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Marți, pe aerodromul Sînpe -r 
tru Brașov, membrele lotului j? 
de parașutism au stabilit ur> 
nou record național. In ca- ri 
drul probei de salt de zi. de 
la 2 000 m cu deschidere țme- 
diată (grup de 5), efectuată de 
către : Maria Iordăneșcu, Ga- g 
briela Ciurea, Ana Soica, Doi- 
na Cherecheș și Victoria LeO- :
nida, s-a înregistrat rezulta 
tul de 0,61 m.

ELABORAT DE PARTID! MIINE, STARTUL SEMIFINALEI „CUPEI DAVIS"

Se împlinește, astăzi, un an de la un eveniment politic memorab*'. 
care avea să se înscrie cu litere de aur in cronica istoriei mo
deme o patriei noastre, purtindu-și mereu proaspete și- «t ecou

rile profunde .'
LA 19 IULIE 1972, TN MAREA SALA A PALATULUI REPUBLICII 

S-A DESCHIS CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI
Nu vom putea uita niciodată mome-te'e solemne. end. n fața ---•- 

gii națiuni — prezentă, simbolic, cu cugetul si voința ei * -jioa. -c- 
reiui sfat al comuniștilor — tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU c pvezeotat 
acel magistral Raport privind căile ce trebuie urmate pentru const-, 'ea 
societății socialiste multilateral dezvoltate pe pe—, -tui României o s-n- 
tetizat intr-un document de mare însemnătate teoretică >. prpcfrcâ m>r 
loacele și metode e ce făurire a unei opere epocale, serei-: e ca-e de
curg din aceasta.

in cadrul mere ui program de edificare soc-a stă elaborat de Con
gresul al X-!ea al partidului. Conferințe Nationallă o avut -ne- ea z ~ 
a trasa o serie de modalități concrete, cu e’ecte imediate me- :e sâ 
ridice pe trepte superioare de calitate și ce efioențe ase—e-ea com
partimente a<e vieții noastre sociale cum cr fi îmbunătățirea conduceri 
și organizării producției, in pas cu cotele foarte irtolte reclcatcte c-e 
obiectivele actualului cincinal, o repartizare ioc* bună și mai judk ocsc 
a investițiilor pe întreg teritoriul țării, sistematizarea — in atest eo-tert 
— a orașelor și satelor patriei, ridicarea la noi o>titud<ni o const, -rr 
socialiste a maselor, promovarea hotăritâ a nomelor etică s> echnăb 
in munca și in viața oamenilor, eso cum s-c stab- t a Peoora c> 
noiembrie 1971 o partidului.

Deviza „Cincinalul — in 4 oni si jumătate* — lansată ■« prec.—c 
Conferinței Naționale și însușită plenar de participant — a ezprmct 
in fapt dorința comuniștilor, a maselor largi de oomem o* muncii de o 
pune umărul cu toată hotârirea la construirea socetă*.■ socorst» 
lateral dezvoltate in România. Deviza aceasta a devervt un srmoo-' e 
societății noastre aflată in plin ovint, dornică și ccpab- ă de o se i'-mn 
intr-un timp scurt, alături de state dintre cete mai eerrohste p« E>or 
economic.

Rezoluția Conferinței Naționale a formulat, intr-ua veritabai 
program, marile responsabilități core ne revin, mtrwĂnd ocon 
ziunea întregului popor, declanșind hotârirea imcrumâ oe a 
cupeți nici un efort pentru infâptuirea ei.

O privire înapoi, ce-a lungul celor 12 luni care oe trecut 
crările Conferinței Naționale, ne pune in talc un tape-, 
înfăptuiri concrete pe drumul ce a fost Vusat. dar ne c-asc
de toate — înalta consecvență cu care petz- u -nă-esîe -ea 
tegrală a obligațiilor ce și le-a asumat in fața pope-__Perioada caro
a trecut de la acel măreț și memorat • eve—ent -e-a racut cr.: :- 
martorii transpunerii în viață a piane-or pline ce cxtezc-tc -escc- 
sabilâ și lucidă pe care cei mai vrednici oameni c ța- c* -z na'- 
datul tuturor tovarășilor lor, le-ou făurit in trei z e t'eg cc-te ș - er- 
binți ale unui iulie de neuitat din anul 1972 I
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TENISMENII ROMÂNI SI NEOZEELANDEZI

CONTINUA PREGĂTIRILE IN POFIDA CĂLDURII
IERI, CONFERINȚA DE PRESA,

9 7
AZI TRAGEREA LA SORȚI

i

I

vedem me-
-.•'.-nrea î-Ai de astăzi, împlinirea a

c 'riput in Elveția, la Gstaad, așa cum dorim să-l 
21 de ani.

Sîmbătă și duminică, pe stadionul Republicii

FINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE ATLETISM
• 24 DE ORE DE CONCURS! • LA STARTUL ÎNTRECERI
LOR SE VOR AFLA PESTE 200 DE CONCURENȚI • SE 
TEAPTĂ REZULTATE DE VALOARE MONDIALA INTR-O 

PROBERIE DE

Cea mai importantă competi
ție de. atletism din țara noas
tră — finalele campionatelor 
republicane de seniori — se des
fășoară sîmbătă și duminică pe 
stadionul Republicii din Capitală. 
De sîmbătă dimineața (ora 9) 
— cînd sînt programate seriile 
unor alergări și pînă duminică 
seara (ora 19,30) — cînd se 
dispută ultimele ștafete — at
letele și atleții vor avea la dis
poziție aproape 24 de ore de con
curs efectiv, timp în care iubi
torii atletismului și specialiștii 
vor urmări cu atenție evoluția 
fruntașilor sportului nr- 1 de 
la noi. Creșterea evidenta a va
lorii unora dintre cei peste 200

AȘ 
SE-

par lede concurenți care vor lua 
la întreceri ne dă speranța că 
vom putea înregistra într-o se
rie de probe rezultate de va
loare mondială, performanțe 
care să-i recomande pe atleții 
și atletele din țara noastră drept 
protagoniști ai viitoarelor mar. 
întreceri internaționale („Cupa 
Europei", Universiada ș. a.)- In
teresant de urmărit va fi. desi
gur, și aprigul duel dintre re
prezentanții „noului val“ — ju
niorii — și seniori. In multe 
cazuri, tinerii îi vor obliga pe 
veterani să se încline...

Programul întrecerilor este 
următorul : sîmbătă de la orele 
9 și 15,30, duminică de la 8 și 16

IN VEDEREA APROPIATEI SOITE OE MARI iNTiLNiRI ATLETICE

• If

telor naționale de seniori Se ■Acre
dita implicit ideea ca acestea să 
facă „recepția" lucrărilor și probe
le. să se desfășoare în condițiile 
competițiilor internaționale,

Printre lucrările absolut necesare 
două se impun ca imediate : r 
menajarea sectoarelor de arunca e 
a greutății și cel al săriturii in 
înălțime. In ceea ce privește arun
cările, regulamentul Federației In
ternaționale prevede ca greutd'ui 
să beneficieze, în sectorul respectiv, 
de zgură și nu dc material sintetic- 
Așa îneît, semifinala Cupei Europei, 
ca și J.B. de juniori necesită ase
menea sectoare regulamentare. La 
ora scrierii acestui material, lucră
rile de decapare a sectoarelor uu 
începuseră, dar. după cum ne-a in
format interlocutorul nostru. I.E t.- 
B.S. prin directorul adjunct Petre 
Capră, a asigurat federația că pini 
sîmbătă, la ora startului finalelor 
campionatelor naționale, lucrarea va 
fi terminată și zgura gata de a 
găzdui întrecerile. Să așteptăm, 
deci... Sectorul de săritură in înăl
țime s-a degradat în decursul ani
lor, pista de elan fiind deteriorată, 
la „bătaie" cauciucul este desfăcut 
pe alocuri, lăsînd să pătrundă ana 
și să deniveleze locul ; tartanul tre
buie înlocuit cu coritan. Ne amin
tim că, încă din primăvară, îna
intea începerii sezonului în aer li
ber, acest fapt fusese sesizat de să
ritorii în înălțime și totuși nu s-a tă
cut nimic. Știm, stadionul este supra
solicitat (uneori!), chiar in zilele de
catlonului și pentatlonului de la 
sfîrșitul săptăminii trecute, un ma -e 
contingent de candidați la I.E.F.S. 
luaseră stadionul cu asalt, dar cei 
ce răspund de îngrijirea acestuia 
trebuie să-și planifice din timp lu
crările de întreținere. Și. mai ales, 
să le execute. Altfel, degradarea se 
va face mai puternic simțită.

Să sperăm că în timpul scurt care 
a mai rămas, primul stadion atletic 
al țării va oferi tot ce are nevoie o 
mare competiție.

Afișul cu semifinala feminină a 
Cupei Europei, — competiție ce 
urmează să se dispute la 4 și 5 au
gust în Capitală, pe stadionul Repu
blicii — este gata.

La recent încheiatele campionate 
naționale de decatlon și pentatlon, 
ce au precedat finalele campionate
lor de seniori ce vor avea loc la 
sfîrșitul acestei săptămîni și Jocu
rile Balcanice de juniori (28—29 
iulie) — nu am observat pe stadion 
vreun semn care să ateste și pregă
tirea acestuia în vederea prestigi
oasei suite de întreceri pe care le 
va găzdui. Pentru eă este un lucru 
știut, stadionul Republicii — foarte 
solicitat pentru diverse competiții 
și acțiuni, inclusiv de către studen
ții Institutului de educație fizică și 
sport — are nevoie acum, cu acui
tate. de o serie de amenajări și re- 
amenajări pentru a fi apt — regu
lamentar — la startul competițiilor 
din această vară plină.

Ne-am adresat în acest sens se
cretarului general adjunct al fede
rației de atletism, Florian Laslău, 
în atribuțiile căruia intră această 
sferă de probleme. Și dî-nsul. ne-a 
pus la dispoziție, pentru început, o 
adresă a forului de specialitate 
trimisă, la 28 iunie, întreprinderii 
economice de administrare a baze
lor sportive, în filiera căreia intră 
și stadionul Republicii.’ Subliniin- 
du-se, în această adresă, necesitatea 
unor amenajări și recondiționări (în 
special a locurilor de concurs : pis
ta, sectoarele de sărituri și aruncări) 
efectuate pînă la datele campiona-

rea.-
Pe - _ iran-j'. ceasornicului orele 
eargă parcă mai încet acum, 

desparte doar o singură 
.a mult așteptatul start. De 
a Progresul, vor sta față în 
lipeie României și Noii 
s. în meciul care trebuie să 
x pe una din finalistele 
gr-pe europene a .Cupei 

atunci, așteptări, pre-

tenis 
la o

a
șe-

a

1
Ieri, lotul național de 

participat Ia C.N.E.F.S. 
dință de lucru, de pregătire 
meciului de miine cu echipa Noii 
Zeelande.

Au luat parte general li. Ma
rin Dragnea. prim-vic-epreședin^e 
al C.N.E.F.jȘ.. C. Mateescu. pre
ședintele F. R. Tenis, oficiali ai 
federației, căpitanul nejucător al 
lotului. Tache. Caralulis și se
lecționații români, in frunte cu 
Bie Nâstase.

Au fost trecute in revistă toate 
problemele pregătirii și organi
zării întîlnirii. Cu acest prilej s-a 
recomandat jucat orilor români să 
lupte cu dăruire, la nivelul cel 
mâi bun al posibilităților lor, pen
tru a reprezenta cu cinste teni
sul românesc. Echipa României 
s-a arătat hotăritâ să realizeze un 
succes prestigios în această edi- 
r.e a ..Cupei Davis** in care se 
prezintă cu o formulă nouă.

CAUFICAT :AȘA S-AU

Paul SLAVESCU

ÎNAINTEA TURNEULUI DIN FRANȚA

HOTĂRÎRII PLENAREI CC AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE - 2 MART E

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN, ÎN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU AsLrCAREA PREYHJBIOR

*-

râul KJVAN

Semigreii ; Simon

Miine,
lotul reprezentativ 
în ultimele zile de 

efectuării

Brooks. Semimuștele : Dragu Sandoval
Văzuți de AL. CLENClU

Frumoasa bază sportivă a Liceului din Tg 
a elevilor

la Brașov, meci cu Steagul roșu

LA TG. CĂRBUNEȘTI-INTERES SPORIT
9

PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUA
A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

Continuind raidul nostru în ju
dețul Gorj. am făcut un nou po
pas, de această dată în orașul Tg. 
Cărbunești, care s-a făcut remar
cat prin bunele rezultate obținute 
in campionatele cu caracter -jude
țean, dar și prin cîteva elc-nen’.e 
talentate, care s-au evidențiat în 
întreceri de nivel republican. Cu- 
noscînd, de asemenea, că aproape 
un sfert din populația localității o 
reprezintă tinerii, am fost cu ații 
mai dornici de a afla in ce măsură 
prevederile Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februai-ie — 2 mar
tie a.c. și-au găsit loc in preocupă
rile forurilor locale și ale organis
melor cu atribuții in acest domeniu 
pentru ridicarea sportului pe o 
treaptă calitativ superioară, cum 
s-a acționat pentru transpunerea 
în fapte a sarcinilor trasate de 
partid.

„De la început, trebuie să spunem 
că in Tg. Cărbunești exj^fă nume
roși oameni care doresc sa"acă sport, 
să practice diverse exerciții fi
zice" — ne-a mărturisit ca pream
bul la discuția noastră tov. Con
stantin Mihăilescu, vicepreședinte 
al Consiliului popular orășenesc .și . 
președinte al Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport.

Avînd ca punct de plecare acest 
deziderat al cetățenilor din Tg. Căr- 

. bunești, imediat după apariția Ho
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R, s-au 
luat unele măsuri organizatorice 
atîț la nivelul orașului, prin înfiin
țarea C.O.E.F.S., cît și la asociația 
sportivă „Gilortul", cea mai puter
nică, care cuprinde pe salariații ora
șului. („Au fost exprimate multe 
critici la adresa activității desfășu
rate, precum și în ceea ce privește 
asigurarea unei baze materiale co
respunzătoare" — ne-a spus inter
locutorul nostru).

• SPIRITUL GOSPODĂRESC DOMINANTA PRINCIPALA
• BAZELE SPORTIVE NU TREBUIE SA DEVINĂ ELEMENTE DE 
DECOR, INEFICIENTE • IN PERSPECTIVA — O BAZA DE AGRE
MENT • PRIN MUNCA PATRIOTICA — TERENURI DESTINATE 
EDUCAȚIEI FIZICE • SINT NECESARE EFORTURI INTENSE PEN
TRU ATRAGEREA UNUI NUMĂR CIT MAI MARE DE CETaTENI LA 
PRACTICAREA DIVERSELOR SPORTURI • FACTORil LOCALI

TREBUIE SAȘI EXERCITE MAI FERM ATRIBUȚIILE

Aceste schimbări au avut ca e- 
fect imediat realizarea unui fond 
de 12 341 le: din cotizațiile mem
brilor susținători ț.Din 19«8 pină 
acum nu s-a reușit să se siringă a- 
ceastă cotizație. De altfel, suma â- 
tată nu reprezintă deci! jumătate din 
valoarea totală, partea restantă ur- 
mind să fie strlnsă cit de curind”). 
fond ce va fi utilizat pentru îmbu
nătățirea activității sportive d.n 
oraș. Planurile gazdelor noastre vi
zează, de asemenea, amenajarea 
unei zone de agrement și sport, 
unde cei dornici de mișcare vor 
avea la dispoziție un bazin de înot, 
un lac cu bărci, un stadion, iar co
piii — terenuri de joacă. Să con
semnăm. totodată, că in preziua vi
zitei, a fost dat în folosință cel de 
al doilea teren de tenis din oraș.

Disciplinele care se bucură de a- 
derență în rîndul cetățenilor ora
șului sînt fotbalul, oină, voleiul, ti
rul, ele practicîndu-se la Sănătatea, 
I.O.I.L. și alte întreprinderi care 
patronează, de altfel, și echipele 
respective ce activează in campio
natul județean; în timp ce atletis-

Conslontin FIRANESCU 
Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pasa a 3-a)

.mai de bord* ai pen- 
premergstoare intre- 
ieri. am mai notat, 

eăv.astrâ cite ceva 
la locul viitea- 

fi trecute în
Radu VOIA

KL SERIA î—2- t* Vira» <f»a. —'.-Ka:: 6—3 6—2. 3—6, 
4—1, : «—« : Fa.- e. Parun — Kary,

•—4 : Parua — Pokomy 6—I, 6—3, 6—3 ; Fairlie —

It.GOSL.SVIA S—î. la Zagreb (Parun — Iovanovici 
; FaSrbe , 6—2. 2—6. 1—6 ;

6—1 : Parun — 
i 3—6, 2—5 0—6. 
Okker 7—5. 2—6.

Nâstase. Hărădâu — 
6—3 6—1 ; Nâs-

ISTÂSIARÂ. LA PATINOARUL ARTIFICIAL „23 AUGUST"

ROMANIA - S.U. A., LA BOX (tineret)
• Pregătiri intense in ambele tabere • Combatanții de azi vizează viitoarele 

Jocuri Olimpice • Arbitru neutru \a fi spaniolul Manuel Mateu

PROGRAMUL

Ce'_ paul z
Cat.
Cat. zboară :
Cav

m*/jOC5e xj
-

FAUX D*AGC
SITA BOBI
ALEXÂ5D1L BAJLBl 
V1OUL SOKOCEANU
C AROL H AIN AL
FON TBVȚA 
IONEL DIMACWF
FA VEL rJTLXTE 
MIRCEA UXDtLLSLL 
MIRCEA SIMON
ION SILIȘTE

PREGĂTIRILE LOTULUI DL FOTBAL

Jucătorii din 
de fotbal intră 
pregătire de dinaintea 
turneului de trei jocuri în Franța.
După primul joc de antrenament 
din această reunire, susținut alai 
tăieri pe splendidul stadion din 
Bușteni, în compania 
Caraimanul. tricolorii au 
la Poiana Brașov. Seara. 
„Camelia", antrenorii Valentin Stă 
nescu și Robert Cosmoc au punctai 
cîteva dintre meritele și defectele 
jocului.

Ziua de miercuri a fost dedicată 
unor noi ședințe de pregătire. A

stadion
formației 

revenit 
îa vila

participat întregul lot. cu excepția 
lui Dumitrachc — care urmează 
un program mult mai ușor, în sco
pul restabilirii de 
dentării suferită la 
namentele de luni, 
anunțat în ziarul 
al doilea portar ;
acum Adamache, solicitat în 
sențele lui Răducanu și Iordache 
Cei 19 jucători manifestă aceeași 
bună dispoziție de lucru și disci
plină pe care antrenorii 'au subli-

■ pe urma acei- 
i unul din antre- 
. Așa cum 

nostru de 
al lotului

(Continuare în vag, a- îrf)

ia pag. s 4-a l

GALEI
— ALBESTO SANDOVAL
— JAMES UVIXGSTOX
— MULE HESS
— HOW.ABD DAVIS jr
— MILT WATKINS
— RANDY SHIELDS
— WILLIAM TITTLES
— JEROME BENNETT
— RUSSELL FICKI ING
— TOMMY BROOKS
— I AMES CHAPMAN

Moment din jocul de marți, de la Cimpiai, lotului reprezentativ: Dudu Georgescu reia spectaculos : 
capul, balonul spre poarta adversă £<>&>! ffhȘQ HACAp-ȘCHI
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LA „RUGATA LUCERNA* SCHIFIȘTII ROMANI
AU EVOLUAT PROMIȚĂTOR
Interviu cu secretarul general al F.R.C.Y., GH. GIURCĂNEANU

la finele săptămîniiDesfășurată
trecute, „Regata Lucerna" a consti
tuit o adevărată repetiție în vede
rea apropiatelor campionate euro
pene de canotaj academic (progra
mate în a doua jumătate a lunii 
august la Moscova). Alături de schi- 
fiști din 19 țări, la această mare 
competiție au participat și trei e- 
chipaje românești, care s-au alipiat 
La startul probelor de 2' f.c„/ț2+l 
și 4 f.c.

După cum se știe, două dintre e- 
• chipajele noastre au reușit să urce 

pe podiumul de premiere, lucru ce 
reprezintă o veritabilă performan
ță, ținînd cont de faptul că la Lu
cerna au fost prezenți numeroși me- 
daliați cu aur, argint și bronz la 
campionatele mondiale și europene, 
precum și la J.O. de la Miinchen.

La înapoierea delegației noastre 
în țară, am solicitat secretarului 
general al F.R.C.Y., Gheorghe Giur- 
căneanu, un interviu pe marginea 
acestei mari competiții.

— Ce a reprezentat pentru schi
fiștii români ediția recent încheiată 
a „Regatei Lucerna" ?

— Cu toate că, pînă la C.E., cano
torii noștri vor mai participa și la 
„Regata Duisburg", competiția de 
Ia Lucerna a constituit, fără doar 
și poate, cel mai puternic test de 
dinaintea „europenelor". Prezența 
unor pretendenți la medaliile C.E., 
precum și a unui mare număr de 
participanți bine pregătiți a făcut ca 
întrecerile să fie privite cu un deo- 

?i 
în 
de 
fi 

că 
(4 
în

veritabile surpri-

sebit interes, atît de sportivi 
specialiști, cit și de spectatori, 
aceste condiții, bilanțul obținut 
reprezentanții României poate 
considerat drept bun, cu toate 
unul dintre cele trei echipaje 
f.c.) n-a obținut decît locul VI 
finală.

— Se parc, totuși, că evoluția 
poziția în finală a echipajului de 2 
f.c. (Ilie Oanță-Dumitru Gruinezes-

Ș>

cu) au constituit
ze...

— Este adevărat, și lucrul aces
ta ne bucură foarte mult. Oanță și 
Grumezescu s-au clasat, după cum 
se știe, pe locul II, fiind întrecuți 
în finală doar de actualii campioni 
olimpici ai probei S. Britzke și V. 
Mager (R.D. Germană). Băieții noș
tri au lăsat, însă, în urmă alte două 
echipaje medaliate la J.O. de la 
Miinchen : cel al Elveției și cel al 
Olandei, reușind să întreacă, tot
odată, și ambarcațiunea Ceho
slovaciei, clasată pe locul' IV la O- 
limpiadă ! Firește, această perfor
manță a făcut senzație, cu atît mai 
mult cu cît Oanță și Grumezescu au 
înregistrat în finală și cel mai bun 
timp al lor dintre cele trei curse 
în care au tras la Lucerna Ln.n. — 
6:53,58 în serii, 7:03,52 în recalifi
cări și 6:50,80 în finală).

— Cum s-au petrecut lucrurile in 
proba de 2+1 ?

— După opinia tuturor specialiș
tilor prezenți la regată, aceasta a 
fost cea mai puternică probă, mai 
ales în finală. Și cum să nu fie 
așa cînd primele trei locuri au ree
ditat, din toate punctele de vedere, 
rezultatele înregistrate la J.O. de la 
Miinchen. Se înțelege, deci, că au 
ieșit învingători reprezentanții R.D. 
Germane, urmați de cei ai Ceho
slovaciei și de maeștrii emeriți ai 
sportului Ștefan Tudor și Petre 
Ceapura. Băieții noștri se află, in 
momentul de față, la valoarea de 
anul trecut, dar atît ei, cît și an
trenorul lor, prof. Dumitra Popa, 
speră ca, în răstimpul rămas pînă 
la „europene", nivelul de pregătire 
să crească. Deși multă lume crede 
că schifiștii din R.D. Germană și 
cei din Cehoslovacia sînt imbata
bili în această probă, speranțele 
noastre rămîn totuși mari, gîndin- 
du-ne mai ales la faptul că Ștefan 
Tudor și Petre Ceapura au la activ

Horia ALEXANDRESCU

4

mai multe victorii asupra celor 
două echipaje.

— Ce s-a întîmplat cu echipajul 
nostru de 4 f.c., care debutase pro
mițător în competiție ?

— Evoluția avută în finală de 
Emerich Tușa, Ernest Gall, Chiriac 
Dănilă și Francisc Papp a fost cu 
mult sub nivelul posibilităților pe 
care le au acești sportivi. Și aceas
ta. mai ales. în ultima parte a 
cursei. Semnificativ în acest sens 
este faptul că la 1500 m ei se aflau 
în poziția a IlI-a, pentru ca pe li
nia de sosire să ajungă în urma al
tor cinci echipaje.

— Ce impresie v-au lăsat cele
lalte echipe prezente la Regată ?

— Dintre toate s-a detașat cate
goric team-ul R.D. Germane, care 
a cucerit 6 din cele 7 finale, pier- 
zînd o singură cursă (schif simplu) 
la o diferență mai mică de o... su
time de secundă ! Secretul acestor 
performanțe rezidă, poate, și în 
noile ambarcațiuni cu care acești 
sportivi concurează. Este vorba de 
ambarcațiuni confecționate din ma
terial plastic, mai ușoare cu... 8—10 
kg decit cele obișnuite ! Apoi, ar 
mai fi de menționat faptul că la 
Lucerna au lipsit schifiștii sovietici, 
care vor avea un cuvînt de spus 
la C.E. de la Moscova !
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Tudor șt Petre (eapura. doi dintre cei mat valoroși reprezen
tanți ai schifului românesc Foto : Paul ROMOȘAN

VĂZUT CRESCIND
DIN TABĂRA DE PREGĂTIRE DE LA BRAȘOV A 

EDUCATEI ȘI INVĂTÂMINTULUI

plină vară, în vacanță, una din perioadele cele mai

ATLEȚII,..
la

VEȚI MAI AUZI DE El • • •
(lo-

mulți dintre ei ați aflat la 
cuvenit, din relatările noas- 
marginea numeroaselor coni
ce sint astăzi deschise re-

Numărul tinerilor care se afirmă 
tot mai puternic în atletismul ro
mânesc este în continuă creștere. 
Despre 
timpul 
tre pe 
petiții
prezentanților „noului val“. Astăzi 
vă vom face cunoștință cu alți trei 
sportivi talentați, a căror ascensi
une pe scara valorilor republicane 
a fost deosebit de rapidă. îi veți 
putea urmări, sîmbătă și duminică, 
cu prilejul campionatelor de seniori 
ale țării.

MIHAI BEBERECHE. S-a născut 
la 28 februarie 1955. Are 1,72 m și 
57 kg Este mecanic de avioane, iar 
marea pasiune a vieții sale este 
zborul la mari înălțimi. L-a desco
perii. cu doi ani in urmă Con
stantin Nourescu, antrenor al clu
bului Metalul din București. Se 
afla la primul start din viața sa în 
cadrul unui cros al tineretului din 
Capitală. Avea o alergare ușoară 
și ambiția de a nu ceda nici un 
nas in lupta cu principalii favoriți. 
Tot in 1971, după două luni de 
antrenament. alerga 1500 m în 
1:09.0. Iri sezonul următor, recor- 
iurile sale personale au ajuns la 
5:40,0 pe 2000 m și 4:02,0 pe 1500 m. 
Anul acesta a fost selecționat în

echipa pentru Crosul balcanic 
cui X), unde a alergat prima sa 
cursă de 5000 m (15:04,0). La 
de a treia, desfășurată recent 
Erfurt, el a fost cronometrat 
14:49.0, cifră aflată la 4.6 sec 
recordul național de juniori.

ELISABETA BACALAR- S-a năs- 
cus la 14 
în clasa 
din Baia 
cu pista 
1972. A alergat distanța de 500 m 
în 1:27,0, impresionind-o Pe profe
soara ludita Fodor. Din toamnă 
a început antrenamentele regulate. 
Calitățile sale cu totul deosebite, 
conștiinciozitatea în pregătire fi 
marea pasiune au ajutat-o să 
smulgă tot mai multe secunde cro- 
nometrelor. Anul acesta, in prima 
cursă de 800 m a reușit 2:19,1. La 
campionatele naționale școlare a 
ajuns la 2:12.5, iar spre surprin
derea tuturor specialiștilor prezenți 
la triunghiularul juniorilor de la 

băimăreanca înregistra un 
național (2:09,0) de ju- 
Era la a 3-a cursă din 
Perspectiva imediată : 

campioană balcanică de

cea 
la 
în 
de

ianuarie 1957. Este elevă 
a XI-a a Liceului nr. 3 
Mare. Primul rendez-vous 
de alergări — in anul

DUMITRU SPÎRLEA,
PE LOCUL III LA VARȘOVIA

Ls Varșovia, s-a încheiat concursul 
internațional de pentatlon modern, ia 
:are au participat sportivi din Polonia, 
.Bulgaria, și România. In ultimele două 
iile s-au desfășurat probele de natație 
ii cros. La natației a terminat învingă- 
or Facet (Polonia) cu 1240 p. Francisc 
lolik, din echipa României, s-a clasat 
>e locul in cu 1112 p, iar A. Covaci 
România) — pe locul V cu 1072 p. In 
șroba de cros a terminat învingător Pe- 
:lak (Polonia) cu 1 229 p. Primul dintre 
■amâni — Dumitru Spîrlea 1192 p. La 
ndtvidual, victoria a revenit lui Peciak 
Polonia) cu 5 215. p. Dumitru Spîrlea 
i-a clasat pe locul IU cu 5148 p, pe 
ichipe : Bulgaria 14 908 p, Polonia I 14 765 
>, Polonia II 14 661 p, România 14 349 p.

Erfurt, 
nou record 
nioare mici, 
cariera sa. 
un titlu de 
junioare.

CONSTANTIN CtRSTEA. S-a năs
cut la 7 noiembrie 1954. Are 1.80 
m, 68 kg și este elev la Liceul nr. 
39 din București A imeput să 
practice atletismul in 1969. Sărea 
în lungime, alerga peste garduri și 
încerca și... prăjina. în 1970. cind 
a reușit 1,65 m la înălțime, antre
norul V. Cincă de la Steaua i-a 
reprofilat întreaga activitate. După 
un singur sezon a ajuns la 2.06 m 
Un accident (ruptură de menise) 
l-a ținut departe 
1972- A revenit cu 
biție în 
de două 
E vorba 
siune...

concurs, 
ori 2,08 m 
doar de

de ștachetă in 
și mai mare am- 
Anul acesta — 
și o dată 2.09 m 
o primă promi-

CLUJUL

Și ACUM, TURNEUL
DE LA VOLGOGRAD

• POLOIȘTII ROMÂNI ÎNTiLNESC 
ENTRU PRIMA OARA ANUL ACES- 
A ECHIPELE BULGARIEI Șl R.D. GER
MANE • RÂDUCANU

CUL LUI CL.
VA LUA LO- 

RUSU

verificări aleȘirul importantelor
naționalei române de polo conti- 
.uă. De-abia încheiate întrecerile 
Cupei orașului București" și ia- 
ă-i pe componenții „7“-lui nostru 
eprezentativ pregătindu-și bagaje- 
a pentru a pleca la Volgograd, 
ncepînd de duminică, ei vor evo- 
ua într-un nou turneu internațio- 
tal, avînd ca 
ere primele 
lulgariei, R.D. 
nania și două 
iea Sovietică.
Selecționata română se va întîlni 

.■stfel pentru prima oară în acest 
n cu echipele Bulgariei și R.D. 
lermane. tn schimb ea va juca 
jentru a 3-a oară cu poloiștii vest- 
,'ermani. La Pescara. în cadrul 
,Cupei Hungaria". sportivii noștri 
iu învins cu 5—4, dar în turneul 
ie la Utrecht echipa vest-germană 
i-a revanșat cu același scor.

Față de lotul prezentat în com
petiția internațională din Capitală, 
antrenorii A. Grințescu și Al. Sza
bo nu au operat decît o singură 
modificare; juniorul Liviu Rădu- 
canu va lua locul lui Claudiu 
Rusu, care a jucat slab în < ulti
mele nartide. Alături de mezinul 
echipei vor mai face deplasarea t 
Huber și Frățilă 
pescu, ' 
Rusu, V.
Șljvei,

partenere de între- 
reprezentative ale 
Germane, R.F. Ger- 
formatii din Utiiu-

portari, Po- 
Zamfirescu. Nastasiu, C 
. Rus, La jir, Șcherwan și

Ne aflăm în
propice pentru activitățile sportive. Impulsionată prin Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c., mișcarea sportivă și-a 
perfecționat și lărgit considerabil formele de activitate. Reluind iniția
tive ale anilor precedenți, dar în forme organizatorice superioare și la 
dimensiuni sporite, Ministerul Educației și Învățămîntului a organizat 
și în acest an tabere de pregătire sportivă, pe discipline. în 24 de lo
calități din țară, creînd condițiile unei puternice dezvoltări în sportul 
școlar de performanță.

Cei mai buni atleți, fotbaliști, voleibaliști, boxeri, luptători, judocani, 
gimnaști etc. — băieți și, după caz. fete — și-au dat întilnire la Bra
șov, Sibiu. Snagov, Costinești, Toplița, Rădăuți și alte localități, pentru 
ca beneficiind de minunatele condiții create, să încerce sub 
specialiștilor să devină mai puternici, mai iuți, mai buni.

Ziarul nostru își propune să înfățișeze cititorilor 
tabere. Pentru azi — Brașovul.

îndrumarea

aspecte din aceste

Ploaia care se spărgea in geamul 
automobilului ne făcea să ne îndoim 
că vom găsi vreo activitate pe micul 
dar cochetul stadion al Liceului cu 
program de educație fizică din Bra
șov, gazda ospitalieră a taberei de 
pregătire atletică a Ministerului Edj- 
cației si InvătâmintuluL Pâtrunzird 
jn curtea școlii ne-am dat seama câ 
temerile fuseseră gratuite. E 
că și soarele, găsind • fisură 
vălătucii de vată, se strecura 
peste gazon ți zgură. Pista, 
doar 300 m. dar fimd foarte 
drenată, la numai cinci minute d-că 
puternicele rafale de ploaie era per
fectă și părea măsurată de pa>Jl 
regulat, uniform, al unei grupe de 
semifondiții, tntr-un coi; sprinteri: 
repetau starturi, iar groapa de nisîo 
suporta aterizările imoecx 
unor fete ambițioase, care vi 
aer granița celor sase mei 
cind pe la fiecare, sfătuind 
tind, demonstrând. profesorii Aurel 
Coman și Arnold turner asigurau >: 
conținutul, dar si calitatea unor exe
cuții care uneori păreau de kiaogra- 
mă.

Tot fa cadrul sc 
sporturi, aveam sâ 
grapă. Erau elevii 
sportive nr. 1 din 
conducerea profesor» 
rif

d.xnnea 
lucru și

o excelentă 
fețele, deși 

nu-

de

drept 
Intre 
blind 
avinJ 

bjne

izau * 
Si T:

olii. In sala de 
descopăr o aîtâ 
si elevele Școl’î 
Galați* care aob 
llui Dumitra Za-

iesăvirșeau calitățile de ferță 
ti Printre ei* Dobre Savea- 
decatlonist aflat tn primul 
regătire si care, încă de pe 
realizează in jnr de 6 COC 
executa ridicări fa echer la > 
Dumitra Nieulesca (o alergâ- 

■ semifond. creditată cu 2:16
semifondist) exersau cu gantere si 
haltere, Corina Xițoiu (aieixătoare de 
garduri) si loan Ionel (recent cistigâ- 
tor al concursului atletic brașovean 
„Cupa Tractorul*, cu 11 s pe 100 m 
plat), lucrau pentru dezvoltarea mus
culaturii coapselor.

Parchetul și aparatura gemeau sub 
solicitările elev ilor aflați în pregă-

tire, dar in sală 
dispoziție de 
transpirate, arătau profesorului 
mai zîmbet si speranță.

Tabara ng era chiar plină de elevi, 
a\ eam să 
din atleți 
concursul 
cum sj 
șov (20 
așteaptă si

Alți copii.
un program 
participau în

aflu mai tlrziu. O parte 
juniorii II erau plecați ia 
final de ia Oradea, după 

la sfîrșitul taberei de ia Bra- 
iulie). o asemenea finală ii 

pe juniorii mari.
prin rotația imousâ de 

sistematic conceput, 
acele ore la alte acti- 

ogramate ale taberei, căci 
celor douâ-trei antrena- 

activitate specifică ce 
rilor de pregătire pen- 
t organizată tabăra, 
■vede excursii și dru- 
șî chiar de două pe 

ne. vizitarea unor mu- 
jovene (de artă, de istorie, al 
i. al Cetății Brașovului), pro- 

ții de diapozitive și multe alte-

le. Elevii povesteau entuziasmați, 
ora cînd i-am vizitat, despre dis
cuția interesantă și despre învăță
mintele trase din momentele de con
fesiune atletică ale profesorului 
Aurel Coinan, maestru al sportului.

Vremea n-a fost strălucită în pri
ma parte a taberei. Aproape zilnic 
a plouat. Dar cînd ai săli de pregă
tire Ia dispoziție, o pistă și un sta
dion care permit antrenamente chiar 
și în aceste condiții, cînd ești bene
ficiarul unui program variat, încăr
cat. dar foarte echilibrat între acti
vitățile specifice și cele recreative, 
timpul trece ușor și repede. într-o 
bucurie și un entuziasm general. In 
acest an, tabăra este deosebit de 
utilă și pentru că precede concursu
rile finale ale elevilor școlilor spor
tive și ai liceelor cu program special 
și pentru că elevii, eliberați de exa
mene și obligații școlare, trag din 
aceste zile petrecute în atmosfera to
nică, ozonificată tot folosul unei pe
rioade de vacanță și de pregătire, 
foarte bine gîndită și pînă în prezent 
excelent realizată.

Vizita s-a încheiat. Programele 
erau pe terminate. Grupuri de elevi, 
venea de la dușuri, îmbrăcați în tre
ninguri atrăgătoare, adunîndu-se în
cet în fața cantinei, prin ale 
ferestre răzbateau valuri de îmbie
toare mirosuri. Elevii primesc o ma
să bogată, suculentă și îndestulătoa- 

după cum mărturiseau chiar ei 
explicăm deosebita 
pe care o dovedesc

BASCHET. Lotul reprezentativ de 
tineret a plecat, ieri seară, in Albania, 
pentru a susține, pină la 30 iulie, o se
rie de meciuri în compania selecționate
lor de seniori și de tineret ale țării 
gazdă, întrecerile vor avea loc la Tirana, 
Durres și Shko-dra. Au făcut deplasarea; 
A. Molnar. Moisescu, Scutaru, Spînu, 
Ruhring, D. Dumitru. Haneș. Barna, 
Schuller. Braboveanu, D. Niculescu. An
trenori : V. Geleriu si P. Vasiliu. • VI
NERI SE VA DEPLASA în Italia iotul de 
seniori care va lua parte la două turnee 
internaționale : între 22 și 24 iulie la 
Palermo, între 26 și 28 iulie la Messina. 
La ambele turnee vor participa repre- 
zentativele U.R.S.S., Bulgariei, României 
și echipa Simmenthal Milano. în rîndul 
căreia vor evolua șl trei jucători nord- 
americani. proaspete achiziții ale for
mației milaneze. Lotul român este alcă
tuit din : Diaconescu, Novac. Tarău, 
Oczelak. Popa. Demian, Mănăilă, Cernat, 
Pîrșu, Georgescu, Gh. Roman. Zdren- 
ghea. Antrenori : Al. Popescu și B. Sa- 
rossv : medic : dr. T. Minescu • SUS- 
TINTND. LA PIATRA NEAMȚ, trei me
ciuri amicale cu reprezentativa Ceho
slovaciei. echipa de juniori a României 
a repurtat tot atîtea victorii : 60—53,
75—55 și 72—61. Formația pregătită de 
antrenorii T. Giurculeseu și O. Șerban a 
avut cel mai buni jucători în Fluturaș. 
Vidican. Stratulat ți Dragnea. partidele 
au fost conduse de arbitrii M. Rizea și 
V. Bordeianu. • DE VINERI PINA 
MARȚI, se vor disputa la Tg. Mureș (bă
ieți) și la Satu Mare (fete), turneele 
finale ale Criteriilor------“
piilor.

CICLISM. un 
mâni, participă la 21 
la o mare întrecere internațională de 
velodrom, dotată cu „Cupa serdika”. 
Din lot fac parte Anton Neagoe. Ștefan 
Laibner, Marin Ioniță, Marian Ferfelea, 
Petre Dolofan, Florian Negoescu și Paul 
Soare. Pistarzii slnt însoțiți de antreno
rii iulian Gociman, Mircea Mihăllescu șl 
Dan Budișteanu. a S-A PRODUS o im
portantă modificare in programul cam
pionatelor naționale de ciclism : locul 
de desfășurare nu va mai fi orașul con
stanța — așa cum fusese anunțat inițial
— Ci Clujul. « INȚRECERRILE ESTI
VALE urmează să aibă loc astfel : 28—29 
iulie — etapa a 7-a a „Cupei orașelor", 
1—3 august — „Turul județului Cluj", 
6 august — contratimp individual juni
ori. 8 august — semifond juniori, 9 au
gust — contratimp individual seniori, 
10—12 august — „Criteriul juniorilor", 
competiție internațională la care parti
cipă cicliști din Bulgaria, R. D. Ger
mană. Ungaria Și România. 13 august — 
contratimp pe echipe seniori, 15 august
— fond seniori. 16 august — fond ju
niori. 17 august — semifond seniori și 
19 august — contratimp pe echipe juni
ori.

republicane ale co-

lot de pistarzi ro
și 22 iulie, la Sofia.

ATLETISM La Focșani s-au
desfășurat campionatele republicane pen
tru juniori III. Cu acest prilej au fost 
înregistrate două recorduri ale acestei 
categorii de vîrstă: ștafeta de 4x80 m fete 
a L.C.E.A. Cimpulung Muscel a alergat 
41,1 (nou record), iar in aceeași probă 
a băieților, echipa Ș.S.A. a. fost crono
metrată in 36.8 (record egalat), iată cam
pionii acestui an : BĂIEȚI : 80 m : F. 
Păunescu (S.S.A.) 9.3, 300 m : D. Bigu 
(Dinamo) 37.3 ; 1000 m : V. Ganea (Ceah
lăul P. Neamț) 2:39,8. 90 mg: G. Peter 
(Șc. sp. Tg. Mureș) 13.0. 200 mg : N. Ol- 
teanu (gc. sp. 1 Constanța) 27.8. 3 km 
mars : T. Nicola (P.T.T.) 15:02,8, înăl-

cărei

iți pro 
afara

mente ziiniiL*e» «
râ spun de seo pur
tru carp 3 fost
orarul miai
meții de o zi
itinerare m

re.
și numai așa ne < 
capacitate de efort 
la Brașov.
, I-âm părăsit cu s 

surprins cu ochii 
unul din aspectele 
perfect organizate 
tineretul școlar, pentru generația da 
mîine. Am văzut, de fapt, cum creș
teau atleții...

sentimentul de a fi 
reporterului încă 

! majore, reușite, 
ale grijii pentru

Mihai BÂRA

INCEPIND DE

CAMPIONATELE DE
ln.cpind de vineri, Sala sporturi

lor din Pitești va fi gazda campio- 
.a’.eîor individuale ale seniorilor la 

lupte greco-romane. In lupta pentru 
cele 10 titluri de campioni ai Romă- 

or 
>ri 

medaliați
ipionatelor mondiale și Jocurilor 

Olimpic?, de talia lui Gheorghe Bcr- 
ceanu. Xicolae Martinescu si Victor 
Dolipschi.

Întrecerile, care se vor disputa pe 
trei saltele concomitent, prezintă un 
interes deosebit atît pentru sportivi, 

i

can

fi angajați cei mai buni 
din țară, mulți dintre ei 

ai ultimelor ediții ale

time : L. Delamarina (S.S.A.) 1,70 m,
iungime : F. Păunescu 6,47 m, prăjină : 
S. Coman (C.S.S.) 3,30 m, greutate : N. 
Matei (C.S.S.) 12,67 m. disc : D. Grosu 
(L.C.E.A. C-lung Muscel) 49.80 m, cio
can : A. Serghei (Lie. 2 Iași) 36,28 m, 
suliță : Z. Zeleszak (Șc. sp. Oradea) 
50,18 m ; FETE : 80 m : Ecaterlna Viiandi 
(Șc. sp. Sighetul Marmației) 10.5, 300 m ’■ 
E. Viland 41.3, 600 m : Ersebet Ambruș 
(Tractorul Tg. Secuiesc) 1:39.1, 80 mg : 
Fiîofteia Boteanu (L.C.E.A. C-lung Mus
cel) 12,7. 200 mg : F. Boteanu 31,2; înăl
țime : Eva Bura (Șc.. sp. Sighetul Mar
mației) 1,60 m. lungime : Margareta 
Fodor (Șc. sp. Cluj) 5.23 m, greutate : 
Steluța Duculescu (L.C.E.A. C-lung Mus
cel) 12,16 m. disc : Veronica Sighiarto 
(Ș.S.A.) 30.46 m, suliță : Mihaela Ni-
coară (L.C.E.A. c-lung Muscel) 35,98 m.

POLO. în ziua a doua a turneului 
final al campionatului național rezervat 
echipelor de juniori mici, s-au înregis
trat următoarele rezultate : crișul ora
dea — Industria linii Timișoara 16—1 
(7—0, 1—0. 3—0, 5—1) : Se. sp. nr. 1 Bucu
rești — Dinamo București 5—3 (1—2, 1—0, 
2—0. i—l) ; C. S. Școlarul București — 
Șc. sp. nr. 2 București 7—5 (3—0, 1—1< 
2—3. 1—1) ; Mureșul Tg. Mureș — Poli
tehnica Cluj 3—11 (1—2. 0—2. 1—4, 1—3). 
• CEL DE-AL DOILEA MECI dintre 
C.F.R. Cluj și Petrolul Ploiești, contînd. 
pentru barajul de calificare tn divizia A. 
se va disputa duminică 22 iulie, la Cluj. 
Reamintim că în primul joc Petrolul a 
cîștigat cu 7—1.

ORIENTARE TURISTICA In zilele de 
20, 21 și 22 iulie se va desfășura la Cra
iova, în pădurea Bucovăț. finala pe țară 
a campionatului cooperației meșteșugă
rești, tradiționala Voințiadă a oriețnta- 
ri ști lor. Principalii favoriți ai întrecerilor 
sînt sportivii de la Voința București, 
care au dovedit că dețin o formă bună 
cu prilejul unui recent concurs interna
țional disputat în Cehoslovacia.

ALPINISM Doi component ai 
echipei A. S. Armata Brașov — actuală 
campioană a țării — Matei Schen și Du
mitru chivu, participă in aceste zile la 
Intilnirea internațională de alpinism or
ganizată de Federația franceză a munte
lui în cunoscuta stațiune Chamonix. în 
programul acestei întîiniri — cu veche 
tradiție și un larg prestigiu — sînț cu; 
prinse discuții, schimburi de experiență 
si demonstrații practice în Alpii fran
cezi. cum 1a această manifestare iau 
parte alpiniști de mare valoare si faimă, 
este de așteptat ca reprezentanții noștri 
să se întoarcă cu un bogat bagaj de cu
noștințe.

PATINAI După o pauză de nu
mai cîteva săptămîni, patinoarul acoperit 
din. Miercurea Ciuc și-a redeschis por
țile. Sintem informați că administrația 
acestei importante baze sportive a pro
fitat de scurta perioadă de inactivitate 
pe gheață pentru a înlocui porțiunile de 
mantinelă deteriorate, pentru a zugrăvi 
vestiarele și pentru a revizui instalațiile 
sanitare și de iluminat. Printre primii 
sportivi care au pășit pragul patinoaru
lui. în întîmpinarea noului, sezon, se nu
mără și componenții lotului național de 
patinaj artistic care a încheiat pregăti
rea pe uscat printr-un concurs... atletic 
susținut în București. Patinatorii artistici 
își desfășoară în prezent activitatea la 
Miercurea Ciuc asistați și de antrenorul 
sovietic Evgheni Nikitin

4

Etapa a doua a campionatului național de călărie

DANIELA MOLNAR (Steaua) ÎNVINGĂTOARE
ÎN PROBA DE DRESAJ A JUNIORILOR

SIBIU, 18 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). — La baza 
hipică din localitate au început în
trecerile din cadrul etapei a Il-a a 
campionatului național la dresaj, 
obstacole și concurs complet, la care 
participă călăreți, juniori și seniori, 
de la Steaua, Dinamo, Filmul, Pe
trolul Ploiești. C.S.M. Iași, Rovine 
Craiova, A.S.A. Cluj și Mondial Lu
goj.

In deschiderea disputelor propriu- 
zise, a avut loc o probă de califi-

VINERI, LA PITEȘTI

LUPTE GRECO-ROMANE ALE SENIORILOR
antrenorii lotului na- 
este primul mare con-

pent.ru juniori. Dovedind o 
pregătire, toți cei 12 concu- 
prezenți la start au îndeplinit

care 
bună 
renți 
baremul pentru proba de obstaco
le.

întrecerile din campionat au fost 
.deschise prin prezentarea juniorilor, 
la startul probei de dresaj. Conform 
pronosticurilor, cea mai bună com
portare a avut-o tînăra Daniela 
Molnar (Steaua) cu Șiret, care a 
întrunit aprecierea juriului, reușind 
să o depășească pe principala sa 
adversară, lugojanca Norica Petric 
cu Ghiocel. De altfel, lupta pentru 
întîietate în această probă s-a dat 
numai între cele două concurente, 
care au ocupat, de altfel, 
locuri în clasament.

Clasamentul probei : I. 
Molnar cu Șiret 337 p ; 2. 
Molnar cu Dor 332 p ; 3. 
Petric cu Ghiocel 331 p ; 4. Norica 
Petric cu Diadema 312 p.

Concursul continuă joi diminea
ță, cu proba de fond din cadrul 
concursului complet, iar după-amia- 
ză de la ora 16,30 cu probele de 
obstacole pentru juniori 16 ani și 
categorie ușoară.

primele

Daniela
Dairala
Norica

stantin Alexandru și Gheorghe Ber- 
ceanu (cat. 48 kg) sau lupta pentru 
titularizare la cat. 52 kg dintre Nicu 
Gingă, Gheorghe Stoiciu și Ion Gyon- 
gydsi. De asemenea, pentru locul în 
echipă ia cat. 74 kg, vor lupta cu 
șanse sensibil egale Adrian Popa, 
Victor Frențu, Constantin Radu, Ni- 
colae Mihai și Gheorghe Ciobotaru.

cit si pentru 
țional. Acesta 
curs al seniorilor în care se vor a- 
plica noile prevederi ale regulamen
tului F.I.L.A., privind dinamizarea 
luptei. Dintre acestea se cuvine să 
amintim regula potrivit căreia, în- 
cepînd din turul trei, concurentul 
care obține o victorie, fie ea chiar și 
la limită, dacă a acumulat numărul 
de puncte de penalizare pentru care 
se prevedea eliminarea sa din compe
tiție. el este lăsat să lupte mai de
parte pînă la finală (în cazul unor 
victorii consecutive), putînd deveni 
chiar câștigătorul campionatului, în 
aceste condiții, sportivii care au avut 
neșansa să întîlnească pe cei mai
valoroși adversari în primele două
tururi nu mai stau sub teama că 
orice victorie la puncte (care con
form regulamentului le aduce un 
punct de penalizare) îi poate scoate 
din lupta pentru locurile fruntașe 
ale categoriei.

In același timp, competiția de la 
Pitești constituie și principalul crite
riu de selecție pentru campionatele 
mondiale ce vor avea loc la începu
tul lunii septembrie, la Teheran. 
După cum ne-a declarat antrenorul 
emerit ION CORNEANU. la încheie
rea întrecerilor de la Pitești, 
reprezentativ va fi, in linii mari, 
cătuit. 
poate, 
luptătorilor 
tiției din capitala 
în aceste condiții, 
ca sportivii ce 
Pitești să facă

Hie IONESCU

TERE

REINHOLD 
(Dumbrava

GUTT 
Sibiu)

Clara 
Eva

Bv. ;
Steaua

Cupa
Bucu-

CONCURS DE PESCUIT SPORTIV 
INTER-ASOCIAȚII

vlnâtorilor și pescanioi 
sectoarele Capitalei organi- 

vinători colective de

Asociațiile 
sportivi din 
zează duminică 
combatere a răpitoarelor în pădurile : 
Videle, Zăvestreni, Cocora. Virtoapele, 
Cartojani și Cemica.

înscrierile pe listele de participare șl 
alte amănunte — la sediile asociațiilor, 
pină vineri, orele 20.

Asociația vînătorilor și pescarilor sPo 
tivi din sectorul V al Capitale:, organ 
zează duminică, pe Jacul Cernica (la 
stăvilar), un concurs de pescuit sportiv 
staționar iriterasociații. Vor lua parte 
la concurs toate asociațiile sectoarelor 
din Capitala, asociația Dinamo și aso
ciația de pe lingă Ministerul Apărării 
Naționale, cu cite o echipă de 5 pescari 
sportivi — cei mai buni pe asociație, 
desemnați cu prilejul concursurilor care 
au avut loc la fiecare asociație.

Concursul începe la orele 8. Alte amă
nunte la sediile asociațiilor.

ViNÂTORI COLECTIVE DE COMBA- 
A RĂPITOARELOR

UN PUTERNIC NUCLEU
AL ORIENTĂRII TURISTICE
Sportivii din acest oraț au cucerit9

Șișu a salvat onoarea bucureștenilor 
tineretului din nordul țării

Sînt 16 ani de cînd pasionați; 
orientării turistice din Asociația 
sportivă LT.B. cinstesc, cu o con
secvență ce le face cinste, memo
ria alpinistului Victor Măciucă, 
un apreciat maestru al sportului, 
răpit prematur din mijlocul nostru. 
Cu timpul „Cupa Munților“-V. 
Măciucă a dobîndit prestigiu pen
tru că organizatorii săi s-au stră
duit, de fiecare dată, să dea a- 
cestei competiții atributele auten
ticelor reușite: trasee interesante, 
hărți de bună calitate, organizare 
bine pusă la 
țin adevărat 
Î.T.B.) li s-au 
nicipal al 
și, mai recent, 
care a și pus în joc, de altfel, o 
frumoasă cupă pentru selecționata 
unui Consiliu județean sau muni
cipal care ocupă primul Ioc în cla
samentul general. •

Anul acesta, „Cupa Munților" — 
ajunsă la a XVI-a ediție — s-a 
desfășurat în Bucegi în apropierea 
cabanei „Cuibul dorului", pe un te
ren dificil (mai ales, la ștafetă) 
Și așa cum se întîmplă din 1969 
încoace, la startul întrecerilor au 
fost prezenți și concurenți de peste 
hotare (R.D.
Ungaria 
total 
cifra 
fiind 
și-au 
teni

punct. Nu-i mai pu- 
că inițiatorilor (A.S 
asociat Consiliul mu- 
sindicatelor-București

C.C. al U.G.S.R.

Germană, Bulgaria,
Numărul

aceștia 
mari

85 
care 
prie

și Iugoslavia).
al participanților a depășii 
de 200, dintre 
juniori mici și 
disputat trofeul „Micii

ai Cupei munților".
Mulțimea concurenților în 

bele de seniori i-a determinat pe 
organizatori să-i împartă în două 
grupe. Prima a avut ca protago
niști pe G. Simon (Clujeana), C 
Chiurlea (LT.B.), Gh. Horvathi 
(Metalul roșu Cluj) alături de care 
s-au mai impus D. Koleno.iev (Bul
garia) și A. Harkanyi (Ungaria). 
In grupa a doua, sibianul R. Gutt

pro

„Cupa U.G.S.R." • Aurora
• Remarcabila prezență a

:ate au 
și în 
săi prindpa 

T. Konreich (Clujeana).
Cluj), 

buchetul
s-au

(I.T.B.), 
Cluj).

Paula Chiur-

a dominat cu autor 
tapa individuală cîi 
ștafetă. adversarii 
fiind
Enyedi (Metalul roșu 
Albiei (I.T.B.). Din 
rientaristelor fruntașe 
prins Aurora Șișu 
Szabo (Metalul roșu 
Szantai (Clujeana).
lea (I.T.B.). Lor li s-au alăturai 
lldiko Horvathy (Tipo Oradea) și 
Renate Beyer (R.D.G.).

La categoriile de juniori vom 
menționa efortul depus într-o se
rie de centre ca Satu Mare. Bra
șov, Sibiu, Bistrița Năsăud, Tg 
Mureș ș.a. pentru a forma noi gene
rații de orientariști cu o temeinică 
pregătire.

REZULTATE TEHNICE. — Se
nioare A (7.8 km — 420 m d.n. — 10 
p) : 1. A. Șișu 119.07 ; 2. I. Horvathy 
125.20: 3. R. Beyer 125,31. Ștafetă 
(6.8 km — 440 m d.n. — 10 p) ;
1. C. Szabo 103,26 : 2. A. Șișu 113.01 : 

3. P. Cniurlea 115,32. Seniori A 
grupa I (10,4 km — 800 m d.n.
— 14 p): 1. G. Simon 156.47 : 2. C. 
Chiurlea 166,11; 3. A. Harkanyi 
167,15. Ștafetă (9.4 km — 590 m d.n.
— 15 p.): 1. D. Kolenojev 130.15:
2. G. Simon 137,50 : 3 G. Horvathi
140,48. Seniori A grupa II (11.2 
km — 780 m d.n. — 15 p); 1. R
Gutt 127,10: 2. T.
3. Gh. Albiei 
km — 670 m 
Gutt 119,25; 2. 
3. A. Enyedi
1. R. Schrei (R.D.G.) ; 
(R.D.G.); 3 M Lazăr 
Ștafetă : 1. M. Babai 
I. Berseck: 3 M Abrudan (Bucu
rești). Seniori B, grupa I : 1. Z Sze- 
kelv (Clujeana); 2 G. Oswald 
(ITB): 3. R. Schuler (Rulmentul 
Brașov). Ștafetă : 1. Z. Szekely : 2. I. 
Săftulescu (București); 3. I. Eugen

grupa II
— 15
Konreich 138.24: 

142,00. Ștafetă (9.5 
d.n. — 13 p): 1. R. 
T. Konreich 124,37: 
130.12. Senioare B :

2. I. Berseck 
(Tg. Mureș) 

(Ungaria) : 2

București). Seniori B — grupa II:
1. C. Angheluță (București); 2. F. 
Valkony (Ung.); 3. R. Rusu (Ploiești) 
Ștafetă: 1. C. Angheluță; 2. F. 
Valkony; 3. M. Albotă (Bucu
rești). Juniori mari — fete : 1.0- 
lirnpia Satu Mare; 2. Sel ungară; 
3. Someșul Satu Mare. Băieți: 1. 
Dumbravă Sibiu; 2. Rulmentul 
Brașov; 3. Strungul Arad. Juniori 
mici — fete: 1. Bistrița Năsăud;

Voința Brașov: 3. Someșul Satu 
Mare. Băieți : 1. Rulmentul

2. Viitorul Tg. Mureș; 3. 
roșie M Ciuc. Clasament 
U.G.S.R.: 1. Județul Cluj; 2. 
iești; 3. Jud. Brașov.

Ion 
_ :L. _  ___ _____ al

Aceasta este. deci, ultima ș 
cea mai severă verificare 

români înaintea compe- 
Iranului. Firește, 

se așteaptă 
vor evolua la 

totul pentru a 
avea o comportare cit mai bună, care 
să le dea dreptul la un loc in se 
lecfionata tării. La cîteva categori 
se anticipează dispute extrem de e< hi 
librate. în care tineri ce au realiza 
importante salturi valorice în ultima 
vreme țintesc un loc in echipa na
țională. De pildă, va fi interesant de 
urmărit duelul dintre tînărul Con-

pent.ru
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Alexandria START 
IN FESTIVALUL SPORTULUI 

SĂTESC DE MASA TELEORMÂNEAN
I ACT II SPORTIVE DE MASĂ I

Duminica trecută, în 45 de comune 
ale județului Teleorman s-a dat star
tul în Festivalul sportului sătesc de 
masă, dotat cu „Cupa Teleormanul". 
Mii de spectatori au avut astfel pri
lejul să urmărească întreceri de ci
clism (450 de participanti), atletism 
(500) și fotbal. De o bună organizare 
s-au bucurat întrecerile organizate ■ . 
comunele Poeni, Crevenicu, Stejar ... 
Siliștea Nouă, Olteni și Mav-rt-L-..

La etapa inaugurală din comuna 
Siliștea Nouă a fost prezent tovară
șul general lt. Marin Dragnea. prim- 
vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică si Soor:.

Traian NEGLLESCV

Rădăuți ÎN ÎNTRECERE- 
FETELE DIN JARA DE SUS 

A MOLDOVEI

Deta (Timiș) UN NOU
BAZIN DE ÎNOT

Pe harta bazelor sportive a jude
țului Timiș a apărut un nou obiec
tiv — un bazin de bot amoiasat in 
cadrul complexul_i sportiv din loca
litatea Deta.

Realizat prin muncă patriotică si 
eu contribuția bănensnă a c-etăUmiio.-. 
bazinul este o —todrie a celor din 
Deta. El are SO. 15 rr.. șase c uloare, 
vestiare. ooefbeiKăti de racordare ia 
aoă caldă si de acoperire, intr-un vi
itor apropiat.

Cu «azia inaogorări: bazinului. e- 
levii din secția de natali- a Scolii 
sportHe din Timișoara au făcut reu
șite denș.-nș-j-aut

Petra ARCAN

-gar.izațîei de tineret — la amena
jarea unei săii care să fie pusă la 
dispoziția atleților. in perioada de 
iarnă, mai ales. Tot la Institutul pe
dagogic există un teren de rugby, 
bazin cu apă caldă (în curs de dare 
în folosință), alte instalații care com
pletează in mod armonios frumosul 
ccmpiex sportiv al „universitarilor** 
din orașul de oe Cris.

prof. Cam îl MORȚVN

PE TEME ACTUALE

ACTUALITĂȚI
Miine, la „Casa ziariștilor"

Miine. la ora 12, va avea loc la „Casa 
ziariștilor** din. calea Victoriei nr. 136, 
■o întîlnlre a conducerii clubului F.C. Ar
geș cu reprezentanți al presei sportive 
•și ai radio-televiziunii. întîlnirea este 
prilejuită de apropiata aniversare a 20 
de ani de la înființarea clubului piteș- 
tean.

Oradea INIȚIATIVE 
ȘCOLARE Șl STUDENȚEȘTI

La sfirșilu] acestei săptămini, 
chilii oraș moldovean, Râdă _;i. 
ii gazda unei interesame ir. 
sportive de masă, adresată 
relor de sport din județul Suceava. 
Este vorba de finala competiției inti
tulată „Fetele Tării de Sus in în
trecere** ale cărei etape pe comună, 
centre de comună si orașe s-au des
fășurat începlnd din luna iunie. - 
■participa aproximativ 1 000 d-> sporti
ve. Ele se vor alinia la startul oro- 
belor de 100. 800 m sî ciclism si se 
vor întrece la tir cu arcul si cu armă 
cu aer comprimat, handbal si coic-i.

R. T.

Oradea si-*c protrua să tontnbme < 
jmbj<ăprea bazei materiale a activi
tății sportive. Cei mai vrednici tini 
tinerii de la Liceul nr. 4 rare, la ini
țiativa prut. L- kiss ti <u aprijiaui <b- 
rectiunii si ai or®snizapei V.T.C. a« 
început amenajarea In subsolul clă
dirii Bceului. a unei săii pentru atle
tism (40 mi. Entuziaștii elevi de aici 
doresc ca lucrarea să fie termina*-* 
înainte de începerea cursurilor nou
lui an școlar.

In același timp, studenții de la In
stitutul pedaștg:. (facultatea de edu
cație fizică) lucrează — cu concursul 
catedrei de atietisai si cu spri’m—

București DE LA „DELFIN"
LA PERFORMANTĂ...

La Obor, in cadrul complexului de 
bazine aperținind Școlii sportive nr.
2 aj început cursurile celei de o 
reia serii de inițiere în natatie sub

Ijnilsllll » cunoscutei acțiuni „Dei- 
fin ’73*. Participă peste 300 de co
pii si sroiari. Incepind cu virsta de
3 ani. La dispoziția cursanților. care 
beneficiază de patru bazine, se află 
profesori si antrenori de Specialitate.

ParateL la același complex lucres- 
t — sub Îndrumarea unui colectiv 

de acirenori condus de prof. I. Co
drean — micii bătători ai Scolii spor
tive ar. 2. ieri orinîre cei care 
descifrau alfabetul înotului, iar as
tăzi a-acsi la o susținută activitate 
de performant. Stat circa 150 de e- 
tari care »e pregătesc as.duu in ve
derea campâoutelor «colilor sportive 
de elevi 04 27 zulieț si a campiona— 
tefor națioioale de la Ploiești <29— 
34 ialiet-

Cu alte cavinte. la Obor, de la 
inițiere la performantă- calea este 
urmata sub aceeași îndrumare, asi- 
g-rucă de tetrăcierj si pedagogi cu 
o bură calificare. "a—enj pauonap 
dar și exigenn

PREA MULTE „DESPĂRȚIRI11...
Iată. acum, la ordinea zilei avem 

permutări de la un club la altul de... 
antrenori. Treceri dintre cele mai 
spectaculoase, ca nume și număr : 
lite Oană de la Petrolul la Politeh
nica iași, Ștefan Coidum de la Jiul 
la F.C. Argeș. Toma Jurcă (din nou !) 
la U.T.A., Traian Ivănescu, la Jiul, 
Ghcorghe Dumitrescu, la Petrolul, 
Silviu Avram (cu puțin timp mai 
înainte), la „U“ Cluj.

Cu excepția lui Mircea Dridea, ră
mas fidel clubului ploieștean, secun
zii au fost prinși și ei în hora schim
bărilor, nume noi, unele cvasi-necu- 
-oscute, apărind la divizionarele A; 
Brassay — la Tg. Mures, Belizna — 
la Rapid, Petescu — la U.T.A.. Li- 
bardi — la Jiul...

X urmărind prin prezentele rînduri 
să pătrundem în intimitatea faptelor 

au generat întreaga suită de în
locuiri (deși parcă tot nu poți să nu 
*= ir.trebi : de ce a renunțat Iiie 
Oană la Petrolul după un sfert de

secol de conviețuire ? De ce s-a des 
părțit F.C. Argeș de Halagian care, 
pe parcursul a doi ani, și-a^ urcat 
echipa pe podium în două rînduri, 
între care o dată pe treapta cea mai 
înaltă ?). fie-ne permise măcar cîteva 
întrebări : sint oare în folosul fotba
lului nostru de performanță transfe
rările de tehnicieni operate, deodată, 
intr-un număr atît de mare ? Au fost 
ele toate „inatacabile" ? S-a.u bucu
rat de avizul integral al Colegiului 
central de antrenori, forul tehinc al 
F.R. Fotbal ? Căci, știut este, Un a- 
tare seism zdruncină din temelii și 
un principiu, acela referitor la con
tinuitatea în procesul de instruire- 
antrenament, cu atît mai mult cu cit 
apar afectate aproape o jumătate din 
numărul total al echipelor de prim 
eșalon. Da, ce altceva^ decît rezultatul 
practic, concret, a conferit, la în
ceput, valabilitate principiului potri
vit căruia în relația jucător-antrenor 
performanta apare, cu precădere, a- 
colo unde există continuitate în mun-

PREGĂTIRILE LOTULUI
(Urmare din pag. 1)

LA TG. CĂRBUNESTI-INTERES SPORIT PENTRU5

DEZVOLTAREA CONTINUĂ A ACTIVITĂȚIIJ

SPORTIVE
(Urmare din pag 1)

DE MASĂ
mul are numeroși adepți în rindul 
elevilor liceului „Tudor Arghezi* și 
Școlii generale.

Dar și aici, ca și în alte localități 
prin care am trecut pînă acum, ni 
6-a părut că se pune un ntare ac
cent pe dezvoltarea bazei mate
riale (lucru, de altfel, demn de lau
dă). Pe asigurarea unor condiții 
optime de activitate echipelor în
scrise in diverse campionate, ne- 
glijindu-se faptul că lipsa unor ac
țiuni sportive care să angreneze 
cit mai mulți cetățeni la practica
rea unor sporturi, a exercițiilor fi
zice, transformă terenurile in... 
frumoase elemente de decor.

Am înțeles din discuțiile purtate 
că apariția proiectelor de regula
ment privind Complexul polispor
tiv „Sport și sănătate" și al com
petiției de masă cu caracter repu
blicai) au constituit un stimulent, 
capabil să impulsioneze mișcarea 
sportivă de masă a orașului, ofe
rind noi direcții de desfășurare a 
activității.

★
O imagine asupra locului pe 

care-1 ocupă sportul la Tg. Cărbu- 
nești se poate obține ab_a după ce 
iei contact cu realizările din do
meniul educației fizice din cele 
două unități de învățămint. Școala 
generală și. îndeosebi, liceul „Tu- 
dor Anghezi".

încă de la intrarea în incinia li
ceului. o vitrină cu numeroase cape 
și diplome stă mărturie că elev;: 
sportivi de aici s-au remarcat în 
multe competiții. Intr-adevăr, re
prezentanții acestui liceu dețin su- 
toremația la majoritatea probelor 
atletice în campionatul județean, 
reușind, de asemenea, să se afirme 
la schi, săniuțe, șah. cros cu pri
lejul finalelor pe țară. Demn de

menționat câ arie*. Margaret* Ili
escu și Nirolae Opri*, da tocilă fru
moaselor lor cauiăți- care Lasă să 
se întrevadă că pot obține în viitor 
performanțe de valoare. figurează 
pe lista sportivrior — ~ ~ ~ iiiți
pentru Jocurile Olimpice de ia 
Montreal.

Baza sportivă a liceului, reali
zată în mare parte pr.n contribuția 
voluntară a elevilor, este un exem
plu de spirit gospodăresc, aici, pe 
o mare platformă bnuntooată exiș
ti nd terenuri de volei, baschet, 
handbal, tenis, precum și un portic 
de gimnastică. Desigur, in această 
direcție trebuie sublimat sprijinul 
conduceri: școli: (actualul director 
— prof. Constantin Hobeanu, pre
cum și fostul director, prof. Ema- 
noil Ciuteză). care au manifesta: >
manifestă o permanentă preocupa
re ca elevii să dispună de cele ma. 
bune condiții pentru practicarea 
exercițiilor fizice. J1 planurile noas
tre mai sint înscrise și alte obiecti
ve destinate sportului: • sală cu 
dimensiunile de 30 12 m, pentru 
care am început să adunăm mate
rialul necesar, o pistă de atletism 
de 104 m lungime, un sector de 
aruncări. Toate vor prinde viată, 
îndeosebi, prin acțiunile de muncă 
patriotică ale elevilor- — ne-a spus 
profesorul de educație fizica Ion 
Albăsiroiu. unul dintre a-.mav-
mișcării sportive din Tg. Cârbu- 
nețti.

Să nu uităm, insă, că paralel ea 
sporirea zestrei materiale trebeăe 
să crească și preocupările peatra
organizarea unor competiții 
să na se limiteze aaaaai la
analei școlar. Cî. așa cur reiese 
si dm Hc<ărirea Plenare» CC. al 
P.CJL, in acest aactifap al rae*r- 
țetor irebuie găs-'.e ceta sal efx*-- 
ente mijloace de a r.iens.fur* ac
tivitatea spoirix ă. avînd în veăere 
câ acum se inregts'.rează șt a <t»-

niat-o in mai multe rînduri. Ședin
țele de pregătire au acum un tot 
mai pronunțat caracter tehnico- 
tactic. E si normal, atît față de 
modul cum s-a alcătuit întregul 
program al antrenamentelor cît și 
ț.-inc cont de apropierea jocu
rilor de verificare.

In întîlnirea cu Caraimanul 
BuUcni. ruiind întregul Iot, antre- 
.-. •:.: au dorit sâ ia un prim puls 
ui suiri, de pregătire și acest prim 
sondaj s-a dovedit satisfăcător. Pri
ma repriză a prezentat în teren pe 
cei mai vechi titulari ai reprezen- 
tativei : după pauză au apărut pe 
gazon mai noii component! ai lo
ialul. Jocul de ansamblu n-a pre-
.vmari fisuri, dovadă că aco- 
modarea mai vechilor sau mai 
noilor parteneri s-a efectuat rapid.

Per.tru astăzi, avînd în vedere 
că miine e prevăzut un meci de 
verificare mult mai dificil decît 
cel de la Bușteni, antrenamentele 
prevăd o reducere a intensității. 
Se crede că Dumitrache va putea 
relua ritmul normal de pregătire, 
situație in care ar deveni utilizabil
pentru jocul de la Brașov.

SELECȚIONATA „UNDER 21"

LA FESTIVALUL

MONDIAL

AL TINERETULUI

Șl STUDENȚILOR
ie rolului și 

.a a. ea loc la sfirși- 
tvi aeesaei In capitala R. D. G^r-
■aane, ia turneul de fotba. va participa
Sî o selecționată divizionară de tineret 
dfat tara noastră alcătuită din jucători 
ptoft te 21 de ani. in majoritate stn- 
dmti s> fotbaliști ce provin de la echi
pe aean<aiase in cupeie europene sau 
care a= dau eâemente lotului reprezen- 

i Iun Voica a convocat
■vtUnri iot : castaț (Politehn oa lașn 
ft lan Gabrtei (Jiul) — portari : Anghe- 
■ni (Steagul roșu). >1. Sandu și Ciocîr- 
laa (Sportul studențesc). Schcpp și pu
rtau Poratchi (..U“ Cluj) —
ftandatf : Titan (C.F.r. Cluj). xotaru

* > * a ' „ ( hi-
hrta (Sportul studențesc) — mijlocași ; 
CrtfM (Minerul Baia Mare). Muresan 

C.j.-j Bâdulescu (F C. constanța). 
MaBB (Poihetuuca lași) ? SOMOi (S.C. 
Bacău i — atacant’-

ECHIPAJE PIONIEREȘTI IN 
ACȚIUNE

CENTRU DE INIȚIERE LA
TENIS DE CIMP

întîlniraa de mîine, cu Steagul 
roșu — care va prezenta cea mai 
bună formație a sa — va începe 
la ora 17 și se va desfășura pe 
stadionul cel mare al orașului. An
trenorii Valentin Stănescu și Ro
bert Cosmoc au intenția să ruleze 
din nou întregul lot, mai cu seamă 
că va fi vorba de o solicitare mult 
mai intensă a selecționaților.

După jocul de mîine, de la Bra
șov, întregul lot va veni la Bucu
rești unde va rămîne pînă dumi
nică, zi în care este prevăzută ple
carea spre Franța *, turneul de 
acolo va avea trei etape — Nancy, 
Lens, Nice — cu jocuri cu echi
pele cu același nume.

că, în procesul de instruire-antrena- 
ment ?

Rezultatele remarcabile obținute în 
fotbalul nostru de G.C.A., apoi Steaua, 
Petrolul, Dinamo, Rapid și U.T.A. ; 
performantele strălucite realizate în 
soccerul Europei de Real, Interna- 
zionale, Manchester United, Benfica, 
Reims, Anderlecht ș.a.m.d., unde — 
fapt valabil și pentru exemplele au
tohtone și pentru cele de peste hota
re, exemple de echipe care au lăsat 
un STIL, o METODA — conviețuirea 
dintre antrenori și echipă s-a întins 
pe o lungă perioadă de timp.

Sigur, la un moment dat, în viata 
oricărei formații, de la noi și de 
aiurea, intervine ceva menit să tul
bure perfecta armonie între părți. 
Legea ciclurilor operează din plin și 
atunci despărțirea este ca iminentă : 
și în cazul statornicului bătrîior Matt 
Busby și în acela al explozivului 
„mag" Helenio Herrera.

E ceva de înțeles, de acceptat, în 
toate aceste exemple de mauri care 
se retrag, irînd pe rînd, numai atunci 
după ce și-au făcut din plin datoria. 
Ceva ce nu are însă nimic comun 
cu plecarea „in corpore" a antreno
rilor noștri Intr-un moment în care 
cei mai mulți dintre ei — de pildă, 
cazul foștilor antrenori ai Petrolului 
și ai U.T.A. — abia începuseră să re
clădească o echipă ; pe unii nu î-au 
mai îngăduit conducătorii de cluburi, 
pe alții se spune, nu i-au mai dorit... 
jucătorii !

Fiind în pericol încălcarea unui 
principiu, pe planul organizării, în 
general, a activității antrenorilor noș
tri — acela al STABILITĂȚII LOR 
LA ECHIPE, să nu ne mulțumim cu 
eventualele rezolvări-explicății de 
ordin administrativ-financiar, tinînd 
strict de onorarea contractelor. Pen
tru că, asemenea masive schimbări, 
petrecute acum la echipe de prim 
eșalon, își au și implicațiile lor teh
nice, mult mai profunde...

G. NICOLAESCU

Politehnica lăți se pregătește Ia Borsec

Marți a părăsit lașul, sub conducerea 
antrenorului secund prof. Marica și a 
medicului I. Apostol, proaspăta divizio
nară A, Politehnica, care, își va des
fășura pregătirile pînă la 30 iulie in 
stațiunea Borsec. Acolo, studenții ieșeni 
se vor întîlni și cu antrenorul principal, 
life Oană, care, reținut de unele pro
bleme. nu a putut face deplasarea îm
preună cu echipa.
D. DIACONESCU, coresp. județean

F. C. Galați și Constructorul Galați 
și-au reluat pregătirile

Fotbaliștii de la F. C. Galați, și-au 
reluat pregătirile pentru noul sezon pe 
data de 16 iulie, sub conducerea cuplu
lui de antrenori Dumitru Comța și Guță 
Tănase. Au lipsit, nemotivat, de la pri
mul antrenament, Moraru și Enache, 
Duminică. 22 iulie, este programat pri
mul joc de verificare în compania echi
pei Unirea Focșani, iar pe 29 iulie, fot
baliștii gălățeni vor întîlni selecționata 
orașului Alexandria. Programul de pre
gătire se va desfășura numai In orașul 
Galați.

★
Jucătorii echipei Constructorul Ga

lați, revelația Cupei României, s-au pre
zentat la prima convocare a antrenori
lor V. Luban și D. Boeru pe data de 16 
iulie. A fost prezent tot lotul vechi, mai 
puțin Ploieșteanu, Manolache și. Gheor
ghiu. In schimb, au. fost promovați de 
la juniori, Todorașcu. Munte anu. Cri stea 
și Bafani. Președintele secției. ing. 
Aii Sezai. ne-a informat că au 
fost perfectate pînă în prezent,
următoarele meciuri amicale : cu Ci
mentul Bicaz (22 iulie), Danubiana Ro
man (24 iulie), Victoria Roman (26 iu
lie), Velej din Iugoslavia (29 iulie) și 
selecționata orașului Alexandria (2 au
gust).

T. SIRIOPOL, coresp. județean

Metalul Drobeta Tr. Severin are un
nou antrenor

Echipa divizionară B Metalul Drobeta 
Tr. Severin și-a reînceput antrenamen
tele la data de 12 iulie, sub conducerea 
tehnică a unui nou antrenor. Este vorba 
de Constantin Matache, fostul portar al 
echipei bucureștene Progresul, în afara 
antrenamentelor preconizate, echipa se- 
verlneană are în proiect o suită de me
ciuri amicale, două dintre ele urmînd a 
fi susținute cu echipa Kladovo din iugo
slavia.

„VREAU SĂ ADUC
TITLUL DE GOLGETER

PE LITORAL!../
...mărturisește cu convingere MĂRCULESCU 

omul de gol al consfănfenilor
... F. C. Constanța a început destul de 

devreme picgâtirile din această vară. 
Acasă, în briza mării, pe gazonul scăl
dat de soare sau pe plaja cu nisip ușor 
vlnturat dimineața. A început aceste

S. C. BACĂU

IN TURNEU
IN R. D. GERMANĂ
în cursul dimineții de azi ur

mează să părăsească țara, pe ca
lea aerului, formația divizionară A, 
Sport Club Bacău, care întreprinde 
un turneu de zece zile în R.D. Ger
mană. Programul turneului cu
prinde trei întîlniri a căror ordine 
și date de disputare este următoa
rea: la 21 iulie cu Lokomotiv Lei
pzig, 25 iulie cu Chemie Halle și 
28 iulie cu S.C. Karl Marx Stadt.

Consiliul județean Bistrița Nâsăud 
al pionierilor a inițiat o serie de 
acțiuni de îmbinare a cunoștințe
lor geografice cu orientarea turis
tică și sportul în aer liber. Astfel. 
14 echipaje pionierești avind cinci 
tabere de bază in diferite puncte 
din munții Rodnei (Lacul Lala, Găr. 
gălăul. Puzdrele, Tarnița și Poiana 
Bătrinei) străbat timp de 12 zile 
acești munți mareînd noi trasee 
turistice sau remarcindu-le pe cele 
existente șterse. Din cei peste 20" 
de participant! la această acțiune 
s-au întors în aceste zile din mun*:. 
echipajele Păunașii din Salva. Gră
nicerii din Năsăud, precum și echi
pajele școlilor generale din Rebri- 
șoara. și Rodna.

C. ILLIV

LOC DE DESTINDERE Șl 
ODIHNĂ ACTIVĂ

Constructorii de utilaj petrolier 
de la cunoscuta Uzină 1 Mai din 
Ploiești — tineri și vîrstnici — își 
petrec o bună parte din timpul 
lor liber pe moderna bază spor

tivă a A. S. Pt ibera PI «ie» ti I*:ă

vreme: CROSUL METALURGIS
TULUI — au partoc:pa- peste 36*/ 
de băieți și fete. CSș ~‘ga :uc*i au 
fost Adrian Ntsaarzscn k Die Ge««- 
geta : TENIS DE CîMP — este 
plină desfășurare • întrecere tio- 
tată cu o cupă : CAMPIONATUL 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE — se c 
pută la atletism, votau barrios 
fotbal. Printre format—Se csșfrta- 
toare se numără secția mecar- - 
energetic (triatlonJ. secția u:;L= 
complex (fotoalt îatrecenie e: txt. 
nuă.

A. V.VMEE excese

MAI ESTE NEVOIE DE ALTA 
DOVADĂ?

Șahul este ia loc de ia
județul Buzău. Tineri și marur. 
munci tori, elevi sau funcpor_irt îs; 
petrec o bună parte a Lmpota; 
lor lioer gindind. analizind în fata 
meselor de șah. Fotografia pe care 
am realizat-o la Clubul C.F.R. din 
Buzău nu este concludentă in aces: 
sens ?

C. STOICESCL

«srartnrul ftzpcpone&ă primul zes
tre din BrăOa de taipere peMrn 
*«*■ la tenis de ram*. Centrul 
care a început sa funcționeze in 
!uaa niaăe ficițiativa infrmțăra Lti 
apart.-* premcmie.u; asocia țiet 
sportive Ccrt.-oco.Ui — mg. Po 
pescu Cratara. d.rectorul întreprin
dem județene de cocsu-ucui-moc.- 
taj» are ia prezer.t 31 de copii 
care 1M milă sub incramanea ti- 
narahx. imiructoc K. Mire*.

Centrul posedă două rereaun de 
tenis ca zgură d anal in construc
ție. tonte cu mstaiape de noctur- 
Pt*

I. BALTAG, cnresp.

VENITI LA VOLEI'_

ie cw .3v.^^ pe nastsoru wiei i>- 
t«M e'-Mpa. oe > cacsîp»-
r,,>âu«Mt Ce ot-. peciiî'j pco^*
rsoorva ia !>’• B la wâeL Ur-

ax dCpceaezT~jâi*
> a m săi perua de zece Ja

• jăru. S-au ctacifmt bani.

CTIT7: finssc. a ve-
Qî cm e rx—rfc—— La 1 «trecere

prrrmril ■■r* reprezra-
Ulii a jad tf Taj B* ci a Ia res*. 
s«ze scrise saa aici atit. Aș* că 
s-a făcut peters rerbal d.n care 
a retes-t că etapa de zonă pentru 
promovarea in dxrizxa B !a votai 
fcmrrun *-a îocbeiat înainte de a 
începe

Vasile ALBI . coresp.

• Concurs de trotinete și triciclete desfășurat la Hunedoara și 
-:: Cupa Mugurelul. Participanții — „marii competitori” —
nu fost fia numfir de 500 și erau reprezentanți ai... grădinițelor din 

Un rr.e:.*. in reușita concursului îl are prof. Nicolae 
Fîliincn — președinte ai Consiliului municipal al organizației pio-

Text și foto : prof. Ioan VLAD, coresp.

Șahul, sport de masă (Buzău)

Dur mal intii să vă spunem că 
la Schel* de extracție Berc, — lu-

PETROLIȘTII DIN BERCA

caii La le p.uxrascâ de pe nk.ea,j-
r.ie buzzMene — pe;roii$tii m un-
cesc cu rivnă pen îru a smui^e din
adincuri prețuitul aur negru. A-
cești oainen: sint insă și mari iu
bitori ai mișcară ta aer liber. De
!a secretarul comitetului sindicatu
lui. tehnicianul petrolist Uie Gneor- 
țhe. am afiaț vești despre activi
tatea sportivă a muncitorilor de 
lici. în cadrul asociației sporti.e 
.președinte Alexandru Popa, mais
tru la atelierul mecanic) își des
fășoară activitatea cite va secții pe 
ramuri de sport i popice, fotbal, 
volei, șah. tenis de masă, turism.

La clubul întreprinderii, la are
na de popice sau ia frumoasa bază

sportivă din Berea este totdeauna 
animape. fapt ce dovedește dra
gostea pentru sport a petroliștilor 
din Berea. Echipa de fotbal acti
vează in divizia C: Ia Arad, in fi
nala Crosulv; Tineretului, a fost 
prezent $i un sportiv din Berea.

Nie TORACEK. coresp.

O MINĂ DE AJUTOR

S-au desfășurat recent, la Zim- 
n;cea. finalele Festiv aiului sportu
lui dunărean. S-au gindi*. insă, or
ganizatorii că n-ar fi rău dacă, 
pentru reușita spectacolului spor
tiv. De lingă întrecerile programa
te ar avea loc și niște demonstră
rii cu sporturi mai puțin populare 
in oraș. Și imediat s-au găsit in 
județ sportivi gata să dea o mină 
de ajutor. Au venit la Zimnicea 
membrii asociației sportive Chimia

Turnu Măgurele (cu demonstrații 
de box — antrenor Ion Marcu ; 
de judo — instructor Florica Ro
taru), elevi din Roșiori de Vede, 
care au arătat cît de atractive sint 
cursele de carturi.

Dumitru NEGREA

• într-un splendid decor 
natural — pe canalul Coro- 
tisca — peste 50 de pescari 
amatori (din care 22 tineri) 
»-au întrecut în faza muni
cipală a concursului de pes
cuit sportiv organizat ue 
A.J.V.P.S. Brăila La tineret 
a învins Marin Socariceanu 
(1302 puncte), iar la adulți 
Victor Lăzărescu <1698 p.).

Traian ENACHE, coresp.

............. .. ■

pregătiri cu ambiții renăscute de finalul 
bun din sezonul trecut și cu atitea ®he 
iluzii. Printre jucătorii de bază ai echi
pei și golgeterul formației, Mărculescu. 
Băiatul acesta e destul de puțin cu
noscut marelui public. Se știe doar că 
a venit de la C.F.R. Pașcani, unde do
vedise Un deosebit apetit de gol (de alt
fel, el mai figurează. Încă, printre gol- 
g'eterii seriei I cu 7 goluri Înscrise in 
turul campionatului trecut). Se mai știe 
că a înscris opt goluri pentru F. C. Con
stanța in numai eelț 12 jocuri cit a ac
tivat în prima divizie, într-un total de 
1045 de minute, puțini știu. însă, că ju
cătorul acesta talentat care a ieșit din 
marele anonimat abia la 24 de ani, a 
pornit în marea aventură a fotbalului 
din București, acolo unde s-a născut și 
a copilărit. Mărculescu s-a lansat in 
fotbalul de performanță la „Avintul 9 
Mai". a trecut pe la divizionara C Teh- 
nometal. n-a fost „admis" de formația 
de tineret-rezerve a Rapidului și. așa. a 
ajuns la Pașcani, acolo unde a început 
să se vorbească tot mai intens de vi
clenia sa ofensivă. Evoluția sa in cadrul 
unei selecționate a seriei I a Diviziei B. 
anul trecut, avea să atragă mai multe 
priviri, iar F. C. Constanța l-a acordat 
interesul și creditul cel mare. Și Măr
culescu n-a rămas dator. El a fost cel 
care a adus suflul nou în ofensiva do
brogeană. blazată și ineficace, el e cel 
care animă acum atacul echipei de pe 
malul mării. Pentru că. nu de mult. 
Mărculescu mărturisea cu toată convin
gerea :

— In noul campionat vreau să aduc 
titlul de golgeter pe litoral ’. Veți vedea 
că nu sint vorbe goale!...

— Și atunci, pe ce se bazează această 
mare afirmație ?

— Pe faptul că am Început să mă 
acomodez cu legile primei divizii și pe 
acela că echipa hoastră a dobindit forță 
și curaj ofensiv.

— S-ar putea ca acum să-ți fie mai 
greu. Te cunosc adversarii, te păzesc 
mai sever... Roznai e un exemplu ideal, 
demarase excelent, dar cînd au Început 
fundașii adverși să fie avertizați, a în
ceput și el să înscrie tot mal rar...

— Sigur că acesta poate fi un argu
ment. însă, pot spune că și eu am în
ceput să cunosc mai bine fundașii ad
verși. să le știu slăbiciunile. Și, apoi, 
colegul meu Negoescu, refăcut complet 
acum după un accident la Tg. Mureș, în 
etapa, a treia a returului, îmi dă dreptul 
să cred că voi avea un sprijin deosebit 
pentru realizarea acestui mare ideal al 
meu care, implicit, va folosi și echipei.

— După numai 12 etape in Divizia A. 
ce crezi că deosebește în mod esențial 
acest eșalon de cel secund, unde al jucat 
mai mult timp ?

Mărculescu, jucătorul care 
un suflu nou in atacul 

mării

a adus 
echipei

— Viața sportivă în special ! Exigența 
primei divizii te obligă și Ia o viață mult 
mai echilibrată. în „BM eu mai aveam 
clipe de rătăcire. în ,.AU ini-am dat sea
ma, că 11-aș putea rezista ritmului, d^că 
n-aș duce o viață cumpătată.

— Ce zici despre viitorul iui F.C, con
stanța ?...

— Echipa aceasta va fi o revelație în 
noul campionat. Și pregătirile, și serio
zitatea fiecăruia, de Ia conducere, la ul
tima rezervă, și multele ambiții de afir
mare vor face din F. C. Constanța un 
concurent de nădejde pentru piscurile 
clasamentului. O să auziți multe lucruri 
bune în noul campionat’ despre Bâlosu, 
Negoescu, despre mulți dintre cei mai 
vechi și despre... pofta de gol a Iui Măr- 
culescu :...

...Acolo. în briza mării, cineva se gân
dește serios să aducă titlul *de golgeter 
pe litoral. Lui Oblemenco i-a lost arun
cată mănușa...

Mircea M. IONESCU

BANI, AUTOTURISME ȘI EXCURSII 
LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO

DIN 24 IULIE 1973
Ne aflăm în plină vînzare a bi

letelor pentru tragerea specială 
Loto din 24 iulie 1973, tragere a- 
tractivă prin lista bogată de pre
mii pe care le acordă i autoturis
me DACIA 1300 și TRABANT 601, 
excursii in BULGARIA — IUGO
SLAVIA, excursii în ANGLIA și

excursii 
tribuie

în AUSTRIA. Se mai a- 
numeroase premii în bani.

• Tragerea Loto de mîine va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
18.05. Procurați-vă din vreme bile
tele. Astăzi este ULTIMA ZI !

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 18 
1973

IULIE

FOND GENERAL DE PREMII : 1.408.503 lei din care 436.737 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 17 26 10 22 44 38
EXTRAGEREA a Il-a : 41 6 29 32 33
Plata premiilor va începe în Capitală de la 26 iulie pînă la 18 sep

tembrie ; in țară de la 30 iulie pînă la 13 septembrie 1973, inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 13 IUI.IE 1973

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1 variantă IO’.'» a 100.000 lei ; a 2-a : 2,95 
I a 22.777 lei ; a 3-a : 5.25 a 12.799 lei ; a 4-a : 24 a 2.800 lei • a 5-a • 7770 

a 865 lei ; a 6-a : 146,60 a 458 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 96.391 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : Cat. A : 2 variante 25% a 38.202 lei și 1 va- 

riamă 10» ■ a 15.281 lei ; B : 3.70 a 14.868 lei *. C : 9,45 a 5.821 lei ; D : 
; 15.60 a 3.526 lei : E : 109 a 505 lei ; F : 260,80 a 211 lei ; X • 1877 45 a 

100 lei.
Premiul de 100.000 lei de la extragerea 1 jucat pe o variantă 10% a 

revenit participantului TUDOR N. GHEORGHE din Vălenii de Munte- 
Praițova,

Rtțfyjc» de LOTO - PBQNOSPOBT



„TROFEUL TOMIS REUNEȘTE
ȘASE REPREZENTATIVE
DIN ELITA VOLEIULUI

FEMININ

declară șeful delegației boxerilor americani, STAN HAMILTON

La a XlV-a balcaniada de tenis ECHIPELE ROMÂNIEI - DIN NOU

SA NE ÎMBOGĂȚIM EXPERIENȚA ■ I*

Tradiționalul turneu internațio
nal de volei al României, rezervat 
echipelor feminine și dotat cu 
„Trofeul Tomis" se află în preaj
ma celei de a Xl-a ediții: incepînd 
de marți, în Sala sporturilor din 
Constanța vor avea loc primele 
partide.

Ca în fiecare an, la această com
petiție participă formații din elita 
voleiului mondial, teamuri care au 
obținut remarcabile succese la cam
pionatele mondiale, continentale 
șau la Jocurile Olimpice.

Firește, în fruntea listei se si
tuează reprezentativa JAPONIEI, 
clasată pe locul secund în 1970 la 
C.M. și în 1972 la J.O. de la 
Miinchen, unde a fost învinsă nu
mai de către deținătoarea titlurilor 
(ca și la recent încheiatul turneu 
de la Lodz), echipa U.R.S.S. La 
Constanța, antrenorii Koji Kojinia 
și Kuriaki Yozohida vor deplasa 
o garnitură tinără, care se 
tește pentru „Universiada" 
Moscova și, îndeosebi, pentru 
rele dispute olimpice de la 
real. Să menționăm că 
Japoniei a ciștigat două ediții ale 
„Trofeului Tomis", în 1964 și 1969.

Avind în vedere performanțele 
anterioare, CEHOSLOVACIA de
ține locul al doilea în ierarhia par
ticipantelor, ea aflindu-se în po
sesia medaliilor de argint la „eu
ropenele" din Italia, în 1971, după 
ce cu an înainte a ocupat poziția a 
V-a, la C.M. din Bulgaria. La 
Miinchen, însă, voleibalistele ceho
slovace nu au reușit decît un mo
dest loc 7. Este de reliefat faptul 
că la turneul de la Lodz, sporti
vele noastre au reușit să termine 
învingătoare cu 3—1, în partida cu 
Cehoslovacia, sporindu-și, astfel, în
crederea în forțele proprii.

A treia participantă este forma-

pregă- 
de la 
viitoa- 
Mont- 
echipa

ția UNGARIEI, a cărei valoare nu 
i-a permis să urce mai sus de lo
cul 4, în 1970, la C.M. în rest, 
ațît la „europene", cît și la Olim
piadă s-a situat pe poziția a V-a. 
Este dificil de spus care este nive
lul actual, avind în vedere că în 
ultima pedioadă nu a participat la 
nici un turneu de anvergură

Medaliată cu bronz la campiona
tul european, echipa POLONIEI nu 
s-a mai făcut remarcată la ulti
mele competiții, ea reușind însă cî- 
teva meciuri bune la Lodz, In 
compania reprezentativelor Uniunii 
Sovietice, Japoniei, Cehoslovaciei 
și României.

în sfîrșit, ultima dintre echipele 
oaspete este BULGARIA, a cărei 
prezență la întrecerile care pot 
oferi un criteriu de aDreciere. nu 
a fost deosebită. La Timișoara, în 
cadrul Jocurilor Balcanice, ea a 
fost depășită, chiar mai clar decît 
a arătat-o scorul, de reprezentativa 
României.

Nu putem omite, firește, din a- 
ceastă succintă 
prezentativelor ___ r
„Trofeul Tomis", teamuf _____
NIEI. După o evoluție modestă la 
C.E. și C.M. (la Olimpiadă nu au 
participat), în acest an voleibalis
tele noastre au marcat o ascensiu
ne în comportare. Ciștigarea Bal
caniadei și evoluția destul de bună 
de la Lodz ne dau îndreptățite 
speranțe pentru Constanța.

Dacă adăugăm că toate partici
pantele se află în fața apropiate
lor confruntări de la Universiadă 
principala competiție a anului —. 
că vor putea fi văzute la lucru 
citeva dintre speranțele voleiului 
feminin, ne dăm seama ce impor
tanță are „Trofeul Tomis" pentru 
lumea voleibalului.

Emanuel FÂNTÂNEANU

prezentare a re- 
participante la 
------- î ROMA-

PE TREAPTA CEA MAI ÎNALTĂ A PODIUMULUI
O statistică întocmită după cele 

14 ediții ale campionatelor balca
nice de tenis, ne relevă un tablou 
mai mult decit edificator asupra 
succeselor obținute de echipele 
noastre reprezentative. Debutînd 
în 1960 cu ediția de la Atena, com
petiția (cu participarea doar a e- 
chipelor masculine ale țărilor din 
zona Balcanilor, întrucît formațiile 
feminine aveau să fie acceptate 
definitiv abia după edițiile experi
mentale din 1966 — Zagreb și 1967 
— București) a propulsat de 8 ori 
pe treapta cea mai înaltă a podiu
mului reprezentativele masculine 
ale României — dintre care de 4 
ori consecutiv în edițiile 1970— 
1973 — iar pe cele feminine de 6 
ori, locul I fiind ciștigat de patru 
ori consecutiv din 1970 pină acum

Ediția de la Sofia, recent înche
iată. a adus, după cum se știe, un 
dublu succes reprezentativelor Ro 
mâniei, atit echipa masculină cit 
și cea feminină cucerind titlul de 
campioane balcanice. A fost o edi
ție ..forte", în special în ceea ce-i 
privește pe băieți, care au avut de 
înfruntat tenacitatea unor adver
sari de talia celor ai formațiilor 
Bulgariei, Greciei și Iugoslaviei, în 
fața cărora au ciștigat de fiecare 
dată la limită : 2—1.

Pînă în ultima zi a Balcaniadei, 
cînd l-a avut ca adversar pe cam
pionul Greciei. Nikos Kalogeropou- 
los (în fața căruia a trebuit să se 
recunoască învins), reprezentantul 
nostru Ion Sântei nu pierduse nici 
un meci în confruntările de sim
plu. Pe drept cuvint se poate, deci, 
spune, că Sântei a fost echipierul

nr. 1 al formației României. Com
portarea sa de-a lungul celor 5 
zile de întreceri a avut darul să 
satisfacă pe iubitorii tenisului. Mai 
ales partida cu Liuben Ghenov, 
campionul Bulgariei, a demonstrat 
din plin superioritatea jucătorului 
român, el făcînd în compania aces
tuia. după cum am mai relatat, 
unul d'intre cele mai atractive me
ciuri. în două intîlniri 
slavia și Grecia) Sântei 
în meciurile de dublu.

Ceilalți doi echipieri 
s-au remarcat și ei. Dumitru Hă- 
rădău a justificat, prin comporta
re. selecționarea în reprezentativa 
balcanică, adacînd puncte prețioa
se în șirul victoriilor echipei ro
mâne. Viorel Marcu a fost între
buințat, de astă dată, doar în me
ciurile de dublu, făcînd pereche, 
pe rînd. cu Hărădău și Sântei. Dar 
aceasta nu scade cu nimic meritele 
campionului României în obține
rea titlului suprem la Balcaniadă. 
El a știut să fie, în toate 
confruntări, un bun dirijor 
cului perechii noastre.

Am nedreptăți pe oricare 
cele trei componente ale echipei 
noastre feminine, dacă nu am spu
ne că. în mod egal, au contribuit 
Ia obținerea .titlului prin acel ca
tegoric rezultat de... 12—0. Ele au 
ciștigat, așadar, cu cite 3—0 fie
care întîlnire, ceea 
întîmplat la nici o ediție a Balca
niadei !

Iudith Gohn, campioana Româ
niei — jucătoarea care continuă să 
domine tenisul nostru feminin — 
a ciștigat (cu excepția bulgăroai- 
cei Radkova. căreia i-a cedat u» 
set) întîlnirile numai la 0. Adău
gind și contribuția ei la victoriile

(cu Iugo- 
a jucat și

ai noștri

cele 4 
al j«

dintre

ce nu s-a mai

din întîlnirile de dublu (nu a ju
cat doar în meciul cu Bulgaria), 
avem un tablou complet al meri
telor ei în cucerirea titlului.

Despre junioara Virginia Ruzici 
se poate afirma că a atins o anu
mită maturitate in 'joc, ultimele 
rezultate în turneele europene la 
care a fost prezentă confirmînd pe 
deplin faptul că, in persoana ei, 
tenisul feminin românesc posedă 
un mare talent. La Balcaniadă. Ru
zici a fost dezinvoltă în toate jo
curile, nelăsînd nici o speranță de 
cîștig adversarelor sale. Cînd a fă
cut pereche cu Gohn, în meciurile 
de dublu ea s-a dovedit o „fante
zistă constructivă" — cum scria un 
cronicar de specialitate din Iu
goslavia prezent la întreceri.

Valeria Balaj a susținut o sin
gură partidă de simplu (în compa
nia jucătoarei din Turcia, Ugan, pe 
care a întrecut-o 
a jucat de două 
Gohn în meciul 
cu Ruzici în partida 
Ea a demonstrat că 
criză de formă, pe care a traver
sat-o la sfîrșitul anului trecut, este 
de acum un capitol 
victorie a acestei 
ei însăși.

In ansamblu și 
an a Balcaniadei 
pentru echipele României. Rezul
tat pentru care trebuie să elogiem 
și cluburile cărora le aparțin ju
cătorii și jucătoarele noastre din 
reprezentativă: Dinamo București, 
Dinamo Brașov și Steaua. Ca și pe 
conducătorii tehnici ai echipelor 
prezente pe terenurile sofiote, an
trenorii A. Schmidt și C. Chivaru.

Lotul tinerilor boxeri americani 
— băieți veseli și prietenoși — și-a 
efectuat primul antrenament de „fo
oting" la București, ieri dimineață, 
pe aleile umbroase ale parcului He
răstrău. Am profitat de ocazie pentru 
a solicita un scurt interviu ingineru
lui Stan Hamilton, șeful delegației a- 
mericane. Interlocutorul nostru a ți; 
nut de la început să ne asigure că 
intenția primară a vizitei pugiliștii or 
americani în România trebuie lega
tă de ideea prieteniei și mai bunei 
cunoașteri reciproce. Originar din 
Knoxville (statul Tennesee), ing. Ha
milton este responsabilul regional 
pentru box al forului sportiv suprem 
din S.U.A. (asociația A.A.U.). Această 
împrejurare îl îndreptățește să ne de
clare cit de dificilă este selecția unui 
lot de tineret in Statele Unite, supra; 
fata foarte mare producind greutăți 
firești în recunoașterea adevăratelor 
valori. Cum se face totuși selecția ? 
Adolescenții americani, care au ales 
ca sport boxul, participă (pe cate-

gorii de vîrsță, între 10 și 17 ani) la 
așanumita tompetiție „Junior Olym
pics", o întrecere cu permanentă 
promovare. Incepînd cu vîrsta de 17 
ani, orice tînăr boxer are dreptul 
să-și încerce forțele în competițiile 
seniorilor. In acest fel se asigură în 
Statele Unite un acces normal spre 
vîrf celor mai talentați dintre pu- 
giliști. Firește că .meciurile din Ro
mânia, care reprezintă pentru ma
joritatea tinerilor boxeri americani 
prima deplasare peste hotare, sînt 
considerate ca o posibilitate exce
lentă de îmbogățire a experienței In
ternationale. Nu este exclusă nici 
ideea ca aceste intîlniri să faciliteze 
specialiștilor americani prima opțiu
ne asupra potențialului propriu pen
tru Jocurile Olimpice de la Mont
real. De pe acum sînt bine apreciat! 
în S.U.A. juniorii Fickling, Sando
val și Davis, pe care publicul româ
nesc va avea ocazia să-i vadă la 
București (19 iulie), Brăila (21 iulie) 
și pe Litoral (24 iulie).

ROMÂNIA-S.U.A,, LA BOX
(Urmare din pag. 1)

cu 
ori 
cu

6—2. 6—1) si 
la dublu (cu 
Iugoslavia și 
cu Bulgaria), 
perioada de

încheiat. O 
jucătoare asupra

ediția din acest 
a fost fructuoasă

Ion GAVRILESCU

TENISMENII CONTINUA PREGĂTIRILE
(Urmare din pag. 1)

1 agină 
fără a 
toride,

aceste scurte însemnări, 
da locul primordial căldurii 
care ne macină pe toți cei

ce batem drumul spre parcul 
strada Staicovici, unde umbra 
borilor pare tot mai subțire 
concurență cu gradeie termome- 
trului puse pe urcuș. Iar pe »cen- 
tral“, e cuptor în toată regula și

din 
ar
in

ECHIPA NOII ZEELANDE
ÎN CĂRȚI DE VIZITA

I

de juniori de la Wlm- 
(pierde la sovieticul V. 

remarcă în 
Cupa 

Osuna, 
Devine

6—2, 6—2. 7—6 ;
‘ KO-

..... ..........    echipa Noii Ze
elande pentru Cupa Davis, după 
doi ani de absență.

foarte

\ 4
JOHN LOCKINGTONSIMPSONJEFF

tumei 
care deb-, 

in fața li

BRIAN FAIRLIE
CI Zstchurch 

jucător de golf și
Născut la

13.VI.1948. Fost , 
fiu al e>;-campionului de biliard 
al țării. Prima venire în Europa, 
in 1966, cînd este finalist al tur
neului ' ' ’ ' ’ ’ ~ *“
bledon
Korotkov). Apoi, se 
echipa neo-zeelandeză de 
Davis, învingind pe R. 
în meciul cu Mexicul, 
campion al țării în 1969 ; în a- 
celași an, învinge pe Newcombe 
în open-ul de la Auckland. Cîș- 
tigă acest turneu în 1971 ; învinge 
pe Gimeno, la philadelphia. 
Activează ca profesionist de pa
tru ani. în ultima ediție a cir
cuitului W.C T. ocupă locul 6 în 
grupa B (după Rosewall. Ashe, 
Riessen, Cox, Taylor ; înaintea 
lui Kodes, Okker, Gorman, Me- 
treveli, Barthes etc.), ciștigînd 
turneul ..indoor" de la Londra, 
în care învinge în finala pe Mark 
Cox cu 2—6, ‘ ~
finală la Koto (pierde la 
des). Reintră în

Jeffrey Gordon Simpson 
născut la 29.X.1950, în localita
tea Hamilton. Locuiește la Auck
land. A debutat in echipa de 
Cupa Davis a țării sale în anul 
1969. Ultima sa apariție în for
mație a avut loc anul trecut la 
Baastad. în meciul cu Suedia, 
cînd ciștigă dublul, cu Parun, în 
fața perechii Borg-Bengtson. 
Pierde ambele simpluri. Nr. 3 în 
clasamentul național pe 1970, 
nr. 2 in 1971, nr. 3 în 1972.

Participă constant la tnaneele 
din Europa și America, în ulti
mii trei ani. Printre învinșii săi 
se numără Graebner. Case, Do
minguez, Cooper. Trece două 
tururi la Wimbledon, la ultima 
ediție. învingind pe Pietrangeli și 
americanul Hagey ; pierde la 
Pohmann. A jucat în semifinală 
la recentul turneu de la New
port (pierde la Giltinan). Fratele 
său. Russel Simpson, este cam
pion de juniori al Noii Zeelande.

—
Redacția

ONNY PARUN
Wellington

Recunoscut ca
Născut la 

15.IV.47. 
bun jucător pe gazon. Are 
zuitate remarcabile in 
de la Wimbledon in 
tează cu o victorie in fața lui 
Lutz, in 19S7. Anul următor, eli
mină pe Taylor. Se caliiică in 
..sferturi", in edițiile 1971—72 ale 
marelui turneu britanic. Este cla
sat nr. 1 neo-zeelandez în 1971, 
cînd se remarcă. împreună ca 
Fairlie. elimmind cu 3—2 Me
xicul din Cupa Davis, la Ciudad 
de Mexico. Victorie asupra Iui 
Stan Smith, in ediția din toamna 
trecută a Cupei Dewar. Se cla
sează al 17-lea in grupa A a cir
cuitului WCT ’73. La începutul 
acestui an iși înscrie cea mai 
bună performanță din palmares : 
finală în open-ul Australiei, La 
Melbourne, victorii la Masters. 
Metreveli, pierde la Newcombe. 
Este clasat nr 1—2 pe 1972. de 
federația de specialitate a țâr-: 
sale, la egalitate cu B. Fairkie.

Căpitanul nejucător al echi
pei Noii Zeelande este în vîrstă 
de 34 de ani. A fost tenisman 
de performanță, selecționat pen
tru Cupa Davis, în 1960. 
jucat însă nici un meci 
pentru echipa țării sale, 
nuă să joace în turneele 
nale, mai rar 
fiind solicitat 
profesiunea sa 
rcază cu nr.
sament al federației neo-zeelan- 
deze de tenis. Este selecționerul 
echipelor naționale de seniori și 
juniori. A condus echipa femi
nină a țării la edițiile din 1970 și 
1973 a Cupei Federației. Pentru 
prima oară la cîrma echipei de 
Cupa Davls. în anul 1972. Va fi 
prezent și la
Cupei Galea 
neo-zeelandeză, 
la Marianske 
vacia).

N-a 
oficial 
Conti- 
națio- 
vreme, 

de
in ultima
in principal
de chimist. Figu- 

9 în ultimul cla-

etapa de zonă a 
cu tinăra echipă 
în turneul do 

Lazne (Cehoslo-

I

jucătorii resimt de pe acum acest 
handicap deosebit.

In ore de dimineață. îl intîl- 
neam pe Ilie Năstase pe una din 
alei, cu fața șiroind de sudoare. 
Abia terminase ar.irenamentul și 
se grăbea spre conferința de pre
să. programată în sălile clubului 
gazdă. Moment de relaxare pentru 
jucători, sau poate de prime emo
ții. Fiindcă un grup parcă mai nu
meros ca oricind de colegi de-ai 
noștri in ale scrisului stau pregă
tiți să pună întrebările de rigoare. 
Intr-o formă sau alta, e.e repesă 
același subiect:

— Ce șanse avem?.
Cu glas domol, campionul nos

tru răspunde zianstikr. j-â-în-i 
cota de dificultate a acestui mec. 
în care Intilnim doi jucători «te 
valoare ridicată și aproxhnat:v e- 
gală. o formație mult mai omoge
nă decît cea a Olandei, pe care am 
întrecut-o la Schevenir.gin. Der 
sintem acasă, pe terenul nostru, cu 
publicul nostriL-

— Voi încerca să realizez vict»- 
riile mele Ia simplu. Mai grew va 
fi pentru coechipierul meu Toma 
Ovici. Dar să sperăm ej vwm 
reuși-, — spune cu o doză de op
timism. primul nostru jucător.

Bineînțeles, nimic precis nu se 
poate avansa în progt.oza rezulta
tului și — ca totdeur.a— - 
bine ca pronosticuri să nu 
cătorii. Că meciul e foarte 
aceasta o știm prea bine.

— Oricum
— calificarea 
toare. finala

Năștase 
■raâ-

. va H 
un obstacol și mai greu de trecut. 
Echipa sovietică, saa cea franceză 
sînt foarte tari.

Căpitanul echipei neo-zee~.ar-.~ere 
John Ixickington. se mențîDe ț: ei 
pe poriții rezerea-e: Jucătorii
noștri sînt mai puțin obișnaiti cu 
zgura. Sin tem oamenii gazonulat. 
Cred că Năstase trebuie să rrwige 
două simpluri. dar pentru celelalte 
trei intilniri rezultatul este foarte, 
foarte greu de prevăzut-

Cineva întreabă dacă Ovi _
vrea să joace și dubiul— Acesta 
răspunde prompt:

— Nu fac eu echipa, ci căpita
nul nostru, nea Tache!

Iar Tache Caralulis nu avansea
ză mai mult decît atit: „Depinde 
de rezultatul primei zile—"

Să spunem, din nou. că e mai 
bine așa. Șansele vor fi jucate pe 
teren, cu racheta în mină, nu fă
cînd calcule in umbra răcoroasă a 
perdelelor trase.

Certitudini, dacă 
vem și din acestea, 
„tare", un meci de 
ambiții puse în joc. _ 
la ședința de tragere la 
fixează ordinea celor 5 jocuri.

Și încă una. pe care să n-o ui
tăm. Azi. 19 iulie, Ilie Năstase îm
plinește 27 de anL Nici n-ai cre- 
(je. dar așa e_ Cel pe care l-am 
numit de atitea ori ca fiind sim
bolul tinereții in tenis s-a apropiat 
pe nesimțite de granița maturității 
depline. Să-i urăm viață lungă și 
multe, neîntrerupte succese!

vreți? Da. a- 
Va fi un meci 
mare miză și 

O a doua: azi, 
sorți, se

La casele de Ia intrarea in 
cui sportiv Progresul (str. 
Staicovici) au fost puse in 
zare biletele pentru meciul Româ
nia — Noua Zeelandă.

START IN TURNEUL DE TENIS 
DE LA KITZBUHEL

In campionatele internaționale de 
tenis ale Austriei care au loc Ia 
Kîtzbuhel, în primul tur, Tiriac l-a 
învins pe australianul Barthelet cu 
6—4. 6—4. Mandarin o (Brazilia) a 
dispus cu 4—6. 6—1. 6—4, de ceho
slovacul Holecek, iar Raul Rami
rez (Mexic) l-a eliminat cu 7—5, 
”—6. pe Borg (Suedia). Alte re
zultate înregistrate : Masculin : 
Xary (Austria' — Vascuez (Co- 
lumbia) 6—7. 6—t. 7—5 ; Motram 
(Anglia) — Pokorny (Austria) 6—2, 

7—e.to Chite) — Neuberg 
Suec.a) 6—4. 6—2 : Meyer (S.U.A.) 

— Warwick (Australia) 6—3. 6—2. 
~ : Goolagong (Australia) —
Baldovmos (Spania) 6—1. 6—2 ;
Schulze <R_E. Germania) — Mazzo-

lini (Italia) 6—2, 6—3 ; Szabo (Un
garia) — Biriukova (U.R.S.S.) 6—2, 
7—5.

ră, antrenorii din tara noastră, pre
cum și cei din S.U.A., vor urca în 
ring sportivii în care își pun speran
țe că vor putea realiza performanțe 
meritorii în următorii ani. De altfel, 
federația noastră de specialitate a 
convocat pentru dubla partidă cu 
echipa S.U.A. un lot de 24 de spor
tivi din care va alcătui formațiile 
de la București, Brăila și pentru cea 
de a treia întîlnire de pe litoral.

Colectivul de antrenori a efectuat 
un plan amănunțit de pregătire cu 
întregul lot, iar alcătuirea formației 
din prima partidă a fost destul de 
dificilă. In urma verificărilor la care 
au fost supuși tinerii pugiliști, antre
norii au stabilit ca în această sea
ră, pe ringul de la patinoarul artifi
cial. să urce, în ordinea celor 11 ca
tegorii, următorii boxeri : Paul Dra- 
gu (Craiova), Niță Kobu (Brăila), A- 
lexandru Barbu (Galați), Viorel So- 
roccanu (Iași), Carol Hajnal (Salon- 
ta), Ion Truță (București), Ionel Di- 
mache 
Mircea 
Simon 
Mare). 
Siliște, 
boxerii
Rodarea lor în meciuri internaționale 
este abia la început și avem convin
gerea că fiecare dintre ei va căuta 
să convingă pe selecționeri că nu 
s-au înșelat atunci cînd au format 
echipa reprezentativă de tineret.

Boxerii de peste Ocean au venit 
în România pentru a lua, de pe a- 
cum, contact cu pugiliștii de pe bă- 
trînul continent, care au obținut la 
fiecare ediție a J. O. rezultate re
marcabile. De altfel, specialiștii din 
S.U.A. au avut și au numai cuvinte 
de apreciere la adresa școlii romă-

nești de box pe care o consideră 
printre cele mai bune din lume. Per
formanțele pugiliștilor noștri justi
fică aceste aprecieri, astfel că întîl- 
nirea constituie un util schimb de 
experiență pentru ambele școli de 
box.

Conducerea meciurilor și arbitra
jele vor fi asigurate de Manuel

Forul nostru de specialitate 
ne-a comunicat în ultimul mo
ment, o hotărîre menită să popu
larizeze acest sport în rindurile 
tinerilor : la reuniunea interna
țională dintre reprezentativele de 
tineret ale României și S.U.A., 
ce se va disputa joi scară la pa
tinoarul artificial „23 August", 
toți elevii bucureșteni și pugiliștii 
juniori din Capitală vor benefi
cia de INTRARE GRATUITA.

OCANA DOMINĂ
Etapa a 16-a a Turului Franței 

purtat pe cicliști, cale de 210 km, 
îa Fleurence la Bordeaux. ~ 
traseu s-a disputat prima ......... ...
cîștigată de belgianul Walter Godefroot, 
care a parcurs distanța în 6h 23:50. In 
același timp cu Învingătorul au sosit șl 
francezii Esclassan și Dupreux.

Cea de a doua parte a etapei, denu
mită „Circuitul laealui", a fost o cursă 
individuală contratimp pe un traseu de 
12 km. Ea a revenit lui Agostinho în 
16:23.08. urmat de Thevenet (16:24,53), 
Zoetemelk (16:26,18), Ocana (16:35,22).

l-a 
de 

> Pe acest 
semietapă,

(Brăila), Pavel Istrate (Galați), 
Săndulescu (Pitești), Mircea 

(București), Ion Siliște (Satu 
Cu o singură excepție (Ion 
care depășește 20 de ani), toți 
români au între 17 și 19 ani.

ÎN TURUL FRANȚEI
tn clasamentul general continuă 

conducă spaniolul Ocana, urmat 
Thevenet la 15:21. Fuente la 15:22, ... 
temelk la 24:48, Perin la 27:50, Van Sprin- 
gel la 29:07.

să 
de 

Zoe-

★
Etapa a 8-a a competiției cicliste 

,.Tour de 1’Avenir" disputată intre Pau 
și Fleurence (137 km) a revenit olan
dezului Dohmen cronometrat în 3h 
17:12. în clasamentul general Individual 
continuă să conducă italianul Baron- 
ehelli, urmat la 5:1& de austriacul 
Steinmeyer

A ÎNCEPUT meciul atletic italia
ROMA. ÎS (Agerpres) — Pe sta- 

tfcocu! municipal din Torino, peste 
35 #00 ce spectatori 
prima zi a meciului 
«eiectioeateie S.U_A. 
zzLtateâe unor probe 
estate 
cxre a 
iramte

Iată

au asistat la 
atletic dintre 

și Italiei. Re 
au fost influ- 
cu grindină,

citeva minute
de o ploaie 

căzut cu
de începerea întrecerilor, 
ristigătorii : MASCULIN ■ 
Mennea (Italia) 10.18 ; 400 

Bcxtng (SU-AJ 49 49 ; 400 
10 000 

să- 
ime : Stones (S U_A )

g:
: Peoples SX’AJ 45.S9;
: B.~-.g-.urs-, CSlVJL) 2S46 6 : 

~a

S. U. A,

ca
și ----

Popescu

Mateu (Spania) 
Stan Hemilton 
(S.U.A.), Victor 
Șchiopu (România).

Biletele pentru această 
fost puse în vînzare 
C.N.E.F.S., iar seara la 
noarului artificial.

A

arbitru neutral
Paul Konnors, 

și Victor
întîlnire au 
la sediul 
casei? pati-

S-A DESCHIS

A Xlll-a SESIUNE

ACADEiMIEI OLIMPICE

INTERNAȚIONALE

2.25 m ; săritura în lungime : Wil
liams (S.U.A.) 7,75 m: aruncarea 
greutății : Feuerbach (S.U.A.) 20,71 
m : aruncarea suliței : Luke
(S.U.A.) 74.30 m ; 1 500 m : Wottle 
(S.U.A.) 3'36,8 ; ștafeta 4X100 m : 
1. S.U.A. 39,12 : 
FEMININ: 100
(S.U.A.) 11.46 ;

2. Italia 39,38 ; 
m Thompson 

400 m • O’ Hara 
(S.U.A.) 53,88; 1 500 m: Pigni (Ita
lia) 4 :09.4 ; săritura în lungime : 
Watson (S.U.A.) 6.11 m; aruncarea 
suliței : Pickel (S.U.A.) 50,08 m: 
ștafeta 4'<100 m S.Uri. 44,3 : echi
pa Italiei a fost descalificată.

Scorul după prima zi este de 
118—58 puncte în favoarea echipe
lor americane. Oaspeții conduc la 
masculin cu 69—36 puncte, iar la 
feminin cu 49—22 puncte.

ATENA, 18. — Pe colina Pnyx din 
capitala Greciei, a avuț loc festivi
tatea de deschidere a celei de a 
XIII-a sesiuni a Academiei interna
ționale olimpice la care participă 106 
delegați din 35 de țări, printre care 
și România. Delegația română la lu
crările actualei sesiuni a A.I.O. este 
alcătuită din ing. Lia Manoliu, vice
președinte al C.N.E.F.S. și al Comi
tetului olimpic român, prof Virgil 
Ludu — Brașov și prof. Ion Matei — 
Sinaia.

în. alocuțiunile rostite cu ____
prilej, președintele Academiei olim
pice, Epaminondas Petra]ias și deca
nul acesteia, Otto Szimicek, au subli
niat Importanța mișcării olimpice în 
dezvoltarea relațiilor de prietenie în
tre ținerii sportivi din toate țării? 
lumii. Lucrările propriu-zise încep 
joi (n.n. azi) la Olympia, avind ca 
temă : _ „Contribuția intelectualilor 
Ia răspîndirea spiritului olimpic".

acest

BEDFORD LA
Bed- 

care a stabilit recent un nou re
al lumii în proba de 10 000 m 
cu timpul de 27:31,0, a fost in- 
în echipa studenților britanici

Celebrul atlet englez David
ford,
cord 
plat, 
clus_ ______  ________ _____
pentru Universiada de la Moscova.

UNIVERSIADA
Bedford va lua parte la probele
5 000 m și 10 000 m plat. Din echipă 
mai fac parte Alan Lerwill, care va 
participa la săritura în lungime, si 
campionul european în cursa de 400 
m plat, David Jenkins

ar

MODIFICARE N REGULAMENT

a riFurătc:

taie:

(din .Libre Belgique-)

O. 
care

mai mult pe lume — copiii. Voi deveni 
medic-pediatru și grija pentru sănătatea 
viitorilor cetățeni va fi cea mai pre
țioasă răsplata pentru munca mea. Nu 
înțeleg »ă trag nici Un profit de pe 
urma sportului.“

ta. M--e.cC n-'Ua

re pri-

de timpii ob-

c :t>^mre s.
- ■

“ire a Cupe:
* ca. - - i-

ăe «pp-
-ue. >-* a.

'• a*r:— _
l ca ee e

-metate — sâ
~ma cobcnre.

rxl f rări rr-âre>-
or. care nu se 

poztve a-, a.~. ta joasă pe 
ale federației. «Eă- 
□ jetmmă satisfac- 
rttve eeăe =ai d;-

IN CAUTAREA UNUI STADION
e *a$-

preocupări (transferuri, 
perfectarea unui turneu etc), conduce
rea clubului Stal caută cu înfrigurare 
cea mai bună soluție pentru găsirea 
unul stadion pe care echipa oțelarilor 
din Mielec să susțină meciul din C.C.E. 
hi compania campioanei iugoslave 
Steaua roșie Belgrad. Eforturile sînt 
explicabile prin faptul că actualul sta
dion al clubului din Mielec este neîncă- 
pâtor (S 5CC de locuri). vechi, nepose- 
ciir.d amenajările necesare unor con- 
trantftri de anvergură internațională.

După toate probabilitățile, campionii 
Fokmici vor juca pe teren propriu la... 

pe stadionul echipei Stal 
aceluiași departament, sau 

WîsLei Cracovia, in eventua- 
ca*e va trece de primul tur 
>.igaU — de scumarea zilei — 
la lumina reflectoarelor.

Transmisie integrala...

DRAGOSTE DE COPII
a J. 

anele de telespectatori 
f estrta tea de deschidere de 

a ist amintesc cu plăcere 
simpatică atletă din R.F.G. 

rt jurâmir.ml olimpic. Era 
a oară câ aceasta cinste se 
met femei si prin aceasta 

remnestea popularitatea de care se 
trucur* atleta Heidy Schuller.

Dtrnd. term.r.area jocorilor. Heidy a 
orLmit o sumedenie de oferte, care mai 
de care mai ademenitoare, pentru a 

i prezenta modele la 
iduee secțiile de modă 
îe magazine Ea a re- 

acesxe oferte, decla
sa-mi sfirșesc cariera 

sportiva ta rtadul amatorilor, ca una 
ce ara rostit jurămintul olimpic. Apoi, 
profesia pe care ur-aează in curind să 
o exercit este legată de tot ce iubesc

Schiorul fără cap ?... Ceea ce pare 
a fi un cadru dintr-un film de 
groază, nu este decît un autentic 
instantaneu din coborîrea-record a 
italianului Alessandro Casse, pe 
pirtia de la Cervino, cu care pri
lej a înregistrat o viteză de 184,237 
km la oră, performanță maximă 
realizată pină acum pe kilometrul 
lansat. „Decapitarea" aparentă este 
datorată căștii speciale, aerodina
mice, pe care o purta temerarul 

coboritor

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ECHIPA DE JUNIOARE A IUGOSLAVIEI A CIȘTIGAT 
TURNEUL INTERNATIONAL DE BASCHET DE LA DEJ

Cea de-a 8-a etapă a Turului ciclist 
al Poloniei, Siargrad-Miedzyrec (135 km), 
a fost cîștigată de polonezul Kowalski, 
in 3h04:43. în clasamentul general in
dividual continuă să conducă Lysz 
(Polonia), urmat de compatriotul său 
Szurkowski la 2:54. Gohschorck (R.D.C*) 
la 3:17, Fraccaro (Italia) la 4:03. Myt- 
nik (Polonia) la 4:04, Kramer (R.D.G.) 
la 4:12.

După cum s a anunțat, boxerul Venice 
Borkosor (Thailanda) a renunțat la 
titlul 'mondial al categoriei „muscă", 
deoarece nu mai putea face greutatea. 
El și-a făcut debutul oficial la categoria 
. cocoș", intilnindu-1 la Tijuana pe

mexicanul Julio Guerrero Borkosor
obținut victoria prin 
priza a 6-a

abandon în
a

re
masculină 

Lui Douezi, 
m plat a 
cronometrat

de 
cu 

fost
cu

La Ragusa a început 
ternațional feminin de I 
participă selecționatele 
Ungariei Iugoslaviei și 
tate din prima zi a competiției : Italia— 
Ungaria 59—54 (32—27) ; Iugoslavia -
H. P. Chineză 57—47 (33—26)

un turneu 
baschet, la
R. P. “ ’ 

i Italiei.

in- 
care 

Chineze. 
Rezul-

Cu prilejui unui concurs atletic dest; 
șurat pe stadionul „Colombes" dii 
Paris, cunoscutul atlet francez Traca 
nelll a obținut la săritura cu prăjinn 
3,35 m (mai puțin cu 5 cm decît re

cordul național). Proba 
100 m plat a revenit 
10,7. iar cursa de 400 
cîștigată de Malingre. 
timpul de 48 sec.
C
In cadrul campionatelor (
Marii Britanii, disputate la Londra. 
Carter a ciștigat proba de 800 m plat 
cu timpul de 1:45,5 Geoff Capes (An- 
țlia) a ciștigat proba de aruncarea 
greutății cu 20.66 m (record al Angliei), 
tn mare formă. Foster a terminat în
vingător in proba de 5 OOU m plat, cu 
timnul de 13:23.8. Dave Bedford, care 
stabilise recent un nou record al lumii 
'a 10 000 m, s-a clasat pe locul 6.

DEJ. 18 (prin telefon). — Pe terenul 
liceului „Andrei Mureșanu- din localita
te au avut loc, miercuri, meciurile ul
timei etape a turneului internațional de 
baschet, la care au participat, reprezen
tativele de junioare I ale Bulgariei, Iu
goslaviei. Poloniei și României. în pri
ma întîlnire a zilei. Bulgaria a învins

Polonia cu 69—65 (39—32). Partida ve
detă, cea dintre echipele României și 
Iugoslaviei, a revenit jucătoarelor iu
goslave cu scorul de 57—56 (24—26). Tn 
urma acestor rezultate, clasamentul fi
nal al turneului se prezintă astfel : 
1. iugoslavia 5 p, 2. România 5 p, 
Bulgaria 4 p, 4. Polonia 4 p.

3.

de atletism ale POLITEHNICA TIMIȘOARA -
4—0

TIMIȘOARA. 18 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean, P. AR
CAN). — ieri a avut loc in localitate me
ciul internațional amical dintre echipele 
Politehnica Timișoara și O.F.K. Valjevo 
(Iugoslavia). Studenții s-au impus cate
goric în fața unui adversar care a pus

O.F.K. VALJEVO (IUGOSLAVIA) 
(1-0)

accentul pe apărare, 
gău (min. 8 și 78). __ .. ____
Mioc (min. 75). Antrenorul Ion lonescu 
a utilizat următoarea formație : Jivan — 
Popa (Mioc), Mehedințu, Arnăutu, Ma
ier — Sultan (Gherga), Șchiopu. Bun- 
gău — Dașcu (Fiilop), Bojin, Floareș.

și administrația; București, »tr, Vuite Conta nr. Ml telefoane? centrala 1110.05, secția corespondenți 11,61.0», Interurban 12 și ase; telex » tpurirum buc, iso. Tiparul i. P. Unlormajia", București 40 368

Au înscris : Bun- 
Fiilop (min. 56) și


