
PROLETARI DIN TOATE TARILE, VUITI-VAV

ROMÂNIA - S. U. A. 6-5, LA BOX
ASEARĂ, DUPĂ O GALĂ SPECTACULOASĂ

z

f 4 PAGINI 30 BANI

PE TERENUL CENTRAL PROGRESUL

NOII ZEELANDE iau startul

Cu o nouă directă de stingă, Paul Dragu i;i face

S. BAKCSY

Is trate.

Echipele ROMÂNIEI și

ale CUPEI DAVIS 73
estivală, în 
toridă, 3000 

răcoritor 
artificial

în semifinalele europene

ZIAR AllOeNSlUULUl NATIONAL PENTRU EDU®ATiE -FBELBA SI SPORT

Vineri 20 iulie 1973

în plină stagiune 
luptă cu atmosfera 
de bucureșteni au găsit 
drumul spre patinoarul 
„23 August" pentru a vedea pri
ma întîlnire oficială dintre tinerii 
pugiliști români și americani, în- 
tr-un meci al speranțelor olimpi- 
pice. încă din clipele emoționante 
ale prezentării echipelor în ring 
am fost pătrunși de caracterul pri
er mese al întîlnirii unor adoles
cenți care doresc să se cunoască 
și — nu în ultimul rînd — să se 
impună selecționerilor care visea
ză de pe acum la loturile olimpice.

Debutul galei, încă de la cate
goria semimuscă, ne-a arătat fru
musețea boxului juvenil. Paul 
Dragu și AJberto Sandoval nu au 
făcut economie cu forțele lor abia 
năseînde, au eschivat și lovit, au 
luptat cu curaj, exploatînd rapi
ditatea reacțiilor (românul) și ă- 
vantajul alonjei (americanul). Mai 
insistent în ultima repriză, cînd 
și-a trimis adversarul la podea, 

"ĂDragu cîștigă la puncte un meci 
admirabil. Următoarea întîlnire 
s-a încheiat mult prea repede. Miță 
Robu a valorificat puterea lovitu
rilor
final 
din 
care

sale și printr-un furtunos 
de repriză (intîia) îl scoate 

luptă pe James Livingston, 
n-a rezistat unui fulgerător

croșeu de si 
tegoria cocoș. Mike Hess 
oprit de medic să boxeze 
astfel victoria Iu: Alexandru Bar 
bu. Vegheat din colț și bine sfâ 
tuit de tatăl său, antrenorul Ho 
«ard Davis senior. pana Howard 
Davis junior a aplicat cu bra
țele sale foarte lungi laterale ex
trem de eficace, pe care Viorel 
Soroceanu nu le-a putut evita. 
Relaxat și cu un splendid final de 
meci, tînărul american a dștigat 
meritat la puncte. în fața unui 
adversar extrem de tenace și de 
bine pregătit (Maurice Watkins), 
tînărul Carol Hajnal a găsi- an
tidotul și și-a pistonat partenerul 
cu toate loviturile posibile. Din 
admirabila încleștare a doi tineri 
pugiliști foarte talentați s-a năs
cut un meci excelent. După o grea 
alegere, judecătorii, l-au preferat 
pe Hajnal, care a fost mai activ. 
Duritatea loviturilor schimbate a 
făcut ca ușor:: Ion Truță și Randy 
Shields să fie număra;: amîndo: 
încă de la începutul primei repri
ze. După o Luptă epuizantă, dar 
frumoasă, decizia i-a fost acorda
tă românuluL La capătul unui 
meci confuz, semimijlociul ameri
can William Tuttle a fost declarat 
învingător la puncte în fața lui 
Ion Dimache. Cat mijlocie mică:

J antes 
liste. . 
tona 
lei .

Ion Răducu. 
Russell Fickling (un 
de vin jos) b.ab. I 

Gat.
drama 

podea.
Tommy Brooks.

Chapman b-ab. 3 Ion 
.Astfel gala ja sfîrUt cu 
echipei României asupra 
Statelor Unite cu 6—5.

O INTERESANTĂ ACȚIUNE-TEST 
PE STADIONUL BUCUREȘTEAN VOINȚA

SE EXPERIMENTEAZĂ
3

semigrea : 
cu dese 

Mircea Simon 
grea: 

Si- 
vic- 
ce-

Victor BANCIULESCU

D

PROGRAMUL PARTIDELOR
Vineri, 20 iulie — ora 14,30

TOMA OVICI — BRIAN FAJRL1E 
ILIE NĂSTASE — ONNY PĂRUI

S'mbâtâ, 21 iulie — ora 15,45
Prezentarea echipelor ; urmată de partida de dublu ', 
(formațiile se anunță în ziua meciului).

Duminică, 22 iulie — ora 14,30
ILIE NĂSTASE — BRIAN FAIRLIE
TOMA OVICI — ONNY PARUN

STIMULENT
tsi ne aflăm în plină vară fierbinte. în vacanță competițională, 
evenimente sportive internaționale de seamă preocupă oficiali
tățile și sportivii noștri. Aseară boxuL azi tenisul, peste cîteva 

zile caiacul și canoea la campionatele mondiale, baschetul și polo în 
intîlniri amicale, iată un tablou s.i.'i'.: al unor manifestări sportive în 
luna lui Cuptor.

O grijă deosebită
vilor noștri
C.N.E.F.S.,
Ia cel mai bun nivel 
nale. Aceștia primesc 
mente sportive.

Lotul reprezentativ
C.N.E.F.S.. tovarășul
rii ți conducerea federe: 
Marin Drag-.ea. prim vi 
au fost apreciați pentru 
Davis'

remarcă In pregătirea multilaterală a sporti- 
internaționa’.:. In preocuparea federațiilor și a conducerii 
pentru ca purtătorii tricourifor naționale să se comporte 

al posibilităților lor in confruntările internațio- 
sprijm ji indemn prețios înaintea marilor eveni-

de tenis a fost primit ieri de către președintele 
Emil Drăgănescu. care s-a întreținut cu jucăto- 

iei ți a echipei. A fost de față general lt. 
repreședinte al C-N.E F-S. Tenismenir noștri 

rezultatele reușite pină in prezent in „Cupa 
turneele individuale și Jocurile Balcanice. Ilie Năstase a fost 

t de către conducerea C.N.E.F.S. și coechipierii săi pentru ani
versarea zilei de naștere (împlinirea a 27 de ani). Lotul reprezentativ 
de tenis a mulțumit pentru atenția acordată ți s-a angajat să depună 
toate eforturile pentru calificarea in finala zonei europene a „Cupei 
Davis*.

In cursul zilei de ieri, general 
dintele C.N.E-FJS., s-a întllni» ci 
‘usținut aseară meciul cu seiecțict

Marin Dragnea, prim-vicepreșe- 
ihipa de box a României care a 
S.UA.

Vechiul 
nisului, 
Hughes, 
tinereții 
a scoate

NORMELE COMPLEXULUI 
SĂNĂTATE'”

«
te de diferiți specialiști din dome
niul mișcării noastre sportive, la 
care se adaugă schimburile de ve
deri și de experiență pe care le au 
inițiatorii și organizatorii complexu
lui polisportiv și ai competiției re
publicane de masă, concluziile ex
perimentului vor reprezenta, desi
gur, o solidă bază de plecare in 
efectuarea unor eventuale modifi
cări ale proiectului de regulament 
sau ale normelor și cerințelor stipu
late pentru oricare din cele cinci 
probe.

Iată pentru ce apreciem inițierea 
și desfășurarea experimentului ca 
fiind binevenite și utile.

„SPORT Șl
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Theo MACARSCHI
Foto :

slujitor al te- 
arbitrul Pat 

încredințează 
misiunea de 

din urnă bi
lețelele.

românești la suprema 
•echipe se înscrie, în- 

cepînd de astăzi după amiază, cea de a 56-a 
întîlnire. Se dă startul în meciul România — f 
Zeelandă, semifinala primei grupe europene a 
pei Davis. Jucătorii români, în frunte

Ieri, pentru primul act oficial al 
întîlnirii, sediul operațiunilor s-a 
mutat de pe zgura fierbinte a Pro
gresului la saloanele „stil" ale ho
telului Athenee Palace. E drept, nu 
însă pentru jucători, care și-au con
tinuat, cu schimbul, antrenamentele 
și odihna, ci doar pentru aceia ce 
sînt puși să vegheze la desfășura
rea, în condiții prestabilite, a între 
cerilor. într-un cuvînt : tragerea la 
sorți, moment important dinainte 
de ridicarea cortinei în fața marelui 
public.

Sîntem așezați la o masă prelun
gă, alături de căpitanii celor două

Pe răbojul participărilor 
competiție de tenis pe 

r.în .-i rl ev n c F ' ”

unei puternice echipe, 
tenisul mondial. Va fi

CL 24 DE ORE l\AI\TEA PRIMELOR STARTURI

Noua
i Cu- 
Nâs-

tase, primesc replica 
state de serviciu în 
dirză, o luptă frumoasă. Să încurajăm, să 
echipa României în tentativa de calificare 
deplin tricolorilor noștri I

secretariatului în-membrii
colegi de presă și — bine-
— arbitrul principal, engle- 
P. Hughes. Reuniunea este 

general al

echipe, 
tîlnirii, 
înțeles 
zul G.
deschisă de secretarul
F. R. Tenis, prof. Alexandru Lăză
rescu, care salută pe cei prezenți în 
cuvinte sobre, pătrunse de impor
tanța evenimentului. Reținem, prin
tre altele, dorința ca membrii celor 
două echipe „...tenismeni de recu
noscută valoare, să ofere un specta
col sportiv pe măsura măiestriei lor. 
Sîntem onorați de prezența distin
șilor noștri oaspeți, echipierii neo
zeelandezi, ca și de aceea a arbitru
lui
al 
in 
A.

vechi 
luptă

cu 
o 
susținem 

! Succes

neo-zee-

Stadionul Voința, din Capitală, 
găzduiește o acțiune sportivă 
premieră. Este vorba despre 
experiment, în cadrul căruia sînt 
testați aproximativ 500 de lucră
tori din cîteva cooperative mește
șugărești bucureștene (Igiena, Mun
că și Artă, Avîntul îmbrăcăminții, 
Electrobobinaj, Fotografia, Arfa mo
dei), participants avînd de trecut 
cele cinci probe din cadrul grupei 
I de cerințe cuprinse în proiectul 
de regulament al complexului po
lisportiv „SPORT ȘI SĂNĂTATE" : 
aruncarea mingii de oină, alerga
rea de viteză și cea de rezistență.

• fracțiuni în brațe și exercițiile de 
rezistență generală în regim de 
viteză. Subliniem că inițiativa găz
duită de stadionul bucureștean face

în 
un TOTI FAVORITil PREZENȚI LA ACTUALA EDIȚIE 
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ktece.i in nocturna’... • Aii. pnmeie antrenamente pe Republicii • Gh. Ghipu va alerga 800 m și 1 500 m

»

principal, di Pat Hughes, 
cărui nume este Ieg«4 de victorii 

marea competiții" — spune 
Lăzărescu.

Este rîndul arbitrului să intre, 
pentru prima oară, în acțiune și el 
dă citire bilețelelor conținînd nu
mele celor patru jucători, comu
nicați oficial pentru jocurile de

simplu. O primă surpriză, 
landezii l-au trecut pe Pârun cu/ 
nr. 1. „Nu face nici o diferență, în 
joc. Ai noștri sînt egali..." — ne 
șoptește căpitanul oaspeților, înaltul 
John Lockington. căutînd parcă 
să-și justifice micul „truc", într-a- 
devăr fără vreo importanță practi
că. Dar iată că din urnele în care 
au fost amestecate, bilețelele urmea
ză parcă ceremonialul firesc și pri
mele ies numele jucătorilor așa-zis 
secunzi, • care vor susține deschide
rea. Deci Ovici cu Fairlie...

Completarea tragerii la sorți de
finitivează apoi și ordinea de joc 
în ultima zi, cea de duminică. De 
data aceasta meciul-vedetă, cel „a- 
devărat", va fi primul : Năstase —< 
Fairlie. Iar ultimul, încheind suita

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-ă)

Fiind prezenți miercuri Pe sta
dionul Voința și consultind pe ci

- I .’Ce

J- *" I -

cu vi

Radu TIMOFTE

în naa. a 3-a)

sănâta 
in pri-

s Pr
Lîsi-a

act:- 
ceti-

ct

'(Continuare

Sub conducerea prof. Gheorghe Anca, unul dint'e sa.ariaf 
meșteșugărești „Muncă și Artă" execută trageri in -ațe i

,-Sport și 
trebuie să urmărească.

pe 
odihnei active pe-

ce anume înseamnă concep- 
de sport, să-i obișnuiască cu

:a:ea at-et
cazx'a-â.

partida de 
tna-ți a« .a Bușteni a lotului reprezentativ cu C^raimanul

.arbttrii 
în spi

și activiștii organizatori 
putut formula câteva paner 
experimentului La care am

ASTAZI. LA BRAȘOV

dă din pagina a 
u de astăzi 
recordurilor 

ale, cîteva amă- 
lor 56 ediții ale 

or masculine și a celor 
ale întrecerilor femini- 

precum și lista completă a re- 
or acestei competiții

> ce vor ce - 
aa eu-

Pregătirile compel

_a Stea 
. la Du

'a M

ibstacole con- 
: Paul ROMOȘAN

Davis" I Și, ca întotdeauna, o nouă și 
victorie, O dorință care crește mereu,Un nou meci în „Cupa 

nestăpînită dorință de 
de aproape 15 ani...

Tenisul românesc are cîteva 
brul jucător francez Lacoste, 
adus Franței Salatiera de argint, 
cartea sa 
într-o zi de vară la Bruxelles, după primul război mondial. 
Mișu, care s-a sfirșit nu demult, după ce a trăit „trilogia” 
noastre in „Cupa Davis", a fost o figură singulară, pe care o amin
tesc și cronicile Wimbledonului de demult.

Tenisul românesc a avansat, apoi, cu destulă greutate, susținut de 
cîțiva animatori. în curgerea anilor apare figura nu mai puțin legen
dară a lui Costică Tănăsescu, acest jucător care și-a plimbat talentul 
pe Riviera și în alte cîteva terenuri balneare, cînd tenisul continua 
să fie doar „dansul melancolic de la ora 5".

Istoria modernă a tenisului românesc începe, probabil, odată cu 
străduințele fraților Viziru, gratulați cî-ndva, în parcul din Staicovici, 
de laudele celui mai mare jucător al tuturor timpurilor, „Big" Tilden, 
uimit de talentul a doi gemeni firavi. Și totuși, străduințele „vizirilor" 
n-au izbutit să aducă tenisul românesc în marea arenă internațională, 
in care continua să fie doar un amestec de elan și pitoresc, fără aco
perire la bursa rachetelor mondiale.

pagini frumoase în povestea sa. Cele- 
unul din cei patru mușchetari care au 

acum aproape 50 de ani, scrie în 
că un român, Mișu, i-a dat o frumoasă lecție de tenis, 

Bătrînul 
echipei

ani, tenisul nostru își înscrie istoria cu literebia de vreo 15 _
mari, la început pe hîrtia nu prefă velină a ziarelor din întreaga 
Europă, apoi în 

sfîrși cu litere gravate
Astăzi, tenisul românesc întoarce o nouă filă de istorie. Anul tre

cut, într-o zi de octombrie, „Cupa Davis" devenea, pentru noi, cum 
spunea poetul Dan Deșliu, o Cupă de... vis. Dar, această trecere în 
umbra visului n-a putut rupe povestea tenisului românesc. Prin efor
turile admirabile a doi campioni ieșiți din comun — Tiriac și Năstase 
— tenisul a început să-și scrie, abia din octombrie, ’adevărata istorie. 
Această istorie înseamnă, de fapt, nașterea tenisului românesc ca sport 
al copiilor. Această istorie nu mai e scrisă doar de volutele rachetei

tiporul adine al publicațiilor ilustrate, pentru a 
pe letopisețul de argint al faimoasei Salatiere.

loan CHIRILĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

parte dintr-o acțiune mult mai vas
tă, ce se desfășoară concomitent la 
nivelul a nu mai puțin de 18 ju
dețe și al Municipiului București. 
Testarea salariaților din întreprin
deri și instituții se face în județele 
Bacău, Brașov, Cluj, Hunedoara, 
Iași, Prahova și Timiș, a cetățeni
lor din mediul rural în județele 
Arad, Argeș. Bistrița-Năsăud, Bu
zău, Dolj, Harghita.și Ialomița, iar 
cea a lucrătorilor din cooperația 
meșteșugărească, în județele Boto
șani, Mureș, Satu Mare, Sibiu, și 
Municipiul București.

Prin aria de cuprindere, în ca
drul experimentului, a unui număr 
relativ mare de oameni, prin fap
tul că feșantioanele sînt > selectate 
din trei domenii (întreprinderi și 
instituții,’ mediul rural și coopera
ția meșteșugărească) în care educa
ția fizică și sportul de masă tre
buie să aibă o pondere sporită și, 
mai ales, prin interpretarea amă
nunțită și științifică a datelor și re
zultatelor obținute (date ce vor fi 
centralizate pînă la 31 iulie) se 
poate afirma cu certitudine că ac
țiunea de testare întreprinsă în a- 
ceste zile poate constitui un exce
lent punct de referință în defini
tivarea regulamentului complexului 
’„Sport și sănătate". Iar împreună 
cu multitudinea sugestiilor, opinii
lor si punctelor de vedere exnrima-

va dintre profesorii, as 
todiștii 
ne-am 
asupra, 
asistat.

Vom remarca, in primul rând. că 
absolut toți cooperatorii laprox:mA- 
tiv 100) care au venit miercuri la 
stadionul Voința nu practică, nici 
unul, in mod organizat vreo 
vntate sportivă. Sînt așadar, 
țeni pentru care contactul 
sportul s-a făcut poa:e doar 
mod accidental, cu alte cuvinte 
tocmai aceia pentru care a ș: fost 
creat complexul polisportiv -Sport 
și sănătate*. Toți aceștia au execu
tat probele în condiții obișnuite, 
adică după efectuarea programului 
zilnic de producție. Profesorul M- 
colae Gane, unul dintre . 
prezenți pe teren, afirma, 
ritul acestei idei :

— Complexul 
te” 
mă Instanță, să-i învețe pe cetă
țeni 
tul 
activitatea fizică diferențiată și să-i 
determine definitiv să pășească 
calea recreării și

Două rezultate aeronautice de valoare

LA PARAȘUTISM-RECORD MONDIAL EGALAT
LA PLANORISM - NOU RECORD NATIONAL

*

Pe aerodromul Bucureșt:-Clin- 
ceni parașutistul Traian Șurar-u 
(A.S. ..Șoimii* Buzău), efectuind o 
tentativă de record in cadrul pro
bei de salt de zi de la 1 500 m cu 
deschidere întirziată și aterizare la 
punct fix. a realizat o medie de 
9.00 m. nou record republican (v.r. 
0.72 m) și totodată record mondial 
egalat.

Sportivii planonșt: 
și Dor el Birleann 
..Moldova Iași") au s 
record național Ia clasa D-2 (biloc). 
Zburind pe traseul Iași Sud-Tecuc:- 
Iași (distanță cu țel Ex și întoar
cere). ei au realizat un parcurs de 
205 km tvx. 259 kmj.

Alexa

Lotul reprezentativ susține prima 
verificare de o pretenție mai mare, 
astăzi. La ora 17, pe stadionul Mu
nicipal din Brașov, întîlnind pe 
Steagul roșu. In orașul de la poa
lele Tîmpei, partida de astăzi a tre
zit interes și sînt toate semnele că, 
la ora începerii partidei, în tribu
nele marelui stadion brașovean se 
vor afla mulți spectatori.

Antrenorii Valentin Stănescu și 
Robert Cosmoc nu au anunțat for
mația de începere. Sigur este că 
i-or utiliza întregul lot aflat actual
mente în pregătire la Poiana Bra
șov, adică : Haidu, Adamache (por
tari), Sătmăreanu, Antonescu, Tănă- 
sescu, Sameș, Dinu, Deleanu, Ve
lei (fundași), Dumitru, Nunweiller, 
Dobrin, Dembrovschi, Anca (mijlo
cași), Troi, Dumitrache, Dudu Geor-

/Continuare în vag. a 3-a)
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM

LA BĂIEȚI-A 57-a EDIȚIE,
LA FETE —DOAR A 45-a

în istoria de cîteva decenii a cam
pionatelor naționale de atletism ale 
seniorilor vor fi înscrise acum, 
sîmbătă și duminică, rezultatele ce
lei de a 57-a ediții a competiției, 
cea mai populară și, desigur, cea 
mai importantă a atletismului nos
tru.

Prima ediție a întrecerilor a avut 
loc în anul 1914. Ia București, pe 
,.terenul de la Șosea", cîștigătorii 
realizînd rezultate cu care astăzi 
nu s-ar ' vedea nici măcar în con
cursuri rezervate... junioarelor de 
categoria a doua ! Cu excepția a 
trei ani (1917—1919) cînd campiona
tele nu s-au putut desfășura din. 
cauza primei conflagrații mondiale, 
în rest competiția a avut o desfă
șurare continuă, ascendentă, atît 
pe planul participării, cît și pe a- 
cel al performanțelor. Cea mai reu
șită ediție, din punct de vedere va
loric, a fost cea de anul trecut. Cu 
acest prilej, pe stadionul Republicii,

au și fost înregistrate recordurile 
competiției la 13 din cele 30 de 
probe obișnuite.

De-a lungul anilor. Capitalei i-a 
revenit cinstea de a găzdui de 37 
de ori întrecerile campionatelor 
naționale, Clujul le-a adăpostit de 
12 ori, Timișoara de 3 ori, Brașo
vul de 2 ori, Galațiul, Predealul și 
Poiana Brașovului — cite o dată.

Făcînd această scurtă incursiune 
în istoria competiției, se cuvine să 
precizăm făptui că întrecerile femi
nine au fost inaugurate la Brașov, 
abia în anul 1925 și că, în primii 
ani, ele n-au avut b desfășurare 
continuă. Abia din 1939 șirul lor 
n-a mai avut nici o întrerupere. A 
existat totuși o aminare, în 1944, 
cînd campionatele n-au avut loc. 
dar au fost programate, retroactiv, 
un an mai tîrziu. La început, cam
pionatele naționale ale senioarelor 
s-au desfășurat independent de cele 
ale bărbaților. Abia din 1949 ele au

avut loc concomitent. Astfel stind 
lucrurile, la sfîrșitul săptămmii va 
avea, deci, loc cea de a 45-a ediție 
a campionatelor feminine.

în afara sumedeniei de recorduri 
naționale pe care le-a prilejuit a- 
ceastă mare competiție, alte cîteva 
rețin atenția, deși pentru ele n-au 
fost și nu vor fi întocmite regula
mentarele foi de omologare. Este 
vorba de cele 15 titluri de campi
oană cucerite de Iolandt Balaș la 
săritura în înălțime (1951—1966), de 
cele 17 victorii consecutive la arun
carea greutății (1954—1970) ale 
Anei Sălăgean ca și de cele zece 
tricouri de campioni cîștigate con
secutiv, la 200 m. de sprinterul 
bucureștean Gheorghe Zamfirescu 
(1963—1972). în sfîrșit, ar mai fi de 
notat și faptul că la edi.ia prece
dentă, în 1972, poate că mai mult 
ca în alți ani, un mare număr de 
atleți juniori au devenit campioni 
la seniori 1

COMPETIȚIEI
BĂRBAȚI Disc 57,80 Iosif Naghi 1937

100 m

200 m

10,4
10,4
21,0

Gh. Zamfirescu
Al. Munteanu 
Gh. Zamfirescu

1971
1971
1964

Ciocan
Suliță
20 km marș

64.82
79.91

1.30:09,0

Gh. Costache 
Alex. Bizim 
Vasiie Ilie

1966
1959
1969

400 m 46,9 , C-tin Stan 1972 FEMEI800 m 1:48.5 Ion Damaschin 1972
1500 m 3:40,8 C-tin Bloțiu 1965 100 m 11.5 Valeria Bufanu 1971
5000 m 14:07,8 Nic. Mustață 1970 200 m 23,0 Valeria Bufanu 1972
10 000 m 29:32,8 Nic. Mustață 1972 400 m 53.6 Ileana Silai 1969
3000 m.ob. 8:36,0 Zoltan Vamoș 1965 800 m 2:02,4 Ileana Silai 1972
110 mg 13,8 Nicolae Perța 1972 1500 m 4:18.6 Natalia Andrei 1972
400 mg 50,7 Ioi; Rățoi 1971 100 mg 13,0 Valeria Bufanu 1972
Lungime 7.92 Vasiie Sărucan 1972 Lungime 6.52 Viorica Viscopoleanu 1963
Triplu 16.69 Carol Qiarbu 1972 înălțime 1.90 Iolanda Balas-Sbter 196!
înălțime 2.17 Șerbăn loan 1972 Greutate 17.69 Valentina Cioltan 1972
Prăjină 5,07 Dinu Piștalu 1970 Disc 62.78 Argentina Menis 1972
Greutate 17,14 Adrian Gagea 1966 Suliță 56,03 Maria Diaconescu 1964

ÎNCEPÎND DE AZI, ÎN SALA SPORTURILOR DIN PITEȘTI

TINERII LUPTĂTORI ASALTEAZĂ POZIȚIILE FRUNTAȘE 
IN IERARHIA NAȚIONALĂ LA „GRECO-ROMANE“

Incepînd de astăzi dimineață, 
timp de trei zile, Sala sporturilor 
din Pitești este gazda . celei mai 
mari competiții interne rezervată 
luptătorilor seniori — campiona
tele republicane individuale la 
greco-romane. Pe cele trei saltele 
de concurs, pe care se vor disputa 
întrecerile campionatelor, vor evo
lua cei mai buni. sportivi din țară 
la-..acest stil. Din discuția purtată 
cu antrenorul''emerit Ion Corneami 
am aflat că la această fază a corn 
petiției sint așteptați să sosească 
peste 200 de concurenți. Bineînțe
les, în rîndul acestora se vor nu
măra și reputații noștri luptători 
Nicolae Martinescu, Gheorghe Ber- 
ceanu, Victor Dolipschi, medaliați 
ai mâi multor mari concursuri in
ternaționale, ca și o serie de tineri 
talentați ce au intrat de mai multă 
vreme în vederile selecționerilor 
ca Ion Păun, Adrian Popa, Nicu 
Gingă etc.

Cum campionatele republicane 
individuale din acest an reprezintă 
.principalul test de selecție în ve
derea alcătuirii lotului național 
pentru campionatele mondiale din 
capitala Iranului (competiția se 
va disputa la începutul lunii sep
tembrie) va fi foarte interesant 
de urmărit duelul dintre candidați! 
Ia un loc în echipa națională. în 
acest sens nu mai constituie pen
tru nimeni un secret că în ultima 
vreme o serie de tineri luptători 
au realizat spectaculoase salturi 
valorice și ei aspiră. în mod justi
ficat, la selecție. Unul dintre a- 
ceștia este constănțeanul Constan
tin Alexandru, care luptă pentru 
titularizarea la categoria 48 kg, 
deși aici îl are ca principal adver
sar pe campionul olimpic și mon
dial Gheorghe Berceanu. De altfel, 
Alexandru a și obținut o victorie

ire 12 
Martin.

Una dintre partidele așteptate cu interes la Pitești este fi cea d 
Ion Păun (Dinamo) și Marian Ciutan (Steaua), pe care-i vedeți în 
tografia alăturată. In momentul surprins de fotoreporterul nostru Di 

Neagu, AL Ciutan l-a fixat in „pod~ pe dinamotist.

asupra campionului olimpic. To
tuși, este posibil ca Gheorghe Ber
ceanu să se prezinte de data a- 
ceasta la o categorie superioară de 
greutate și atunci lupta pentru 
titlul de campion al categoriei 52 
kg se va da între valorosul nostru 
luptător și tînărul Nicu Gingă. 
sportiv apreciat ce specialiști ca 
un mare talent. Bineînțeles, ia a- 
ceastă categorie vor avea un cuvin: 
de spus Ion Gydngyoși Gheor
ghe Stoieiu, luptători ale căror 
șanse nu trebuie neglijate.

Categoria 62 kg a fost domina-ă 
în ultima vreme de Ion Păun, care 
a fost preferat colegilor săi pentru 
tehnica lui superioară- De data a-

ceasta, el va trebui să-i depășească 
pe Marian Ciutan. luptător rap:d 
și bun tehnician. Alexandru Szabn 
și Cornel Ijnescu. c3.icu.-t.-.;. re-

In lipsa lui lin Bariu, lupta pec-

Dumitru, un ir..
. d£?âde intre Marin

Ion Duliei, sp
rii MiUai R tiU

val:tat« pentru prtn-i toe Ia ca
tegoria 90 kg. dintre Nicolae Neguț 
ți Vasiie Fodorpataki.

SELECȚIONATA FEMININĂ
ÎNAINTEA UNOR NOI SI DIFICILE9

CONFRUNTĂRI INTERNAȚIONALE
Continuîndu-și pregătirile în ve

derea participării cu succes la a- 
propiata ediție a campionatului 
mondial (decembrie, Iugoslavia), se-

?i-a reluat antre
namentele
cum se află

plină pregătire

tatică.

zile, handbalistele noastre fruntașe 
se vor alinia la startul unei tradi
ționale și puternice competiții in
ternaționale : „Cupa Balaton

toare internațio-
Cunoscuta jucă-

echipa reprezen-

nală, Rozalia Sos,

cu

lecționata feminină 
află, de cîteva zi!.

de handbal se 
-----  ------- „Le, la Odorhei, 
unde ritmul antrenamentelor este 
d;n ce în ce mai accentuat. Aceas
ta și pentru faptul că, peste puține

PROGRAMUL TURNEULUI
INTERNATIONAL MASCULIN DOTAT
CU „CUPA RĂSCOALEI SLOVACE*-

oi am mai anunțat, se- 
masculină a țării, care 

itul de față întreprinde 
de pregătire în Franța, 

aăra anul acesta printre 
la tradițio- 

lațio.nală. do-
„Cupa Răscoalei Slovace" 
întrecere va avea loc ta

ți 17 august in localitatea 
partidele urmînd să se 

i sala sporturilor din acest

ganizată de federația de speciali
tate din Ungaria.

Recent, forul de specialitate ma
ghiar a comunicat alcătuirea celor 
două serii, care se prezintă astfel: 
SERIA I: Cehoslovacia, R. F. Ger
mania, Ungaria; SERIA A II-a- 
Danemarca, R. D. Germană, Ro
mânia și o selecționată a orașului 
Veszprem. Partidele se vor disputa 
în multe localități, situate în veci
nătatea lacului Balaton; Veszprem, 
Balatonpolcsa și Balatonfiired. în 
prima etapă a turneului, progra
mată să aibă loc în ziua de

1 august se consumă doar un sin
gur meci: România — Veszprem, 
după care va avea loc festivitatea 
de deschidere. Reprezentativa țării 
noastre va juca în continuare după 
următorul program: în ziua de
3 august, la Veszprem, cu selecțio
nata R. D. Germane și în ziua de
4 august, la Balatonfiire.d, cu Da
nemarca-. Pentru data de 5 august 
sînt prevăzute partidele de clasa
ment în care primele din fiecare 
serie vor juca pentru locurile I—II, 
cele de pe poziția secundă pentru 
locurile III—IV ș.a.m.d-

Competiția are un grad de difi
cultate deosebit, ținind, mai ales, 
seama de valoarea formațiilor par
ticipante, ceea ce constituie un ele
ment pozitiv în ansamblul pregă
tirilor pe care le desfășoară hand- 
balisele noastre. După cum se știe, 
anul acesta formația feminină a 
dezamăgit prin comportarea avută 
la turneul de la Neubrandeburg și 
la „Trofeul Iugoslavia", in' cadrul 
ultimei întreceri ocupînd ultimul 
loc, deoarece a fost întrecută de 
toate celelalte echipe prezente, ne
reușind decît să termine la egalita
te cu selecționata secundă a Iugo
slaviei. în acest context, verifica
rea severă de la „Cupa Balaton" are 
darul de a aduce clarificări asupra 
potențialului de joc al formației 
noastre, asupra posibilităților de re
dresare grabnică a situației.

în programul selecționatei femi
nine, după „Cupa Balaton", urmea
ză o pauză ceva mai lungă, la sfîr
șitul căreia se află o altă dificilă 
confruntare internațională. Este 
vorba despre turneul de la Zapo- 
roje (U.R.S.S.), unde între 18 și 23 
septembrie se vor întrece selecțio
natele naționale ale R- D. Germa
ne, R. F. Germania, Danemarcei, 
României, Uniunii Sovietice, pre
cum și echipa de tineret a țării 
gazdă. Imediat după aceasta, se va 
desfășura o altă ediție a tradițio
nalei competiții „Trofeul Carpați", 
găzduită între 9 și 14 octombrie de 
Sala sporturilor din Pitești și la 
startul căreia se vor prezenta re
prezentativele R. D. Germane, Iu
goslaviei, Uniunii Sovietice, Un
gariei, României precum și forma
ția de tineret a țării noastre.

Deci, un calendar internațional 
bogat, cu adversari diferiți și valo
roși, care vor putea să determine > 
substanțială creștere a omogenită
ții și eficacității lotului nostru re
prezentativ.

E3 E72

esp;

Injuria
a.gas‘ . Bulgaria (13 august). 
Cebrtiovaria (14 august . Uniunea 
Sovietică 16 august) și R. D. Ger
mană 17 auzusiț.

Etapa a doua a campionatului național de călărie

DE OBSTACOLE. CATEGORIE SEMIUȘOARA
SIBIU. 19 (prin telefon, de la cores

pondentul nostru). La baza hipică din 
local. Late au continuat întrecerile din 
etapa a doua a campionatului național 
de călărie, dresaj și obstacole

în programul concursului a figurat, 
in deschiderea probelor de obstacole, 
d-spute în cadrul categoriei semi- 
ușoare. La start s-au prezentat 24 de

DUMINICĂ, LA TC. MUREȘ

VOR FI CUNOSCUȚI NOII CAMPIONI
DE VITEZA LA MOTOCICLISM

’cdncui-enți. După epuîzafea parcursu
lui de bază, opt dintre ei au terminat 
fără -nici un punct penalizare, fiind ne
cesar conform regulamentului, să se 
execute un parcurs de baraj, jfentru 
desemnarea învingătorului.

Primul baraj — pe un traseu cu șase 
obstacole, avînd o înălțime maximă d? 
1.20 m — a fost trecut cu succes de 
trei călăreți. A fost necesar un nou 
baraj, de data aceasta mărindu-se înăl
țimea obstacolelor cu 10 cm și apelîn- du-se 
mbvist 
a avut să se 
numai 
zecimi

CLASAMENTUL PROBEI : 1. Gheor
ghe Moișeanu cu Begonia O p (29.5 sec). 
2. Hans Schneider (C.S.M. Sibiu) cu 
Călin O p (30.8 setj), 3. Gioconda Pîn- 
zaru (C.S.M Iași) cu Bard O p (31 sec).

întrecerile continuă.

la cronometru. Călărețul dina- 
Glieorghe Moișeanu cu Begonia 
o evoluție foarte bună, reușind 

impună în fața adversarilor săi 
grație unui timp mai bun cu 7 
de secundă.

PROBEI : 1.

Ma
r*

ce s-

—oase.

C3
în

G

tată cum arată clasamentele îna- 
ea actului final : clasa 70 cmc — 
M. Dinescu (Energia Cîmpina) 
p ; 2. M. Mezincescu (Locomoti- 
Ploiești) 10 p ; 3. D. Vasilescu 

eagul roșu Brașov) 8 p : cl. 125 
- 1. Alexandru Ionescu-Cris- 
felul GalațillO p; 2. M. Wetz- 
. S. M Reși‘a) 12 p ; 3. P-

(U.R-A. Tg. Mureș) 6 p: 
cl. 1*5 cmc — 1. W. Hirschvogel 
(C. S- M. Reșița) 16 p ; 2. I. Lâză- 

Cîmpina) 8 p; 2. M. 
ergia Cîmpina) 8 p ; cl. 
1. I. Pașcotâ 
14 p: 2. D

ov) 11 
g. Jiu)
Gheorghe (Oțelul

2. Fl. Bejan (C. S. M
3. I. Tîmpescu (Pro- 
8 p ; ataș — 1. T 
Arpad (Motorul B

. V. Deack — M. Cio-
1 Sibiu) 9 p ; 3

Gh. Stanca

Ilie IONESCU

BASCHET. Lotul reprezentativ de 
junioare a plecat, ieri seară, la Sofia pentru a participa, între 21 și 25 iulie, 
la un turneu internațional, la Care mal 
iau parte echipele Bulgariei. Cehoslo
vaciei, Poloniei, Ungariei și U B.S.S. Au 
făcut deplasarea : Mariana Andreescu, 
Corina Colțescu. Ileana Porfik, Liana •Jighișan, Irina Szekely, Mariana.Mecca, 
Viorica Moraru. Elena Pop, Elena Ma
nca. Mala Cuțov, Georgeta Epure și 
Gabriela Nuț. Antrenor : Nicolae Mar
tin ; arbitru '■ Vasiie au plecat in R. D. 
arbitrii Dan Chiriac 
pentru a lua parte lui internațional de 
ține calitatea de 
din partea F. 17. '

Kadar • TOT IERI 
Germană. -Ta Halle, Nicolae Iliescu 
la lucrările cursu- 
arbitri. Primul de- 
observator delegat 

__ _____ R. Baschet iar cel de 
al doilea candidează la calitatea de ar
bitru internațional. Cu prilejul lucrări
lor. se va proceda la interpretarea si 
definitivarea ultimelor 
regulamentului de joc. Tot cit , această 
ocazie se va desfășura un turneu, la care țara noastră va fi reprezentată 
de echipele Politehnica București (bă
ieți) si Voința București (fete)..;

BOX, După lotul de boxeri; români 
care a plecat, zilele trecute, iii Cuba, ieri a părăsit țara un alt grup: de pu- 
giliști ce ne - -------- --
Turneul(Ungaria). ....  ---- —.x>.______
Sulă, Dănuț Gorea, Ilie Tîrîlă Și Mihai 
Irnre. Antrenor Dumitru Gheorghiu. La 
aceste întreceri participă sportivi, din 
mai multe țări europene printre care. 
Uniunea Sovietică. Polonia, Bulgaria, 
Franța. Cehoslovacia, Italia ete

CAIAC-CANOE. Lacul Snagov 
a găzduit, de curînd. întrecerile cam
pionatului municipal pe echipe' (seniori). 
Aici și-au disputat înțîietatea repre
zentanții cluburilor' bucureștene; Dinamo 
si Steaua, celelalte cluburi desemnîn- 
du-și campionii, în paralel,pe lacul 
Herăstrău.

Pe programul competiției au figurat 
șapte probe, toate olimpice (două curse 
feminine pe 500 m și cinci mascuiine 
pe 1000 m) Deosebit de antrenante au 
fost disputele canoiștilor, unde s-au 
înregistrat și cele mai mici diferențe 
de timp la sosire. De remarcat* succe
sul reprezentanților clubului Dinamo 
care au obținut șase victorii din șapte 
posibile. Rezultate : FEMININ, caiac
simplu : i. ioana Simionov (Dinamo) 
2:23,6 ; 2. Despina Buri (Steaua) 2:27,9 : 
caiac dublu : 1. Dinamo (Paulina Hună, 
Petrica Gâzi) 2:08,6.; 2. Steaua (Mariana 
— ' Dumitra" Varadiev) 2:09,4 ;

caiac simplu 1. Dorin 
4:10.9 ; 2. Valeriu

xuuyva 4 ;12,6 \ caiac dublu :
1. Dinamo (St. Foldi, Fr. Fdldi), 3:33.9 ;
2. Steaua (N. Terente. I. Eremia)
3:41,4 ; caiac 4 : 1. Dinamo (Tudose,

_____ , I L" : 2. Steaua canoe simplu : 1. Dumitru Si- 
(Dinamo) 4:43,3 ; 2. Ion Se-(Steaua) 4:43,4 ; canoe dublu :

modificări ale

. ; 'vor reprezenta țara la 
internațional de la .Balaton Au făcut deplasarea __Ion

Gîrlacu. 
MASCULIN, 
Mitrea (Steaua) Lupea (Dinamo)

3:41,4 ; caiac 4 : 1. Ljuamv
Bivol, Negraia, Pantea) 3:16,5 : 
3:17,8 ; ~
mionov 
vastian , --- -— . ——. -1. Dinamo (S. Nemeș, E. Nemeș) 4:00.1 :
2. Steaua (I. Ilievici, I. Erofei) 4:00,9. 
în clasamentul general pe cluburi : 1. Dinamo 19 p ; 2. Steaua 9 p. • 
CONTINUAREA campionatului -republi
can de caiac-canoe, faza pe municipiul București, incepînd de- astăzi, timp 
de trei zile, la întreceri se , vor pre
zenta juniorii. Cei din cadrul sec
țiilor de la Steaua și Dinâmo concu
rează astăzi, de la ora 9,- pe pistele de 
apă ale Snagovului, în timp ce compo-.... .... se 

de de
nenții celorlalte secții bucureștene 
vor întrece la Herăstrău, sîmbătă, 
la ora 16,30 (serii) și duminică, 
la ora 7,30 (finale).
CANOTAJ Sîmbătă și duminică, 
lot de schifiste românce participă 
ediția 1973 a ..Regatei Poznan“, com
petiție internațională de anvergură, care 
se bucură de prezența la start a unor 
sportivi redutabili din mai multe tari europene. Din echipa noastră, condusă 
de antrenorul Stelian Petrov, fac par
te. printre altele. Ecaterina Tranciovea- nu, • -• - ” -•
Cristei 
cîrmaciul

POLO.
meciurile 
turneujui țional rezervat juniorilor mici. în prima 
serie. Șc. sp. nr. 1 București a învins 
pe Voința Cluj cu 5—2 (0—1, 1—1, 2—0. 2—0), iar Dinamo București pe Industria 
linei Timișoara cu 14—1 (1—0, 4—0, 2—1, 
7—0). în grupa secundă, cel mai echi
librat joc a opus echipele Șc. sp. nr.

. 2 București și.T£]it£juiica Cluj. Au ciș- 
’’tigat lAicffrutenii cu 7—6 (2—1. 2—1. '2—2. 1—2). 'Și?, sp. Cluj a întrecut pe
Mureșul Tg! Mureș cu 13—1 (5—0, 4—0. 
1—1, 4—0). în clasamente conduc
Crișul Oradea cu 4 p (din două me
ciuri) în seria I și Șc.' sp. nr. 2 Bucu
rești cu 4 p. (3 meciuri) în seria a II-a.

VOLEI.
a turneului 
cu „Trofeul 
avea loc și 
candidaților Cursul care 
men va fi 
federației europene de volei și al Comisiei internațiqnale de arbitri Olivier 
Bruyr (Belgia) și de C. Armășescu 
(România), membru în Comisia' interna
țională de arbitri, președintele Colegiu
lui central de arbitri de pe lîngă F. R. 
Volei. Vor participa candidați din Po
lonia. Albania, Iugoslavia. R. F. Germa
nia, Austria, Scoția. Anglia șt Româ
nia. Pentru ecusonul internațional vor 
candida patru arbitri români : * Mugur 
Nicolau, Vasiie Dumitru, Mircea Ma
rian și Radu Farmuș. *

Viorica Lincaru, Iuliana 
Wiener, Mariana 

. Maria Soneriu
La Tg. Mureș au 

: etapei a IlI-a din 
final , al campionatului

un 
la

Balaban. 
Cirnu si
avut loc cadrul 

na-

în perioada de desfășurare 
internațional feminin dotat 
Tomis" (24—29 iulie), va 

un curs pentru pregătirea 
arbitri internaționali, 

se va încheia cu un exa- 
condus de secretarul Con-

1.
14 
va

cmc

Î58 cmc — 
Timișoara)

(Progresul 
Vasilescu 
P ; 3. B 
7 p : el-

Construcții noi, metehne vechi...

------------ —mm»».............. ■■... .......... .................... .............. .............

RALIUL AUTOMOBILISTIC AL CIȘTiGĂTORILOR
LA LOTO-PRONOSPORT

Edili pricepuți și plini de inspira
ție schimbă, de la o zi la alta, înfă
țișarea orașului Sf. Gheorghe. Zvel
tele blocuri ale noilor cartiere In
cintă privirile trecătorului, lăsîndu-1 
impresia unui salt vertiginos pe ver
ticala dezvoltării și modernizării a- 
cestei străvechi așezări.

ARENĂ CU INSTALAȚIE DE 
NOCTURNĂ IN MIJLOCUL 

BLOCURILOR
Cartierele Simeria și Ciuc se află 

în plină construcție și, ca atare, ne-a 
fost greu să ne dăm seama unde vor 
fi stabilite spațiile de joacă pentru 
copii. Credem însă, că nu s-a omis 
din proiecte această importantă pro
blemă. Ceea ce am văzut și ne-a 
bucurat nespus a fost fgpta.il că fostul 
teatru do vară, existent in mijlocul 
cartierului Simeria, va fi transformat 
intr-un modern complex sportiv, al
eii tuit din terenuri de handbal, volei 
și tenis, prevăzut cu instalație- pentru 
reuniuni nocturne si tribune cu o ca
pacitate de circa 500 de locuri. Lu- 
< rărite au început și ele se desfășoa
ră sub conducerea asociației Victoria, 
care il va avea în proprietate.

E SPLENDIDĂ, DAR...
în aria arhitectonică a cartierului 

Simeria se încadrează și sala de sport, 
splendidă ca înfățișare, care a fost 
rată în folosință doar de citeva luni. 
Totul e superb și Ia prima vedere 
nimeni n-ar putea contesta calitățile 
lucrărilor executate de I.J.C.M. Sf. 
Gheorghe. Totuși, responsabilul sălii, 
Zoltan Nagy, nu părea, în decorul în
cântător din interior, chiar atît de 
entuziasmat. De ce 7 în timp ce vizi
tam încăperile, gazda ne-a arătat că 
nu funcționează cîteva ventilatoare 
ale instalației de încălzire si aerisire. 
Apoi, ne-a atras atenția că prin mar
ginile Imenselor geamuri, neizolat-? 
ermetic, pătrunde ploaia. Pe ziduri 
au apărut fisuri, destul de vizibile, 
iar în unele locuri a căzut tencuiala. 
De asemenea, vopseaua de pe pereții 
r;i lemnoase ple ujgr insta

lații nu s-a uscat încă, deși a tr.. j'. 
mai bine de trei luni ae ci nd con
strucția a fost dată la recepție.

— Mai există, ne spunea cu regret 
In glas însoțitorul, și alte erori, dato
rate atît constructorului, cit și pro
iectantului. Avem doar două vestia
re care, desigur, vor fi insuficiente, 
atunci cînd se va organiza un turneu 
cu mai multe echipe. Nu s-a prevă
zut o casă pentru vînzarea biletelor 
de intrare și. io sfîrșit. nu există un 
loc pentru încălzirea sportivilor îna
inte de a intra în concurs. Sint mici 
scăpări, care ar-putea fi remediate.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Sâ sperăm că reparațiile nu var fi 
făcute cu multe... hapuri ți stagnări, 
în asa fel incit să amine utilizarea 
sălii in condițiuni outline.

CINE VA LUA INIȚIATIVA?

sportivă în aer liber a orașului este 
necnrespunzâtiXire cerințelor. Admi
nistratorii ei. reprezentanții Fabricii 
textile „Oltul- Sf. Gheorghe. ne-aj

PE URMELE MATERIALELOR PUiLIfAIE
.......................................

deoarece in jurul sălii există teren 
viran.

Am aflat că gospodarii de alei mai 
au și alte necazuri, care afectează 
buna desfășurare a unor concursuri 
programate \de diverse federații. As', 
fel, materialul de Corilan, care 
acoperă terenul de .handbal a 
fost comandat — dar nu s-a respectu 
termenul de livrare — la o fabrică 
de specialitate din Pitești. Stiloii me
talici de baschet — care trebuiau sa 
fie deja montați — urmează să fie 
confecționați de F.P.C. Dacia Ploiești, 
iir panourile de sticlă la o unitate 
din Buzău. Plasele de protecție ale 
geamurilor și tribunelor sint aștepta
te de beneficiar din luna aprilie de 
la Industria locală din Fălticeni, Ne 
facem ecoul acestor solicitări, aitră- 
gînd atenția conducerilor unităților 
industriale vizate, că sint datoare, 
„în Interesul" reputației firmelor lor, 
să onoreze cît mai curînd angaja
mentele luate.

Cît privește obligațiile care revin 
I.J.C.M. Sf. Gheorghe, dirigintele fos
tului șantier al construcției, Iuliu 
Baizat, ne-a spus că hala se află în 
garanție un an și, în consecință, re- 

EȘJBSitta vor fi executate.

explicat că reparațiile instalațiilor 
degradate depășesc puterile financia
re ale asociației fabrici:. în aces: caz 
s? oun următoarele înt-ebări : Oare 
stadionul va fi lăsat să se ruineze 
definitiv ? Dacă nu, cine va lua ini
țiativa reamenajării bazei sportive 
atît de necesară celor amatori de 
mișcare ?

Fiind amplasat lîngă eleganta sală 
de sport și vizavi de cei mai fru
mos cartier al orașului — Simeria. 
singurul- stadion din localitate nu 
mai poate avea in continuare o înfă
țișare urîtă.

CA IN ZICALA CROITORULUI 
FĂRĂ... HAINE

După ce a fost renovată și mărită 
la patru piste, arena de popice Colța 
a fost dată spre administrare asocia
ției Constructorul, I.J.C.M. Sf. Gheor
ghe. Ultima oară cînd am vizitat-Q, 
sala avea un aspect trist. Ce e drept, 
acum interiorul este schimbat : s-a 
văruit, s-au vopsit pereții, s-au repa
rat jgheaburile bilelor și lăcașul po
picelor. Zidurile sint insă igrasioase, 
sobele defecte si insuficiente pentru

mărimea arenei ( 
peratură de minus 
teriorul a rămas Ir 
netencuit pe o lat 
stricate. Cu gî 
IJ.C.M. ridică 
structii. nu poți î 
de popice nu este ia 
întreprinderii care o

Ceea ce ni se pare 
fa-ztul că, în pofida 

e sesizări, nici p' 
fost rezolvată pre 
Cătorii si jucătoar 

se echipeze după 
zul tuturor. Soluții 
ele se cunosc foarte 

local, singurul

a

Administrația de Stat Loto — 
Pronosport organizează în colabo
rare cu Automobil Clubul Român 
ediția a II-a a Raliului Câștigăto
rilor de Autoturisme la Lolo — Pro
nosport, în zilele de 18 și 19 au
gust 1973.

Concurenții care participă la a- 
cest Raliu vor putea obține : titlul 
de cîștigător al Raliului ; titlul de 
cîstigător al unei clase ; premii în 
ban: ; mențiuni ; diplome de parti
cipare.

Traseele de parcurs pentru con
centrare sint următoarele : BUCU
REȘTI — Ploiești — Brașov — Si
ghișoara — Bălăușeri — Timăveni 
— Sibiu; BRAILA — Buzău — 
Ploiești — Brașov — Sibiu ; BA- 
CAU — Adjud — Gh. Gheorghiu- 
Dej — Brașov — Sighișoara — Me- 
iiaș — Sibiu BRAȘOV 
Miercurea Ciuc Reghin

Mureș — Mediaș — Sibiu; 
SIBIU — Rm. Vilcea — Tg, Jiu — 
Petroșani — Hajeg — Sebeș — Si
biu ; CLUJ — Tg. Mureș —Sovata
— Odorhei — Mediaș — .Sibiu; 
RM. VlLCEA — Dragă șapi — 
Craiova — Tg. Jiu — Rrți. «Vilcea
— Sibiu ; DEVA — Petroșani — 
Tg. Jiu — Rm. Vilcea — Sibiu.

Traseul comun — Sibiu — Bucu
rești (etapa a II-a) : SIBIU i- RM. 
VILCEA — PITEȘTI — GĂEȘTI — 
TITU — BUCUREȘTI.

La acest raliu pot participa con
ducătorii proprietari ai autoturis
melor cîștigate la Loto — Pronos
port cît și alți posesori de autotu
risme înscrise în circulație. , Amă
nunte la sucursalele județene Loto
— Pronosport și Filiale A.C.R.
Rubrică redactată de Loto — Pro

nosport

LOCURI PE LITORAL

anîzarea F.R M

sâ 
vă 
Și 
Consiliul popular 
măsură să rezolve
10 echipe de popice de categoria I. 
8 de categoria a doua si 4 feminine, 
angrenate în campionatul județean. 
De aitfei, există promisiuni că or
ganele respective vor satisface. în 
curînd, doleanțele juste ale numero
șilor iubitori ai jocului de popice.

La Sf. Gheorghe mai există și 
alte baze sportive, mai mult sau mai 
puțin bine întreținute. Xe-am oprit — 
în dorința de a semnala cîteva nea
junsuri c-e pot diminua ampla acțiu
ne de atragere a tinerilor si virst 
nicilor tn diferite întreceri recrea
tive, asupra acelor construcții spor
tive extrem de necesare desfășurării 
ritmice a programului competițional, 
datr care au —- din păcate — unele 
minusuri în gospodărirea lor. Sîn- 
tem informați că se vor lua mă
surile ce se impun, iar numărul ba
zelor sportive va crește odată cu 
orașul, aflat in plină dezvoltare ur
banistică. Pentru că edilii Iu; au do
vedit că știu să transforme tere
nurile virane în impunătoare clădiri 
din beton, sticlă și oțel, precum și în 
locuri de agrement pentru oameni 
de diverse vîrste și profesii, prieteni 
a; ițiijcSț-jj în aer liber,

Trfllon IQANITE5CU

Mare 
boțea

SERII DE 12 ZILE 
I.X STAȚIUNILE :

VENUS

intne ;P 22—» *u!ie : 
5—7. 7—1» 29—31
august.

JUPITER

cu plecări zilnice 
intre : 22—25 iulie.

SATURN

cu plecări zilnice 
între : 24—26 iulie : 
5—7. 17—19, 29—31august ; 9—11 sep
tembrie.

MAMAIA

.cu plecări zilnice 
între : 23—25 iulie ;
2—6, 10—17, 23—25
august ; 1—10 sep
tembrie.

înscrieri la filia
lele de turism din 
Calea Victoriei nr. 
100, bd. Republi
cii nr. 4 și 68, și la punctele de turism 
din magazinul VIC
TORIA, complexul 
A.13-Titan șl com
plexul ORIZONT- 
Drumul Taberei,

fgpta.il
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RAPIDUL A PORNIT LA DRUM
•r

gătifii fizice pentru

BOGAT PROGRAM
DE MECIURI PENTRU

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
el 
nu

lucrează 
are un

nu-i nu 
>. permi-

la 
ce 
în 

zis

Ce: care-1 cunosc pe Tache Macri 
di

minute...Foto : N. DRAG' Ș

Ori- 
dacâ 
fond, 
dacă 
Sen

ds minunat, ca o ploaie de vară

și ea un om,
apă minerală

II privește
— refăcut 
fotografie,
— Ion

dar _
Schiță genială în care termometrul

cind, știm noi 
fi rămas 1—1 

i penalty-uri,

în 
că
decît Senzația.

— sare odată într-un

:. Și 
Pe 

Romă- 
Ungaria 6—5. Mare victorie, 

un ochi, toro-

' ' '1 bis, deși ar fi trebuit să
„domnul a zi că nu vrea să pună 13, 

I — așa 
arată 33 grade Celsius. Dar cind arată 

cauți

climă, vară, iarnă, car, căruță. O să 
ne facem iarna — sanie i Nu poți 

cum zice francezul. Dovadă că-l

mai puțin și
plus de exerciții 

Se aflau la
Neagu. Pop, Ange-

Codrea,

w
POPAS LA HOTARUL DINTRE DOUA CAMPIONATE (III)

E căldură mare. Căldura aceea a lui nene lan- 
, cind cauți strada Sapienții pe strada Pacienței, 

strada Sapienții 11 bis, dl. Costică Popescu și ni
merești pe Pacienții 11 bis, deși ar fi trebuit să 
pună 13, 
e fatal I' 
și începe 
36, cum 
Sapienții

a fost ieri ? Cînd arată 36, nu mai
...... pe Pacienții, ci spui ca mine : 
Frumos trebuie să fie fotbalul-asociație

ducă asociin-

e dereglat, că e 
ieșit adevărul _alb 
Bravo Dave ! 
brațe, chiar 
cursele de 
Gabarit —

SE MENȚIN 
ÎNTR-0 FAZĂ INCIPIENTĂ
Nu se poate spune — așa cum a 

concluzionat, recent, prea La modui 
general Colegiul central al antreno
rilor — că echipele noastre de di
vizia A n-au dovedit preocupare fn 
pregătirea lor față de acest atit de 
important factor al jocului, la nivelul 
primei competiții a țării. TACTICA.

In continuu contact, direct ți indi
rect (prin intermediul marilor Intil- 
nirl transmise cu regularitate pe mi
cul ecran), cu fotbalul internațional 
actual, antrenorii divizionarelor A 
au căutat să aplice la echipele lor 
o. serie din trăsăturile jocului mo
dem.

Că astfel stau lucrurile ne-o de
monstrează, cu prisosință, chiar și 
bunele rezultate, realizate, în primă
vară, în preliminariile Campionatului 
mondial, de echipa noastră naționa
lă care, nu-i un secret pentru nimeni, 
In scurtele stagii de pregătire na 
pleacă nicidecum de la zero ci perfec
ționează, asamblează tehnico-tactic 
Un „11“ provenit de la cluburi.

Stabilit fiind acest adevăr cu va
loare de stimulent pentru cei cîțiva 
tehnicieni al fotbalului nostru ale 
căror investiții de eforturi, pasiune 
si cunoștințe in materie au rodit cit 
de cit, se cuvine să recunoaștem aici 
meritele antrenorilor Constantin Cer- 
năianu, dr. Constantin Rădulescu, 
Florin Halagian, Bazil Marian, Ion 
Nunweiller, Nicolae Proca. Iosif 
Reinhardt. Traian Ionescu și Gheor
ghe Ola, acelea de a fi implantat ia 
echipele lor o idee de joc. adaptată 
ia particularitățile jucătorilor sau 
potrivită cu viziunea proprie lor des
pre jocul de fotbal, despre modul ce 
alcătuire a unei echipe.

Exemplele noastre, ignorînd ordi
nea — nu o dată, arbitrară — a c a- 
samentului vizează deci pe Universi
tatea Craiova, C.F.R. Cluj, F. C. Ar
geș, Dinamo, Rapid (InTiartea a doua 
a turului), Steagul roșu. C.S..M. Re
șița ți Sportul studențesc echtoe 
care, după părerea noastră, spre deo
sebire de celelalte, au practicat un 
joc mai curat, mai gindit, mai bine 
ordonat tactic.

★
Deși citată la Urmă, formația Spor

tul studențesc constituie ua prim si 
concludent exemplu la temă, de ecf: 
pă care își datorează frumoasa ase 
siune de primăvară (petrecută 
bagheta cuplului de tehnicieni 
ian Ionescu — Gheorghe OU', 
ales, progreselor de ordin tactic.

Ceva acumulări ia acest 
realizase echipa încă din z a 
me a turului, dar ideea de 
cele două mari momente ale 
se contura mai clar, mai eficieri 
partea a doua a întrecerii, și ca 
mare, firește, a lucrului intens 
metodic, desfășurat în .Antractul* 
iarnă. Pentru a imprima SIGUR? 
ȚA ȘI ORDINE ÎN SITUAȚIA

APĂRARE (element definitoriu I" 
jocul echipelor performere de peste 
hotare). Traian Ionescu si Gh. 
au apelat la modalitatea de rr>a 
om la om In propria jumătate 
teren (singurul exemplu in am*. 
Intre toate divizionarele A !). misiune, 
de a opera In zacă, ia dubla). it 
anticipație, revenindu-i doar 
ului Kraus.

Sistemul — angrentnd. 
conștiința fiecărui jucător 
(căruia. fn faza de apărare, 
este posibil să joace la alibi 
te, de asemenea, echipei t_ . 
soare ÎN OFENSIVĂ O GAMĂ 
RIATĂ DE ACȚIUNI; pentru c 
dăm un exemplu : Un fundaș lateral 
stingă recuoerînd balonul de ia ad
versarul direct intr-o zonă indeper 
tată de propria poartă, des ine subi 
Un jucător de atac, un prețios ajuta 
pentru coechipierii Înaintași cu tar 
poate să închege surprinzătoare. i 
prin aceasta periculoase, manes re ț 
nu inifmplător acest fundaș Jatec. 
stfaiga In echipa Sportului studente». 
Manea, a jucător de atac
bil să dribleze, d^că e 
sâ centreze la piină \itezâ_

libero-

intr-un meci Dtnamo —
ctc i Prea puține faze, insă, de genul 
1

vremea cind acesta era jucător 
cariera lui de fotbalist divizio- 
a început și s-a încheiat, după 
îndelungați, la clubul feroviar) 
amintesc, desigur, că vigoarea 

apărarea șanselor dădea un

rei- tn-. tt «aceea, fcz wg» ce fc t- -»!■ “Wb •> Jl M !
- :i s-ara ans per Sas aer*- >k a.

lIUI, <ăe a i* 'SC'--» K
in ' ei. e: hi: noastre »e «51 Sra--® i— _ p-

ur- fază tacipieeva : atit d-Z PUtat dr î* ZX fX"'.Bt S» * • a eea
și \ rdere aJ1 dinamicii s-*b aspe-’.: d> U. a mc ĂC

de cantitate (trecerea Ir -f—-ir t «e r- T tru b reae
KX- 
DE ales, sub

âa Iar.*’ rft. na: 
ai ca^i^xaL • G. NKOUUSCU

ta
plus de optimism suporterilor. Cei 
care-1 cunosc pe Tache Macri ca 
a-.’-er.or ț'.iu că incăpăținarea vi
goarea cu care-și urmărește țelul — 
ftetKordind nici un rabat jucat orilor 
— pot naște un plus de optimism 
tn rindul acelorași suporteri, care 
așteaptă acum, cu sufletul la gură, 
ngi din tabăra echipei favorite.

S Hap d se află acum la Predeal, 
A si modernul hotel cu ace
la.». sume. Ajungem chiar înaintea 
ce., ce al doilea antrenament al 
zz.e în fața hotelului, autobuzul 
eaz* deservește lotul echipei din 
G ->st.. acum reper pentru aduna
ta* jucătorilor. Se deschide o ușița 
■ maainii gi in loc de bagaje apar 
la kiratna tlei mințile medicinale, 

sac de an- 
1 boxerilor după o șe
ii de lucru. Pop și Co-

grele ș: d.forme. ca un

IN CAPITALĂ

Sondaj fulger pe tema „CE VA PROPUNEȚI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ Șl IN VIITORUL APROPIAT ?“

La întrebarea redacției noastre 
au răspuns ;

• VASILE NICOLAE, prim-vice- 
prețedinte al Consiliului de educa
ție fizică și sport al sectorului I: 
„Și în această săptămînă, activita
tea sportivă de masă se va desfă
șura din plin. In principal, mem
brii asociațiilor sportive din cu
prinsul sectorului nostru vor fi cu
prinși în întrecerile dotate cu „Cu
pa Bucureștiului" la fotbal. Parti
cipă tineri salariați de la Automa
tica, I.C.P.A., I.C.S.I.M. și I.R.M.A. 
Aceeași competiție, dar la alte dis
cipline sportive, angajează salariați 
de la P.T.T., Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii“ etc. care se vor în
trece în cadrul unor concursuri de 
atletism, natație, volei ș.a.

Duminică, în parcul sportiv Herăs
trău, sub egida „Clubului sportiv 
municipal", alte întreceri sportive, 
cu participarea unor echipe repre- 
zentînd toate sectoarele Capitalei. 
Startul, de la ora 9,30. Fotbal, vo
lei, handbal, sporturi mult îndră
gite de tinerii salariați bucureș- 
teni. In perspectivă — adică înce- 
pînd de săptămînă viitoare — faza 
pe sector în „Cupa Diana"..

• MIHAI BOGORODIȚA. secre
tar al Consiliului <le educație 
că și sport al sectorului 2: 
centrul atenției sportivilor și 
viștilor sportivi din sectorul 
tru se află întrecerile pentru 
Pa Bucureștiului" la fotbal, hand
bal și volei. In fiecare după-amia-

zâ, la comp.exul sport.r c 
deni (Colentina) și f șerpi 
și pe stadionul Etectroai 
întreceri viu dispuiaie. 
participă printre altele < 
la C.I.L. Pipera. UJl_A. C 
na de cinescoape. I-SP.IL 
torul, I.P-FLS. Bănea sa: ia 
de Ia Electronica. Stela, 
la volei ce la Fabrica de 
pentru auto, U.R.A. Obor. 
Băneasa. întrecerile pemr 
Bucureștiului", faza pe as, 
vor încheia pînă joia 
după care, în continuare, vor avee 
loc Intilniri In cadrul „Cupei D u
na'1. Precizez totodată că la •c*:u- 
nile ce ie organizează dumia.ră 
clubul sportiv m-nkipa! vor f. 
prezente și echipe reprezer. .Ind 
sectorul 2~.

• NICOLAE ILIESCU. secretar 
al Consiliului de educație fizică si 
sport al sectorului 3: J- 
ne preocupă felul cua 
șoară întrecerile per. 
Bucureștiului- la fotbal, 
popice, disciplinele cu cea 
mare popularitate In sector 
tru. Acumulatorul. Frigul. FRB, 
F.CM.E. la fotbal. Metalogiobus. 
Sticla, Institutul de proiectări la
minoare, Mătasea populară la vo
lei, Gloria, F.C.M.E., Frigul la po
pice. iată o parte dintre echipele 
aflate în focul întrecerilor. Fotba
liștii se întrec zilnic pe terenurile 
de la Complexul sportiv _23 Au
gust". Acumulatorul și F.R.B.. vo
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7.RGOVIȘTE: Obiective care 
prind viață!
i dezvoltării continue a 
de masa dimbovițean,

J F F.S. <i-a peoțxis pentru aceas- 
perieedk obiective importante, 

tf «i.e « -e e.e : organizarea
espefor » raaeri de producție — 
-Xa*a lextilMtalau*. -Cupa construc- 
teralai" -Cupa Betaiurgi^tului" etc 
la atletisau fxlMl. handbal, popice, 
(rail, vata șa. După aceea : urmă
rirea *i isdraafiarea activității spor
tiv* a ele»i)*r ia vacanta de tară ; 
anaaizarea ceatrelor de inot și ini
țierea ia aatagie-a cel pufin 4 000 de 
capii și elevi ; extinderea gimnasticii 
la letal de a*aacă la Romlux, Ofi
cial P.T.TJL Ti.-gatitte si la Inșii- 
tas al de proiectări ; ergaoizarea cam- 
ptaaaieier caaaaale ti intercomu- 
aale ia cadra! roap.-ratit elor agrico
le de pradacție : aaaeaajarea in car
tiere a unor spatii Pentru recreare și

JUDETUL 
turismului

Ia județul 
dezvoltă ini

nerală
■J___ — s _Uw u f u 
Școlile 
Fabrica

MIȘl AVANII 
BUZAJ: Cota ciclo- 
in continuă creștere

KiS

Tn

ia 
si 
si 
siViper ești, la Beceni. Gherghi 

Sneem
De notat că tn fruntea corni 

dețene de cicloturi»m se află prof. 
Nicolae Busuioc, re-jnoscut pentru 
pasiunea sa față de această discipli
nă sportivă, totodată un excelent or
ganizator.

in Suedia I — și lași gîndurile să se 
du-se.

Suedia — țara aceea nordică, unde 
conduce Aatvidaberg, cu 24 de punc
te din 13 meciuri, adică se joacă 
din mai, meciuri pe puncte în iunie 
și iulie, cum or arăta meciurile ace
lea ?• La fel de ciudat ca o echipă 
care incepe cu doi de a și continuă 
cu tv. Aatvidoberg. De aceea i-au 
și bătut pe brazilieni cu 1—0. Bra
zilienii i-au nimerit în plin campio
nat. Păi vezi ? Nu văd 
noi i-am bătut pe bra 
brazilienii polo-ului pe 
nia 
La care ne uităm cu 
piți, făcînd aa la tv : mai bine cîș- 
tigam cu 6—5, tot la ei, știm noi i 
la ce... 6—5, după prelungiri, căci ar 
și s-ar fi tras penalty-uri. Iar la 
noi le-am fi dat pe toate, iar ei ar fi avut un 
Viță... Căci ce-i asta polo pe apă ? Polo pe apă, 
vara, e hochei pe gheață, iarna. Sporturi conjuc- 
turale. Și atunci de ce pleacă hocheiștii la Mos
cova, în august ? Ca să ne încurce, ca să ne de
ruteze, ca să ne inspăimînte că nu mai există 
anotimp, 
gem să 
progresul, 
pe Dudu 
înălțime, 
nume superb: Fiasconaro I Se aleargă 10 000 
27:31,0. Și cine? Bedford. Omul de care au 
ce-au zis, la care cine mai uita, după atîtea

timp, 
ajun- 

opri 
avem 

în națională. Dovadă că se sare 2,30 
Se aleargă 800 de metri în 1 :43,7 și

drea — să fi fost orgoliul actualilor 
fundași de a-și demonstra în fața 
predecesorului, actualul antrenor, 
vigoarea ? — încearcă să jongleze 
cu ele precum cu balonul obișnuit. 
De sus, de la balconul hotelului, 
Macri și dr. Bendiu privesc cum se 
adună jucătorii. Jucătorul de ser
viciu, Corec, mai dă o raită prin ca
mere pentru ca ora anunțată, 16,30, 
să fie respectată. Un puști apare de 
undeva cu o minge de cauciuc și 
Neagu, Savu, M. Stelian și alții au 
un bun prilej de zbeng. O dovadă a 
poftei de joc ? Dumitriu 
la niște poze. în una 
doar pențjfu obiectivul 
fostul cuplu Dumitriu II 
nescu. O tempora...

Coboară și Macri. însoțit de 
cundul Belizna. Fiecare jucător 
ia mingea medicinală, unul singur 
rămîne fără și ia o halteră mică. 
Se pleacă la un teren din preajma 
hotelului, unde vor efectua o oră 
de pregătire fizică, cu accent pe 
îmbunătățirea forței. Dr. Bendiu 
ne spune că starea sănătății e bună, 
doar Angelescu nefiind refăcut to
tal după entorsa cu întindere de 

O ligamente la genunchi, suferită în 
februarie. Aceasta nu înseamnă însă 
că 
că 
specifice medicale.
antrenament 
lescu, Savu, 
Dumitriu II, Rotaru, 
Ștefan. Ștraț, Corec, 

cîțiva juniori.
Și — in timp ce prof. Belizna — 

actualul antrenor secund — arăta

□al.

de 
nu
1:

fizi-
„In 

acti- 
nos- 
_Cu-

T. ST.

Noi promoții de „delfini", la prodigiosul curs de învățare a înotului ce se desfășoară la ștrandul Tineretului. Foto i Theo MACARSGHl

FESTIVALUL SPORTULUI MUNCITORESC-1
1* volei tir. țah. fotbal, popice, turism, 
ciclism. tenis de masA și atletism. 
De un deosebit succes s-au bucurat ac
țiunile turistice și serbările cultural 
sportive organizate In decorul pitoresc 
a*, pădurilor de la GIrboavele. Hanul 
Conachi. Cetâțuie. Buciumeni. Roșcani. 

în prezent se află in plină desfășu- 
Lntrecerile etapei pe localități, la 
p-au ciftigat dreptul de partici- 
peste 2000 de salariați din intre- 
rile și instituțiile județului.

T. SIRIOPOL coresp. județean

eșecuri ? Ziceau că e sfirșit, că 
nebun — din gura nebunului a 
ca un porumbel. Bravo Bedford I 
cît e cald — vino să te string in 
habar n-aî ce-i aia tactică 
Căci n-o. să-mi spuneți acum 
a avut tactică •— e mai bun 
zația — zice specialistul nostru 
an, acum a sărit, în Derby ! Toți oamenii sar odată 
pe an, Senzația a sărit odată pe an, Senzația e 

ce vreți? A/reau un pahar cu apă 
minerală. Nu vindem
cu paharul 1 (Dialog în pasajul te
lefoanelor).

Incît\ mă întorc și spun că Senza
ția nu-l batea pe Gabarit, chiar dacă 
nu galopa. Tatăl Iui Gabarit e Bos
for. Spui Bosfor, spui Marea Neagră. 
Spui Marea Neagră, spui Mamaia. 
Spui Mamaia, spui Festival de mu
zică ușoară — cu cîntăreți filmați 
pînă la ultima pjombă, pînă la mă
seaua de minte, ca niciodată. Am 
impresia că toți operatorii sînt sto
matologi sau oreliști.. Din punct de 
vedere asociativ, se constată lesne 
că au preferat să spună de o mie 

ori „mare ești mare, marea mea !" sau „Frumos, 
frumos, frumos e cerul la Constanța" (ceea ce așa 
și e...), dar nici un compozitor nu s-a gîndit la Oble- 
menco, Domide, Dumitrache, Rîșniță și Beleaua, ni
meni nu a căutat o rimă la Troi sau Ștraț I De ce, 
dragi frați ? Sapiență. Paciență. Dovadă că în An
glia s-a găsit marea soluție. Teribilă. Formidabilă. 
Singura care-mi dă o înfiorare de gheață sublimă : 
toți suporterii recalcitranți, aprigi și violenți vor spă
la podelele la poliție, timp de patru ore, exact în 
orele cind echipa favorită îți joacă meciul oficial I 
Asta idee. Ăsta cap. Mă gîndesc o clipă cum ar 
fi chestia asta la noi, .românii, și m-apucă, în cear
șafurile ude, un
— cum ar spune poetul...

După care, mă încrunt : care ploaie ? Care poet ? 
Care Suedia? Care Brazilia ? O bere, fraților, trans- 
ferez un derby pentru o bere 1

BELPHEGOR

Foto ; V. BAGEAC

Năsturescu,
M. Stelian.

Voicilă și

eiîerăjytjl și-1 cortdupț&Ț Jțț gene 
.■jSjăcâ:,’ pârnea cu ;£jte, uijul din 
căton ' alături, dîrîcîu-i ritmul, cori- 
jîndu-1, punîndu-1 în „priza" efortu
lui intens. Pe rînd, Codrea, Corec. 
Năslurcscu, Dumitriu II, Savu și 
ceilalți jucători, sint luați în obiec
tiv. Pentru că, așa cum ne-a spus 
Macri „dincolo de păienjenișul zvo
nurilor, de incertitudinile pe care 
le mai avem în privința lotului, tot 
cu pregătirea de acum se pleacă la 
drum. Și campionatul ce bate la ușă 
are etape în plus și, după cum a- 
bia am fost anunțați, peste cîteva 
zile va trebui să susținem un meci 
internațional oficial, în cadrul cam
pionatului feroviar..."

Paul SLĂyESCU

PREGĂTIRE LA BRASOV
f

LOTUL REPREZENTATIV ÎNTÎLNESTE STEAGUL ROȘU
? »

(Urmare din pag 1)

gescu. Marca, țarălungă £atacanți).
Vă reamintim că este ultima parti
dă de antrenament a lotului repre-

TRACTORUL BRAȘOV -

A.S.A. TG. MUREȘ 2-1 (1-1)
Un nirr.ir mare de spectatori au 

urmăr.x miercuri. pe stadionul 
..Tractorul- din localitate, un 
plăcut ta care tirg-mureșenii 
«er.ficat pentru prima oară in aceas
ta perioadă de pregătiri, potențialul. Gaz
dele. aflate Intr-un stadiu mai avansat 
cu antrenamentele, au reușit să cișt'ge 
cu scorul de Z—1 (1—1), prin golurile 
marcate de Selimisy (min. 44) și Staicu 
(min. fii). Pentru A.S.A. a înscris Mu- 
reșan (min. 12). care a executat excelent 
o lovitură liberă.

AS. Armata a jucat in următoarea 
alcătuire : Nagel — Szollosi, Unchiaș, 
Czako (Kiss), Hajnal — Orza, BOlonl — 
Caniaro, NagM (Koller), Mureșan, sul- 
tănpiu (Lucaci II).

meci 
și-au

zentativ înaintea plecării spre Fran
ța, pentru un turneu de trei jocuri.

Steagul roșu va începe jocul C’J 
următoarea probabilă formație : 
I’urcaru — Anghclini. Jenei, Oitea- 
nu, Ilirlab — Cadar, Ghergheli, Ma- 
teescu — Anghel. Șerbănoiu, Gyorfi. 
Rezerve : Zotincă, Naghi, 
Iambor. Pescaru, accidentat
putea fi utilizat in partida de as
tăzi.

Meciul va fi condus de arbitrul 
brașovean de prima categorie Con
stantin Ghiță.

Papuc, 
nu va

La Brașov se află, în aceste zile, 
lotul reprezentativ, precum și une
le dintre echipele noastre fruntașe. 
In cadrul pregătirilor, acestea au 
inclus, firesc, o serie de meciuri 
de verificare. Iată partidele care ur
mează să se desfășoare în zilele 
următoare :

VINERI 20 IULIE, stadionul Mu
nicipal, ora 17 : Lotul reprezentativ 
— Steagul roșu ; DUMINICĂ 22 
IULIE, stadionul Tractorul, ora 11 : 
Petrolul — Tractorul ; MARȚI 
24 IULIE, stadionul Tractorul, ora 
16,30 : Steaua — C.S.U. Brașov ; pe 
stadionul Municipal, ora 17 : Stea
gul roșu — A. S. Armata Tg. Mu
reș ; MIERCURI 25 IULIE, stadio
nul Tractorul, ora 16,30 : Sportul 
Studențesc — Tractorul ; JOI 26 
IULIE, stadionul Tractorul, ora 
16,30 : Steaua — C.S.U. Brașov ; 
DUMINICĂ 29 IULIE, stadionul 
Tractorul, ora 11 ; Steaua — Trac
torul.

JOC INTERNAȚIONAL LA NEGREȘTI (JUD. SATU MARE)
Echipa A. S. Oașul Negrești, (jud. 

Satu Mare), nou promovată în Divi
zia C, a susținut un meci amical in
ternațional in compania formației 
maghiare S. E. Karcag. Jocul a fost 
urmărit de peste 1 500 de spectatori 
și s-a încheiat cu un echitabil rezul-

tat de egalitate (2—2), după ce in 
min. 50 gazdele conduceau cu scorul 
de 2—0, prin golurile marcate de Sa
mur și Fanea. Pentru oaspeți a în
scris Olroș (2). A arbitrat Otto An- 
derco.

C. MIRCEA

SE EXPERIMENTEAZĂ NORAAELE
COMPLEXULUI „SPORT Șl SANATATE"

(Urmare din pag 1)

trecute în aer liber, pe stadioane.
Referitor Ia experimentul pro- 

priu-zis, s-a constatat că normele 
cuprinse în proiectul de regulament 
în capitolul grupei întîi sînt, în cea 
mai mare măsură, accesibile pen
tru toate categoriile de vîrstă 
subiecților testați (bărbați și 
mei), procentul acelora care 
au reușit rezultatele înscrise în 
mitele cerințelor fiind foarte scăzut. 
La acest capitol pot fi incluse pro
bele de viteză, atît Ia băieți cît 
și la fete, aici înregistrîndu-se cel 
mai mare procent de neîndeplinire 
a baremului de timp. Din cauza 
căldurii excesive (+35 grade), ne
concludente au fost încercările de 
la probele de alergare pe distanțe 
medii.

Totuși, de cele mai multe ori, 
au fost înregistrate rezultatele pre
conizate de proiectul regulamentu
lui și nu arareori chiar adevărate 
„performanțe”, cum ar fi, de pil
dă, la aruncarea mingii de oină 
(rezultate în jur de 65 m la cat. 
17=19 ani, 20x35 ani 0 26—30 ani,

ale 
fe- 
nu 
li-

băieți și la unele categorii de fete), 
sau la executarea exercițiului de 
rezistență generală in regim de 
viteză (din poziția stind în ghemuit, 
apoi aruncarea picioarelor înapoi, 
revenire în ghemuit și în poziția 
inițială), la care marea majoritate 
a fetelor și femeilor au reușit să 
se întreacă de la egal la egal cu 
bărbații ! Pe această linie, opinăm 
că, în eventualitatea unor date și 
rezultate similare (care să demon
streze ușurința trecerii haremurilor) 
și la nivelul celorlalte județe, nor
mele de la aceste ultime probe să 
fie îngreuiate. Iată, de altfel, și 
părerea vicepreședintelui clubului 
Voința. Gheorghe Uță, un vechi 
activist în domgniul sportului :

— In fond, misiunea noastră nu 
se poate reduce, doar, Ia mobili
zarea lucrătorilor din cooperația 
meșteșugărească pe stadion și să 
fie socotită încheiată atunci cind 
aceștia reușesc să treacă, fără mari 
eforturi, haremurile. Dacă, însă, 
exigențele vor fi mai mari, oame
nii, prinși in acest joc al autode- 
pășlrii, vor reveni pe stadion și vor 
încerca iă țftfrțftgl cifrele înscrise

în regulamentul complexului. în 
aceste condiții, cetățenii se vor an
trena in prealabil din proprie fni- 
(iativă astfel ca. in momentul tre
cerii oficiale a normelor să se poa
tă prezenta cit mai bine pregătiți.

Interlocutorul nostru a atins și 
un alt aspect care s-a făcut vădit 
cu prilejul vizitei noastre la sta
dionul Voința. Fiind vorba despre 
oameni care intrau pentru prima 
dată pe un sta-jion, în calitate de 
sportivi, cîțiva au manifestat re
zerve față de mișcare, mai ales la 
vîrsta lor, destul de înaintată. To
tuși, după o primă aruncare a min
gii de oină, de pildă, ei au cerut 
să repete de cîteva ori exercițiul 
pentru ca performanța realizată să 
fie cit mai mare ! Iată așadar, o 
concluzie care rămîne valabilă, in
diferent de rezultatele practice ale 
experimentului : principala proble
mă este mobilizarea cetățenilor (în 
special a celor mai vîrstnici), de
terminarea lor de a veni pe t e- 
nul de sport. După ce primul « n- 
tact cu sportul a fost efectuat, oe- 
lelalte lucruri mețg piuit ma: . 
vin ție la sine,.;'



*

ROMÂNIA-NOUA ZEELANDĂ ÎN „CUPA DAVIS
ECHIPA ROMÂNIEI

In cărți de vizită

ILIE NASTASE
Născut la Membru al 

Maestru emerit al sportului.
Cucerește primul titlu de campion 

al țării, în 1967 De atunci. în fie
care an, este clasat nr. 1 de cătrft federația' română de tenis. A de
butat în echipa națională pentru 
Cupa Davis în 1966 (după ce a fost 
membru al echipei de tineret pen
tru Cupa Galea. De trei ori, împre
ună cu I. Tiriac, în finalele com
petiției : Cleveland 1969, Charlotte 
1971, București 1972. Palmares gene
ral : 64—18. Cu 82 jocuri susținute, 
figurează pe locul 19, în statistica 
„longevității4* în Cupa Davis (pe 
primul loc : Pietrangeli — 164 jocuri).

Cîștigător al Marelui Premiu — 
FILT 1972 ; primul loc în ..Turneul 
campionilor" 1971—72, la Paris și Barcelona. Cîștigător al turneelor 

Rolland Garros (1973), Fortst 
(1972), Roma (1970 șl 1973), 
Carlo (1972 și 1973), Salisbury 
Wembley (1971), Madrid 

etc. Campion de dublu băr-

București — 19.VII.1946. clubului sportiv Steaua.

de la
Hills 
Monte 
(1970), (1972) 
bați la Roland Garros 1970 (cu I. 
Tiriac) și Wimbledon 1973 (cu J.

DE CE DORIM VICTORIA...
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

dublu mixt,
RO-

Connors) ; campion de 
la Wimbledon 1970 și 1972 (cu 
semary Casals).De trei ori consecutiv desemnat 
cel mai bun sportiv român (1969— 
70—71).

’Wn lume
„Dunlop" sau „Slazenger", ci de mișcările mereu multiplicate ale mi
cuței rachete românești „Pluto", care aleargă pe terenuri de zgură, 
pe terenuri de ciment, pe terenuri de asfalt și chiar pe terenurile cu 
iarba pîrjolită de soare.

în meciul care începe astăzi, dorința de victorie este mai nestăpt* 
nită ca oricînd, pentru că ea nu aparține doar publicului unei tri
bune cu spectatori mai mult sau mai puțin versați. Această dorință 

cu rachete „Pluto" 
autograful eternului 
căpitanul unei noi

de victorie s-a aprins în inimile tuturor copiilor 
și chiar ale celor înarmați doar cu fotografia și 
adolescent, Ilie Nâstase, devenit, din acest an, 
echipe...START IN SEMIFINALE

celor trei zile de joc și a celor cinci 
partide, opune pe Ovici lui Parun.

Și iată-ne, așadar, discutînd pe 
loc despre felul cum au căzut sor
ții, calcul ipotetic și cu totul gratuit, 
dar totdeauna pasionant. Tot Loc
kington ne încredințează primul 
pronostic : „Mi se pare că am tras 
lozul bun. Cel puțin, el ne dă posi
bilitatea unui avantaj

TOMA OVICI
SEMIFINALELE

Grupa A

Grupa B

ca

VIOREL MARCU CRISTEA CARALULIS

București :
Moscova :

partide preliminare, 
în Circuitul african 
pe V. Korotkov și

olandez 
Palmares general In 

2—1.
acesta, la prima sa partita turneul de la Roland

din start, pe

ION SÂNTEI

la 15.IV.1949. A
Steagul roșu 

din clubul Di-
de seniori pe 
în finală pe I.

tase va juca pe răcoare, menajin- 
du-se pentru dublul de a doua zi. 
E bine, așa !“

Optimismul vechiului Davis-cup- 
man ne cucerește pe toți. Involun
tar, ne reamintim că acum aproa
pe un deceniu și jumătate, tot în 
fața unei redutabile echipe a Noii 
Zeelande (cu Gerrard și Otway), 
prezentam o formație nouă și cîș- 
tigam... — 
noastră

Este, de altfel. singura 
întîlnire cu neo-zeelandezii

ATLETII AMERICANI ÎNVINGĂTORI FLORIN GHEORGHIU
ÎN AAECIUL CU ITALIA LA TURNEUL

Născut la Tg. Mureș — 31.V.1949 
Student în* anul II al Institutului’ de 
Educație Fizică șl Sport din Bucu
rești. Membru al clubului sportiv Progresul București.

S-a remarcat ca junior, fiind se
lecționat în reprezentativa Români
ei pentru Cupa G<Tlea 1967. “ 
tează în Cupa Davis, anul susținînd în cadrul întîlnirii 
chipa Iranului un meci în 
zi, contra lui T. Akbari, pe învinge în trei seturi. De la

Debu- 
trecut, 
cu e- 
ultima 
care-I . ____ ___ ___începutul anului, prezent în lotul repre

zentativ de seniori al țării. Selecționat ca titular pentru întîlnirea 
cu Olanda, la Scheveningen, obținînd 
un punct prețios în fața lui Nick 
Fleury (3—0), după ce cîștigase un 
set în fața campionului 
Tom Okker. ~ 
Cupa Davis :

Anul 
cipare _____
Garros se califică pe tabloul final, 
cîștigînd trei 
Două finale 
1972. învinge
P. Hutka în turneul de la Zinnowitz 1973 ; pierde la S, Volkov. In 
chipa României, cîștigătoare 
Balcaniadei 1972.

(zona europeană)
ROMÂNIA — NOUA ZEELANDă 

U.R.S.S. — FRANJA
Praga : CEHOSLOVACIA — R. F. GERMANIA
Torino : ITALIA — SPANIA

CUPEI DAVIS 73

Ciștigătoarea grupei A urmează sâ întîlneascâ pe campioana 
ricane (în finală: S.U.A. — Chile); ciștigătoarea grupei B va 
triva Australiei, campioana zoniei asiatice.
\\\\\\\\\\\\^^^^^

care vom lupta apoi ca să-1 păstrăm 
pină ia sfîrșit. In orice caz, ne aș
teptăm la o dispută de lungă dura
tă, posibil a fi rezolvată doar in ul
timul meci..." Iar, pentru a respec
ta tradiția, căpitanul echipei noas
tre, Tache Caralulis, nu pierde nici 
el ocazia de a sublinia avantajele 
tragerii : „Ovici joacă bine fi o 
șansă fructificată din start ne va 
da aripi. In plus, in prima zi, Năs-

zonei ame- 
juca impo

Bucureștiîn Cupa Davis ; 3—2, 
1959.

Ora 13,10. Ne întoarcem spre re
dacție. în fața hotelului Lldo, o 
,,Lancia" galbenă este înconjurată 
de lume. Trecătorii fac roată în ju
rul lui Ilie Năstase, îi string mîi- 
nile, îi solicită autografe. Urări de 
,.La mulți ani !“ pentru cel care, 
tocmai, a împlinit o vîrstă : 27.
Află de la noi ordinea jocurilor. 
„Perfectă!“ este verdictul lui Ilie 
— ce ar putea spune altceva un 
mare campion ? — și demarează în 
trombă spre Progresul. Pentru ulti
mul (sau penultimul...) antrenament.

Meteorologice : timpul se anunță 
frumos, posibil ca arșița să dimi
nueze pină la sfîrșitul săptămînii. 
Mqpiul bineînțeles, pasionant.

Originar din Sebeș Alba născut 
la 6.III.1948. A început activitatea in 
tenis la Cîmpia Turzii. Actualmente 
este membru al C.S.U. Construcții 
București. Profesor de educație fizică.

Campion național de juniori 1966— 
67. Campion de seniori al țării, în 
1969 (în absența jucătorilor califi
cați în finala Cupei Davis). Debu
tează în Cupa Galea 1967. în repre
zentativa națională de seniori în 
1969, la Balcaniada de la Istanbul. De mai multe ori în echipa națio
nală, campioană balcanică, ultima 
dată la ediția de la Sofia, în acest 
an. Selecționat în echipa pentru 
Cupa Davis. în 1969. N-a susținut jocuri oficiale în această competiție.

Anul acesta, în turneul de la Roland Garros. învinge pe chilianul 
P. Rodriguez ; pierde la mexicanul R. Chavez.

Selecționat 
deplasarea 

de la

pe
din

repre- 
Cupa 

Grecia. 
E. Ar- 

nou
pentru 

Charlotte

Născut la Brașov, 
început tenisul la 
Brașov. Face parte 
namo București.

Campion national 
anul 1972, învingînd
Santel (același la care pierduse fi
nala în 1969). Debutează în 
zentativa națională pentru 
Davis in 1970, în meciul cu 
cînd învinge în ultima zi 
giriou (3—0) 
în 1971, face
Challenge-roundul 
(S.U.A.).

De mal multe 
echipa națională ,___ ___
cîștigătoare a primului loc. acesta. în ediția de la Sofia, joacă 
în toate meciurile de dublu, nepier- zînd nici unul.

ori selecționat în 
pentru Balcaniadă.

Anul

Căpitanului tejucâto 
naționale a România:, 
1973 a Cupel Davis, 
vîrsta. Fiindcă n-o 1 mii și mii de ore petrecute 
fileului, in aerul pur al parcurilor, 
l-au călit brațul. i-au impregnat trupului o robustețe care nu se las! 
ușor biruită.

A jucat 12 meciuri de Cupa Davis, 
ceea ce pentru perioada lui de ac
tivitate ca performer. întretăiată d» 
anii războiului, Înseamnă foarte 
mult. A făcut un cuplu celebru cu 
Arnulf Schmidt, amindoi apropiln- 
du-se de victorie intr-un foarte dis
putat meci cu Anglia, la Harrogate 
în 1933. pierdut la limită (2—3).

A fost campion național de simplu 
in 1937 și 1932. cucerind și 15 titluri 
la dublu, ultima oară in 1939. cu 
Julieta Namian, la mixt.

iru

FRUMOASĂ VICTORIE INTERNAȚIONALĂ
A GIMNASTELOR ORADENCE

(prin telefon, de la 
nostru județean).

ROMA, 19 (Agerpres). — Desfă
șurat pe pista, de tartan ta Stadio
nului municipal t'din Torino, meciul 
atletic dintre selecționatele S.U.A. 
și Italiei s-a încheiat cu un net 
succes al oaspeților, învingători cu 
scorul general de • 227^-127 puncte 
(143—78 la masculin .și 84—49 la 
feminin). în ziuaja doug a întâlnirii, 
recordmanul < mondial W la 800 m, 
Fiasconaro, a fost iș învins■ de Kick 
Wohlhuter. în timp ce ■ tînăra atle
tă Mary Decker' (în vîr,stă de nu
mai 14 ani) a cîștigat surprinzător 
cursa de 800 m, întreeînd-o pe 
campioana italiană Paola Rigni.

Iată cîștigătorii probelor 'din ziua 
a doua: masculin : 200 m: Wil
liams (S.U.A.) 20,4 ; 800 m : 'Wohl
huter (S.U.A.) 1:45,3; 110 m gar
duri : Foster (S.U,A.) 13,5 ; 5 000 m: 
Geis (S.U.A.) 13:44,2 ; 3 000 "m ob
stacole : Brown (S.U.A.) 8:31,8 ; tri
plu salt: Tiff (S.U.A.) 16,56 m >; să
ritura cu prăjina: Cotton (S.U.A.) 
5,30 m ; aruncarea discului : Powell 
(S.U.A.) 63,30 m; aruncarea cioca
nului : Deautremont (S.U.A.) 66,14 
m ; 10 km marș : Vișini (Italia) 
44:15,2 ; ștafeta 4x400 m : S.U.A. 
3:04,9 ; feminin : 200 m : Thompson 
(S.U.A.) 23.3 ; 800 m:
(S.U.A.) 2:03,9 ; săritura în 
me: Simeoni (Italia) 1.80 
runearea discului : Scaglia

m garduri : Johnson 
ștafeta 4x400 m:

proaspătul recordman mon- ? 
reali».s 

— —------ ,;imp
ce la feminin, îrr aceeași probă, fosta 
recordmană a lumii, IJona J Gusen-1 
bauer (Austria), in revenire .de ..for-. 
mă, s-a .clasat «prima tou îl,89 .m.VAlteJ 
rezultate : masculin llQjhm ' garduri ij 
Foster (SUA) h3.67 ; 100 m ' plat iț
Williams (SUA) 10,4 ; țoo jm plat y 
Newhouse , (SUA) 45,62 ; 5 000 m [i 
Gaston Roelants (Belgia) '14:01,2 
3 000 m plat : Tomasjni (Italia)’7:58,0 ;ț 
săritura Jn lungime ; Lanier>(ȘU4) J 
7,95 m ; ’ săritura cu . prăjina TCCottOn î 
(SUA) 5,20 m ; aruncarea' discului i ■ 
Powell (SUA) 61*21 im : Aruncarea?- 
greutății; Feuerbach (SUA); 21,20 m ; j 
aruncarea suliței i Wolfermanp (RFG)' 
81, 53 m ; feminin 100 m ? garduri4* 
Patti .Johnson (SUA) 13,49 ț 'arunca
rea suliței 1 Eva Janko (Autria) 
53,76 tn.

Stones, . . .. . _ _ ,
dial la sărițu^a în înălțime,-ja ree 
zât *performemta'?41e 2,26 'Jn.Ștn Jti

INTERZONAL DE ȘAH
BIO DE JANEIRO, 19 (Agerpres). 

j~4n(IoralitateatiPetropolis (situată la 
*57 (kilometri flde -Rio de Janeiro) va 
ince«>ș.-țmîi|:e. cel de-al doilea turneu 
'interzonal de/șah, care va desemna 
(trei șahiști calificați pentru meciurile 
(turneului t'oandixiatilor la titlul mon- 
idial, "’ii deținut de Robert Fischer 
RȘ,U.A,)('ÎTusneuV.se va desfășura în 
fcala^Subului j^Șgtnopolitano" și va 
’frețuraf’18 icohcureiiți, printre care î 

.-țEfim Gheller, Paul 
Vladimir 

(toți din 
(Ungaria) 

(România), 
Bora Ivkoy ' Șl Liubomir Liubojevici 
(ambii ^diri 'Iugoslavia), Samuel Re- 
șhevski (S.U.A.), Costa Mecking (Bra
zilia), Oscar I’anno (Argentina). Ma
rele maestru David Bronstein l-a 
înlocuit pe fostul campion unional, 
Leonid Ștein, decedat recent.

&ala’;Mubuluj, .țițgtropoli’tano" 
’keunit-18 ;concurenți, 
iVasilig Sniîsloy-’.-;Ef>n.
Kerșș, ți Lev ’« Polugaevski, 
Savon, ’ David Bronstein 
U.R.S.S.), Lajos Portisch 
FLORIN GHEORGHIU

TURUL FRANȚEI SE APROPIE DE SFÎRȘIT
Cu trei etape înainte de final, Luis Ocana conduce detașat

50.00 m ; 100 
(S.U.A.) 13,2 ; 
S.U.A. 3:37,8.

Decker 
înălți- 

m ; a- 
(Italia)

★
internațional atleticîn concursul

de la Innsbruck, americanul Dwight

TROFEU ACORDAT
MAI BUN SCRIMER

Federația elvețiană

CELUI

AL LUMII
de scrimă 

a luat Inițiativa instituirii unui tro
feu care să fie decernat In fiecare an 
celui mai bun scrimer din lume, lu- 
îndu-se în considerație punctele ob
ținute la campionatele mondiale, la 
„Trofeul Spreafico" și „Turneul Mo- 
nal“. Pentru frumoasa comportare 
avută anul trecut, sabrerul francez 
Jacques Ladegaillerie a intrat în 
posesia acestui trofeu.

PREȘEDINTELE F. I. S. II. FELICITA
PI ORGANIZATORII

Luis Ocana, lider necontestat al Turului Franței, salutat de simpatizanți, 
, Telefoto i A. P. — Agerpres

ORADEA, 19 
corespondentul

în Sala Armatei din localitate s-a 
desfășurat primul concurs interna
țional de gimnastică din acest an, 
care a angajat echipa Școlii spor
tive din Oradea și formația din 
R. P. Ungară Kohasz Dunajvaros. 
Spectacolul oferit de gimnastele 
din cele două echipe a fost de bună 
valoare tehnică, grația și măiestria 
îmbinîndu-se armonios, 
mica și 
asigurat 
concurs, 
celentă, 
asigurat 
atît la individual compus cit 
echipe. De menționat că, pe 
rate, victoria a fost pe toată 
de partea sportivelor gazdă, 
briela Corodi, cea mai tună 
ponentă a echipei Școlii sportive 
din Oradea, de mai multe ori se
lecționată în formația de tineret 
a țării noastre, a cîștigat la indivi
dual compus. Rezultate tehnice.- să
rituri — Ecaterina Szabo 9,20. Ana 
Szabo 9,20, Gabriela Corodi 9,10 
(toate de la Șc. sp. Oradea), para
lele — Gabriela Corodi 9,55, Ecate
rina Szabo 9,50, Ana Szabo 9,40 ; 
bîrnă — Gabriela Corodi 9,55. Mar
git Toth (Kohasz) 9,50, Ana Szabo 
9,45 ; sol — Ecaterina Szabo 9,65, 
Gabriela Corodi 9,55, Ana Szabo

iar dina- 
dificultatea exercițiilor a 

un nivel ridicat acestui 
Manifested o formă ex- 
ginmastele orădence și-au 
un succes bine meritat, 

și pe 
apa- 
linia 
Ga- 

com- Iat-o pe ciștigătoarea 
concursului, Gabriela 
Corodi, evoluînd la 

bîrnă.

După cum se știe, la 15 august, 
ora 19, stadionul Central din Com
plexul sportiv moscovit „Lujniki" 
va găzdui festivitatea de deschidere 
a Universiadei, sărbătoarea stu
denților sportivi de pretutindeni, 
la care organizatorii așteaptă parti
ciparea a peste 4 000 de reprezen
tanți din întreaga lume.

Comitetul de organizare, găzduit 
de o elegantă clădire, situată ală
turi de celebra galerie Tretiakov 
din centrul capitalei sovietice, a în
registrat deia cererile de acreditare 
a peste 1 500 de ziariști din 50 de 
țări. De 
revistei 
World", 
Moscova 
tea startului oficial al competiției.

Președintele Federației Interna
ționale a Sportului Universitar 
(FISU). italianul Primo Nebiolo, a 
făcut recent o amănunțită vizită la 
Moscova, procedînd la turul baze
lor sportive ce vor găzdui întrece
rile — la 10 probe — ale Univer
siadei 1973. Președintele FISU s-a 
declarat foarte mulțumit de sta
diul pregătirilor, acordînd un în
tins interviu pe această 
redactor 
„Trud“.

„Dacă 
care >-a 
— a 5]

menționat că redactorul 
americane „Swimming 

și-au anunțai sosirea la 
cu două săptămîni înain-

UNIVERSIADEI 1973
zațiile sportive reunite în FISU, 
pentru uniunile academice din ță
rile în curs de dezvoltare".

în încheierea interviului, oaspe
tele italian a confirmat faptul că 
— pină la ora vizitei sale la Mos
cova — 65 de țări și 4 300 de spor
tivi și-au anunțat participarea la 
marea reuniune prietenească a 
sportului universitar.

„Vreau să-i felicit pe organiza
tori pentru strădaniile depuse — 
a completat Nebiolo. Dacă Univer
siada ar începe chiar miine, ea s-ar 
bucura, sînt convins, de excelnte 
condiții de organizare".

Turul ciclist al 
pie de sfîrșit. De 
cicliști (din 120 cîți au luat star
tul) rămași în cursă au ajuns la 
Brive, de unde mai au trei etape 
pînă la punctul „terminus", Paris. 
Așadar, Turul Franței a intrat in 
faza finală, în care, se pare, mai 
mult ca sigur, că învingătorul este 
deja cunoscut ; spaniolul Luis O- 
cana, de multe etape lider detașat.

Ieri, a avut loc una dintre cele 
mai
(241 km) cu un profil plat, cîști
gată ' ' ‘ ’
care
34:45. Cu același timp au fost cro
nometrați și următorii sosiți, Ber- 
land (Franța) și 'Mendez (Portuga
lia). într-un pluton fruntaș se afla 
și liderul Luis Ocana.

Franței se apro- 
ieri, cei 88 de

lungi etape : Bordeaux-Brive

de francezul Claude Toilet, 
a parcurs distanța în 6 h

al ziarului
tentă unui 

moscovit

nivelul pe 
universitar 
Primo Ne

spuse ei

9,45; individual compus — Gabrie
la Corodi 37,75 Ecaterina Szabo 
37,55. Ana Szabo 37,50, Margit Toth 
37,25 ; echipe — Școala sportivă 
Oradea 185,60, Kohasz Dunajvaros 
178,75.

TELEX
Ilie GHIȘA

TIRNEIL MASCULIN DE VOLE!
DE LA OLSZTYN

VARȘOVIA (prin telex). în loca
litatea poloneză Olsztyn a început 
turneul internațional masculin de 
volei la care participă și reprezen
tativa României. în prima partidă, 
voleibaliștii noștri au învins cu 3—1 
echipa Ungariei, în urma unei evo
luții foarte bune, apreciate ca ata
re atît de specialiști, cit și de presa 
poloneză care relevă pregătirea ju

cătorilor români. în cea de a doua 
zi, însă, băieții noștri au cedat în 
trei seturi întîlnirea cu echipa țării 
gazdă. O comportare mai bună a 
avut doar Petre Duduciuc. Alte re
zultate : Polonia— Italia 3—0, Un
garia — Italia 3—0 (în aceeași gru
pă), U.R.S.S. — Polonia (juniori) 
3—0. A.Z.S. Olsztyn — Polonia- (ju
niori) 3—0.

în clasamentul- general conduce 
spaniolul 
15:21. de 
15:22 de.
mare, se 
cucerirea
IV se află Zoetemelk la 24:48 de 
lideri.

Luis Ocana, urmat la 
francezul Thcvenet și la 
spaniolul Fuente. Prin ur
dă o mare luptă pentru 
locului secund. Pe locul

★
Cursa ciclistă internațională Li-’ 

monetto—Cuneo (205 km), a fost 
cîștigată anul acesta de italianul 
Valerio Lualdi, cronometrat pe dis
tanța de 205 km cu timpul de 
4h 55’ (medie orară 41,600 km). în 
același timp cu învingătorul a so
sit. .suedezul Gosta Petersson, iar 
pe locul trei, la 25 sec., s-a clasat 
Mauro Simonetti.

vorbim despre 
atins sportul

— a spus. între altele, 
biolo —, atunci putem 
Universiada de anul acesta va de
monstra, fără putință de tăgadă, 
progresul lui necontenit. Universia
da va fi, neîndoios, un stimulent 
pentru progresul general al spor
tului mondial, pentru toate organi-

MARELE PREMIU 
MOTOCICLIST 

AL R.D. GERMANE
Pe circuitul de la Hochenstein 

s-a disputat ..Marele premiu moto- 
ciclist al R.D. Germane". Cursa 
rezervată motocicletelor de 250 
cmc a revenit lui Bernd Tuegen- 
tahl (R.D.G.), care a realizat o 
medie orară de 160,76 km. Proba 
cilindratelor de 125 cmc s-a în
cheiat cu succesul compatriotului 
său Hartmut Bischoff (media o- 
rară 148,370 km), iar la clasa 50 
cmc a terminat învingător ceho- - 
slovacul Fendrich (media ..orară 
124,040 km). Cursele au fost ur
mărite de peste 50 000 de specta
tori.

GORSKI OPTIMISTUL DE MESERIE"

fragmente dintr-un in-

im

re- 
se- 
de 
cu

sint optimist de 
însă, nevoit să 

echipă 
prima

pe teren propriu

nevoit 
o 

puternică, deținînd

Personaj interesant în peisajul fot
balistic european, specialist creditat 
cu tot mai mult prestigiu după ciș- 
tigarea titlului olimpic și recenta 
victorie a elevilor săi în fața Angliei, 
Kazimierz Gorski, selecționerul 
prezentativei Poloniei, a avut un 
zon extrem de încărcat, munca 
la echipa națională împletindu-se 
obligațiile față de formația de primă 
ligă, LJCS. Lodz.

Ir. urmă 
intea meeit

citeva săptăminl, Ina- 
ăe la Charzow, Gorski 

public plecarea de la 
tentativei, deciarind că 
un nou contract cu fe- 
irșcvia. hotărî' fiind să 
ob’etnelor echinei de

va Poloniei continuă 
de a se califica per 
1974, fiindu-i necesar 
egal pe Wembley, I: 
In care va tranșa In ț

fruntarea de 
Țara Galilor.

Iată cîteva
terviu acordat nu demult de Kazi
mierz Gorski unui grup de ziariști 
englezi.

— Cine credeți că are cele mai 
mari sanse de a se califica în grupa 
noastră ?

— Ca antrenor, 
meserie™ Mă văd, 
recunosc că Anglia are 
foarte 
șansă.

— Ce 
privința

— Inair
grijă aveți Ia această oră in 
echipei dv. ?

e de tcaie, accidentarea 
lui Lubauki, pe care sperăm să-1 re
cuperăm pentru meciurile din toam
nă. Apoi, cred că echipa noastră na
țională nu are încă o linie de mijloc 
de nivel internațional.

— Se pare că omiteți din socotelile 
pe care le faceți garnitura Tării Ga
lilor.

— Poate că înainte de Cardiff am 
făcu: o asemenea greșeală, dar acum, 
după infringerea de acolo, nu pu
tem ignora un adversar atît de in-

e-

CINE VA FI URMAȘUL LUI BOBBY MOORE
Deși a ajuns Ia 107 selecționări în 

echipa Angliei, Bobby Moore se pare 
că este acum la sfîrșitul carierei 
sale fotbalistice- Recentul turneu 
întreprins de britanici pe continent 
a arătat că internaționalul englez a 
fost 
ieți 
deci 
din 
sînt

unul dintre cei mai slabi bă- 
ai lui Ramsey. Acum se pune 
problema înlocuirii lui Moore 

reprezentativa Arfgliei. Cine 
candidații ? Colin Todd, de la

TELEX • TELEX • TELEX
Două surprize au marcat turul doi al 
campionatelor internaționale de tenis ale Austriei, care se desfășoară la Kitzbue- 
hel : mexicanul Marcelo Lara l-a învins 
cu 6—4. 6—3 pe favoritul principal Roy Emerson (Australia), iar brazilianul Ed
son Mandarino l-a eliminat cu 6—2, 6—3 
pe Alex Mayer (S.U.A.), semifinalist la Wimbledon. Alte rezultate : Tiriac (Ro
mânia) — Koskowetz (Austria) 6—2. 6—1; 
Zednik (Cehoslovacia) — Volkov 
(U.R.S.) 6—1. 6—4 ; Ramirez (Mexic) — 
Cornejo (Chile) 5—7, 6—1, 6—1 : Korot
kov (U.R.S.S.) — Mulligan (Australia)
6—3, 1—6, 6—2 ; Or ntes (Spania) — Mot- 
tram (Anglia) 7—6. 7—5.
fi

Cunoscutul atlet englez Dave Bedford 
va încerca la 30 iulie, la Helsinki, să corecteze recordul mondial în proba de 
5 000 m plat. în aceeași cursă el îl va 
avea adversar prim pal pe dubiul campion olimpic, fini ;miezul Lasse Viren. 
Concursul de la Helsinki va reuni și alte 
celebrități ale atletismului mondial, în frunte cu americanii Feuerbach (greu
tate) și Stones (săritură în înălțime).

Turneul internațional feminin de bas
chet de la Ragusa a luat sfîrșit cu vic
toria selecționatei Italiei, 
în finală, cu scorul de 
formația Iugoslaviei. în locul trei, reprezentativa 
trecut cu scorul de 68—64

P. Chineze.R.

care a învins, 65—57 (32—39)
meciul pentru 
Ungariei a în-
(27—34) echipa

turul doi al turneului internațional 
_ tenis de la Hilversum, olandezul Tom 

Okker a cîștigat cu 6—4. 6—2 partida cu 
englezul Lloyd, 
învins cu 2—6, Pinto Bravo, iar francezul 
eliminat cu 6—0, 6—4 pe 
lia).
Pe stadionul Karaiskakis 
început meciul triunghiular de atletism 
dintre selecționatele masculine ale Angliei. Belgiei și Greciei. Iată princi
palele rezultate : 400 m garduri : Tziortzis 
(Grecia) 50.0, 3 000 m obstacole: Kondo- 
soros (Grecia) 8:29,8; 10 000 m : Roe- 
lants (Belgia) 29:23.4 : săritura în înăl
țime : Papadimitriu (Grecia) 2,15 m ;

Tn 
de

australianul Stone l-a 6—i, 6—4 pe chilianul 
N’Godrella l-a Case (Austra-

din Atena a

aruncarea discului : Tancred (Anglia)60,80 m; aruncarea suliței: Travis (An
glia) 78,30 m; ștafeta 4x100 m: An
glia 40,0. în clasament conduce .Anglia, 
cu 82 de puncte, urmată de Grecia — 
74 p și Belgia — 54 p.

m:

Cea de-a 9-a etapă a Turului ciclist al 
Poloniei, disputată pe ruta Miedzyrecz- 
Zielona Gora (178 km), a fost ciștigată 
de francezul Jean Louis Danguillaume, 
in 4h 19. Tricoul galben continuă' să fie 
purtat de Lysz (Polonia), urmat de szur- 
kovski (Polonia) — la 1:54 Gorschorek 
(R.D.G.) — la 3:17, Fraccaro ~ ’’ 
la 4:03.

(Italia)

Brookline, 
elimine în

In turneul de tenis de Ia 
Jimmy Connors a reușit să-1 _ 
două seturi : 6—3, 6—3, pe favoritul nr. 1 
Stan Smith. Smith face parte din echipa S.U.A. care va întîlni în cursul lunii 
august echipa Chile in finala zonei ame
ricane a „Cupei Davis”. în alt meci, chilianul Jaime Fillol l-a întîlnit pe Ray 
Moore (R.S.A.). A cîștigat cu 2—6, 7—6, 
7—5 Ray Moore.

Derby County și Allan Hudson, de 
la Chelsea. Ambii sînt tineri : 22 de 
ani ! In special Todd este conside
rat cel mai bun fundaș central al 
campionatului englez, urmat de 
Hudson. întrebat de ce nu au fost 
selecționați în turneul european, 
Ramsey a răspuns : „M-am gindit 
la ei de mai mult timp, dar n-au 
fost de acord să răspundă invitației 
mele, Todd a declarat că este obo
sit, iar Hudson a fost ocupat cu niș
te treburi familiale..."

„în orice caz — a spus în conti
nuare Ramsey — pentru viitoarele 
meciuri din preliminarii, și în cazul 
calificării ei vor face parte cu si
guranță din lot, și chiar din echi
pă".

comod. Totuși, jocul bun contra _ 
chipei lui Ramsey, ambiția și omo
genitatea băieților mei mă determină 
sâ cred că vom ști să exploatăm a- 
vantajul terenului propriu,. califica- 
rea urmind să se decidă pe Wembley.

— Ce finală prevedeți pentru Welt- 
meisterschaft ?

— Brazilia — Iugoslavia. Cu o con
diție ! să joace Geaici, care e mai 
mult accidentat în vremea din urmă.

ZI NEAGRA 
PENTRU DINO ZOFF 
în campionatul Italiei, portarul 

echipei Juventus, Dino Zoff, deține 
recordul în ce privește inviolabilita
tea porții. Și totuși, în finala Cupei, 
în meciul cu Milan. Zoff a primit 
6 goluri, toate în urma unor lovituri 
de la 11 metri. ,,A fost ziua cea mai 
neagră din carieră — a declarat 
Dino Zoff. Dar mă consolez cu cre
dința că penalty-ul este imparabil, 
dacă este bine executat. Or, în acea 
duminică, toate loviturile de la 11 m 
au fost trase impecabil. “

O PROPUNERE
Ziarul ,,Magyar Hirlap" din Bu

dapesta publică o interesantă pro
punere a vicepreședintelui U.E.F.A., 
Sondor Bares, cu privire la viitoa
rele ediții ale campionatului mon
dial de fotbal.

Răspunzînd unor întrebări, Son
dor Bares afirmă că organizarea 
unui campionat mondial de fotbal 
implică multe probleme dificile, în- 
cepînd cu capacitatea unor stadi
oane și terminînd cu cazarea echi
pelor participante și a turiștilor.

INTERESANTA
Cunoscuta personalitate din fotba
lul maghiar propune organizarea 
turneului final al C. M. în 1390 în 
patru țări, și anume : Ungaria, Ce
hoslovacia, Austria și Iugoslavia. 
Prin tragere la sorți se va putea 
fixa orașul care să găzduiască fi
nala : Budapesta, Zagreb, Belgrad, 
Viena sau Bratislava — care dis
pun de stadioane de mare capaci
tate.

Evident, este Vorba doar de 0 
propunere.
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