis; i mixtă româno-iu goslavă de 
colaborare economică. Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P C .R.. 
George Macovescu. membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
se aflau tovarășa Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil. Gheorghe Rădulescu. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară. Lina Cio- 
banu. Florian Dânâlache, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Constantin Bâbălău, 
Cornel Burtică, Mihai Gere. Ion 
Ioniță, precum și tovarășa Elena 
Maurer și soțiile conducătorilor de 
partid și de stat prezenți la aero
port. membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești.
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JOI,

IX1 APLICAREA NOILOR MASURI ALE CONDUCERII DE PARTID Șl DE STAT

ANGAJARE RESPONSABILĂ, AMPLĂ MOBILIZARE
PENTRU PROGRESUL ECONOMIEI NAȚIONALE

SI BUNĂSTAREA TUTUROR!
f

Opinia publică din țara noastră a primit cu 
un deosebit interes și cu deplină satisfacție

măsurile elaborate în ședința comună, din 13 
iulie, a C.C. al P.C.R., Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și Consiliului de Mi
niștri, menite să impulsioneze dezvoltarea zootehniei, 
producția alimentară, pentru o îmbunătățire substan
țială a aprovizionării populației. Văzind în aceasta 
o nouă expresie a grijii permanente manifestate de 
conducerea partidului și statului față de ridicarea

nivelului de trai, a gradului de civilizație și de 
bunăstare a oamenilor muncii, întregul nostru popor 
își exprimă adeziunea deplină la amplul program 
o'e muncă formulat, hotărirea fermă și nestrămutată 
de a-l transpune cit moi grabnic în viață.

Tn rîndurile de moi jos, continuăm să facem loc 
ecourilor ce ne-au sosit ia redacție din partea unor 
sportivi, tehnicieni și activiști oi mișcării noastre de 
educație fizică și sport.

POLITICA TINERETUL MARELE BENEFICIAR
ECONOMICĂ

REALISTĂ,
CLARVĂZĂTOARE

erudit în 
prir.tr-un 
elementar 
in fiecare 
care ni se 

măsuri 
si

Nu este nevoie să fii un 
economie pentru a vedea, 
calcul aritmetic foarte 
(făcut, probabil, da acum 

^fcnilie), avantajele reale
oferă prin aplicarea noilor 
privind îmbunătățirea preturilor 
a desfacerii de carne. In timp ce di
ferența în plus care rezultă din 
noile niveluri la care vor fi achizi
ționate si vîndute produsele anima
liere sînt INTEGRAL SUPORTATE 
DE STAT, volumul, varietatea si 
cantitatea sortimentelor oferite poou- 
lației vor înregistra un salt consi
derabil, ca și rentabilitatea ce se a>.- 
gură întreprinderilor de stat, coope
ratiste și producătorilor individuali 
angajați în marele și importacuu! 
sector național al zootehniei.

Marile adevăruri sînt totdeauna 
simple și acum, citind si recitind do
cumentele ședinței comune din 13 
iulie a.c., cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ne dăm seama 
cu cită înțelepciune și clarviziune 
Isi întocmește partidul politica 
economică, vedem și noi bine .grija 
statornică manifestată fată de binele 
poporului, față de prosperitatea 
materială și spirituală.

Dar, In acest context, devine 
fel de clar că nouă, cetățenilor 
revin îndatoriri sporite, obligația 
onoare și mare responsabilitate 
s depune toata eforturile, întreaga 
capacitate de muncă, spre a contribui 
la înfăptuirea integrală a politicii 
partidului.

prof. OCTAV DIMITRIU 
secretar general al 

Federației române de baschet

sa

sa

la 
ne 
d? 
de

Am studiat cu deosebit interes 
documentele ședinței comune a C.C. 
al P.C.R., Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și 
Consiliului de Miniștri și-mi ex
prim pe această cale acordul de
plin față de conținutul lor, față de 
măsurile pe care le preconizează, 
menite să conducă societatea noas
tră socialistă spre noi culmi ale 
progresului și bunăstării.

Tineretul — și în rîndurile sale 
masele de sportivi — este principa
lul beneficiar al multora dintre 
măsurile ce se întreprind cu consec
vență, de către conducerea partidu
lui și statului, pentru ridicarea per
manentă a nivelului de trai, a gra
dului de civilizație. în condițiile in 
care in 1972 cheltuielile social-cul- 
turale ale statului au fost eu ÎS la 
sută mai mari decit tn 197*. este 
evident că in acest amplu ansamblu 
de măsuri posibilitățile de a prac
tica exercițiile fizice și sportul, in 
școală, universitate, asociații ți du
huri. de a-și ridica măiestria s-an 
îmbunătățit in mod considerabil.

Creșterea veniturilor țărănimii 
muncitoare, prin impulsionarea sec
torului zootehnic al agriculturii, va 
contribui, desigur, la prosperitatea 
satului și — in acest context — se 
vor putea crea condiții material*» 
superioare pentru act vi ta tea de e- 
ducație fizică, parte integranta in 
preocupările spirituale ale cetățea
nului.

Fără îndoială, efectele pozitive ale 
aplicării noilor măsuri se vor rar, 
festa pe multiple planuri. Mulțu
mind conducerii partidului ți sta
tului, tovarășului Nicolae Ceaușeaen, 
pentru această nouă manifestare a 
grijii neabătute ce o poartă față 
de destinele națiunii române, avem 
datoria să acționăm cu toată ener-

gia, fiecare la locul nostru de mun
că, în direcția îndeplinirii exempla
re a îndatoririlor ce ne revin, pen
tru rezolvarea grabnică a sarcini
lor ce ne-au fost trasate. în aceas
tă acțiune de mare anvergură po
litică. întregul nostru popor este 
puternic
minoase 
viitoruL

stimulat de obiectivele lu
pe care i le deschide ferm

renor 
fot ÎX1Î

MOtSE MAKSAI
fecund al echipei 
Sportul studențesc

I

AFIRMĂRI A REPREZENTATIVEI DE POLO
• Dezso Gyarmaty recunoaște: „Romanii au jucat inteligent și au fost

mai buni“ ® Adrian Nastasiu — omul nr. 1 al tricolorilor
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D. Popescu, căpitanul echipei, Ș. Huber, A. Scherwan, 
rescu, R. Lazăr, I. Slavei și C. Rusu

poloiști români care au învins (6—5) duminică

Pentru naționala de polo a Ro
mâniei victoria (6—5) asupra echi
pei Ungariei și implicit cîștigarea 
„Cupei orașului București" repre
zintă un nou pas pe calea deplinei 
afirmări. Se știe că, la începutul a- 
cestui an, antrenorii A. Grințescu și 
Al. Szabo au procedat cu curaj Ia 
o restructurare substanțială a lotu
lui, alcătuind ur. nou colectiv dintre 
cei mai valoroși jucători și, alături 
de ei. juniorii cei mai talentați. Cu . 
această nouă formație, antrenorii 
au pornit pe un drum mai lung, vi- 
zind în final o clasare onorabilă la 
J.O. de la Montreal.

Cum este și firesc, planul de pre
gătire al „7"-lui reprezentativ cu
prinde și o serie de obiective in
termediare și printre acestea princi
palele ar fi campionatul mondial 
din acest an (luna septembrie, la 
Belgrad) și cel european (Viena 
1974). Un motiv în plus pentru în
tregul colectiv de a privi, din pri
mul an al ciclului olimpic, cu toa
tă seriozitatea, multiplele probleme 
ale pregătirii.

Din dorința de a verifica în per
manență coordonatele în care s-a 
înscris echipa națională de polo, 
pentru a le compara continuu cu 
cele mai reprezentative valori din 
lumea acestui sport. F.R.N. a prevă
zut de Ia început un număr cit mai 
mare de teste, dintre cele mai 
variate. Iar turneul receat încheiat 
în Capitală a fost — prin prisma

Reporteri «oștri pe ierte. ■ eijlocvl preocupărilor

Hotanni Pleurei C.C al P.CR. dia 28

as»
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la stingă la dreapta :
Gh. Zamfi-

dimineața echipa Ungariei. De
A. Nastasiu, V. Rus, CI. R.usu. C. Frățilă, 

Foto : Dragoș NEAGU

Au mai rămas două zile pînă Ia 
întîlnirea internațională de box din
tre reprezentativele de tineret ale 
României Și S.U.A. Joi seara, la 
ora 19,30, în incinta patinoarului 
„23 August" din București, va ră
suna primul sunet de gong, care 
va inaugura această întîlnire ami
cală ce tinde să devină tradițională.

Ieri am aflat ultimele amănunte 
despre reprezentanții S.U.A. la ca
tegoriile semigrea și grea, care au 
fost desemnați abia zilele acestea. 
Astfel, la 81 kg va evolua tînărul 
de 18 ani Tommy Brooks, din San 
Diego (California). Anul acesta, el 
a boxat în semifinalele campiona
telor țării la categoria mijlocie. De 
remarcat că de pregătirea persona
lă a lui Tommy Broods se ocupa 
fostul campion mondial profesionist 
Archie Moore, care speră să facă 
din elevul său o mare vedetă a bo
xului de peste Ocean.

La solicitarea federației de spe
cialitate din S.U.A., forul nostru a 
acceptat ca la categoria grea să e- 
volueze James Emory Chapman, în 
vîrstă de 21 de ani, student în me
dicină la Universitatea din Reno 
(Nevada). Oaspeții au solicitat 
cest lucru deoarece în S.U.A. este 
foarte greu de găsit tineri cu un a- 
semenea gabarit pentru box, fiind
că, de foarte timpuriu, cei bine do
tați sînt racolați pentru... fotbalul 
american. De altfel și Chapman 
este jucător într-o asemenea echipă.

GRIJA PERMANENTA PENTRU CREȘTEREA 
CANTITĂȚII Șl CALITĂȚII PRODUSELOR

Creșterea bunăstării 
spirituale a maselor, 
cit mai deplină a nevoilor întregu
lui popor, grija pentru prosperita
tea necontenită a patriei noastre 
socialiste, constituie preocuparea 
fundamentală a Partidului Comu
nist Român, țelul suprem al poli
ticii sale, rațiunea și sensul a tot 
ce se înfăptuiește în țara noastră.

Recentele măsuri adoptate în Ho- 
tărîrea din 13 iulie, privind îmbu
nătățirea prețurilor de contractare 
și achiziție la produsele animaliere 
și de desfacere cu amănuntul, recu
perarea de către populație — din 
fondurile statului —a diferențelor 
create și noua majorare a salariilor, 
se înscriu în vastul program de 
prosperitate preconizat de Congresul 
al X-lea, demonstrează inalta con
secvență cu care partidul nostru își 
duce la bun sfîrșit înaltele angaja
mente luate în fața națiunii.

Ca om al satului, născut și crescut 
tn mijlocul țărănimii muncitoare, 
îmi dau foarte bine seama de ur
mările binefăcătoare pe care le va

materiale și 
satisfacerea

avea aplicarea acestor măsuri, 
recta cointeresare a producător 
în sporirea cantităților de articole 
agro-alimentare livrate statului, ac
centul dus pe îmbunătățirea radica
lă a calității lor. reprezintă un 
semn de adincă cunoaștere a reali
tății. a posibilităților existente, con
stituie un stimulent puternic, o în
curajare directă, substanțială, a hăr
niciei, spiritului inovator, a iniția
tivei în muncă.

Sub aceste auspicii dintre 
mai favorabile, dătătoare de 
ranță în reușită deplină, oamenii 
muncii dc pe ogoare sint hotăriți să 
nu precupețească nici un efort, să-și 
pună în valoare toată priceperea și 
experiența pentru a răspunde prin 
fapte înflăcăratei chemări ce le-a 
fost adresată de partid, de către se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ION ALBU
maestru al sportului la oină, 

directorul Liceului din comuna 
Olteni, județul Teleorman

celor amintite mai sus — al 4-lea 
din acest sezon.

încercînd o scurtă recapitulare, 
vom sublinia că pentru prima oară 
naționala de polo reușește să se cla
seze pe locul III la „Cupa Hungaria" 
și să învingă de două ori consecu
tiv, în deplasare, formația Iugo
slaviei. Noile succese asupra Olan
dei (7—2), dar mai ales cel din par
tida cu Ungaria ne întăresc convin
gerea că actualul lot reprezentativ 
deține potențe superioare.

La această oră. noua echipă na
țională și-a adăugat în palmares 
victoria de prestigiu care îi lipsea. 
Iar faptul care ne bucură cel mai 
mult este că frumosul succes obți
nut duminică dimineața nu poartă 
amprenta celui mai mic dubiu. O 
recunoaște în primul rînd Dezso 
Gyarmaty, conducătorul tehnic al 
sportivilor maghiari :

„încă din ziua a doua, cînd Ro
mânia a învins Olanda cu 7—2, 
mi-am dat seama că, începînd de la 
acest turneu, echipa lui Grintescu 
și Szabo va avea un cuvînt serios 
de spus în orice confruntare de 
mare amploare. Am pierdut pe 
drept jocul final, in condițiile unui 
arbitraj fără cusur și singura ex
plicație care se poate oferi este a-

Adrion VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

pentru aplicarea prevederilor

febnwne — 2 nurte ax

VICTORIE LA GSTAAD: 3-0 CU ROY EMERSON I

PENTRU MECIUL NN „CUPA DAVIS“
Campionul nostru

după a
a avansat in punctajul „Marelui
11-a victorie in
după ora prîn-Ieri, cu puțin 

zului, primeam vestea pe care G 
așteptam de mai bine de 24 de ore : 
finala de la Gstaad. Acea finală 
amînată din cauza ploii, după ce 
și precedentele meciuri din aceste 
campionate internaționale de tenis 
ale Elveției, puse parcă tradițional 
sub semnul intemperiilor, fuseseră 
întîrziate cu ore și zile. Iar 
era așa cum ne-o doream, 
toriei...

Telegrama agenției de 
„Sport—Information Zurich" 
tă titlul sugestiv: ROMÂNUL
ILIE NĂSTASE CIȘTIGĂ O FI
NALĂ DE CLASĂ ! In amănunte 
această confruntare decisivă a 
campionatelor elvețiene a dat cîș-

vestea 
a vic-

presă 
poar*

• UN PROGRAM SPORTIV VARIAT Șl ATRACTIV LA 
SFÎRȘIT DE SĂPTĂMINĂ • ELEVII FAC EXCEPȚIE IN 
ACEASTA PERIOADA DE VACANȚĂ? • SÎNT NECE
SARE ÎNCĂ EFORTURI INTENSE Șl PERSEVEREN
TE DIN PARTEA TUTUROR FACTORILOR LOCALI CU 
ATRIBUȚII IN DOMENIUL SPORTULUI • FROMO- 
VAREA ECHIPEI DE FOTBAL MINERUL MOTRU ÎN 
DIVIZIA B — UN FACTOR STIMULATOR, CU CON

DIȚIA NEFETIȘIZĂRII El

turneele din acest an
campionului romântig de 

care în 
mătate
Roy Emerson cu 6—4,
Emerson, care deținea 
victoriilor la Gstaad, 
măr, ultima oară obținînd aci lau-

•cauză
mai puțin de o oră și ju- 
a dispus de austraLianul

6—3, 6—3. 
„recordul" 

cinci la nu-

Campionul român Ilie Năstase in
tr-un moment al finalei de la 
Gstaad, ciștigată autoritar în fața 
asului australian Roy Emerson 1 

6—-4, 6—3. 6—3.
Telefoto : A. P. Agerpres

in- 
in 

iti- 
A- 

desigur, 
această așezare de 

însăși cu 
ia; rtcez*-ă

începu
treprms 
jadepal 
nerarul său și 
legerea făcută 
tndmplătoare, 
mineri — ea însăși cu o existen
ță de dată nsa; recenta — arind 
o populație prin excelență tini- 
ră. cu 
ani. la 
n-omâră

ta FRiași, raidul 
•i a continuat 
cuprinzind în 
orașul Motru. 

n-i a

o medie de vîrstă de 23 
cei 15 ți

astăzi 1-
pens

rînrl oraș, am fă- 
intenția de 

posibilități li se 
la sfîrșit

Mergind in acest 
cat-o îndeosebi în 
constata ce 
feră locuitorilor săi 
săptămină pentru practicarea 
xereițiilor fizice și sportului, 
activități de aceasta natură 
organizează pentru ei.

Programul care — prin amabili
tatea tovarășului Gheorghe Popa, 
secretar al Consiliului 
nicipal Și președinte 
lui orășenesc pentru 
zică și sport — ne-a 
dispoziție, ni s*a păr 
var.at și straci.v.

Astfel, în chiar după-amiaza 
Iei in care sosisem la Motru (sîm- 
cătă) erau programate a se des- 
făsura două meciuri de fotbal 
(Centrala termică — Exploatarea 
Leurda ți Atelierul central — Co
operația meșteșugărească), precum 

țO.C.L.—Miliția) 
rățenesc. In ca-

drul
a 

o- 
de 
e- 
ce 
se

popular mu- 
al Consiliu- 

fi- 
la 
de

aceleiași competiții — care 
angrenează intr-o activitate con
tinuă Și prelungită pînă in toamnă 
zeci de echipe și mai multe sute 
<ie participant!, salariați ai între
prinderilor și instituțiilor din oraș 
— urmau a se disputa a doua zi, 
duminică, alte meciuri de fotbal, 
de popice (la arena de lîngă noul 
stadion aflat în construcție) 
volei (pe terenul Grupului 
minier), țjrecum și întreceri 
nis de masă (In sala de la 
Iul din localitate).

Tot în ziua ce succeda 
noastre, pe vechiul stadion 
trului, ca și în alte puncte 
rașului, urma să aibă loc 
■ninică cultural-sportivă, 
zată de Uniunea județeană a co
operativelor meșteșugărești și 
consiliului asociației sportive Vo
ința Tg. Jiu. La această intere
santă manifestare urmau să-și a- 

printre altele, contribuția

și de 
școlar 
la te- 
spita-

echipele de fotbal, volei și tenis 
de masă ale cooperativelor „Parân
gul" și „Drum nou" din Tg. Jiu, 
„Arta casnică" din Tismana și 
..Progresul" din Motru, alături de 
formațiile artistice ale cooperati
vei din localitate.

Spre surprinderea și decepția 
noastră, datele furnizate de gaz
dele noastre au încetat de a mai 
fi la fel de precise cînd a venit 
vorba despre programul activită
ților sportive rezervate în ace! 
sfîrșit de săptămină elevilor din 
oraș, în număr de peste 3 000, 
fără a-i mai pune la socoteală și 
pe cei de la Grupul școlar minier. 
Probabil că multi dintre ei aveau

subli- 
știrii transmise de 
se mai arată că in
ia Roland Garros și 
departe favoritul în-

rii ediției din 1969. „Năstase a 
dictat de la început tempo-ul de 
joc și n-a lăsat lui Emerson nici 
o șansă de victorie...?* 
niază textul 
S.I.Z., în care 
vingătorul de 
Roma era de 
trecerii.

L-am găsit pe Iile Năstase la te
lefonul Tenis’-Clubului din Gstaad, 
in momentul cînd își primea toc
mai primele tranșe de felicitări.

— A 11-a victorie în acest, se
zon. La multe altele, tot alit de 
frumoase !

—Mulțumesc... ne răspunde cam
pionul nostru. Și continuă cit mo-

zi-

Rodu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)
(Continuare in pag. a 3-a)

Constantin FIRĂNESCU 
Emanuel FANTÂNEANU

educație 
fost pus 
t destul vizitei 

al Mo
ale o- 
o du- 

organi-

această

Vedere generală a șantierului noului stadion din Motru, unde echipa de fotbal locali speră să susțină, chiar in noul sezon, primele ei jocuri in Divizia B, Fotoi fcjj MJJ&MCA
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LA DECATLON S-A SCHIMBAT IERARHIA
LA PENTATLON ESTE EVIDENTA

LIPSA VALORII OPREADORU•••

Andrei Sepsy (Șepci) redivivus, Erica Teodorescu

PENTRU CE. DE ATLETISM JUNIORI

Constantin Cirstea trecînd 
ridicată la 2,09 m

din prima încercare ștacheta 
Manfred FROMM — Erfurt

pentru prima

fără dificultate 
Foto ;

dată campioană

CÎTEVA VALORI SIGURE

Deși curtoazia ne-ar îndemna să 
începem comentariul nostru pe mar
ginea campionatelor naționale de 
pentatlon și decatlon cu întrecerea 
feminină, vom acorda, totuși, In- 
tîietate decatlonului, care s-a în
cheiat cu rezultate mult mai aproa
pe de cerințele performanței, de 
standardul internațional actual.

La Predeal, acolo unde se aflau 
în pregătire principalii candidați la 
medalii și la u>n loc în echipa re
prezentativă, pronosticurile indicau 
în preajma concursului de pe sta
dionul Republicii următoarea ordi
ne : Vasile Bogdan („U“ Cluj), An
drei Sepsy (Steaua). Mihai Nicolau 
(Steaua), Radu Gavrilaș (C.S.M. 
Iași). Pe ce se bazau ele? în pri
mul rînd pe cea mai recentă ierar
hie, ceă stabilită în urma triunghiu
larului România-Franța-Italia. de 
acum o lună, de pe stadionul Ti
neretului din București, unde Va
sile Bogdan a terminat învingător 
cu 7599 puncte, fiind urmat de An
drei Sepsy cu 7562 puncte, al trei
lea component al echipei, Mihai 
Nicolau încheind concursul pe locul 
6, cu 7248. Și, în al doilea rînd, pe 
valoarea potențială care-i recoman
da pentru întîietate pe campionul 
ediției trecute, recordmanul național 
Vasile Bogdan și pe „decanul11 de- 
catloniștilor noștri, cel mai experi
mentat dintre ei. Andrei Sepsj' (a- 
nunțăm pe cititorii noștri că a- 
ceastă ortografie a numelui ne-a 
fost solicitată în scris de atletul 
clubului Steaua, precizîndu-ne că, 
deși pină acum a fost popularizat 
sub numele de Șepci, ca și tatăl 
său, fostul fotbalist internațional, 
pe actele sale de identitate figurea
ză numele Sepsy).

Iată, însă, că realitatea celor două 
zile de concurs a infirmat aceste 
pronosticuri. Titlul de campion a 
revenit cu siguranță lui Andrei Sep
sy (din nou, după trei ani), meda
lia de argint coechipierului său, 
Mihai Nicolau (ambii antrenați de 
Petre Astafei), iar cea de bronz 
clujeanului Vasile Bogdan.

A intervenit în acest interval de 
iimp ceva care a schimbat raportul 
de forțe sau, pur și simplu, forma 
de concurs, dispoziția de moment au 
fost determinante ?

Chiar după primele trei probe, 
cinci atletul universitar se afla la 
conducere în clasament, Bogdan ne 
spunea că resimte tot mai acut la
cunele pregătirii din ultima peri
oadă, efectuată fără antrenorul său 
de la club. Iar după săritura în 
înălțime (cînd a trecut doar 1,83 m, 
cu 13 cm sub performanța sa ma
ximă) acuza faptul că la Predeal 
nici n-a efectuat antrenamente pen
tru această probă, „flopiștii11 nea- 
vînd un spațiu adecvat... Cert este 
că fostul campion nu s-a putut con
centra de fel în momentele-cheie 
ale ..probei probelor", handicapul pe 
care-1 avea după rateul de la înăl
țime, din prima zi, mărindu-se după 
săritura cu prăjina, în ziua a doua, 
între 4.50 m, reușiți de Bogdan la 
triunghiularul internațional din iu
nie, și cei 4 m de acum sînt zeci 
de puncte și șocul psihologic 
percutat apoi, imediat, la 
unde clujeanul a aruncat cu 
Pe 10 m mai puțin decit
manț."i sa anterioară și, apoi, 
preajma ultimei probe, 1 500 m, 
cînd era pe punctul de a abandona. 
A rezistat, însă, pentru că duritatea 
decatlonului înseamnă și o probă

de foc pentru tăria de caracter a 
atletului. Și, oricum, trebuie să știi 
să pierzi cu demnitate, să recunoști 
cinstit meritele învingătorului.

De altfel și noul campion a tre
buit să se învingă întîi pe sine, el 
concurînd tot timpul cu o puterni
că durere sciatică. L-am văzut chi- 
nuindu-se în proba de garduri, a- 
runeînd cu lacrimi în ochi discul, 
dar autodepăși.ndu-se la înălțime 
(2,04 m) unde a și luat prima op
țiune a titlului. Și faptul că în a- 
semenea condiții a încheiat cele 10 
probe cu o cifră (7588 p) superioară 
celei de la triunghiularul internațio
nal demonstrează ambiția sportivă 
și pregătirea serioasă a lui Andrei 
Sepsy, aflat de un deceniu în con
cursurile de decatlon.

Ascensiunea lui Mihai Nicolau — 
remarcabilă 
valoric între 
intr-un spor 
puncte într-o 
lui Radu Gavrilaș față de începutul 
sezonului, dau speranțe într-o bună 
comportare la următoarele confrun
tări internaționale ale decatloniști- 
lor români : Universiada (vor concu
ra Sepsy și Gavrilaș) și Jocurile

constanță și echilibru 
probe — concretizată 
de aproape 250 de 
lună, ca și revenirea

Născut în 19o6, la Brăi
la : l,77m înălțime, 65 kg. 
greutate ; elev al liceului 
„Panait Cerna“ din Brăi
la ; membru al clubului 
sportiv Brăila ; antrenor — 
Ion Moroiu ; practică atle
tismul de trei ani ; cel 
mai bun rezultat la sări
tura în înălțime —2,08 m; 
recordman de juniori ca
tegoria a Il-a, atît în 
aer liber (2,08 m). cît* și 
în sală (2,07 m) ; campion 
republican de sală la ju
niori categoria I; campion 
mondial școlar.

s-a re- 
suliță, 
aproa- 
perfor- 

în

ANCA GROZA CONTINUA SERIA
RECORDURILOR DE NATAȚIE MIHAI NICOLAU

►.dar ea este capabilă de cifre superioare, ne asigură maestra sportului
Cristina Balaban-Șopiereanu

celor mai buni 
la tradiționalul

îno- 
con-

Participarea 
fători ai țării 
curs internațional de la Syracusa 
(Italia) dotat cu „Trofeo dei settc 
colii" și „Trofeo dei navigli" s-a 
încheiat cu unul dintre cele mai 
frumoase succese din ultima vreme. 
Cei patru sportivi români, Anca 
Groza, Marian Slavic. Dietmar 
Wetterneck și Ion Mielăuș. au ob
ținut două apreciabile succese în 
fața cîtorva dintre cei mai buni 
performeri ai continentului, au ocu
pat de patru ori locul II și ce două 
ori locul trei, performanță pe care 
nu au mai înregistrat-o vreodată 
într-o competiție de asemenea am
ploare. Evoluțiile lor au fost înso
țite și de trei noi recorduri națio
nale (Anca Groza 67, 5—100 m del
fin și 2:26,4—200 m delfin 
mar Wetterneck 4:49,3—400 
de o bună valoare.

Ce semnificație au avut 
tele înotătorilor noștri în 
perioadă de pregătire, înaintea ma
rilor competiții din sezonul actual ? 
Asupra acestei probleme am discu
tat cu maestra sportului Cristina 
Balaban-Șoptereanu, câre a 
soțit lotul nostru la Syracusa.

— Deși nu a ciștigat probele 
Anea Groza a înregistrat cele 
bune performanțe...

— Am așteptat aceste rezultate și 
vă asigur că ele nu reprezintă jiiei 
pe departe posibilitățile elevei mele. 
Anca a ciștigat mult în forță și 
pînă acum nu am lucrat decit pen
tru îmbunătățirea rezistenței. Ur
marea acestui antrenament a fost 
faptul că ca a mai smuls o secundă 
și două zecimi recordului la 200 m 
delfin și l-a îmbunătățit pe cel de 
la „sută" cu 9 zecimi. Este un ele
ment eare vorbește de la sine asu
pra evoluției sale ascendente. Anca 
Groza are posibilități superioare de 
a corecta și recordurile din probele 
de craul. Ea poate „merge" oricînd 
o cursă tie 400 m în 4:50, 0—4:52,0. 
Din păcate, însă, nu avem con
cursuri, la noi in Capitală, pentru 
a dovedi acest lucru.

— Care sînt pozițiile sale actuale 
în ierarhia mondială ?

— Dacă vom alcătui un clasa
ment cu numai două concurente din 
fiecare țară (N.N. Așa se va parti-

de la Anca Groza curse 
100 m și sub 2:24.0 la

ceiialți sport,vi roma 
Syracusa cine v-a ir

Balcanice (ne vor reprezenta Nico
lau și Bogdan).

Pentatlonul a devenit — judecind 
după rezultatele ultimei ediții — 
un concurs tranzitoriu, într-o pla
nificare a pregătirii pentru o probă 
preferată. El a fost dominat în a- 
cest an — în absența principalelor 
candidate la podium (Elena Vinti- 
lâ. Anca Hoinărescu, Coculeana Bu
cătarul — de două neofite. Corne
lia Popescu și Erica Teodorescu 
(prima H.C.). Peniru acesîea. evi
dent, cele cinci 
xigenul necesar 
țimeț înaintea 
sfirșitul acestei 
cerea fetelor s-a soldai cu 
slabe. Ce înseamnă 4031 
fată de recmitil retrablic

probe însemnau o- 
uneia singure (înâl- 
naționalclor de la 
săptămini. $î intre- 

rexultate

și Diet- 
m mixt)

rezulta- 
această

în-

sale, 
mai

cipa și la C.M. de la Belgrad '.), 
Anca s-ar afla pe locul 9 la 200 
m delfin și locul 12 la 100 m del
fin. Dar ea este capabilă de cifre 
superioare și, deși întreaga noastră 
pregătire este axată pe întrecerile 
C.M. de la Belgrad, ea va încerca 
îmbunătățirea recordurilor la „na
ționale** sau Ia Balcaniadă. în mod 
normal, fără vreun accident, trebuie 
să așteptăm 
sub 67,0 la 
200 m.

— Dintre 
prezenți la
presionat mai mult ’

— îmi place cum evoluează Diet- 
mar Wetterneck. Este un sportiv 
talentat, care a învățat sâ-și pregă
tească cursele importante. A avut 
neșansa de a concura in seria sa 
de 409 m mixt (probă pe care a și 
ciștigat-o) cu adversari slabi. pe 
care i-a întrecut cu mai mult de 
10 metri. în condițiile unei concu
rențe serioase, cifra sa optimă s-ar 
fi situat undeva in jurul a 4:45.0. 
Și așa însă, el deține — momentan 
— al 16-lea rezultat din lume in 
acest sezon.

— Care este forma
nostru recordman și campion 
crauliștilor, Marian Slavic ?

— El nu a făcut nici o pregătire 
specială pentru acest concurs, ino- 
tind în condițiile oboselii evidente 
după citeva săptămini de acumulări 
continue.- Totuși, el a reușit să în
treacă la 200 m pe renumitul Klatzs 
Steinbach, eu un rezultat 
propiat de recordul țării, 
este și faptul că Slavic 
progresul său pe distanța
probă care i se potrivește din ce in 
ce mai mult.

— Ce șanse acordați acestor spor
tivi la C.M. 7

— Vă închipuiți probabil și dv. 
ce luptă fantastică va fi Ia Belgrad. 
Recordurile mondiale au incepnt 
deja să curgă. Altele au zilele nu
mărate. Slavic, Anca Groza și Wet
terneck sînt singurii care merită să 
ne reprezinte în această competiție. 
Iar dacă Anca va reuși să intre 
într-o finală, va fi pentru noi un 
succes.

multiplului

(’.•004) a- 
Interesant 
confirmă 
de 4M m.

S’. TTL3:
Ddt ■ Cf

: 4531
i care

Perul SLĂVESCU

Au mal rămas aproximativ șase 
săptămîni pină la marea confrun
tare a atleților juniori de pe bătrî- 
nul continent. Ne aflăm așadar în 
perioada ultimelor preparative și 
a verificărilor, extrem de importan
tă înaintea starturilor la campiona 
tele europene.

Pentru cadeții României, între
cerile recentului „triunghiular11 de 
la Erfurt au oferit posibilitatea unui 
sever examen preliminar în compa
nia unora dintre cei mai buni a- 
tleți juniori, care cu siguranță se 
vor afla și la Duisburg printre fa- 
voriți. Mai mult, ei au concurat pe 
un stadion perfect utilat și la ore 
foarte apropiate de programul C.E., 
fapt care a permis tehnicienilor o 
cît mai justă evaluare a actualelor 
posibilități, a șanselor înaintea im
portantei competiții.

Așa cum am afirmat și în alte 
rînduri, vom preciza și de această 
dată : potențele atletismului româ
nesc nu oferă posibilitatea alinierii 
unei formații complete la „euro
pene", ci numai a unui lot restrins 
de sportivi cu șanse apreciabile de 
a figura pe poziții onorabile în 
clasamentele probelor respective. 
Cine sînt aceștia ?

Liderul juniorilor noștri este, fără 
îndoială, Gheorghe Ghipu, talen
tatul semifondist bucureștean pre
gătit de Georgeta Dumitrescu. Per
formanțele sale din actualul sezon 
îl recomandă cu prisosință ca maț*e 
favorit al cursei de 1 500 m, în care 
deține recordul european (3:39,0). 
După cursa lui Ghipu de la Erfurt, 
Manfred Matuschewski, unul dintre 
cei mai buni semifondiști ai Euro
pei din deceniul trecut, ne declara : 
„Băiatul acesta are clasă mondială. 
Noi cel puțin nu vom putea alinia 
Ia Duisburg un asemenea talent. ȘI 
dacă totuși cineva va reuși să-l în
treacă la C.E.. acesta va deveni în 
mod indubitabil campion al Euro
pei". Despre seriozitatea în pregă
tire a tînărului reprezentant al clu
bului Metalul nu este cazul să mai 
vorbim. Oare ce antrenor nu-și do
rește un asemenea elev ambițios 
și dornic tot timpul să urce cît mai 
sus treptele ierarhiei valorice ? 
Singurele probleme pentru Ghipu 
sînt. la această oră, tratamentul 
necesar înlăturării definitive a du
rerilor la piciorul sting și alegerea 
cit mai judicioasă a curselor din 
săptăminile viitoare („naționalele*1 
de seniori. Balcaniada de juniori. 
Cupa Europei) pentru ca starturile 
de la Duisburg să-l afle în depli
nătatea posibilităților sale fizice.

Cu șanse aproximativ asemănă- 
loare se anunță și evoluția lui 
Gheorghe Megelea. Recordmanul ti
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nerilor noștri sulițași (78,18 m) a 
dovedit constanță în aruncările pes
te 75 de metri, ceea ce este foarte 
important la această probă, și po
sibilități infinit mai mari. „Mai 
avem destul de lucrat pentru îmbu
nătățirea elanului și perfecționarea 
tehnicii — ne declara antrenorul 
reșițeanului, prof. Daniel Maier. 
Deocamdată, el se află pe locul III 
in ierarhia celor mai buni aruncă
tori europeni, dar cred că zilele 
pină la prima sa aruncare peste 80 
de metri sînt numărate11.

Alți doi candidați în lupta pen
tru medaliile ce se vor decerna la 
Duisburg sînt Doina Spînu și Con
stantin Cirstea. Ambii și-au reali
zat recorduri personale, apropiin- 
du-se simțitor de standardul cel 
mai ridicat al performanțelor la ni
velul juniorilor. Piteșteanea, cu 6,23 
m. la lungime, deține al doilea re
zultat al anului. Cu mai multă în
credere în forțele proprii, în excep
ționalul său talent, această fată de 
numai 16 ani ar putea produce o 
mare surpriză la Duisburg. Cît pri
vește pe C. Cirstea, sîntem nerăb
dători să urmărim, în continuare, 
evoluția „flop11-ului său. Elevul lui 
Victor Cincă posedă o detentă apre
ciabilă și multă siguranță. Ca un 
amănunt de loc lipsit de interes și 
care probează seriozitatea pregătirii 
sale : înaintea fiecărui mare con
curs, bucureșteanul... înoată aproxi
mativ 60 de minute pentru relaxare. 
La Erfurt, după ce a trecut din 
prima încercare toate înălțimile 
pină la 2,09 m, arbitrii i-au ridicat 
ștacheta brusc la 2,14 m. Pe mo
ment, el nu era pregătit pentru o 
asemenea cifră, dar pînă la C.E. mai 
este timp suficient.

Dorel Cristudor (în cazul că se 
va reface rapid după recentul cla
ca j) a alergat anul acesta de două 
ori „suta11 în 10,4 ; Nicolae Onescu, 
mai bun la 1 500 m decît în proba 
de 2 000 m obstacole, și-a realizat, 
de asemenea, baremul impus de 
F.R.A. Alte două tinere alergătoa
re, Niculina Lungu (55.1 pe 400 m) 
și Elisabeta Bacalar (2:09,0 pe 800 
m), sînt în continuu crescendo. 
Toți au șanse mari de a figura în 
lotul pentru C.E. cu condiția de a-și 
îmbunătăți (sau cel puțin egala) re
cordurile personale.

Desigur, lista poate fi și mai 
mare. Ea rămîne in continuare des
chisă pentru eventualii candidați 
care la apropiatele „naționale11 de 
seniori sau la Balcaniada de juniori 
vor reuși să prindă ultimul tren ; 
mai precis, să obțină performanțe 
care să le asigure poziții onorante 
pe stadionul din Duisburg.

Adrian VASILIU

un stadion de atletism poate cuCine îl vede pe Doru Oprea pe 
greu să-și închipuie că are în față un săritor de înălțime. De fapt, 
constituția sa fizică 
un atlet. Și totuși, la 17 ani, Doru este deja un campion — și 
încă unul mondial 
performeri seamănă

Doru este dotat cu o detentă cu totul neobișnuită. însă nu acest atu 
este singurul care l-a urcat atît de sus la o vîrstă fragedă. Foarte mo
dest, perseverent, el a știut că numai printr-o muncă deosebită 
poate suplini dezavantajul de statură față de ceilalți săritori de 
înălțime. Și Doru a acceptat să muncească, iar rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate. Remarcat cu deosebire în sezonul de sală — unde 
a cucerit, succesiv, titlurile de campion național la juniori II și 
juniori I 
cucerind 
campion

Sîntem 
ne-a vorbit mereu în termeni elogioși — ne va oferi în continuare 
surprize plăcute.

nu lasă să bănuiești nici măcar că ai în față

— și asta la săritura în înălțime, unde marii 
mai degrabă cu pivoții de la baschet.

— el își continuă ascensiunea (la propriu și la figurat) 
la numai 17 ani cel mai frumos titlu sportiv: acela de 
mondial.
convinși că elevul brăilean — despre care antrenorul său

ADRIAN CALIMENTE
Născut în 1956, la Arad ; 

1,85 m înălțime, 68 kg. 
greutate ; elev al liceului 
nr. 2 din Arad ; face par
te din secția de atletism a 
Școlii sportive Gloria și 
este antrenat de prof. Ni- 
culina Haș ; 
recordman de
mg juniori II (7,0) ; cam
pion mondial școlar, la 110 
mg (100 cm) —1 14,9 (re
cord de juniori cat. (aii-a).

carnpion și 
sală la 50

*

celălalt campion mondial școlar al atletismu-

DE VITEZĂ ÎN COASTĂ
VRECORD DE PARTICIPARE ÎN ETAPA DE DUMINICA
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le în care a 
evoluat apreciatul nostru pilot E°' 
gen Ionescu Cristea — dublu cam
pion balcanic și principalul favorit 
al disputelor in coastă. Previziunile 
s-au realizat sută la sută. Dar, can
didatul la primul loc în clasamen
tul general a avut, în această eta
pă. după cum ne spunea chiar el, 
mai multe .dureri de cap

îni program 
punctele c

na. mtrucit a fost nevoit sa 
>că uz de întregul său arsenal 
■hmc și să depună mari eforturi 

e. El a avut adversari de 
la clasele pină la 1000 cmc 

10 cmc în reșițeanul Florian 
și bucureșteanul Mircea Ru- 
care au condus mașini pu- 

» (Fiat 1000 Abarth, pe o ca- 
! ușoară de Fiat-600), brașo- 
Laurențiu Borbeli și C. Peș

in clasamentul general 
suportat concurența bra- 
Horst Graef și a frați- 
FI. Morassi din Pitești,

acestor ași ai volanului pe 
u extrem de dificil. cu 

r._.*neroase ace de păr ți alte vi
raje care au s61icitat la maximum 
pe concurenți, au incintat nume
rosul public, înșiruit de-a lungul tra
seului. Cu mult interes au fost 
urmărite ți celelalte probe, care au 
avut ca principali animatori pe fra
ții Dorin și Cornel Motoc. Horst 
Gracf și piteștenii Gh. și FI. Mo
rassi. Cursa rezervată începătorilor 
a fost cîștigatâ de brașoveanul M. 
Popescu.

Dorin

Spre deosebire de
lui nostru, arădeanul Adrian Calimente are o statură ideală pen
tru proba pe care și-a ales-o. înalt, cu picioare lungi, el pare făcut 
pentru proba gardurilor înalte. Excelemta-j „construcție11 fizică este 
dublată — așa cum ne spunea antrenorul federal Nicolae. .Mărgșescu 
— de o foarte bună calitate a fibrei musculare, lucru care ne în
dreptățește să vedem în el o mare speranță a probei, de 110 mg. 
De altfel titlul cucerit la Atena, la primul campionat mondial șco
lar — cea dinții competiție internațională a elevului din Arad ! — 
întărește această afirmație.

Sperăm ca optimismul nostru și talentul lui Adrian Calimente 
să se materializeze în anii de juniorat pe care îi arc în față, dar 
mai ales în cei care vor urma apoi, la seniorat, pentru că atletis
mul nostru a mai avut acum cîțiva ani tineri ,hurdleri“ talentați, 
chiar recordmeni europeni — Suciu, Hidioșanu — care, însă n-au 
împlinit, pe deplin, la maturitate, promisiunile făcute la vîrsta ju
nioratului.

TORTE SPORTURILE
:.-.i ------------ --------------  ■ ' r,.al- v .-. ...tv..:--------- ---

lonescu-Cris-

ATLETISM Timp de două zile, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, stadionul Ti
neretului din Oradea 3 găzduit concursul , 
școlilor sportive și al liceelor cu pro
gram de educație fizică, rezervat junio
rilor de categoria a Il-a. La întreceri 
au luat parte 400 de elevi din 51 de uni
tăți sportive din 22 de județe. Cu acest 
prilej au fost stabilite două noi recor
duri republicane pentru juniorii de ca
tegoria a Il-a : Paul Lenghel a obținut 
la aruncarea ciocanului 62,22 m (vechiul 
record era de 61.66* m și-i aparținea, din 
anul 1964, lui Gheorghe Costache), iar 
Mihaela Stoica (Școala sportivă de atle
tism) a fost cronometrată în seriile pro
bei de 100 nig în 14,7 (vechiul record 
14,8). Iată ceilalți campioni ai actualei 
ediții : BĂIEȚI : loo m : Gh. Pop arad 
(S.S.A.) 11,1. 200 m : Gh. Poparad ‘22,5, 
400 m î W. Kraus (Șc. sp. Brașov) 50.0, 
110 mg : I. Galea (Lie, I. Slavici Arad) 
15,6, 300 mg : C. Vlaicu (Lie. i. l. Ca- 
ragiâle) 41,1. 1 000 m: O. Cernat (Lie. 2 
Iași) 2:31,2, înălțime : A. Oșlobeanu (Lie. 
35) 1.92 m, triphisalt : R. Rangu (Se. sp. 
Constanța) 13,84 m, prăjină : Al. Rogojan 
(Lie. N. Bălcescu Cluj) 3.70 m. disc : 
D. Naghi (Se. sp. Bistrița) 47,56 m, greu
tate : c. Preda (Lie. 35) 15.26 m: FETE : 
100 m : Dantela Melinte (Lie. $5) 12,5, 
200 m: Tbolia Slavic (Lie. I. Slavici A^ad) 
25.4, 400 m : Geta Macovei (Se. sp. Arad) 
1:36,6. lungime : Carmen Golgoț fLic. 2 
Brașov) 5,80 m. înălțime : Niculina Iiis 
(S.S.A.) 1.59 . .. .. ” -
Proca (Lie. 2 Lași) 11,57 m, disc : Eleo
nora Costea .Z *. 
41.38 m, suliță : Eugenia 
Vîlcea) 39,42 m.

ÎNOT La Reșița
cîe-a treia etapă a fazei

m. greutate : Veronica

(L.E.A. C-lung Muscel) 
Barbu (Lie. Rm.

șui Tg. Mureș. Partida Vagonul Arad — 
Școlarul București a fost amînată pen
tru 25 septembrie. Restanța dintre va
gonul și Școlarul se va juca la 5 august.

AERONAUTICA. La București, în 
cadrul seriei I, s-au încheiat întrecerile 
probei a doua a campionatului jude
țean de parașutism. Pe primul loc s-au 
clasat : iași — Mircea Moisei 6,90 m, 
Dolj — Cornel Cocoșilă 6,15 m. Buzău — 
Petre Boboc 5.16 m, ’* “ ‘
rica * **
cele 
Văduva 
Moisei _ , ______
Limbășan 6,40 m, Mun. București — Emil 
Dumitrașcu 6,61 m. s LA BRAȘOV, in 
cadrul seriei a II-a a întrecerilor jude
țene ale parașutiștilor, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : proba de țel fix 
de ia 1 Ooo m : Brașov — Flore Todoran 
1 84 m. Galați — Aurel Vornicescu 0,45 m. 
Cluj — Ion Baciu 1,69 m. Ploiești — Gh. 
Ivan 3,17 m : proba de stil de la 2 000 m: 
Brașov — Flore Todoran 5,31 m, Galați 
— Iordache Basalîc 0.53 m, Cluj — Va
sile Perde 7,43 m. Ploiești — Alexandru 

Cîștigătoril după 
Brașov — Flore 
Galati — Aurel

Cluj — ion

Uță 4.43 m. 
două probe :

8.89
8.98

m, 
m,

Mun. Buc. — Flo-
Cîștigătorii dJk’.t
Dolj — Maxfan 

lași — Mircea 
Buzău — Cornel

REZULTATE TEHNICE — pină 
Ia 1000 cmc — 1. Eugen Ionescu- 
Cristea (Asoc. Automobilul Buc., pe 
Fiat 850) 4:55,2 ; 2. FI. Bejan
(A.C.R. Reșița, pe Fiat 1000 Abarth) 
4:55,3 ; 3, M. Rusescu (A.C.R. Buc., 
pe Fiat 1000 Abarth) 5:00,4; cl. 
1150 cmc — 1. D. Motor (Ciclop 
Buc., pe Fiat 128) 4:45,5; 2. C. Mo
toc (Ciclop Buc., pe Fiat 128) 4:47.9: 
3. Antal Orban (individual, 
Fiat 128) 4:55,5 ; ci. 1300 cmc — 
Eugen Ionescu-Cristea (pe 
8 Gordini) 4:17,5 ; 2. L. 
(Univ.-Tractorul Brașov, pe 
8 Gordini) 4:32,5 ; 3. C.
(Univ. — Trac. Bv., pe Renault 8

Rucureșteanul Eugen 
tea, triplu campion absolut de vi
teză in coastă, continuă să-fi ape

re cu succes titlul.
Foto : Coste! BEREȘTEANU

pe
1. 

Renault 
Borbeli 
Renault 
Pescaru

Gordini) 4:54,5 : cl. peste 1300 cmc 
— 1. H. Graef (Univ. — Tract Bv., 
pe B.M.W. 2002) 4:23.4 : 2. Gh. 
Morassi (U. A. Pitești, pe 
12 Gordini) 4:26,0 : 3. FI.
(U.A Pitești, pe Renault 
dini) 4:27.5.

CLASAMENT GENERAL 
gen Ionescu-Cristea (Renault 8 Gor
dini) 4:17.4 ; 2. Horst Graef (B.M.W. 
2002) 4:23.4 *, 3. Gh. Morassi (Re
nault 12 Gordini) 4:26,0.

2.
Renault 
Morassi 

12 Gor-

: 1. Eu-

a avut loc cea 
județene din ca

drul campionatelor naționale. • cu acest 
prilej, clujeanul Zeno Oprițescu aflat în 
pregătire în localitate a înotat distanța 
de 100 m liber în 56,5. A’te rezultate : 
D. Wetterneck — 64,2 — 100 m delfin ; 
J. Jendl 60,9 — 100 m liber ; Siegrid Ste- 
cian 1:13.5 - 100 m delfin ; D. Gropșan 
2:21.6 - 200 m spate ; Lavinia Donia 
2:42,0 — 300 m spate.

POLO. în ultima etapă a campio
natului național, Vagonul Arad a întîl- 
nit pe teren propriu echipa Industria li
nii Timișoara. Net superiori, arădenii 
au ciștigat cu 6—2 (0—1. 3—0, 2—6. 1—1). 
Au înscris : Marc 2. Adoc, Capotescu, 
Unc, Tunam de la învingători, respec
tiv Roth. Bernstein de la învinși. Prin 
victoria (7—6) realizată la Tg. Mureș, 
în fața formației locale Mureșul, echipa 
C. S. Școlarul-București și-a consolidat 
poziția în fruntea clasamentului :

progvamate me-

1. Școlarul Buc. 8 7 1 0 58—31 15
2. Vagonul Arad 7 5 1 1 52—30 11
3. Crișul Oradea 7 5 0 2 62—36 10
4. Mureșul Tg. Mureș 8 2 0 6 35—55 4
5. Olimpia Oradea 8 2 0 6 30—57 4
6. Ind. linii Timiș. 8 1 0 7 29—57 2

In etapa viitoare sînt .. ... _ __
olurile Industria linii Timișoara — Cri- 
șul Oradea și Olimpia Oradea — Mure-

CAMPIONATELE MUNICIPALE
DE CAIAC-CĂNOE

Duminică, caiaciștii și canoiștii 
bucureșteni au fost invitați, pe lacul 
Herăstrău, pentru a participa la în
trecerile din cadrul cajnpionatelor 
municipale 
debutat 
senioare (500 m), 
cîștigată 
(Olimpia), 
urmări, 
discută la caiac dublu-fete, în care 
echipajul Mioara Botgros și Carmen 
Tudorache (Școala sportivă nr. 2) s-a 
detașat pe ultima sută de metri, tre- 
cind primul linia de sosire.

Întrecerile rezervate băieților au 
cuprins 5 probe, trei dintre acestea 
fiind cucerite de sportivii de la clu
bul Olimpia (locul I în clasamentul 
generali. Pe scurt, cronica reuniunii: 
Paul Finanțu, combativ și bine pre
gătit. aduce Scolii sportive nr. 2 încă

cadrul
pe echipe. Concursul a 

cu proba de caiac simplu- 
7" cursă _ de viteză,
de sportiva Didina Vasile 

Cei prezenți au putut 
în continuare, o frumoasă

Traian lOANITESCU

0 REUȘITA DISPUTA NAUTICA
800 m. 
și Ma- 
cu un 
loc in 

Conducînd.

un titlu la canoe simplu — 
Rapidiștii Nicolae Moldoveanu 
rin Dumitrescu își adjudecă, 
avans de 3 secunde, primul 
proba de canoe dublu, 
într-un final prelungit, cu aproape 
două lungimi de barcă, Nicușor Eșa
nu (Olimpia) cîștigă cursa de caiac 
simplu. Ultimele două „piste11 vor f’ 
controlate tot de sportivii clubului 
Olimpia, prin Victor Nae și Radu 
Zamfirescu (victorioși la caiac dublu) 
și echipajul de K 4, Învingător în 
urma unui finiș spectaculos în care 
principalii urmăritori — „Școlarii" — 
au fost la numai o secundă de titlu.

Rezultate tehnice : K 1 (f) — 500 
m : 1. Didina Vasile (Olimpia) 2,45.
2. Nicoleta Chiran (Șc. sp. 2) 2,48,
3. Elena Pirchiu (Rapid) 3,02 : K 2 (f) 
— 500 m : 1. Șc. sp. 2 (Mioara Botgros- 
Carmen Tudo-rache) 2,49, 2, Olimpia

Rapid 3,00 ; C. 1 — 800 m :
Finanțu (Șc. sp. 2) 4,00, 2

2,57, 3.
1. Paul
Daniel Oancea (Olimpia) 4,05, 3. Mi
hai Tudor (Rapid) 4,16 ; C 2 — 800 m : 
I. Rapid (Nicolae Moldoveanu-Marin 
Dumitresc-u) 3.59, 2. Olimpia (Boca- 
Grama) 4.02, 3. Șc. sp. 2 (Zugravu- 
Andrei) 4,08 ; K 1 (b) — 800 m : 1. Ni- 
cușor Eșanu (Olimpia) 3,23, 2. Cornel 
Cîndea (Rapid) 3,37, 3. Cornel Popa 
(Șc. sp. 2) 4,00 ; K 2 (b) — 800 ni : 
1. Olimpia (Victor Nae-Radu Zamfi- 
tescu) 3,35, 2. Voința 3,45, 3. Rapid 
4,00 ; K 4 (b) — 800 m : 1. Olimpia 
(F. Costache, I. Framguloiu, T. Ma
nea, C. Badea) 3,00, 2. Șc. sp. 2 — 
3.02, 3. Rapid 3,22. CLASAMENT GE
NERAL : 1. Olimpia 64 p, 2. Școala 
sportivă nr. 2 — 56 p, 3. Rapid 53 p, 
4. Voința 14 p, 5. Energia 10 p.

T. VASILE

Caracudă 5,8o m. 
cele două probe : 
Todoran 7,15 m, 
Vornicescu 8,77 m,
Baciu 10.69 m. Ploiești — Alexandru Ca
racudă 9,04 m. • ÎN CAMPIONATUL re
publican de planorism (etapa județeană) 
s-au disputat probele 3 și 4. Proba a 
3-a, triunghi pe distanța Iași-Sinești-Vlă- 
deni-Iași (103 km), a revenit sportivului 
brașovean Ion Strete, iar proba a 4-a. 
triunghi pe distanța Iași-Albești-Pașcani- 
IaȘi (206 km) a fost cîștigată de ieșea
nul Petre Zenovei. Clasamentul general: 
1. Petre Zenovei (Aeroclubul Moldova- 
Iași) 3 864 p, 2. Ervin Rosch (Aeroclubul 
..Mircea Zorileanu“ Brașov) 3 728 p, 3. 
Ionel Munteanu (Aeroclubul ,,Mircea 
Zorileanu“ Brașov) 3 598 p.

TENIS Campionatele municipiului 
București (categoria a II-a seniori și se
nioare) disputate pe terenurile Sc. sp. 
nr. 3 și-au desemnat noii campioni. Re
zultate : semifinale băieți : D. Mîrza 
(Progresul) — C. Pelea (DînamO) 6—1, 
6—4 ; I. Russen (Progresul) — M. Mîrza 
(Progresul) 1—6, 6—3, 6^-2 ; fete : Ga
briela Dinu (Dinamo) — Maria Romanov 
(Cutezătorii) 4—6, 6—4, 6—2 ; Lucia Ro
manov (Cutezătorii) — Elena Cotuna 
(C.S.U. Construcții) 6— L 6—3. In finala, 
juniorul I. Russen a cîștigat de o ma
nieră categorică în fața colegului său 
de club D. Mîrza cu 6—0, 6—0. La îete, 
Lucia Romanov a învins și de această 
dată pe Gabriela Dinu, cu 6—4, 6—3. 
MODELISM La Arad s-a disputat 
finala campionatului republican de ae- 
romodelism. Rezultate : machete avioane 
românești — seniori — Enache Man (Se
mănătoarea București) 2 956 p : juniori 
— Calus Grozav (Aeromodel club Arad) 
2 869 p : machete avioane străine : se
niori — Ioan constantinescu (Semănă
toarea București) 3 463 p ; juniori — 
loan Hulea (Aeromodel Club Arad) 
2 337 p. Pe echipe au cîștigat la seniori 
sportivii de la Semănătoarea 
iar la juniori sportivii de la 
Club Arad cu 5 313 p.
HANDBAL începînd de ___ ,
lie, ca în fiecare an, este prevăzută pe
rioada de transferări, deschisă tuturor 
categoriilor de jucători. Perioada se va 
încheia la 31 iulie.

VOLEI. A părăsit Capitala echipa 
masculină de volei a țării noastre, care 
va participa la un turneu internațional, 
ce va avea loc în Polonia, între 17 și 22 
iulie, urmînd ca apoi să se deplaseze 
în R. D. Germană, pentru a se prezenta 
la startul unui nou turneu, care se va 
desfășura între 24 și 29 iulie. Au făcut 
deplasarea, printre alții, Gabriel Udiș- 
teanu, Cornel Oros, Laurcnțiu Dumă- 
noiu, Mihai Tîrlici. precum și arbitrul 
Patru Zoe. © ÎNTRE 17 și 22 iulie, la 
Atena va avea loc Balcaniada, rezervată 
echipelor masculine și feminine de ju
niori. Reprezentativele României au pă
răsit Capitala, cu destinația Atena, 
CĂLĂRIE La Luxemburg s-a des
fășurat un concurs internațional de ob
stacole, la —_ 
din Anglia, Franța, R. F. Germania, Bel
gia, Olanda. S.U.A., Luxemburg, printre 
concurenți s-a aflat și sportivul român 
Grigore Lupancu, care a reușit. într-una 
din probe, un parcurs foarte bun, cla- 
sîndu-se pe primul loc.

cu 6 419 p. 
Aer orn odei

luni. 16 iu-

La Luxemburg s-a des-

care au participat sportivi
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UN LOC DE ATRACȚIE

PENTRU ROMAȘCANI I ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE
Situat într-un cartier pitoresc al 

municipiului Roman, ștrandul Ti
neretului este unul dintre locurile 
cele mai agreate de locuitorii ora
șului. Dotat cu trei bazine pentru 
toate categoriile de înotători, cu 
terenuri de minifotbal și handbal, 
cu o plajă și o pădurice, unde se 
poate respira aer curat la umbră, 
ștrandul atrage, în sezonul estival, 
mii de iubitori ai înotului și natu
rii. Păcat, însă, că nu se poate 
vorbi în termeni tot atît de buni 
și despre cabinele aflate în incinta 
lui sau despre unele porțiuni ale... 
gardului împrejmuitor. Sperăm ca 
edilii romașcani să se îngrijească 
și de eliminarea acestor — mai pu
țin plăcute — aspecte...

George GROAPA — coresp.

„FLOAREA DE SIIMV 
$L ROADELE SALE

Amplul program de educare so
cialistă a maselor, elaborat de par
tid, pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe înaltele prin
cipii ale eticii și echității și-a gă
sit o excelentă formă de expri
mare practică în programul socie
tăților tehnico-științifice și cultu
ral-sportive ce au luat ființă în ju
dețul Argeș.

Create mai întîi în întreprinderi,

instituții și școli, iar apoi și în 
mediul rural (numărul lor a ajuns 
acum ia aproape 100) aceste socie
tăți își desfășoară activitatea sub 
genericul: .HĂRNICIEI. CINSTE. 
ONOARE ȘI DEMNITATE SOCIA
LISTA*. nobilă deviză care carac
terizează toate marile acțiuni ce se 
întreprind pe meleagurile argeșene.

In rindurile de mai ios. am dori 
să ne refer.m. mai întîi, la socie
tatea -ARO-FLOARE DE STÎNCA'.

REPORTAJELE PREGĂTIRILOR

CAMPIONII PRIVESC ÎNAINTE 
CU AMBIȚIE...

Astăzi, la Bușteni

prima «care a ft>s* cată în ju
dețul Argeș. în arsenalul de mij
loace pe care ea șă-a propus să Ie 
utilizeze pentru desfășurarea unei 
ample munci de educație in rincul 
cetățecdor s-au aflat, la loc de 
cinste, activitățile de educație fizi
că și sport. Sub îndrumarea direc
tă a orgamzapei de partid, a con
ducerii uzinei (d. rectorul general 
X icter Naghi este președintele so-

țiuri pentru szunrlarea tur Amuiui. 
r-xdorarivey*-!-;_ a excurs..Jor. au 
fost .rraci-s.x'-e alte act-virâți de 
masă ar fi; campionatul as>-
oauei sportive. întrecerile pe ate- 
Dere și secta, daute cu cupe tra-

re. serbările risnpeoeșu « altele.
CUpr.ndem tuturor ears-Joc in 

aci-natea. de edurape fiocă șt 
spor: Lgureaiă ca ua punct pr-n- 
ripaj fa pianul de snxi ai S*- 
rterâta de la Liceul agricui dia 
Cartea de Argeș, in t*na ce soce- 
tănle ir Ier se sate recent ia cmnu- 
arie Cârja. Vedea. Carbeni. Pc--i- 
n® T Rtacâr. Hxrueștx. Recea
șt afaeăe patrooeată acțicnea de 
amenajare a baseSar spomve sim-

■

e~aJeu csuTarsJe & jce. portal
așa exervriă din pfin ratei ma jac de

„CUPA 23 AUGUST"
LA FOTBAL

Echipele de fotbal din local. :â ie 
rurale Cirța. Răcoriți. Turnu roșa 
și Sebeș (județul Sibiu) s-au îr.ti'.- 
hit duminică pe terenul din comu
na Racovița și și-au disputat com
petiția dotată cu .Cupa !3 Au
gust*. în finală cu formația Oltul 
Turnu roșu, fotbaliștii din Racovi
ța au cîștigat cu scorul de 5—1 
(1—1. I_1).

Duminica viitoare, asociația spor
tivă Oltul Turnu roșu va organiza, 
în colaborare cu CJ.E.FS. Sibiu, 
o duminică cultural-sportivă.
Hie IONESCU — coresp. jadrteaa

rrxixnle
soi i•

tartar îfieail *1 maaeter. al
cupular «i iiau Halei auâ ea seamă, 
fa acesne oega=zzrfa eteaeșâ rare 
s-au fascras pe free'-spoca res'- 
jtd generos de a-: face pe tatrae^i

răciți ! r. iliesct

. 5)inamo n-a mai ales în vara 
aceasta nici Predealul și nici Rîm- 
nicu Vilcea ca loc de pregătire. 
După ce a început perioada de 
readaptare acum o săptămînă în 
Capitală, joia trecută, spre seară, 
echipa campioană ajungea în ora
șul de sub Tîmpa, la baza clubului 
Dmamo Brașov, acolo unde pînă la 
sTcșitul lunii va pregăti planul de 
asalt al noului sezon. Campionii 
noștri au luat drumul Brașovului, 
□upă ce aflaseră adversarul din 
primul tur al CC.£. dar zilele de 
.a munte fuseseră planificate din 
timp...

Din rațiuni obiective (4 jucători 
— Dinu. Dumitrache, Radu Nun- 

și Deleanu — la lot; Săt- 
T.i-eanu II și Doru Popescu reți
nu;; de examene în București și 
Oradeai dar și subiective (Râmu- 
rean j. s; Petre Nicolae n-a^i anunțat 
rimănui absența lor), antrenorii 

Nunweiller și Gheorghe Timar 
pornit la drum cu un grup res- 

t.-'r.s de jucători, 12 la număr. Prin- 
tre ei si Cheran, care se află la 

z:.« după o reușită operație 
de — -..»c. Și. totuși, la Brașov se 
lucrează cu sîrg, eu ambiții, cu 
multă eficacitate. Pentru că. remar- 
taure; doi antrenori, „avem acum 
oc«z'.a sj lucrăm mai intens cu fie- 
care judtor, să accentuăm mult 
mm bine ca altădată individualiza
rea'.

—D ~amo a început sezonul de 
toamnă pornind de la premise foar
te bune, .perioada de întrerupere

« a'ectc: cu nimic capacitatea de 
ri'-^ .4 fost o pauză scurtă și in
iei. d? bază sir.t exact cei cu 
etee jacitorii au plecat în vacanță"- 
C:--.riuz.a aceasta aparține medicu- 
1„. echtpei, Mircea Ciortea, dar re- 
țrerirită. de fapt, și punctul de 
p.ri^re al actualelor pregătiri.

.: am început pregăti- 
nie mm devreme. Acum, mai tîr- 
M. tar arem posibilitatea să in

sistăm. mai mult pe specific, să fo
losim și mingea in proporție de 
80 la sută, să mergem mult pe 
rezistență specifică, cu un număr 
de jocuri eșalonate pe o perioadă 
scurtă, miercuri-duminică-miercuri". 
Ion Nunweiller va încerca să dezvolte 
rezistența fizică și, mai ales, capa
citatea de efort a unor jucători, 
va folosi alergările, terenul de joc 
și bazinul de înot de la dotata bază 
brașoveană. va face cîte dpuă an
trenamente pe zi, urrnînd ca cel 
de vîrf să aibă loc, de regulă, 
miercurea.- dar, dincolo de toate 
acestea, va urmări cu atenție și 
clarificarea concepției de joc prin 
cizelarea fiecărui jucător în acest 
sens. Iar scopul are mai mari sorți 
de izbîndă pentru că — sublinia 
antrenorul Nunweiller — „echipa 
sc prezintă din punct de vedere 
fizic mai bine pregătită decît anul 
trecut".

...Nelu Nunweiller a definit astfel 
imperativul său de lucru al acestor 
zile de munte : „Întotdeauna, pen
tru Dinamo obligațiile au fost mari. 
Acum, ele ating cota maximă pen
tru că sintem echipa campioană". 
Imperativul acesta a fost foarte 
bine realizat de fiecare jucător. 
Cavai, talentatul și seriosul portar, 
ne-a spus : „știu că a fi titular la 
Dinamo presupune să te antrenezi 
de două ori mai mult decît la alte 
echipe" ; Moldovan este decis să 
valorifice marile sale calități mai 
mult de 60—70 de minute, cît re
zistă acum la un tonus fizic ma
xim ; juniorul Lucuță știe că are 
de îmbunătățit și el capacitatea de 
efort ; Vrinceanu, alt titular al 
campioanei de juniori, inclus în 
lotul primei echipe, este așteptat 
să se reîntoarcă dintr-un turneu în 
Cehoslovacia, unde se află cu for
mația „celor micr‘. Toată lumea 
știe că pentru o echipă campioană 
fiecare din jocurile care vor veni 
va fi mai aspru decît anul trecut...

Fundașul dinamovist Cheran a fost 
operat cu succes, acum două săp- 
tămini de menise, de dr. Dumitru 
Tomescu. In prezent, Cheran a în
ceput pregătirile și urmează la 
Brașov un program special din 
care nu lipsesc mișcările ușoare, 
gimnastica medicală și bazinul de 

înot.

LOTUL 
REPREZENTATIV 

ÎNTÎLNEȘTE 
PE CARAIMANUL

Astăzi, de la ora 17, pe frumosul 
stadion de la Bușteni, lotul repre
zentativ întilnește într-un meci de 
antrenament pe proaspăta divizio
nară B Caraimanul. Partida sus
cită un mare interes în frumoasa 
stațiune de pe Valea Prahovei, 
contindu-se pe un mare număr de 
spectatori atît din rindul localni
cilor cît și al numeroșilor turiști.

Antrenorii Valentin Stănescu și 
Robert Cosmoc vor utiliza, proba
bil, pe toți jucătorii pe care îi au 
la dispoziție, adică: Haidu. Iorda- 
ehe (portari), Sătmăreanu, Tănă- 
sescu, Antonescu. Dinu, Sameș. De
leanu. Velea (fundași). Dumitru, 
Nunweiller. Dobrin, Dembrovschi, 
Anca (mijlocași), Troi, Dumitrache, 
Marcu. Țarălungă, Dudu Georges
cu (atacanți).

Viitorul joc public al lotului re
prezentativ se va desfășura, așa 
cum am mai anunțat, vineri, la 
Brașov, în compania Steagului 
roșu.

Foto : Paul ROMOȘAN

Și toată lumea din. tabăra campio
nilor nu s-a liniștit cu gîndul că 
această necunoscută formație Cru
saders din „Cupa campionilor eu
ropeni* ar fi un adversar comod. 
Realistul Ion Nunweiller le-a spus 
jucătorilor săi doar cîteva cuvinte 
a doua zi după tragerile la sorți : 
„în 1957 am jucat în Irlanda de 
Nord cu echipa națională de tine
ret a țării gazdă. Am încasat, a- 
tunci, șase goluri fără să înscriem 
vreunul, și cel mai bun jucător al 
nostru a fost... portarul Uțu!...“ 
Ceva ne spune că în severitatea și 
seriozitatea antrenamentelor de la 
Brașov este căutat și antidotul pen
tru evitarea oricărei surprize...

Mircea M. IONESCU

ECHIPA DE JUNIORI

DINAMO BUCUREȘTI

CUCEREȘTE 

„CUPA TÎRGULUI' 

DE LA BRNO
Turneul internațional pentru for

mații de juniori „Cupa Tîrgului” 
de la Brno a fost cîștigat la ac
tuala ediție de echipa Dinamo 
București, care a învins în finală, 
cu scorul de 1—0 (1—0), echipa 
Bohemians Praga.

0 INTERESANTA DUNUNKA SPOfTlYA M COMUNA K)MJ
pgr~jr,pac -»1 -m; - de ÎTba*. baod- 
bai. vata s aeteean c. i easaaaeăe

Vona adăapa ca ac— are.ra ee- 
raaa sl'nareecă gtadxueace * •
Uâdrt de pMsnaeri. snde peru 
de «upu. var piaruJe ta tew*»

PROGRESUL
SE REÎNTOARCE

0 SITUAȚIE CHEU DE ÎNȚELES

MATERIALE Șl ECHIPAMENT
DIN BELȘUG, DAR NUMAI...

PENTRU TENIS 
ÎN VITRINE!

ECHIPELE NOASTRE
FAJA CU COMPETIȚIILE EUROPENE

Duminică. înainte cu mult de 
ora deschiderii, la intrarea in 
magazinul „Olimpic" isperia..- 
zat în desfacerea articclek-r 
sportive) se adunaseră citera 
zeci de persoane. Care era mo
tivul ? într-una din vitrine se 
amenajase o tentantă expc~.e 
de echipament și materiale pen
tru tenis: rachete, mtng.. ra
corda je. pantaloni, tricouri—

Ora 8. Intrăm in magar i șj 
ne alăturăm matinalilor cumjfe- 
râtori, dorind să aflăm și să ve
dem cum sint serviți. Aproape 
toți i-au solicitat vjnzătoere; 
Teadcra Nicolae cite o rachet. 
sau un racordaj. Aceasta, prl- 
vlndu-i mirată pe cumpărători, 
in loc să le ofere articolele do
rite. îi invita să iasă in stradă 
și să citească textul expus in 
vitrină. împreună cu cei invitați— 
afară, am cercetat și noi vitrina și 
am descoperit un anunț prin 
care se preciza câ „materialele 
pentru tenis se var vinde la— 
arena Progresul, in zilele dispu
tării intilnirii de tenis pentru 
„Cupa Davis* dintre echipele 
României și Noii Zeelande*. 
Foarte bine, ne-am spus, dar

cb rmiT i rtartafc— mtat- 
MMtk iar* ca aaaem bamtf

<NflB Bprw -3ESHE3 Tatat* Tt tac 
ar» ik dhe *bbb*.. pram bkmbb* 
w 23 B. < CI. Bw* tanta»- 
CS55 CBfflfcJtaCJEfe*» CBObAmBCSB 
IXJL Bw irtir «» <hw 

rrocvLn
tw fiOAcmr

SEtaJSB Su 3? •t'BCC'eC-

e e* ccxfx ce 
jblLl tasta * Se «Ci
Si feerica ci cei ts

1

teu GAVtJlESCU

Dfa efipa în care doctorul Ar- 
icnte FrancbL președintele 
VILF V. a scos din frapie- 

teicb devenite ad-hoc urne, ulti- 
■eie bdefete fa operațiunea trage
ri in aorfi a primului tur al cu
pelor enattaentale. s-a declanșat, 
pMettt^ «otepnnia pentru aceste in- 
trecer-. care merg din succes în 
i jecris A înrepEri. deci, acțiunea 
.r„ripe„':.. estriipene* și pentru 
cete pnrra icpreaentate ale noastre 
re - ' mar. a.e intreceri-

Co tnrifiBinteie atitor prece- 
tririe experiențe în față re- 

nesc~Tam — seal devreme ca altă 
dos* — dîocspa dacpre DECLAN- 
ȘAKEA VXn EFICIENTE AC- 
•jlTH DE PREGĂTIRE A FOR- 
Jl-.TIU» NOASTRE PENTRU 
A FACE ClȚI MAI MULTI PAȘI 
ÎN PRKTEXT7O.ASELE ÎNTRE
CERI. Cse rirejt< doar pe de-a- 
azpra. crede râ sorț:: s-au arătat 
pr-rerre; ca eca.pe.e românești, re- 
puri—Tiz..s-ir primul tur
7_i —hi de a o sta cate<or:e da 
Taxare Perirt.xl e Insă că toc- 
ai: aorsce retepe stîcî doresc să-ți 
•ară ti euaae țc ocazia ideală o 
. sp. fasee» cuț>ri-e europene.
Ne referiră *a. cu seamă la cele

— ( r u re ■

unal «cerar-râtei sumelor. Fî»- 
f—C—• ri Fe—rbatee reprezintă 
deKaă fa aoeaerid european. Să

va constata că... „nu s-a făcut to
tul pentru o reprezentare mai mult 
decît onorabilă a fotbalului nord- 
irlandez...“

Eo dovadă, acest avertisment, 
că formațiile din Belfast nu 
vor face simple „plimbări 

de sănătate* din meciurile lor cu 
Dinamo și, respectiv. Chimia Rm. 
Vilcea. Cu atît mai mult, deci, a- 
tenție la jocurile primului tur! Zi
lele acestor pregătiri nu pot spu
ne, in mod firesc, prea mult. Pînă 
la sfirșitul săptămînii, cînd expiră 
perioada de transferări, e de spe
rat ca cele patru ambasadoare ale 
fotbalului noastru să definitiveze 
loturile cu care se vor prezenta la 
startul ediției 1973—1974 ale presti
gioaselor competiții. Și tot de dorit 
este ca aceste loturi să fie cel pu
țin la fel de puternice ca acelea cu 
care au încheiat sezonul. Pentru că 
socotim noi. nici federației de spe
cialitate nu-i poate fi indiferentă 
această chestiune. Auzisem, la un 
moment dat, chiar de o prevedere 
care să interzică jucătorilor din 
echipele angajate în competițiile 
continentale să-și părăsească echi
pele. Dispoziția e de înțeles și de 
aplicat, mai cu seamă dacă ne re
amintim trecutele situații cînd for
mațiile care cuceriseră, în compe
tiție. dreptul de a reprezenta fot
balul nostru pe frontul fotbalului

continental n-au mai ajuns nici 
măcar cu echipele din campiona
tele precedente în partidele de o 
indiscutabilă importanță interna
țională.

In afara asistării tehnice a 
ambasadoarelor noastre — 
se va proceda și anul acesta 

la repartizarea cîte unui antrenor 
federal pe lîngă cele patru echipe 
— obligațiile vin și pe plan orga
nizatoric. Mai cu seamă pentru 
merituoasa debutantă în cupele 
continentale, Chimia, Rm. Vilcea, 
care trebuie să promoveze și pe a- 
cest plan examenul greu pe care îl 
are cu experimentata formație 
Glentoran sub raport fotbalistic. 
Primele vești, pe care vi le-am și 
făcut cunoscute, dovedesc că la 
Rm. Vilcea lucrurile sînt privite 
cu seriozitate și spirit de răspun
dere și sperăm ca, în scurtă vre
me, să vă informăm despre mate
rializarea primelor acțiuni pentru 
pregătirea stadionului și a celor
lalte condiții pe care un joc din 
„Cupa cupelor* le incumbă.

Să sperăm că tocmai nefericitele 
precedente cazuri vor sluji la an
gajarea timpurie și susținută . în
tr-o veritabilă campanie de pregă
tire a echipelor noastre pentru cu
pele europene!

Eftimie IONESCU

DE LA MARE
Jucătorii echipei bucureștene 

Progresul, care încă din ziua de 5 
iulie au plecat ..in corpore* pe li
toral, unde au efectuat și controlul 
medical, se reîntorc astăzi în Ca
pitală. Ei vor continua pregătirile 
pe stadionul din str. Dr. Staicovici. 
începind de miine. Lotul complet 
va fi stabilit în ședința conducerii 
clubului ce urmează j) avea loc tot 
mîine dimineață.

LA MOTRU, MARI RESURSE PENTRU PROMOVAREA SPORTULUI DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

să se afle în rîndurile celor care 
— de obicei, la finele sâptămînii, 
în acest sezon estival — aleg ca 
loc preferat plaja improvizată de 
pe malul rîului Motru. Pe alții 
i-am fi putut — probabil — găsi 
pe diferitele terenuri (de tenis, de 
volei) din oraș. Oricum. însă, ne-a 
apărut destul de limpede că pen
tru populația școlară a 'lotrului 
organizarea activității sportive în 
această perioadă de vacanță cam 
lasă de dorit, ca aproape pretutin
deni în localitățile vizitate de noi 
în județul Gorj. Ceea ce nu ni 
se pare o notă bună, îndeosebi 
pentru conducerile școlilor, orga
nizațiile U.T.C. și de pionieri, pre
cum și pentru profesorii de edu
cație fizică din școlile respective.

Deși — pentru a răspunde și 
mai bine necesităților de diversi
ficare a activităților, ca și de lăr
gire a participării — programul 
sfîrșitului de săptămînă putea in
clude și alte acțiuni (de pildă, un 
cros, cu atît mai mult cu cît o în
trecere de acest gen n-a mai fost 
organizată de la data de 28 mai !), 
apreciem că el reflectă o creștere 
a preorupării pentru dezvoltarea 
educației fizice și sportului cores
punzător cerințelor și posibilități
lor locale, așa cum se indică în 
Ilotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie a.c.

De altfel, aceeași apreciere re
zultă și dintr-o privire mai largă, 
pe o mai lungă perioada, asupra 
activității sportive din orașul Mo
tru. Promotoare a acestei activi
tăți este asociația sportivă Mine
rul (președinte — Nicolae Andre- 
escu), cea mai puternică din oraș,

care reprezintă muie te hurriiori 
ai întreprinderii mâuăeee Mutre. 
Asociația ~~
general al întreDeinoeru. luu Sa* 
bău. cit si direcvcriil teteuc. sag. 
Ion Crivăț, fost jueărar fa snare* 
echipă de volei a Hanid'zrâi. Ii o- 
feră un sprijin extrem ie prejos 
— are secții de fotbal (echipă nou 
promovatâ fa Dlvlria B. echipă de 
juniori în campionatul republi
can și două grupe de copii), ce 
volei, box, popice si atletism, ca 
un profil — mai mult sau mai pu
țin pronunțat — de performantă, 
dar, împreună cu comitetul sindi
catului și organizația U.T.C, se 
preocupă și de organizarea unor 
acțiuni de masă pentru salariați 
și membrii lor de familie.

Faptul că o bună parte dintre 
acești salariați sint navetiști în
greunează — desigur — cuprinde
rea lor într-o activitate susținută, 
dar trebuie totuși menționat că 
chiar și pentru a se ajunge Ia an
trenarea în practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și sportului a 
majorității celor ce au domiciliul 
stabil în orașul Motru mai este încă 
o cale lungă, ce necesită eforturi 
intense și perseverente din partea 
tuturor factorilor cu atribuții în 
acest domeniu. (Intre altele, este 
de așteptat și o grijă sporită a 
edililor orașului față de cei mai 
mici cetățeni ai Motrului — co
piii — prin amenajarea de locuri 
de joacă pe spațiile întinse nefo
losite între blocurile de locuințe).

Important ni se pare, însă, fap
tul că s-a creat o atmosferă favo
rabilă în acest sens, că se mani
festă pasiune, inițiativă și dorință 
de continuă autodepășire. Recenta

a eORChruiui sport.v 
orășenesc si apariția fa je. soe. - 
ttvă aprcțjjtâ a tm~ noi usoetețd 
(Progresai — ee va grupa toate 
iastttafne dta ong» — pen
tru școli. Recolta — pentru satel-e 
din fard Moodui) vor contribui, 
fără fadoială. la b mai pronun
țată ritalizare a adrrității sportive 
de aici.

Ua faetor stimulator în acea
stă privință n poate avea, după 
cum ne-am dat seama, și promo
varea echipei Minerul Motru în 
divizia secundă la fotbal (singura 
dfa județ ajunsă fa acest eșalon), 
cu condiția insă ca din această 
promovare — care a declanșat 
mari energ— concentrate. prin
tre altele, și fa urgentarea lu
crărilor la construcția noului sta-' 
dion — să nu se creeze un fetiș, 
canalizindu-se toate eforturile 
spre susținerea acestei echipe și 
neglijindu-se celelalte activități.

TRAGEREA
Tragerea specială Loto din 24 iulie 

1973 acordă participauților o bogată listă 
de premii : autoturisme DACIA 1 300 și 
TRABANT 601, excursii în BULGARIA — 
IUGOSLAVIA cu autocarul, excursii în 
ANGLIA cu avionul și excursii cu tre
nul în AUSTRIA. Pe atractiva listă de 
premii mai figurează numeroase ciști- 
guri în bani de valoare fixă și variabilă.

La această tragere se vor efectua 6 ex
trageri totalizînd 42 de numere.

Participarea se face pe bilete de 2 lei, 
5 lei și 15 lei varianta. Variantele de 15 
lei vă dau posibilitatea să participați la 
toate extragerile. Rețineți ! Mai mult? 
bilete de 15 lei, mai multe șanse de cî?- 
tig !

• Tragerea Pronoexpres de mîine va 
fi televizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de Ia ora 18.05.

a CTrurerxță. pretâtiți pen-

m ăe rjpa. z.errirlr. c zi. pe
tra prios* oară fa actiTltete* m. 
federația pe ore o r* eoatfac* v* 
dieta aancți uci fa cazai te care se

ILIE OANĂ - ANTRENOR

LA POLITEHNICA IAȘI
Ș; Folitehnica lași, revenită, du

pă aiaaai un an. fa Divizia A, are 
un &oq anirenor. Este vorba de 
Ilie Oană. Indlnirea lui Costaș.

Ieri a avut loc m Capitală

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR
ECHIPELOR DE DIVIZIA B

Ieri. în sala de la Complexul 
sportiv „23 August*, a avut loc 
consfătuirea antrenorilor care ac
tivează pe linsă echipe de Divizia 
B. La primul punct al ordinei de 
zi. antrenorul federal C. Drâguțin 
a prezentat un referat privind des
fășurarea campionatului Diviziei B, 
ediția 1972—73. în continuare, au 
luat cuvîntul următorii antrenori : 
M. Alexandru (C.F.R. Pașcani). D. 
Cojoearu (Tractorul Brașov). V. Gro- 
saru (Metrom Brașov), C. Manola- 
che (C.F.R. Timișoara). Gh. Ulman

(Progresul Brăila), M. Negru (CS-bL 
Sibiu). St. Vasile (Gloria Buzău) și 
N. Voinescu (Corvinul Hunedoara). 
Apoi, prof. Angelo Niculescu a fă
cut cunoscute J nd i rațiile meMdiee 
cu pri»ire la organizarea pe plan 
superior a conținutului procesului 
instructiv-edurativ*. în încheiere. 
Ion Alexandrescu — secretar gene
ral al F.R.F. —a răspuns unor între
bări formulate de antrenori și s-a 
referit la unele propuneri ale aces
tora.

SPECIALĂ LOTO - 24 IULIE 1973
Astăzi este ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor :

PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN U IULIE 19'3 :

Extragerea I : Cat. 2 : 2,05 variante a 
27 808 lei ; Cat. S : 6,60 a 8 637 lei ; Cat. 
4 : 57,95 a 984 lei ; Cat. 5 : 143,25 a 398 
lei ; Cat. 6 : 4 708,20 a 40 lei.

Report categoria 1: 436 737 lei.

Extragerea a H-a : Cat. A : 2 variante
25",0 a 76 885 lei ; Cat. B : 12,15 a 3 879 
lei : Cat. C : 44,10 a 1 069 Ici ; Cat. D : 
2 125,15 a 60 lei : . Cat. E : 213,45 a 200 
lei ; Cat. F : 3 526,50 a 40 lei.

Premiile de 76 885 lei jucate sfert de 
la categoria A au fost obținute de RADU

MARIN din București și PURCAREA ION 
din Craiova.

PREMIILE TRAGERII EXCEPȚIONALE 
PRONOEXPRES DIN 8 IULIE 1973 :

Categoria li 1,10 variante autoturism 
„Dacia 1300“ (70 000 lei) ; Cat. 2 : 1 va
riantă 25% a 13 447 lei și 3 variante 
10% a 5 379 lei ; Cat. 3 : 10,90 excursii 
in Austria (10 000 lei) plus diferența m 
numerar ; Cat. 4 : 29 excursii In R.D.G. 
(5 000 lei) plus diferența tn numerar ; 
Cat. 5 : 153,25 a 3 651 lei ; Cat. 6 : 318.15 
a 500 lei : Cat. 7 : 564,80 a 200 lei ; cat.
8 : 1 019,55 a 100 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

Marica. Simionaș, a fraților Romilă 
si a coechipierilor lor cu aprecia
tul nostru tehnician va avea loc 
astăzi, data reunirii lotului ieșean. 
Tot azi, Politehnica se va deplasa 
— în vederea pregătirii noului se
zon — in stațiunea Borsec, unde 
va rămîne pînă în 30 iulie, cînd se 
va reîntoarce la Iași pentru a sus
ține primele meciuri de verificare. 
Nu a fost stabilit încă cine va fi 
antrenor secund.

REZULTATELE 
ETAPEI 

A DOUA 
DIN „CUPA 
DE VARĂ“

Duminică s-au disputat jocurile 
etapei a doua din cadrul tradițio
nalei competiții — organizată de 
F.R.F., în colaborare cu I.S. Loto- 
Pronosport — dotată cu „Cupa de 
vară*. Iată rezultatele înregistrate : 
Foresta Fălticeni — Danubiana Ro
man 1—1, Victoria Roman — Mi
nerul Gura Humorului 1—1. Pe
trolistul Boldești — I.R.A. Cîmpina 
2—3, Carpați Sinaia — Victoria Ho
rești 2—2. Poiana Cîmpina — Pra
hova Ploiești 2—0, Electronica Obor
— Unirea Tricolor București 6—2, 
Sirena București — Dinamo Obor 
1—5, Voința București — Laromet 
București 1—3, Trotușul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Oituz Tg. Ocna 2—0, 
I.M.U. Medgidia— Marina Manga
lia 1—1. Portul Constanța — Elec
trica Constanța 1—0, Furnirul Deta
— Electromotor Timișoara 1—0, 
U.M. Timișoara — Unirea Tomna
tic 4—1. Vagonul Arad — Gloria 
Arad 4—3. C.S.U. Brașov — I.C.I.M. 
Brașov 4—2, Chimia Găești — Pe
trolul Videle 3—0, Unirea Drăgă- 
șani — Dacia Pitești 2—0. Grani
tul Babadag — Cimentul Medgi
dia 7—2, Chimia Victoria — Inde
pendența Cisnădie 1—0. Letea Ba
cău — Textila Buhuși 0—3 (nepre- 
zentare), Locomotiva Adjud — Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej 0—1, 
Oltul Slatina — C.F.R. Roșiori 1—0.

UN NUMĂR VALOROS 
DIN „ROMBOL TEHNIC“

Sec;;a de documentare tehnică a 
federație: noastre de fotbal, secție 
aflată s.ib conducerea antrenorului 
federal prof Ion Voica, a elaborat 
de curînd o lucrare (Rombol teh
nic nr. 3) extrem de prețioasă pen
tru antrenorii noștri de toate cate
goriile. Aceasta cuprinde toate re
feratele prezentate la cursul de 
perfecționare a antrenorilor, orga
nizat la începutul acestui an la 
București și pune la îndemîna teh
nicienilor un îndrumar valoros 
pentru munca lor de instruire la 
cluburi. Referatele, publicate „in 
extenso*, privesc direcții principale 
de acționat în antrenamentele fot
baliștilor: „Calitatea acțiunii edu
caționale, importantă resursă a 
creșterii măiestriei sportive" (prof, 
univ. I. Șiclovan. rectorul I.E.F.S.), 
„Concepția de joc“ (prof. A. Nicu
lescu), „Organizarea și conținutul 
activității metodico-științifice a an
trenorului de fotbal* (șef de lucrări 
C. Simionescu), „Calendarul com- 
petițional — element fundamental 
de referință pentru periodizarea

antrenamentelor și obținerea for
mei sportive" (antrenor C. Teașcă), 
„Conținutul planului de perspecti
vă și al planului de pregătire a- 
nual. Planul de pregătire pe etape* 
(prof. C. Cernăianu); „Mijloace și 
metode pentru dezvoltarea calită
ților fizice de bâză" (prof. I. Voi
ca), „Unele probleme actuale pri
vind fiziologia fotbalului" (prof, 
dr. A. Demeter); „Igiena efortului- 
componentă a refacerii capacității 
organismului" (dr. D. Tomescu), 
„Mijloacele clne-foto în slujba ac- 
celării procesului de instruire" (șef 
de lucrări T. Roibu) și „Metodica 
perfecționării pregătirii tehnico- 
tactice" (prof. M. Bîrsan).

Broșura va fi transmisă, prin in-ț 
termediul consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport, tuturor) 
comisiilor de fotbal din țară pen
tru a fi difuzată antrenorilor de 
toate categoriile. Dată fiind valoa
rea materialelor cuprinse, este da 
dorit ca lucrarea să ajungă cît 
mai repede în mîinile tehnicieni
lor, prin grija colegiilofl locale.
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AU CÎȘTIGAT
ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI

O COMPETIȚIE FOARTE
• Echipa României — cea mai tinârâ
dintre participante • Recordul eu-
ropean a fost recucerit de Vasile Daniel

„Cupa Dunării" la haltere pentru 
juniori — competiție organizată, 
pînă acum, pentru a 6-a oară •— 
'și-a încheiat primul ciclu cu aceas
tă cea de a Vl-a ediție, desfășura
tă zilele trecute la Constanța. Așa
dar. de anul viitor începe un alt 
ciclu, care va programa tot at-îtea 
ediții sau chiar VII — dacă Iugo
slavia se va afilia la competiție.

Ce se poate spune despre între
cerea tinerilor halterofili de 
Constanța, care a reunit timp 
trei zile sportivi din Austria. Bul
garia, Cehoslovacia, R. F. Germa
nia, Ungaria. România și —- în afa
ră de concurs — Iugoslavia?

întrecerile au scos în evidență 
valoarea excepțională a halterofi
lilor bulgari, victorioși la 5 din 
cele 7 categorii, dintre care unii 
reprezintă de pe acum o valoare 
■internațională, chiar în rîndul se
niorilor. Ne referim. în primul 
rind, la greul Hristo Placiko (20 de 
ani — neîmpliniți), 
greutate corporală 
lizat .335 kg! El 
■145 kg, și apoi a 
(1), pe care le-a

Lucruri bune se 
despre halterofilii echipei 
riei. Așa cum ne declara 
Vranyecz. președintele Comisiei de 
organizare a „Cupe; Dunării", „unii 
dintre componenții acestei formații 
pot privi cu încredere marile per
formanțe, pe care le vor obține în 
viitorul apropiat!". Tot președintele 
acestui for ne-a mai spus că ..sub 
toate aspectele, Cupa Dunării pen
tru juniori iși justifică existența 
pentru câ ea este și va fi un bun 
prilej de depistare a elementelor 
talentate, pentru că contribuie la 
un util schimb de experiență și la 
adincirea relațiilor de prietenie 
intre sportivii țărilor dunărene" 
■Echipa țării noastre, deși s-a cla
sat pe locul IV,,la o diferență mi
nimă ..(doar trei puncte) de cea de 
a treia clasată — selecționata 
R. F. Germania — a prezentat 
cîteva elemente de valoare, care 
pol: deveni în curînd titulari în 
prima reprezentativă. Ne referim, 
desigur, la aceia care au cucerit 
cele 6 medalii, în frunte cu Vasile 
Daniel, Mihai Pailos, Marcel Kia- 
mil și Sergiu Apostol. Ne bucură, 
îndeosebi, că îri întrecerea cu Istvan 
Kovacs (Ungaria), Vasile Daniel a 
ieșit învingător, recucerindu-și re
cordul european pe care l-a mai

la 
de

care avi nd o 
de 115 kg a rea- 
a smuls ,,doar'‘ 
încercat 165 kg 
ratat de puțin, 

pot spune și 
Unga- 

Kalman

w CUPA PRIETENIA"

Doi tineri halterofili români cu perspective, într-o pauză a întrecerilor ■ 
Cupei Dunării: Sergiu Apostol — în stingă, proaspătul realizator al nor
mei de -maestru al sportului, și Vasile Daniel, recordmanul european de 
juniori la „aruncat” — categoria pană Foto; D. HÎTRU

deținut, și care-i fusese egalat de 
sportivul ma.’hiar Kovacs. Acum. 
Vasile Daniel este singur în pose
sia recordului continental de ju
niori la „aruncat" cu 143 kg.! După 
cum ne spunea antrenorul său, Ti- 
beriu Roman. Daniel este capabil 
să ducă și mai sus acest record și 
speră să realizeze rezultate valo- 
roașp și la „smuls".

Norma de maestru al sportului 
obținută cu acest prilej de Sergiu 
Apostol (265 kg. la total — catego
ria semimijlocie) vorbește de la sine. 
Dar performanța sa ar fi fost supe
rioară dacă la „smuls" ar fi încer
cat 122,5 kg. Poate teama și nesi
guranța antrenorilor i-au determi
nat să nu-și conducă elevul spre o 
asemenea tentativă. Oricum, Ser
giu Apostol, este un veritabil ta
lent, cu mari perspective.

cîteva
unor

în fine, despre echipa României 
se mai poate spune că a fost cea 
mai tînără formație prezentă la 
competiție. Or. într-o întrecere de 
juniori acest fapt este deosebit de 
important, avînd în vedere faptul 
că și diferența de numai 
luni contează în obținerea 
rezultate de valoare.

în concluzie, se poate spune că 
cei mai mulți dintre tinerii noștri 
sportivi au frumoase perspective. 
Totul va depinde însă de felul cum 
vor munci în viitor, de sprijinul și 
îndrumarea pe care le vor primi 
pentru îmbunătățirea performanțe
lor, atît din partea federației cît 
mai ales a cluburilor și asociații
lor sportive.

Ion OCHSENFELD

VARȘOVIA. 16 (prin telex). La 
Lodz a luat sfîrșit turneul interna
țional feminin de volei la care au 
participat șapte dintre cele mai va
loroase reprezentative : U.R.S.S., Ja
ponia. Polonia, 
nîa, Cuba, R.F.

înainte de a 
le întîlniri ale 
menționăm 
team urile 
(■care, după cum se știe, a revenit 
voleibalistelor poloneze cu 3—1) a 
suscitat numeroase comentarii. Să 
cităm doar remarca ziarului „Try- 
buna Ludu" în care comentatorul 
de specialitate scria : „Seturile al 
doilea și al treilea au provocat e- 
moții gazdelor. Româncele au opus 
echipei poloneze o rezistență înver
șunată". într-adevăr, victoria spor
tivelor poloneze a fost realizată cu 
greu, ele adjudeeîndu-și unul dintre 
seturi — care ar fi putut schimba 
soarta meciului — în prelungiri.

Cu foarte mult interes a fost aș
teptată confruntarea dintre repre
zentativele U.R.S.S. și Japoniei, 
meci în care se întîlneau campioa
nele mondiale și olimpice cu ocu
pantele locului secund, la aceleași 
prestigioase competiții. Conform 
pronosticurilor, cele două sextete

Cehoslovacia,. Româ- 
Germania.
ne referi la ultime- 
turneului, trebuie să 
partida susținută de

Poloniei
că
României și

și-au onorat cartea de vizită, fur- 
nizînd o întîlnire extrem de dispu
tată și spectaculoasă, atît prin faze
le de joc, cît și prin evoluția sco
rului. Primele două seturi au fost 
cîștigate de voleibalistele japoneze, 
care au avut în jucătoarea Yoko- 
yama, în vîrstă de 18 ani (specia
liștii prezenți la Lodz îi prevăd 
o carieră excepțională) pe cea mai 
bună trăgătoare. Experiența sporti
velor sovietice Și-a spus însă cuvîn
tul, ele găsind resursele necesare 
pentru a reface handicapul și a ob
ține victoria finală cu 3—2. O con
tribuție esențială la reușita echipei 
sovietice au avut-o Tatiana Gono- 
bobleva, Vera Duiumova, Tatiana 
Jemina și Nina Smoieeva.

în celelalte partide au fost înre
gistrate următoarele rezultate : Ja
ponia—Cuba 3—1, Cehoslovacia— 
R.F.G. 3—0, U.R.S.S. — Polonia 
3—0, Cehoslovacia — Polonia 3- 
Cuba — R.F.G. 3—1.

în ultimul meci susținut. 
României a învins cu 3—2 
zentativa Cubei, clasîndu-se 
cui 5, la egalitate de puncte
mațiile Poloniei și Cehoslovaciei, 
dar cu un setaveraj mai slab.

CLASAMENT FINAL : 1. U.R.S.S. 
12 p, 2. Japonia 11 p, 3. Polonia 8 
p (11—10), 4. Cehoslovacia 8 p (11— 
12), 5. România 8 p, (10—13), 6. 
Cuba 7 p, 7. R.F.G. 6 p.

VARȘOVIA, 16 (Agerpres) — La 
Varșovia a avut loc tragerea la 
sorți a meciurilor ediției 1973/1974 
a cupelor europene la volei. în 
„Cupa campionilor europeni" (fe
minin), echipa Rapid București va 
întîlni formația Hapoel Hamapil 
(Israel), iar la masculin, în aceeași 
competiție, Dinamo București va 
juca în compania echipei învingă-

toare din meciul preliminar Hispa
no Frances (Spania) — Hapoel 
(Israel).

în „Cupa cupelor" (feminin), Di
namo București va întîlni pe 
Hapoel Haogen (Israel). în timp ce 
la masculin Steaua București va 
avea ca adversară pe învingătoa- 
rea partidei preliminare 
echipele Lier (Belgia) și 
Zera (Israel). Eliminatoriile 
disputa în a doua jumătate
noiembrie, sferturile de finală 
semifinalele în luna decembrie, iar 
finalele la începutul anului viitor.

(Urmare din pag. 1)

DE BASCHET
DE LA MESSINA

ROMA, 16 (Agerpres). — învin- 
gînd echipa Ungariei cu scorul de 
45—43 (28—21), selecționata Italiei a 
cîștigat turneul internațional feminin 
de baschet de la Messina. Pe locul 
doi s-a clasat echipa R. P. Chineze, 
care a întrecut, în ultima zi 
petiției, cu scorul de 63—58 
formația României.

Clasament final : 1. Italia 
puncte ; 2. R. P. Chineză — 
Iugoslavia — 6 p ; 4. România 
p; f. ~ ~

CURSA
„CAN

a com-
(23—28)

— 10
8 p; 3.
‘4 

p ; 5. Ungaria — 2 p ; 6. Italia (ti
neret)

doua cursă di.n cadrul competiției 
..........  ~ “ (la care par-

S.U.A. și Canada) s-a desfășurat la 
Gainesville (Georgia) și a fost ciștigată 
de americanul George Folmer. care a 
concurat pe o mașină ,.Porsche”. Ma
rele favorit al cursei, Mark Donohue 
(S.U.A.) Porsche”,- s-a clasat pe
locul doi.

A 
automobilistice „Can-ăm" 
ticipă cei mai buni automobiliști

Donca CIOBAN U

ÎN „TURUL FRANȚEI

echipa 
repre- 
pe lo- 

cu for-

■2,

punctul
Torres, 

fost

fiecare adversar, păstrînd un ritm 
susținut din primul și pînă în ulti
mul minut. Se pare că jucătorii 
noștri au înțeles. în fine, că sin
gura cale spre victorie este aceea 
a atacului și contraatacului. Renun- 
țînd la simulări pentru provocarea 
eliminărilor, poloîștii noștri au îno
tat în permanență, folosind pătrun
deri cît mai dese pentru obținerea 
situațiilor de got Totodată, ei s-au 
apărat cu mult calm, reușind să 
stopeze adesea atacurile vijelioșilor 
spanioli, cele meticuloase și precise 
ale olandezilor, sau șarjele marile 
tehnicieni din echipa ungară, 
progres — zona noastră la ..om 
minus". In primele zile, echipa 
primit foarte puține goluri din ase
menea situații, iar în partida cu 
Ungaria a reușit chiar, prin cîteva 
splendide intercepții, să contraatace 
de două ori și să înscrie goluri d 
cisive.

Cel mai bun jucător ni s-a păr 
de această dată tinărui Adrian Nas. 
tasiu. Omniprezent in apărare ș 
atac, mai abil în valorificarea caii 
taților sale, el a adus un impor

tant aport la succesul 
Popescu (golgeter al 
accentuată revenire, și Șerban Hu
ber. ca in zilele sale bune, s-au im
pus în rîndurile tricolorilor. Zam- 
firescu — în revenire. Viorel Rus 
a luptat mult Și cu folos, a înscris 
goluri prețioase, dar de la el aș- 
tep:ăm mai mult. Ca de altfel și de 
la juniorul Adrian Scherwan. ex
trem de talentat, dar încă reținut 
in acțiunile ofen-ive și prea puțin 
experimentat în defensivă. Cornel 
Rusu și Radu

ribuția lor 
meciuluj < 

Frătilă

echipei. Dinu 
turneului), în

ceea că formația română a fost su
perioară și a jucat mai inteligent. 
Știți, desigur, că din echipa noastră 
a lipsit celebrul Szivos. Aceasta ni 
s-ar putea intimpla însă oricînd și 
de aceea am vrut să văd cum se 
descurcă ceilalți jucători într-o nouă 
situație. Turneul mi-a servit exce
lent, pentru că și echipa Ungariei 
are uneori de învățat cite ceva".

Spaniolul Mateo Manguillot. în 
calitate de conducător al juriului 
tehnic, ne-a declarat fără reținere 
că de multă vreme nu a văzut se
lecționata 
clar, cu o 
ruire, iar 
Vriend, cu 
cunoscut : ,.mi-e teamă că în pasio
nanta noastră rivalitate cu românii 
am început să pierdem teren !“.

Echipa noastră, o recunoaște toa
tă lumea, a fost de această dată su
perioară pentru că, bazîndu-se pe 
o bună pregătire fizică, a reușit un 
angajament, total în disputele cu

> defensivă.
I.azăr au fost utili, 
in momentele cheie

Ungaria fiind de- 
Slâveî au fost pu- 
Cl. Rusu nu a co-română jucînd atît de 

asemenea ambiție și dă- 
ant.renorul olandez Wim 
multă sinceritate, a re-

LA CICLISM

JUBILEUL

LUI EUSEBIO

Germane, 
fără 

de . al 25-lea 
fiind doar de

BUDAPESTA. 15 (Agerpres). — La 
Miskolc s-a desfășurat proba contra- 
< ronometru pe echipe în cadrul „Cu
pei Prietenia", comi>etiție internațio
nală de ciclism rezervată juniorilor. 
Primul loc a fost ocupat de selecțio
nata U.R.S.S., care a realizat pe dis
tanțe de 80 km timpul de lh44. Au 
urmat, în ordine, echipele R. D, Ger
mane — lh44:50 și Cehoslovaciei 
11146:10. Selecționata României 
clasat pe locul 6 cu 11151:25.

CORESPONDENȚA PENTRU SPORTUL'

STATU

ă a cîștigat o fru- 
•ar deocamdată atît. 
cum începe, iar ju- 

bui să rețină că 
după aseme- 
primul rind 

le o firi ale. 
npara’ie a

Etapa Pau—Luchon (227,500 
disputată ieri în Turul ciclist 
Franței, a purtat pe concurenți pes
te temutul vîrf al Tourmalet-ului, de 
2113_ m altitudine. Cățărătorii au avut 
cuvîntul, primul sosind la 
terminus spaniolul Pedro 
cronometrat în 7 h 10:41. El a ___
urmat de doi francezi : Regis Ovion 
la 11:50 și Michel Perrin la 11:52.

Nici o schimbare notabilă în cla
samentul general. Continuă să păstre
ze tricoul galben Luis Ocana (Spania), 
urmat de compatriotul său J. Fuen
te la 14:56, B. Thevenet (Franța) la 
15:32, J. Zoetemelk (Olanda) la 24:57, 
M. Perrin (Franța) la 27:12. Primul 
belgian este H. Van Springel, ]a 
28 A3.

De asemenea, situație neschimbată 
in Tour de F Avenir, după etapa 
Thermes — Luchon (201 km). Conduce 
italianul Baronchelli, urmat Ia 47 sec. 
de austriacul Steinmayer.

Campionul mondial de motociclism, 
italianul Giacomo Agostini, condu
ce plutonul în Marele Premiu al 
Cehoslovaciei, disputat duminică la 
Bmo și cîștigat cu mare avans — 
la clasa 500 cmc — fată de neo
zeelandezul Kim Newcombe ji en
glezul Chas Mortimer, care-l 
mează 
ginea

ur- 
în această turnantă din inia- 
noastră.

Tradiționala competiție de mare fond 
Capri-Neapole a fost’ ciștigată, pentru a 
treia oară, de înotătorul iugoslav Veltlko 
Rogosici. învingătorul a înotat pe dis
tanța de 18 mile, realizînd timpul de 9 h 
21:12. Cunoscutul sportiv argentinian Ho
racio Iglesias s-a clasat pe locul doi cu 
9 h 44:17. Au fost înregistrate 8 abando
nuri. Din cei st de eoncurenți, au ter
minat cursa 23.

IL1E NĂSTASE SE ÎNAPOIAZĂ AZI
PENTRU MECIUL DIN „CUPA DAVIS"

(Urmare din pag. 1)

Cu prilejul campionatelor de natație ale> 
Olandei, desfășurate la Haga, Enith Bri- 
ghl-ta a corectat recordul european în 
proba de 
de 1:06,1.

100 m spate, realizînd timpul 
Vechiul record era de 1:06,2.

rezultate din ziua a treia a

Cel mai bun jucător al Por
tugaliei și al echipei Benfi
ca Lisabona, celebrul Eusebio, 
câștigătorul trofeului „Gheata 
de aur“ din acest an cu cele 
40 de goluri, marcate, își va 
sărbători jubileul — 15 .ani la 
clubul Benfica — la. 25 sep
tembrie. Cu acest prilej, la 
Lisabona, echipa lui Eusebio 
va susține o partidă împotri
va unei selecționate a . lumii. 
Clubul portughez a lansat in
vitații următorilor jucători : 
Cruyff, Kaiser,. Blanckenburg, 
Israel (Olanda) ; Bobby Moo
re, Banks, McFarland (An
glia) : Beckenbauer, Muller, 
Netzer ,(R.F. Germania) ; Jair- 
zinho, Rivelino, Pele (Brazi
lia) Johnstone (Scoția) ; Al- 
tafini, Facchetti, Riva (Ita
lia) Geaici, Stepanovici, Ba- 
jevici (Iugoslavia).

REȘEDINȚA PERFORMEREI
Dresda rămîne centrul fotbalistic 

de performanță al R.D. 
Dynamo Dresda. a . câștigat 
drept de apel cel 
campionat al țării.
două ori învinsă de-a lungul celor 
26 de etape. Este un nou record 
iii ce privește' punctele acumulate 
(42) față de cel al echipelor Motor 
Zwickau (in 1950) și Vorwărts Ber
lin (I960', care au totalizat fiecare 
cite 41 de puncte. Dar, Dynamo 
Dresda, avîndu-1 pe Kreische, mai 
deține și un alt record : cel al go
lurilor marcate. Kreische a înscris 
în actualul campionat 26 de goluri, 
depășind pe recordmanul de pină 
acum. Bauchspiess, primul pe lis
tele de golgeteri în anii 1959. 1960 
și 1965. In fine, un alt record al 
campionilor constă în lunga lor 
invincibilitate. Timp de 17 etape, 
Dynamo Dresda nu a părăsit tere-

O fază din meciul F.C. 
Carl Zeiss Jena — 
Union Berlin (1—1) des
fășurat în campionatul 
R.D.G. Duel între Jur- 
ski (Union — stingă) și

Irmscher (Jena)

destia care-i șade atît de bine: 
Ani reușit să* mă mai redresez, 
acum.

In graiul cifrelor, aceasta în
seamnă nu Aumai 11 turnee cîști- 
gate de la începutul anului, ci 
din nou peste 100 de puncte a- 
vans în Marele Premiu, iar 

cîștigate 
sezonul euro- 
excelent!

în Marele Premiu, 
total 56 de partide 
cele 58 susținute în 
pean. Un palmares

Și

în 
din

record 
în fi- 
dintre

ȘTIRI • REZULTATE
• Partidele disputate în campiona

tul unional s-au soldat cu următoa
rele rezultate : Dinamo Kiev — Dnepr 
5—2 ; Zaria Voroșilovgrad —. Karpalî 
Lvov 4—1 ; Dinamo Tbilisi — Kairat 
3—0 ; Dinamo Moscova — Zenit Le
ningrad 1—1 (după loviturile de la 
11. m, 5—4 ; Torpedo Moscova — 
ȚSKA 2—2 (după loviturile de la 11 
m, 3—4) ; Dinamo Minsk — SKA 
Rostov pe Don l—l (după loviturile 
de la 11 m : 5—4) ; Pahtakor Tașkent 

.— Ararat Erevan 2—3;
• Rezultatele < din „Cupa de vară" t

Fevenoord Rotterdam — Schalke 04 
(R.F.G.) 4—3 (1—1) ; PSV Eindhoven 
(Olanda) — Slovan Bratislava (Ceho
slovacia) 0—1 (0—0) : F. C. Haga — 
WintherthUr (Elveția) 2—0 (1—0) ;
Wisla Cracovia — Wacker Innsbruck 
(Austria) 3—2 (2—1). Echipa vest-ger- 
mană Hanovra 96 a învins, pe teren 
propriu, cu scorul de 2—1 (1—1) for
mația olandeză F. C. Den Haag, iar 
Hertha BSC a dispus cu 1—0 (0—0J 
de echipa portugheză Cuf.

• După ce formația Uruguayulul a 
obținut calificarea în turneul final 
al C.M., nu mai puțin de 8 jucători 
au anunțat că nu vor face parte din 
lotul care «e va pregăti pentru cam
pionatul mondial. Motivul t căpitanul 
echipei, Marcandorx se va retrage din

activitatea competitionalâ, iar ceilalți 
7 jucători au semnat contracte cu e- 
chipe de peste hotare.

• Internaționalul vest-german O- 
verath nu și-a prelungit încă con
tractul cu echipa F. C. Koln. El se 
află în concediu în. Spania și condu
cătorii formației vest-germane se 
tem ca această vizită în peninsula 
iberică să nu se încheie cu semna
rea unui contract cu vreo formație 
spaniolă...

nul înfrîntă și, poate, acest 
ar fi fost și mai mare dacă 
naiul campionatului cîțiva 
jucătorii ei de bază, ca Sammer, 
Wătzlich, Richter și Canzera, nu 
ar fi fost accidentați.

Dacă în fruntea clasamentului 
lucrurile în favoarea dinamoviști- 
lor au mers „ca pe sfoară", lupta 
pentru evitarea retrogradării nu 
s-a clarificat decît în ultima etapă. 
A.u retrogradat F.C. Union Berlin 
și Chemie Halle, în timp ce 
trei au scăpat ..la potou" : 
Weiss Erfurt. Wismut Aue 
Hanse, Rostock.

Vorbind despre bilanțul general 
al campionatului, se pot consemna 
cîteva puncte pozitive. A crescut 
numărul spectatorilor de la circa 
16 000 — în medie — anul trecut 
la 11 000 : numărul golurilor mar
cate s-a majorat de la 482 la 557,;

bucuria spectatorilor, jocu- 
fost cu mult mai „curate", 
campionatul nu s-au con- 
decît 5 eliminări de pe te-

— Numai două 
simplu... Așa este? 
statistica.

— Da, 
și cu Mayer. 
Wimbledon. 
Tn celelalte,

— Ce ne 
Emerson ?

— L-am 
leu cu servicii 
iar la alte 
învins 
care 
am 
mul 
vut

înfrîngeri, la. 
ne verificăm

numai două, cu Panatta 
La Bornemouth și 

Dar încerc să le uit
am jucat bine.

spui despre finala cu

ținut departe de fi
ți retururi eficace, 

încercări de atac l-am 
passing-shotul de fie- 

în seturile doi și trei, 
victoria, accelerînd rit-

alte
Rot

Și

s-au înmulțit victoriile în depla- 
sare, ceea ce denotă un joc ofen
siv mai eficient decît anul trecut. 
Și, spre 
rile au 
în tot 
semnat 
ren !

Pe baza notelor acordate de redac
țiile sportive, clasamentul primilor 
fotbaliști ai țării se prezintă astfel: 
1. Peter Ducke 6,8 ; 2. Kreische
6.3 ; 3. Bransch 6.2 ; 4. Sorge 6,2 ; 
5. Lauck 6.1 ; 6. Segger 6,1. După 
cum se vede, cronicarii nu au fost 
prea largi în aprecierile făcute... 
.Aceasta denotă exigență, dar și un 
nivel mediu arătat de cei mai 
buni jucători ai campionatului, 
dacă avem în vedere faptul că no
tările se fac de la 1 la 10 !

HORST FRIEDEMANN
„Sportecho" -Berlin

cu 
dată.

forțat 
jocului. Propriu-zis, n-am a- 

probleme...
Dar cu ceilalți adversari? Ne 

interesează, în special Brian Fair
lie...

— I-am lăsat un set viitorului 
meu adversar din „Cupa Daviș". 
Fairlie este bun, vine des la atac. 
Ultimul set, deși l-am ciștigat Ia 
zero, a fost destul de disputat, 
cu multe egalități. Neozeelandezii 
ne vor fi adversari redutabili.

— Dublul cum merge ?
— Două meciuri oficiale (n.r. u-

LIGA EUROPEANĂ VA DEVENI 0 REALITATE?

nul cîștigat, celălalt pierdut) în
seamnă prea puțin pentru a trage 
concluzii. Torn a Ovici, coechipie
rul meu, s-a mișcat destul de bine, 
dar cred că trebuie să fie mai 
mult rodat în marile turnee.

— Ce părere ai despre meciul 
cu Noua Zeelandă ?

Iată alte ___ __ _ _ ____ ___
campionatelor de natație ale R. D. Ger
mane de la Berlin : 200 m bras feminin: 
Hannelore Anke — 2:44,19 ; 200 m mixt 
masculin : Roger Pyttel — 2:10,06 (re
cord al R- D. Germane) ; 800 m liber 
femeii Gudrun Wagner — 9:11,93.

*

MARELE PREMIU
F. I. L. 7.

în urma rezultatelor înregistrate 
în turneele de la Gstaad. Baastad 
și Newport, pe primele locuri ale 
clasamentului se află următorii :

1. NĂSTASE (România) 262 p
2. J. Kodes (Cehoslovacia) 140 p
3. K. Taylor (Anglia) 113 p
4. A. Metreveli (U.R.S.S.) 10G p
5. K. Meiler (R.F.G.) 104 p
6. A. Panatta (Italia) 93 p
7. J. Newcombe (Australia) 87 p
8. M. Orantes (Spania) 86 p
9. N. Pilici (iugoslavia) 89 p

10. T. Gorman (S.U.A.) 70 p
11. O. Parun (N. Zeelandă) 69 p
12. S. Smith (S.U.A.) 67 P

Metreveli (U.R.S.S.)

— Voi face, desigur, toate e- 
forturile pentru a obține califica
rea echipei noastre în etapa ur
mătoare. Sper ică, împreună cu 
partenerul care-mi va fi desem
nat, șă depășim punctul critic al 
întilnirii și să învingem.

— Cînd sosești la București
— Iau primul avion și 

miine (n.r. azi) acasă.
11 așteptăm pe cel mai bun 

nisman al țării, cu emoție. Și jus
tificate speranțe.

I.a Heidenheim s-a disputat dubla întil- 
nire internațională de atletism dintre 
selecționatele de juniori ale R. F. Ger
mania și S.U.A. In ambele meciuri, vic
toria a revenit oaspeților : la masculin, 
scorul a fost de 132—80 puncte, iar la 
feminin de 80—06 puncte. Cea mai bună 
performanță a întîlnlrii a fost înregis
trată în proba de ștafetă 4x100 m. ciști- 
gată de juniorii americani, cu timpul 
de 39.3.■
Campionul mondial de box la categoria 
pană (versiunea W.B.A.), panamezul Er
nesto Marcelo, și-a păstrat titlul în gala 
desfășurată la Ciudad de Panama, in- 
vingîndu-1 prin k.o. tehnic, în repriza a 
11-a, pe șalangerul său Antonio Gomez 
(Venezuela).
R
Proba de simplu femei din cadrul tur
neului internațional de tenis de la Dfis- 
seldorf s-a terminat cu o mare surpriză: 
în finală, jucătoarea vest-germană Helga 
Masthoff a învins-o cu 6—4, 6—4 pe cu
noscuta campioană Evonne Goolagong 
(Australia).
H
Peste 10 000 de spectatori au asistat la 
concursul atletic de la Louvain (Belgial, 
pentru a urmări cursa de 5 MM m plat, 
care a reunit la start pe 111111 dintre cei 
mai buni alergători de fond al lumii. 
Victoria a revenit, de data aceasta, bel
gianului Emile Puttemans, ta 13:30,6, ur
mat de americanul Steve Prefontaine ™ 
13:35,2 și campionul olimpic, finlandezul 
Lase Viren — 14:09,2.

? 
sînt

te-

Din cele 62 de echipaje care au luat 
startul tn raliul automobilistic al Po
loniei -numai opt au terminat întrecerea, 
înregistrfndu-se astfel cel mai mare nu
măr de abandonuri din istoria cursei, 
aflate la a 33-a ediție. Francezii Jean 
Luc Terrier și Alain Mahe au sosit pri
mii la Cracovia, punctul terminus al ra
liului, dar arbitrii l-au descalificat, con- 
statînd că echipajul francez a omis să 
parcurgă o secțiune a Probei speciale, 
din ultima etapă. Victoria a fost atri
buită echipajului Joachim Warmboldt 
(R.F.G.). Jean Todt (Franța) — pe o 
mașină Fiat 124 — cu 30,494 puncte pe

nalizare.

ÎNTRECERILE 
PENTATLONIȘTILOR

In cercurile fotbalistice continen
tale se discută tot mai mult despre 
formarea unei ligi europene de fotbai 
cu participarea celor mai bune echi
pe de club ale țărilor cu fotbal a- 
vansat, Președintele clubului Bayern 
Munchen, Wilhelm Neudecker — 
scrie ziarul „Sport" — Belgrad — a 
propus de curlnd federației de spe
cialitate din R. F. Germania forma
rea ligii europene, care ar ființa după 
următorul sistem t în actuala ediție

a C.C.E.. cînd se va ajunge in op
timile de finală, cele opt echipe ră
mase în competiție ar juca după 
sistemul campionat tur—retur. Fe
derația de fotbal din R. F. Germania 
a considerat propunerea ca interesan
tă, lansind-o federațiilor de specia
litate din mai multe țări ale conti
nentului nostru. Răspunsurile n-au 
întîrziat să sosească. în timp ce Spa
nia, Portugalia, Olanda, Polonia și 
Ungaria au aplaudat o asemenea ini-

țiativă, considerînd că printr-o astfel 
de măsură publicul va reveni pe 
stadioane, din Italia, Anglia, Iugo
slavia, Franța, U.R.S.Ș., Elveția și 
Grecia au sosit răspunsuri negative. 
Motivul : jocurile ar trebui să se 
dispute sîmbăta sau duminica, ceea 
ce practic ar priva campionatele na
ționale de participarea formațiilor 
valoroase, diminuînd forța campiona
telor naționale.

Proba de scrimă din cadrul concursu
lui internațional de pentatlon modern 
de la Varșovia a fost ciștigată de po
lonezul Pe-ciak — 1 116 puncte. In cla
samentul pe echipe, după 2 probe, con- 

. duce selecționata Bulgariei cu f _ 
puncte, urmată de Polonia A — ; 
puncte. Echipa României se află pe 
cui 5, cu 5 221, puncte.

5 772
5 657 

: lo-

CURSA DE MARȘ 
PRAGA — PODEBRAD

PRAGA, 16 (Agerpres). — Tradiționa
la cursă de marș Praga — Podebrad 
(50 km) a revenit, la actuala ediție, a- 
tletului P. Selzer (R. D. Germană), cro
nometrat cu timpul de 4hl2;05. Mărșă-

’«uitorul român Ion Perșianu s-a clasat 
pe locul 13 — 41136:31. Pe echipe a 
ciștigat R. D. Germană, urmată de Ceho
slovacia și Ungaria

RAPID BUCUREȘTI — S. C. 
BACĂU 3—1 (1—0)

BUȘTENI, 16 (prin telefon). Prima 
confruntare neoficială a două divizio
nare A a oferit o plăcută partidă celor 
peste 1500 de spectatori. Au marcat : 
Marin Stelian (min. 10 — din 11 m) și 
NTeagu (min. 51 și 85), respectiv, Sinău- 
ceanu (min. 61). Au jucat formațiile : 
RAPID : Corek (Ioniță) — Pop, Savu, 
Codrea, Ștefan — Rotaru, M. Stelian — 
Năsturescu (Rîșniță), Dumitriu II, Nea- 
gu, Ștraț II (Manea) : S. C. BACAU : 
Ghiță (Voinea) — Volmer, Catargiu 
Velicu, Comănescu — Vătafu (Cărbuci). 
Duțan — Sinăuceanu, Hrițcu, Enescu. 
Băluță.

ROMÂNIA — BULGARIA
44—41 (28—21), LA BASCHET

JUNIOARE
DEJ, 16 (prin telefon). — Pe noul te

ren al Liceului „Andrei Mureșanu", in 
prezența a 1 500 de spectatori, ș-âu dis
putat azi (n.r. ieri, în nocturnă), me- 
ciurile primei etape a turneului inter
național de baschet junioare. inregls- 
trindu-se următoarele rezultate : Româ
nia — Bulgaria 44—41 (28—21) — pentru 
România au înscris Szekely io. Merca 
9. Andreeseu 7, Moraru și Jighișan cite 
5, Portlk 4, Marica șl Colțescu cite 2. 
Au arbitrat E. Koszcinskl (Polonia) și 
I. Szabo (România) ; Polonia — Iugo
slavia 62—54 (32—15). Au arbitrat V.
Chioreanu (România) șl V. Karanikolov 
(Bulgaria).
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