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Campionatele de atletism s-au încheiat aseară, pe stadionul Republicii
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MARIANA CONDOVICI SI T. PtTRESCU 
-TRIPLE VICTORB 

III AIIIICARIII III SPRINT
• Trei săritoare in înălțime au realizat L82 m: Virginia loan, Erika 

Teodoresru și Cornelia Popescu • Viorel Suciu, la prima sa victorie la

I N FRUMOS Șl MERITAT SUCCES AL ECHIPEI ROMÂNIEI ÎN MECIUL DE „CUPA DAVIS“
400 mg, a obținut 50,9 s • Juniorul Gh. Ghipu a dominat semifondu!

4-1, SCOR NET CO NOUA ZEELANDĂ, SATISFACȚIE SI SPERANȚE PENTRU VIITOR!
7 9 7 9

• Ilie Nâstase, neînvins in trei zile, ciftigă fi in fafa 

lui Fairlie • Punctul de onoare al oaspeților 

a fost inserts de Parun

Am trăit cu toții, cei ce iubim sportul și pe sportivii noștri, fie la televizor 
(cei mai muiți), pe Centralul de la Progresul, mai puțini (aproape 2 000), trei 
Zile pasiononte pentru tenisul românesc, de la care dorim noi stele pe firma
mentul mondial al unui sport devenit de o circulație ce tinde să egaleze 
fotbalul.

Poate că dorința noastră a fost mai intii de a constata dacă, pe lingă 
Ilie Năstase, și in lipsa lui Ion Tiriac, există resurse pentru ca echipa Româ
niei să mai urce pe treptele inalte ale „Cupei Davis", lată că există, in pofida 
unor manifestări sceptice. Acești doi băieți temerari, Toma Ovici și Ion Sântei, 
merită să fie îmbrățișați pentru cutezanța și eforturile lor, pentru modul cum 
l-au secondat pe Ilie Năstase, acest mare jucător, cel puțin o clasă in plus 
peste ceea ce avem noi, dar și pe deasupra adversarilor, acești doi neo
zeelandezi temuți, Fairlie și Parun.

Această victorie netă, 4—1 cu Noua Zeelandă, se datorește în primul rind 
faptului că Ilie Năstase a avut in acest meci de „Cupa Davis" forma necesară 
și ambiția pentru a fi aidoma cu Ilie Năstase din marile turnee internaționale 
ciștigate de el. lată de ce il apreciem și il felicităm pentru această dăruire 
pe care dorim s-o repete de cite ori va fi nevoie în „Cupa Davis" și in mari 
competiții internaționale, ciș echipa României.

A fost foarte cald in cele trei zile petrecute la „Progresul", dar satisfacția 
a fost mare, parcă ne-a răcorit, pentru că pe lingă victorie, avem și mulțu
mirea împlinirii unei noi echipe de tenis, speranțe pentru viitor.
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VARIANTA CURAJULUI
La capăt 

dei Pa
aseară, cind ultimele mingi ale porțiLa capătul a trei zile de foc, aseară, cind ultimele mingi ale parti

dei Parun — Ovici iși schimbaseră culoarea, in lumina amurgului, 
o boare de vînt a făcut să fluture steagurile acestui frumos meci 

de „Cupa Davis* care a fost România — Noua Zeelandă.
La ora bilanțului, gindurile sint limpezi. Am sperat să ciștigăm 

acest meci cu 3—2. Ne-am temut de un posibil 2—3, pentru a 
prin a înscrie in cartea cea groasă a „Cupei Davis* un 4—1 
drept de apel.

Ce reprezintă, în fond, acest meci pentru tenisul nostru ?
Mai mult decit victoria și, mai ales, perspectiva unui nou 

transoceanic, spre faza de onoare a Solatierei de argint, această 
torie osupra Noii Zeelande marchează trecerea tenisului nostru de la 
echilibrul static la cel dinamic. Echipa Jiriac — Năstase părea să se 
fi constituit intr-o efigie greu de imitat. Strălucita ei perioadă părea 
să anunțe un gol imens, care ar fi putut să readucă tenisul nostru 
intr-o adevărată penumbră, așa cum se intîmplă astăzi cu tenisul din 
patria lui Asboth, Marcel Bernard, Skonecki și chiar Franulovici. Din 
fericire, „bătălia in marș* lasă impresia că elimină acumulările nece
sare, pentru simplul fapt că ele s-au realizat în liniște, fără să se 
lase copleșite de luminile orbitoare ale celor trei finale cu Salatiera 
pe masă.

E adevărat, ieri, Toma Ovici a pierdut oarecum... detașat meciul 
său cu Onny Parun, , ,1 J*
logică. Dacă Toma Ovici a făcut, în prima zi, dovada resurselor sale 
morale, 
doxal — tocmai 
dut, ne-a oferit 
cel pe care ni-I 
a arătat că va 
toriu in această 
de clasă internațională, care ar putea fi consolidate, la nivel inter
național, cu condiția unui efort prelungit către automatizarea necesară 
unui jucător cu un asemenea profil.

Cineva a spus foarte bine : „II dealing pe jucătorul tinâr care ar 
încerca să-l imite pe Năstase, deoarece inimitabilul nu poate fi imitat*. 
Să sperăm, că Toma Ovici va ști să-și șlefuiască mișcările și ungi urile 
pornind de la calitățile sale fundamentele, care au un reper incontes
tabil : reverul rapid și sigur.

După acest meci cu Noua Zeelandă, deși Ijbitorii te- su ui aa cudă 
în Toma Ovici o soluție bine găsită pentru simplu, iar in Ionel Sântei 
— un veritabil Puk in slujba lui Oberon, îdeea centra c este aceea că 
echilibrul dinamic, stîrnit de intervenția autoritară a acesto- două nume 
realmente noi, va continua prin atacurile altor forțe tinere, ccpab e 
și ele de surprize.

Ieri, Toma Ovici ne ruga, 
care au avut încredere in el. 
in primul rind pe antrenorul 
nu fi șovăit in cel mai greu 
reconstituirii unei echipe care

ei și-a

sfirși 
fără

zbor 
vic-

dor scepticismul nu mi s-ar părea o atitudine

demonstrat posibilitățile — oricit ar părea de para- 
in acest meci al infringerii. Meciul cu Parun, deși pier- 
un Ovici înzestrat cu un registru mult mai amplu decit 
oferise in partida cu Fairlie. Aseară, deși învins, Ovici 
putea servi foarte bine, cu condiția unui efort obliaa- 
direcție. Aseară, Toma Ovici a avut, sporadic, execuții

după infringere, să multur- m tuturor celor 
Acest gest de recunoștință il viza, poate. 
Tache Carolulis, care ere meritul de c 
moment al tenisului n

să reziste ur.or amintiri ce neșters.
Marele meci ol echipei născute din „vâria-ta curcju j * c 

Un prim examen, din această nesfirșită serie de examene, cc 
însăși rațiunea sportului, se apropie cu pași repezi Și va fi 
mai bine dacă liderul noii comisii de examinare va fi însuși A 
treveli, finalistul de la Wimbledon...

esc.

inuă.
este

Me

lean CHIRILA

SUCCES CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR NOȘTRI 
LA CAMPIONATELE MONDIALE DE LA TAMPERE!

cunoscuții ca.1. 
performeri Ivan 
zaichim. Serchei 
Uov, Ghe«rghe 
iov. Gheorghe 
nov. Vicol 
«canoe), 
nic.

Cuprian Macarencu, unul dintre caiaciștii noș
tri de frunte, ce aspiră la o medalie la cam

pionatele mondiale

Pat- 
Cova- 
Dani- 

Simio-
CaUbiciov 

AUiusie Sciot- 
Vasilc Simiomxo. 

Mihai Zafin. Co«rl Coț-
niță (caiac — bă.ețl. 
Viorica Dumitru. Maria 
Nichiforov (caiac — 
fete). Lotul este însoțit 
de antrenorii Octav 
Mercureanu. Maria 5a- 
vasart. Aurel Vernescu 
și de medicul Ion Artă- 
nescu. precum și de alti 
cîțiva specialiști români 
— Jean Zamfir. Cornel 
Bârsânescu. Nicolae Na- 
vasart și Otto Tomiue. 
care se numără prin
tre oficialii campionate
lor mondiale de la 
Tampere.

înaintea plecării, lo
tul național de caiac- 
canoe a fost vizi
tat, la baza nauti
că de la Vidraru. 
de general lt. Marin 
Dragnea, prim-vicepre- 
ședinte al C.N.E.F.S.

Cu acest prilej, prim-vicepreședin- 
tele Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport s-a interesat 
îndeaproape de rezultatele etapelor 
de pregătire, a subliniat importanța 
deosebită a obținerii unor rezul
tate de prestigiu la campionatele 
mondiale de la Tampere (Finlanda) 
și a urat succes deplin caiaciștilor 
și canoiștilor noștri fruntași, care 
se află aci'm în fața unei noi și 
hQțărîtoai'e proba a iscusinței lor.

Azi dimineață, echipa de caiac-ca- 
noe a României a plecat — pe calea 
aerului — spre Tampere, orașul gazdă 
al ediției din acest an a campiona
telor mondiale. Lotul cuprinde nu
meroși sportivi consacrați, cei mai 
mulți dintre aceștia fiind laureați 
ai Jocurilor Olimpice, ai campio
natelor lumii și ale Europei, precum 
și o serie de tineri, unii debutanți 
în competiții de asemenea am- 
p.We, ---** ‘ -

Cei trei jucători ai echipei Romă 
dreapta) : Cristea Caralulis, Ilie NăULTIMELE

NÂSTASE — FAIRLÎE
4—6, 6—0, 6—3, 6—0

Ziua a treia. Din nou întîlnire 
dîrză în fața fileului. De data a- 
ceasta nu pentru miza victoriei în

iei, care au adus victoria, împreună 
lase, Temi Ovici și Ion SânteiPARTIDE ALE

meci, care era consfințită prin cele 
3 puncte cucerite de echipa Româ
niei în ajun, ci pentru prestigiul 
personal al celor doi jucători puși 
față în față. Ca și pentru 20 de 
puncte în clasamentul Marelui

cu căpitanul lor (de la stingă la
Fotografii de Theo MACARSCHIÎNTÎLNIRII
Premiu-F.I.L.T.. care ain acest an 
acordă bonificații importante ju-

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

0 MARE ȘTAFETĂ SPORTIVĂ

PE STRĂZILE CAPITALEI
• Numeroase competiții de masa vor marca istoricul eveniment
cin

3D* 
bă tos re 
tul Capi 
gust, o 
u străbate un 
evocă iupieie 
29 de ani.

stea Zilei 
ifascisee 
a pop 
ta lei 
mare

•ecțifci națio- 
armaie. marea săr- 

orului nostru, tinere- 
organizeazâ, 

ștafetă
1 traseu

eroice

la 5 au- 
sportivă care 

prin locuri ce 
purtate acum

schimburi, 
ie îa podul 

fata șoselei Nordului, 
ai eroismului citași- 
al gărzilor patriotice 
cu trupele hitlerisîe. 

sesajuloi adresat Co— 
nutetulu: Central a! Partidului Co- 
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU, vor schimba ștafeta 
in Piața Scimeii. la Arcul de Triumf. 
Piața Victoriei, Piața Rosetti. Piața 
tancului, Cisa memorială a partidu
lui din strada \a«ra Luminoasă, a- 
Mnd punctul terminus pe stadionul 
-23 August"*, unde va a'ea loc so
sirea in jurul orei 20. Echipele vor 
fi alcătuite (Fn grupuri de cite 10 
alergători atleți și 5 cicliști, forma
le di^ sportivi fruntași ai Caoitalei, 
—.e-muri aî cluburilor și marilor aso-

sta 
Bă

itîmăra

Se prevede, totodată, intensifica
rea acțiunilor de agrement, de atra
gere a cetățenilor orașului în practi- 
area >i=tematică a exercițiilor fi

zice. Intre 3 și 19 august sînt pro
gramate șase mari crosuri (la care 
-e estimează participarea a aproape 
1U 000 de tineri și tinere), 
minici cultural-sportive, 
turistice, și cicloturistice, 
unor noi centre de inițiere 
tabere de vară pentru școlari, des
fășurarea întrecerilor din cadrul 
„Cupei tineretului de la sate" 
28—29 iulie, pe stadionul Olimpia), 
a unor concursuri tradiționale, 

. Cupa Diana", „Cupa campionilor a- 
~<i< "atiilor sportive", „Cupa inter- 
străzi” la fotbal, „Cupa București" 
s.a., adresate maselor largi de iu
bitori ai sportului.

In atenția organelor și organiza- 
țiîlor sportive ale Capitalei se află 
rermanent sarcinile noi trasate de 
Hotârirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973. 
privind dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului. Intîmpina- 
rea zilei de 23 August constituie un 
fericit prilej de a materializa multe 
din obiectivele prevăzute în docu
mentul de partid.

șapte (In
activități 

înființarea 
și a unor

(•■URLU șirul rc/ultdidor

<c idttrc 14 pdrdȘ'dthffl

LA BUCUREȘTI 
ȘI BRAȘOV,

ALTE PATRU
RECORDURI

REPUBLICANE
n îeztativeior

parașutism Ionel Ior
dane seu a stabilit un nou rerord ra
ționai in proba de salt individual de 
zi de la 2 000 m ca deschidere 1 me
ci ie :â și aterizare la punctul fix, rea- 
lizînd o medie de 1,44 m.

Pe aerodromul București Clinceni, 
parașutiștii parucipar.ți la întrecerile 
fazei inter județene a campionattilj; 
național au corectat trei recorduri 
naționale. In proba de sa'.t indivi
dual de zi de ia 1000 m cu deschi
dere imediată și aterizare ia punct 
fix Florica Uță a obținut o medie 
de 0,76 m (v. r. 1,31 m). in proba de 
salt individual de zi de la 150-J m 
cu deschidere imediată și aterizare 

Emil Dumitrașcu cu 
al țării 

x-. .. -,.J ....__ — _____ ____salt de
zi în grup de trei de Ia 1 000 m cu 
deschidere imediaiă și aterizare Ia 
punct fix. Valentin Dobriiă. Ilie Bîz- 
gâ si Dragan Gogan au rea izaț o 
msd*e de 0,10 m țv. r. 0,22 m).

La Bras
> record e

r.

la punct fix
0.29 m. este noul recordman 
(v. r. 0,70 m) iar in proba de

Stadionul Republicii a găzduit a- 
seară ultimele probe ale finalelor 
campionatelor republicane de atle
tism. La capătul a două zile de în
treceri îi cunoaștem pe cei mai buni 
și din noianul întâmplărilor, din 
zecile și zecile de cifre înscrise pe 
foile de concurs, din nenumăratele 
dispute ne este greu să selectăm în 
fugă faptele cele mai semnificative. 
Vom nota, totuși, că Mariana Con- 
dovici și-a îmbogățit palmaresul cu 
al treilea titlu (cucerit la 200 m), 
fiind alături de Toma Petrescu (100 
m, 200 m și 4x100 m) corecordmană

la victorii a acestor campionate. 
Cele 6 recorduri naționale corectate 
sau egalate, bătălia fără precedent 
pentru un loc pe podium șî o ac
centuată creștere generală a nivelu
lui valoric la o seamă, de probe 
se înscriu printre reușitele compe
tiției.

Dar, așa cum spuneam, mate
rialul faptic al campionatelor națio
nale este infinit mai bogat și cerem 
cititorilor permisiunea de a-1 co
menta în numerele viitoare ale zia
rului.

LA LUMINA REFLECTOARELOR
Sîmbătă seara tîrziu, cînd tipo

grafia ne dăclnse „ultimul avertis
ment", pe stadionul Republicii con
tinuau — la lumina reflectoarelor 
— întrecerile pentru titlurile de 
campioni la atletism. Regretam, 

firește, că nu puteam insera în co
loanele ziarului aspecte din pasio
nantele dispute, dar — așa cum 
promiteam — aveam să revenim. 
O facem acum, cu aceeași plăcere.

La triplusalt, în lipsa „marelui 
cangur" (Carol Corbu) s-a declan
șat un veritabil război al nervilor 
între Șerban Ciochină — omul nr. 
1 al actualului sezon — și Vasile 
Dumitrescu, cel care de-o viată vi
sează tricoul de campion. Cel care 
nu rezistă acestei lupte psihologice, 
mai grea, mai perfidă decît cea 
veritabilă de pe pistă, este Șerban 
Ciochină. în schimb, Vasile Dumi
trescu pare renăscut din propria-i 
cenușă. Conduce de la prima încer
care si parcă toată lumea este a 
lui. Pare bărbat,, viteaz chiar. Pînă 
la ultima încercare a lui Chiochi- 
nă... Lîngă arbitrul probei, Dumi
trescu privește atent la ruletă .. și 
cînd vede că n-a fost întrecut scoa
te un țioăt „â la Fred" si ridică 
mîinile spre cerul de cerneală. Apoi 
ochii i se umezesc, plînge de bucu
rie. nu mai are putere să realizeze 
ultima săritură. Ne spune printre

lacrimi : „Aștept de 10 ani această 
clipă, o doresc din toate fibrele 
ființei mele, am făcut totul — une
ori imposibilul — pentru împlini
rea ei. Acum sint atît de fericit 
incit aș fi în stare să fac de 100 
de ori ocolul stadionului..." Și, 
într-adevăr. Goe pornește înțr-o 
alergare nebună.

La 10 000 m lucrurile erau aproa
pe clare. Cu 300 m înainte de fi
niș, Nicolae Mustață și Ilie Floroitt 
conduceau cu avans plutonul con- 
curenților. Cota pariurilor pentru 
Mustață ar fi fost de 20 la 1. Și. 
totuși, lovitură de teatru, tînărul 
Floroiu sprintează puternic. Mus
tață rezistă 20. 30. 50 de metri ș!. 
apoi, cedează. Inima lui tînăra 
era (sînt sigur), acolo, lîngă Ilie. 
sau poate chiar înaintea lui. dar 
picioarele — care făcuseră, în aler
gări oficiale și la antrenamente, de 
atîtea ori, înconjurul pămîntului — 
nu se mai supuneau comenzilor. 
Bătrînele lui picioare...

Clubul atletic universitar, atît de 
criticat ani la rînd. a ieșit, se pare, 
din lunga sa letargie. Sîmbătă cel 
puțin a făcut furori. La ștafete a 
fost de-a dreptul impresionant. 
Poate că această „ștafetă a perfor
manțelor" va fi continuată. Le-o 
dorim studenților.

DIALOG CU O FOSTA CAMPIOANA: 
FLORICA OȚEL-SAFTA

Fosta glorie a atletismului româ
nesc, Florica Oțel-Safta nu s-a 
despărțit definitiv de stadion. Chiar 
dacă anii nu-i permit să se mai 
prezinte la startul curselor de 800 
m (1964 a fost ultimul an în care 
a mai cucerit titlul de campioană a 
României și o victorie La Balcania
dă), Ica este mereu alături de spor
tivi în calitate de oficială. Ieri am 
rugat-o. să ne mărturisească cîteva 
impresii despre întrecerile femini

ne Ia care am asistat împreună 
timp de două zile. Prof. Florica 
Oțel-Safta s-a îmbujorat, evident

(Continuare in pag. a 4-a)

Comentarii realizate de :
Romeo V1LARA

Hristache NAUM
Paul SLÂVESCU

Fotografii de Dragoș NEAGU

Toma Petrescu a obținut un nou succes, de data aceasta la 200 m, apropiindu-se la 0,1 s de recordul țării

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE LUPTE GREC O- ROMANE

SIAAION POPESCU LA AL 10-LEA TITLU
Duminică dimineața. în Sala 

sporturilor din Pitești, s-au consu
mat ultimele partide din cadrul

campionatelor republicane de lupte 
greco-romane ale seniorilor. Cum în 
această ultimă zi a întrecerilor au

rămas în concurs cei mai valoroși 
luptători la fiecare categorie de 
greutate, întîlnirile dintre ei urmînd 
să decidă campionii republicani, 
am fost martorii unor meciuri ex
trem de disputate. în care comba
tanții au făcut apel la toate cu
noștințele lor tehnice și. uneori, la 
ultimele resurse de energie.

La categoria cea mai mică, ex- 
constănțeanul Constantin Alexan-

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. a 3-a)

PRIMII TREI CLASAȚI

ieri dimineață, la 
efectua un turneu 
împreună cu antr 
au făcut 
Sameș, 
Mărci i. 
in ziua 
minute

aeroportul Otopeni, s-a li 
e 3 jocuri in Franța : la 25 

cu antrenorii Valentin Stănescu fi 
eplasarea următorii jucători: Haidu.

Dumitru, Nunweiller. Anca. Dobrin. 
Conducătorul delegației este tor. Florea Tănă~e<< u. 
de 2 august. In fotografie, un grup dș „tijcclbri 
înaintea imtaAâ iț in avis ;,

•i avionul de Paris Iotul nostru reprezenta, 
Nancy, la 28 iulie cu Lens, la

v care ua
1 august cu Nice. 

'icul Dumitru Tom eseu și masorul I. Parcea 
mu. Anb-r.escu, Dinu. Deleanu. Tărăsescu. 
Mnbmvscbi. Dudu Georgescu, Ța a-' e»‘ 

ța-' 
tev: 

foto; S. LJAKCSY

CATEGORIA 48 KGt.l. CONS
TANTIN alexandru ---------
2. M.
3. E. 
șov) ; 
NICU

' rești),
31- . — . . - .
CATEGORIA 57 KG : 
BOȚLLA (Steaua).
(Metalul București). 3. M. Dumitru 
(Dunărea Galati) : CATEGO
RIA 62 KG : 1. ION PAUN (Di
namo București), 2. C. Ionescu 
(Dinamo București). 3. V. Gher
ghina (C. S. Pitești) ; CATEGO
RIA 68 KG : 1. SIMION POPESCU 
(Steaua). 2. Gh. Gheorghe (Me
talul București), 3. Francisc Sza
bo (Sari Mare) : CATEGORIA
74 KG *. 1. NICOLAE MIHAI (Vul
turii Lugoj), 2. V. Prențiu (Ba
cău), 3. Gh. Ciobotaru (Dinamo 
București) ; CATEGORIA 82 KG: 
1. ION ENACHE (Dinamo), 2. P. 
Stro? (Rapid Buc.). 3. T. Ignă- 
tescu (Rapid) ; CATEGORIA 90 
KG : 1. STAICU OLTEANU (Pro- 

Buc.). 2. V. Fodorpataki
1 Dinamo Buc.), 3. A. Hampu 
(Steagul roșu Brasov) ; CATEGO
RIA 100 KG : 1. NICOLAE MAP- 
TINESCU (Dinamo Buc.). 2. A 
Sablovski (A.S.A. Bacău), 3. A. 
Fruilnă (C. S. Pitești) ; 
GOR1A ’00 KG ; 1. 
DOLI^SCHI (Dinamo 
V. Mandea (Dinam o 
C O" (C.v >1
și-A. 8rh (C.t

_ (Steaua), 
Secoșan (Farul Constanța), 
Antal (Steagul roșu Bra- 
CATEGORIA 32 KG : 
GINGA (Dinamo Bucu- 

___ 2. Gh. Bereeanu (Steaua), 
I. Gyongyosi (Crișul Oradea): _________ — ---- j MIHAI

2. Șt. Badea

c. i
3. V.

2.
3.

CATE- 
VICTOF 

Buc.). 2 
Buc.). 
Tim'isoar''

Reșița'..
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ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
SERBARE POPAS LA BOTUȘ • • •

CIMPENEASCĂ

LA ROMAN

constructoru-

Peste 4 000 de iubitori ai spor
tului au participat duminică la Q 
frumoasă serbare cîmpenească or
ganizată la ștrandul Tineretului din 
Roman, manifestare prilejuită de 
sărbătorirea „Zilei
lui”. Cei prezenți au asistat la de
monstrații de volei, tenis de cîmp, 
handbal, minifotbal, înot, precum 
și la o serie de jocuri distractive. 
A urmat, apoi, un program prezen
tat de formațiile artistice ale o- 
rașului, care a cuprins reușite e- 
voluții de muzică ușoară și popu
lară, precum și un concert d'e fan
fară, susținut de o formație diri
jată de Ion Guțu.

George M. GROAPA coresp.

Activitatea 
satului Botuș 
va) cunoaște, 
o vizibilă dezvoltare.* 
sportivă de masă 
ză. într-adevăr, tot 
în viața satului, eăpătînd contu
ruri tradiționale, centrul activității 
constituindu-1 Școala generală din 
Botuș. Cele 13 cadre didactice ti
nere, dintre care remarcăm pe în
vățătorul Ion Gabor, președintele 
asociației sportive din Botuș, și 
profesorii Rodica Toluș și Valen
tin Staț desfășoară o susținută ac
tivitate sportivă de masă, îndru- 
mîndu-i pe cei 133 de elevi și alți 
fii de „țapinari11, către competiții 
de diferite genuri — locale și ju
dețene. De multe ori aceștia s-au 
situat printre cîștigătorii titluri
lor de campioni ai județului Su
ceava. Dintre ramurile sportive 
practicate pe aceste meleaguri se 
evidențiază atletismul, fotbalul, 
handbalul, schiul, șahul, tenisul de 
masă, judo-ul, voleiul, 
turismul.

De unde pînă acum 
sportul era inexistent

cultural-sportivă a 
(județul Sucea -

în permanență, 
Mișcarea 

se integrea- 
mai mult

practicarea lui ne este ilus- 
într-o bună măsură, prin 

sin

săniușul și

cîțiva ani, 
în Botuș,

acum 
trată, 
terenurile special amenajate, sin
gulare sau sub formă de complexe
— cit și prin rezultatele obținute 
de fiii satului. Nume ca Albumița 
Bîrgovan, Uța Safta, Viorica Ur- 
sescu, Laurențiu Moraru, Petre 
Rotaru, Viorel Ursescu sînt cunos
cute în competițiile județene ale 
„Cutezătorilor” și „cravatelor ro
șii”, Filan Lucău este campion ju
dețean la tenis de masă ; Constan
tin Țăran deține titlul de campion 
județean la șah. Mulți alții, par
ticipanți la diferite întreceri, vi
sează, la rîndul lor, să cucerească 
locuri fruntașe.

Din cadrul sporturilor de iarnă
— săniuța și schiul — remarcăm 
pe Mihai Fîsc la slalom și cobo- 
lîre și Albumița Bîrgovan la să- 
niuș, ca rezultate promițătoare în 
cadrul centrelor de schi și săniuțe 
care ființează aici. S-ar putea 
scrie, desigur, mult mai mult des
pre activitatea sportivă de masă 
din acest sat, în care posibilitatea 
de organizare a unor întreceri 
sportive se face continuu simțită.

G. OCTAVIAN, coresp.

FRUNTAȘI IN MUNCĂ Șl SPORT
„CUPA ELIBERĂRII",

SPECTACOLE FRUMOASE
LA CAMPIONATELE
DE MOTOCICLISM

' Colectivul marii uzine bucureștene 
„Republica” întâmpină ziua de 23 Au
gust sub semnul unui puternic avînt 
în muncă, al hotărîrii de a da viață 
angajamentului comunist luat în fața 
partidului de a îndeplini înainte de 
termen, actualul plan cincinal. Primul 
semestru al anului a fost fertil pentru 
muncitorii, tehnicienii și inginerii a- 
cestei însemnate 
din Capitală : au 
aproape 700 tone 
te 800 tsne țevi
1 200 tone țevi sudate, s-au realizat 
însemnate economii.

La toate aceste succese, cu care 
harnicul colectiv de la „Republica” 
se mîndrește pe bună dreptate, și-au 
adus o contribuție însemnată și spo- 
tivii uzinei, participanți, sub culorile 
asociației „Gloria”, la numeroase com
petiții cu caracter municipal, repu
blican. sau de masă.

unități 
fost date 
laminate 

oțel fără

productive 
peste plan 
fine, pes- 
sudură și

premergătoare săr- 
August ei

In aceste zile 
bătoririi lui 23 
activitate intensă nu numai 
de producție sau pe terenul 
ci și în acțiunea obștească 
struire a unei tribune cu

depun o 
la locul 
de sport 
de con- 
2 000 de 

locuri la baza sportivă a asociației. 
Pentru realizarea acestui obiectiv au 
fost prestate, pînă acum, peste 50 000 
de ore de muncă patriotică, ceea ce 
echivalează cu economisirea a 250 000 
lei.

Inaugurarea tribunei este prevă
zută pentru ziua de 4 august cînd 
va avea loc un amplu și interesant 
program polisportiv. La competițiile 
de fotbal, volei, oină și popice me- 
talurgiștii bucureșteni au drept invi
tați reprezentanți ai asociațiilor U- 
nirea Iași. Metalul Aiud, Industria 
sîrmei C. Turzii si Sirma Buzău.

O. GUȚU

LA VOLEI
Cu cîteva zile în urmă, asocia

ția sportivă Voința Sinaia a orga
nizat pe terenul său o interesantă 
competiție de volei, dedicată ma
relui eveniment de la 23 August, 
competiție dotată cu troieul „Cupa 
Eliberării”.

întrecerile, la startul cărora s-au 
aliniat patru echipe din localitate, 
au furnizat uartide atractive, care, 
de multe ori, s-au ridicat la un 
nivel tehnic și spectacular deose
bit.

Trofeul pus în joc a revenit for
mației A.S. Bucegi care a învins, 
în partida finală, cu 3—1 pe Vo
ința.

TG. MUREȘ, 22 (prin telefon). 
Mureșenii s-au dovedit mari ama
tori de cufse motocicliste de viteză, 
dovadă fiind miile de spectatori 
veniți duminică dimineață să asiste 
la actul final al campionatului re
publican,

în program au figurat șase clase, 
la care au participat aproape o sută 
de alergători din Galați, Cîmpina, 
Ploiești. Oradea, Satu Mare, Timi
șoara, Pitești, Sibiu, Reșița, Brașov 
și Tg. Mureș. Aceștia și-au dispu
tat întîietatea pe un traseu ales în 
plin centrul orașului (1 800 m), ex
trem de dificil, cu pante, contra- 
pante și viraje periculoase. Vremea 
a fost splendidă (spre deosebire de 
precedentele două etape, cînd a 
plouat), iar numerosul public a fost 
satisfăcut pe deplin. Principalii fa- 
voriți la locurile premiate au fur
nizat întreceri pasionante, dar unii 
dintre ei au fost, din năcate, ur
măriți de ghinion, pierzînd la... po- 
tou, datorită unor defecțiuni teh
nice. în această situație, punctele 
acumulate în etapele anterioare au 
fost decisive în configurația gene
rală a clasamentelor la clasele men
ționate.

în alte probe, defecțiunile meca
nice nu au mai apărut în lupta 
dintre protagoniști, aceștia aoărîn- 
du-și cu îndîrjire șansele. Timișo
reanul Ionel Pascotă și-a menținut 
acel minim avans față de cîștigă- 
torul clasei 250 cmc. Dumitru D. 
Vasilescu, îmbrăcînd tricoul de cam
pion. Duelul 
Gheorghe si 
egalitate de 
ultimei etape, 
toria „înainte
lui pilot, la capătul unei curse elec
trizante. în care ambii au condus 
pe rînd sau au mers... umăr la

dintre 500-iștii Ion 
FI. Bejan. afla ti la 
puncte (14) înaintea 
s-a terminat cu vic- 
ta limită” a primu-

D. NEGREA

umăr în viraje. în turul 12, la o 
luptă „corp la corp”, Bejan a că
zut și și-a rupt scara din dreapta 
de la motocicletă. Păcat I

Proba de ataș a încheiat reușit 
spectacolul motociclistic, 
fraților Ciorbași cîștigînd 
titlul pus în joc.

Iată cîștigătorii etapei :
(10 ture) — M. Dinescu

perechea 
etapa și

70 cmc 
(Energia 

Cîmpina), 125 cmc (16 ture) — D. 
Bota (Motorul Baia Mare) ; 175 cmc 
(16 ture) — W. Hierschvogel (C.S.M. 
Reșița) ; 250 cmc (20 ture) — D. 
Vasilescu (Steagul roșu Brașov) ; 
pînă la 500 cmc (20 ture) — I. 
Gheorghe (Oțelul Galați) ; ataș (10 
ture) — St. și I. Ciorbași (U.R.A. 
Tg. Mureș).

Clasamentele generale : 70 cmc :
1. M. DINESCU 22 p — campion 
republican, 2. D. Vasilescu 14 p, 3. 
M Mezincescu (Locomotiva Ploiești) 
14 d : 125 cmc : 1. AL. IONESCU- 
CRISTEA (Oțelul Galați) 20 p — 
campion republican. 2. D. Bota 12 
p, 3. P Sardy (U.R.A Tg. Mureș) 
12 p ; 175 cmc : 1. W. HIERSCH- 
VOGEL 24 o — camnion republi
can, 2. I. Lăzărescu (Energia Cîm- 
nina) 11 p, 3. D. Arșin (Erogresul 
Timișoara) 10 p ; 250 cmc : 1. I. 
PASCOTĂ (Progresul Timișoara) 
20 p — campion republican). 2. D. 
Vasilescu 19 p. 3. B. Barata? 
(U.R.A. Tg Mures) 10 n : pînă la 
500 cmc : 1. I. GHEORGHE (Otelul 
Galați) 22 p, campion republican,
2. FI. Bejan (C.S.M. Reșița) 20 p.
3. I Tîmnescu (Progresul Pitești) 
8 p : ATAȘ : 1. ȘT. și I. CIORBAȘI 
16 n — campioni republican!. 2. 
T Maxai — A. Wittlinge” (Motorul 
Baia Mare) 16 n. 3. D Ventzel — 
N. Ciobotea (Voința Sibiu) 15 p.

Traian IOANIȚESCU

PE LITORAL, LA „2

Mai bine pregătit fizic, „ușorul" american Randy Shields (stingă) a adus 
sîmbătă, la Brăila, un prețios punct reprezentativei S.V.A.

Foto : Paul ROMOȘAN

DUPĂ VICTORIA REALIZATA SIMBATA, LA BRAILA, 
BOXERII ROMÂNI ÎN COMPANIA CELOR AMERICANIDE

TEHNICA - DA!
DAR PREGĂTIREA FIZICĂ?

cea de a doua întîlnire din- 
tinerii boxeri români și a- 

disputată sîmbătă seara

în 
tre 
mericani, 
la Brăila, gazdele au introdus în 
formație șase nume noi. Este vor
ba de Florin Ghiță (pană), Adrian 
Turcitu (semiușoară), Nicolae Ni- 
chitov (ușoară), Marcel Lupu (se- 
mimijlocie), Anghel Papuc (mij
locie mică) și Ilie Dascălu (grea).

MAI",

SPORT, CINTECE Șl VOIE BUNA,

D. STÂNCULESCU

nu 
dekm Sud de Mangalia, 

duce spre Vama-Ve-

tabără., și bent_
d de unele completări utile fur-

Grigore,

să-si 
m&uxu

IN TABARA ELEVILOR BUCUREȘTENI

oasan

Valeria CHIOSE

A

0 ADEVARATA99 9

COMPETIȚIE ETALON A SPORTULUI DE MASA FEMININ
să se impuși pînă

:Za.

Bacvesli 
Lași c

audiență, 
sportive 

etape

Flanca Uți
3. Cornel Limbăsan

Start în concursul popular de canotaj de pe

ca reșr- 
Ar fi c 
râm să 
gativ. 1 
•.ele de harr-așame 
duimuL Numai înt 
de la Derby au fos 
lamentele probelor 
17, cap. 5, arL 50, 
altele î „Harnașamentele trebuie 
fie în bună stare*. Și apoi : „Antre
norii sînt răspunzători de starea in 
care prezintă harrașamentul”. Răs
punzători față de cine ? Cei în drept.

FETELE ȚÂRII DE SUS ÎN ÎNTRECERE11

p. 8. Octavian Lie (Aero- 
..M:rcea Zorileanu- Brașov) 
Ion Strete (Aeroclubul ,,Mir- 

Brașov) 5369 p. 10. Va- 
(Aeroclubul ..Oltenia** 

Arpad Matta 
Tg. Mureș) 
(Aeroclubul 

•1 p. 13. Ale- 
Subul ..Aurel 

4699 p. 14. fosif Gogy 
) 3914 
clubul 
Ștefan

roioisrn e: u școuni bucurești -
2 tprin telefon). Au 
cerile turneului fi
ului național rezer- 
e juniori mici la 

Latele :
sp. 1 6—4 (0—1.

Crișul 
1—2);

La numai 2 
pe șoseaua ce 
the — ultimul popas al călătorului 
aflat în dram spre Bulgaria — se 
află satul .2 Mai-. Cu cîțiva ani în 
urmă o așezare anonimă, „2 Mai”, 
a devenit. In ultima vreme, un ade
vărat sa: turistic cu specific estival, 

ilicita: nu r.umai de clujeni, ieșeni, 
mișoreni sau bucureșteni, ci și de 

ue urs'.e h tare dor- 
vacanța de vară 
ntim. familiar al 
ți, a cărei fru- 
plajă este un alt 

i aici.
sint și moti- 
sterul Educa- 
irgar.izează a- 

pionieri și șco- 
In vara a- 
: două săp- 
e sute de

pionierilor. Și dintre aceștia din 
urmă, circa 100 sînt componenți ai 
secțiilor clubului sportiv Cutezătorii, 
unii dintre ei avînd de acum per
formanțe notabile, bineînțeles la ni
velul vîrstei lor. Așa, de piluă, sînt 
Tatiana Cojocea și Mirela Costache, 
campioanele municipiului București 
la gimnastică artistică, finaliste ale 
campionatelor naționale de copii, Doi
na Simionescu, Dora Nicolae și Re
nata Statie, membre ale echipei de 
volei participantă la turneul final al 
campionatului rezervat junioarelor 
mici, Dana Luțac, atletă. Tot aici se 
află scrimerii pregătiți de maestra 
emerită a sportului Maria Vicol și mi- 
nibaschetbaliștii profesoarei Eugenia 
Roșea.

DE DIMINEAȚĂ PÎNĂ SEARA, 
ACTIVITATE NEÎNTRERUPTA

Petrecînd o zi îș
- ---------- ------- T------ -  

r.izate de prof. Gheorghe 
director educativ, antrenor de gim
nastică, am putut constata că cei 300 
de pionieri și școlari au, de la pri
mele ore ale dimineții și pînă la lă
sarea nopții, o activitate deosebit de 
bogată și complexă. Sportivii, de e- 
xemplu, ișl continuă pregătirea fizică 
generală și specifică, în special prin

u liioral 61 
școlarii de 
ledurile de 

a doua, 
re 90 in- 
ihii școlar 
ntru me-

încheiat întrecerile fazei interjudețene

DOAR... CĂLDURĂ SA FIE DE VINA ?
Activitățile sportive de masă și 

acțiunile dedicate agrementului cetă
țenilor Capitalei au înregistrat, in
discutabil, cîteva succese notabile 
în perioada care a trecut de La apa
riția Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973. 
Acest compartiment al muncii orga
nelor și organizațiilor sportive, sau 
al acelora cu atribuții în domeniul 
sportului, Învestit cu obligații și 
responsabilități sporite în documen
tul de partid, a ounoscut nu numai 
a sensibilă înviorare, dar — mai a- 
les — serioase mutații de calitate în 
privința concepției și a modului de 
a privi problema de loc ușoară a 
râspîndirii exercițiului fizio în rln- 
durile largi ale populației.

Dar, din păcate, se pare că este 
prematur să socotim rezolvată . a- 
ceastă sarcină de primă însemnă
tate a Hotărîrii. Sfîrșitul săptămînii 
ne furnizează două exemple regre
tabile, care vin în sprijinul afirma
ției de mai sus, arătînd că, 
loouri, lucrurile 
cum trebuie, că 
zațiile sportive 
s-au cam culcat 
cese, au obosit, 
canicula abătută 
clarificăm i

în planul de acțiune privind acti
vitățile ce vor fi organizate în pe
rioada 14 Iulie — 25 august în mu-

, pe a-
nu se desfășoară 

— poate — organi- 
ale Bucureștiului 

pe laurii unor suc- 
ori sînt toropite de 
asupra orașului. Să

RĂDĂUȚI, 22 (prin telefon). — Ve
chiul oraș moldovean a fost gazda 
unei mari competiții de masă, pri
mind însărcinarea de a organiza fi
nala primei ediții a unei competiții 
proprii județului Suceava, „FETELE 
ȚARII DE SUS IN ÎNTRECERE”, ac
țiune deschisă exclusiv -— după cum 
arată și titlul — fetelor și tinerelor 
femei de pe aceste meleaguri. Gaz
dele s-au achitat, în general, bine de 
misiunea pe care au avut-o, organi
zarea fiind asigurată de Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și sport 
Suceava, Consiliul județean al sindi
catelor, Comitetul județean U.T.C. și 
Consiliul orășenesc pentru educație 
fizică și sport Rădăuți. (Din păcate, 
nu putem acorda tuturor nota maxi
mă, și cînd spunem aceasta ne re
ferim la organizațiile U.T.C. — Ju
dețeană și orășenească — al căror 
aport putea fi mai substanțial...)

Fără îndoială, un reportaj care să 
reflecte desfășurarea disputelor, era 
tentant. Am fi putut stărui, de pildă, 
asupra caracterului festiv, imprimat

nicipiul București, figura — c 
punct important, socotim n 
„Ziua sportului de masă- ce 
să se desfășoare, sub auspiciile 
asociații sportive 
Prima manifestare 
vineri 20 iulie, de 
stadionul Flacăra 
ispita puternică de

din 
era progra 
la ora 15.3L 

roșie. învingin. 
a vedea meciul 

inaugural al întîlnirii de tenis Ri 
mânia — Noua Zeelandă, din cadn 
„Cupei Davis", am plecat la 
sportivă din Calea Dudești, ii 
și de un fotoreporter. Spre su 
noastră, însă, am găsit stadion 
complet gol. Nici țipenie de oi 
După aproape două ore de aștepta: 
zadarnică am făcut drumul înape 
prinzînd (palidă consolare!) ultimde 
două seturi din jocul Ovici — Fair
lie...

Ieri dimineață, „Clubul sportiv 
municipal” (a cărui activitate am a- 
vut prilejul s-o elogiem in săptă- 
mînile trecute) a luat inițiativa de 
a organiza — simultan — trei con
cursuri populare de canotaj, ne 
bărci tip „universale”, în parcurile 
Herăstrău, Panteiimon și 23 August 

Am ales, prin pură inspirație, par
cul 23 August. La ora 9,30, cînd era 
programat concursul, toate proble
mele organizatorice fuseseră într-a
devăr, rezolvate. Au fost închiriate 
bărci, reprezentanții clubului se a- 
flau Ia datorie, înarmați cu premii

exerciții făcute pe plajă. In plus, 
lipsesc concursurile de alergări 
viteză și de sărituri în lungime, cro
surile și întrecerile de șah, la care 
iau parte toți membrii taberei. învin
gători sînt, de regulă, membrii sec
țiilor clubului Cutezătorii, dar nu 
lipsesc nici surprizele produse de 
„nesportivi”, de unde se poate dedu
ce că aceste dispute amicale con
stituie și prilej de selecție a tinere
lor talente neangrenate incă în spor
tul de performanță, dar avînd certe 
perspective pe care, firește, antrenorii 
respectivi le vor folosi.

Antrenamentele și întrecerile spor
tive sînt armonios completate de o 
intensă activitate cultural-educativă. 
Spectacolele date de cercul de balet 
al Palatului pionierilor, serile de re
citări, cîntece patriotice, populare și 
de muzică ușoară, carnavalurile, toa
te sînt preocupări plăcute și utile, 
mult îndrăgite de participanții la ta
bără. în plus, vom mai aminti de vi
zita făcută în grup la Vama Veche, 
precum și de munca patriotică pres
tată pentru legarea inului.

ELEVI DE PESTE HOTARE, 
OASPEȚI DRAGI

In cele 14 zile petrecute la „2 Mai”, 
pionierii bucureșteni au primit vizita 
unor delegații de școlari din Suedia 
și din Norvegia, aflați la odihnă în 
țara noastră. Cu acest prilej, au fost 
organizate spectacole de jocuri și cîn
tece specifice țărilor respective, jocuri 
de tabără, și au avut loc tradițio
nalele schimburi de insigne și fani
oane. De mult succes s-a bucurat 
concertul dat de fanfara elevilor nor
vegieni, aplaudați cu însuflețire de 
micii spectatori, precum și binecu
noscuta Perinița cu care se încheiau, 
de obicei, întîlnirile prietenești.

In ultima zi de activitate a tabe
rei, pionierii și elevii bucureșteni se 
pregăteau intens pentru înapoierea 
acasă. Schimburi de adrese, semnă
turi pe tricouri, promisiuni de reve
dere. Scurta vacanță pe litoral se 
terminase. A doua zi era așteptat un 
alt grup. „Prietenii pionierilor”, pre
cum și o delegație de școlari din Iu
goslavia. Porțile taberei rămîneau 
deci deschise tineretului, sportului, 

i._

Ideea de a oferi prilej și altor 
juniori să-și verifice potențialul 

de luptă în compania pugiliștilor 
de peste Ocean este folositoare pen
tru realizarea scopului real al par
tidelor cu sportivii americani : îm
bogățirea experienței internațio
nale a speranțelor noastre în ve
derea J.O. de la Montreal.

Gala din grădina publică brăi- 
leană a fost mai palpitantă decît 
cea de la București. Eliberați de 
tracul primei cunoștințe, boxerii 
celor două reprezentative au izbu
tit de data aceasta să arunce în 
luptă toate forțele și cunoștințele. t * 
In aceste condiții, surprizele nu 
au întîrziat să apară. în ciuda 
faptului că a fost declarat învins 
prin k.o. la București, pugilistul 
american de categorie muscă, Ja
mes Livingston, a urcat pe ringul 
brăilean hotărît să se revanșeze în 
fața campionului de juniori Niță 
Robu. Crezînd că va putea ree
dita victoria înainte de limită ob
ținută în Capitală, Robu a urmă
rit tot timpul lovitura decisivă, 
trecînd cu vederea numeroasele di
recte ale adversarului. Dar lovi
tura decisivă nu a putut fi pla
sată pînă la ultimul sunet de gong 
și Livingston a cîștigat la puncte. 
Următoarea surpriză a constitui
t-o înfrîngerea suferită de valo
roasa „pană” a americanilor 
Howard Davis jr. în fața lui Flo
rin Ghiță. Pugilistul român, deose
bit de talentat și posesor al unui 
bogat bagaj de cunoștințe tehni
ce, l-a contrat pe Davis încă din. 
primele minute, nelăsîndu-se pă
călit de fentele și garda joasă a 
adversarului. Păcat că pregătirea 
sa fizică nu i-a permis să ter
mine partida tot atît de bine cum 
a început-o. O frumoasă impresie 
ne-a lăsat Nicolae Nichitov care, a 
scăpat victoria printre degete la 
Randy Shields, în ultimele mi
nute de luptă, tot din cauza slabei 
pregătiri fizice. „Semigreul” Mir
cea Simon a fost de data aceasta 
stăpîn pe situație, nelăsîndu-i lui 
Brooks nici o speranță. El și-a de
monstrat superioritatea tehnică, 
silindu-1 pe american să abando
neze chiar în primul rund, după 
ce făcuse cunoștință cu podeaua. 
Neconvingătoare au fost evoluțiile 
tinerilor Alexandru Barbu, Adrian 
Turcitu și Anghel Papuc. în gala 
de la Brăila, încheiată cu scorul t Z 
de 7—4 în favoarea gazdelor, 
atu-ul echipei române a fost teh
nica, iar cel al reprezentativei a- 
mericane pregătirea fizică.

Reprezentativa de box a Statelor 
Unite va susține ultimul meci al 
turneului marți seara pe 
Întîlnirile dintre pugiliștii 
și americani au constituit 
schimb de experiență.

litoral, 
români 
un util

Petre HENȚ

grao, iar ia cai 
Tuțuianu, stude 
III, Ia cursul 
venise In parc 
angaja.. salvator, 
vanței. la centrul de !

Și astfel o acțiune 
de mare succes, < 
pregătiri prealabile 
semieșec.

Două fapte, 
două semnale de 
speranța ră ele 
zele și măsurile de

Bi zii 
.42 p. 

ii Intti a revenit re- 
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l 3. Cornel Limbăsan 
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m cu executarea de figuri impuse, 
a revenit tot sp -- - bucureș-
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sp. Cluj 
Dinamo

CAMPIONI NAȚIONALI LA JUNIORI MICI
namo 11—3; Politehnica Cluj — Vo
ința Cluj 7—3; pentru locurile 9—10: 
Industria linei Timișoara — Mure
șul Tg. Mureș 3—2.

Clasament final : 1. C.S. Școlarul
București (antrenor Aurel Zahan) — 
campioană națională, 2. Șc. sp. 2 
București (antrenor Gh. Dumitru), 
3. Șc. sp. nr. 1 București (antrenor 
P. Kroner), 4. Crișul Oradea. 
■Șc. sp. Cluj, 6. Politehnica Cluj,. 
Dinamo Rpcurești, 
9. Industria linei 
Mureșul Tg. Mureș.

5.
7.

8. Voința Cluj, 
Timișoara, 10.

C. ALBU-coresp.

(IM RÂSPlVDf Df IlAmȘAMENTf?
abateri — și în 
e! — râmîn...

parior — care nu 
vadă cum unui 

parcurs nu știm 
... hoțul de pă- 
pe această cale 
lă sesizare asu- 

profesionale ele-

competiției, de Ia organizatori 
la spectatorii care au înconjurat cu 
multă simpatie pe concurente ; s-ar 
fi putut releva frumusețea întreceri
lor în. sine, desfășurate, pe bazele 
sportive ale orașului, la handbal, a- 
tletism, tir cu arcul și armă cu aer 
comprimat, volei, ciclism și cros (fe
ricit completate cu demnostrații de 
gimnastică modernă, aero și rache- 
to-modele), se putea remarca ajuto
rul cîtorva profesori, activiști și in
structori printre care Stelian Vata- 
inaniuc (Marginea), Mircea Frunză 
(Vama), Ion Butnov (Șiret), studen
tele Mariana Bălăceanu și Mariana 
Velniceru (Suceava), care au contri
buit intens la bunul mers al între
cerilor. Dar, vom insista, mai ales, 
asupra unor aspecte care ating esen
ța activității sportive de masă și care 
au conferit competiției „Fetele Țârii 
de Sus în întrecere” calități și atri
bute deosebite, transformînd-o in
tr-un exemplu demn de urmat.

în primul rînd, acțiunea la care 
an asistat face parte dințr-o suită de

competiții de masă de largă 
Ea urmează manifestării 
„Plaiuri sucevene”, ale cărei 
inferioare și pe județ s-au desfășura: 
în lunile mai și iunie, precede „Cupa 
tineretului de la sate", adresată ama
torilor de sport din mediul rural, și 
o altă competiție proprie „Fruntași 
în muncă și în sport”, dedicată ti
neretului din întreprinderi și institu
ții. Iată așadar, o pildă de continui 
tate în activitatea sportivă și în e- 
ducația fizică a maselor.

în al doilea rînd, „Fetele Țârii de 
Sus în întrecere" a venit sâ demon
streze un fapt cit se poate de îmbucu
rător: anume că. atît numeric, cît 
și calitativ, fetele care locuiesc in 
satele și comunele județului Suceava 
au ajuns, în acest moment, să se 
măsoare de la egal la egal, pe plan 
sportiv, cu colegele lor din mediul 
urban. Iată pentru 
probele desfășurate 
neața la Rădăuți au 
tagoniste tinere din 
Marginea, Botoșana

ce multe dtotre 
duminică dimi- 

avut printre pro_ 
comunele Vama, 

și Bilca, ele reu

șind, nu de puține ori, 
nă net.

In fine, o ultimă concluzie : ju
dețul Suceava se numără printre a- 
ceiea in care sportul feminin a cîș- 
tigat, in ultima vreme, poziții deose
bite (mai amintim o altă competiție 
de prestigiu „Crosul fetelor") și că 
acesta și-a creat un aparat de in
structori și activiști voluntari capa
bili să treacă cu succes examenul u- 
nor competiții sportive de anvergură.

Iată cîteva dintre protagonistele în
trecerilor : echipele Voința Vatra Dor- 
nei, Voința Rădăuți și cele din comu
nele Rișca și Puma la handbal, Doina 
Hatman (Suceava), Rada Brînzei (Su- 
■ eava), Elena Halip (Marginea), Ro
dica Axintoi (Vama), Anișoara Tre
păduș (Cîmpulung), Doina Ionesi 
(Dornești) și Doina Cocor (Dornești) 
la atletism, Cristina Sandu (Suceava) 
si Valeria Păsăilă (Milișeuți) la cros, 
Daniela Marin (Vatra Dorn°i) și Mag
dalena Sol-can (Botoșana) la tir.

cursa I Hulita
42,4, Satin, simplu 8, or- 

cursa a Il-a Arest (I. To- 
l. Robson, simplu 4, event 
a 10, cursa a IlI-a Hîrca 
j) 33,2, Flașneta simplu 7, 
ordinea 36, cursa a IV-a 
(Gh. Tănase) 30,8 Hiena

simplu 6, event 30, ordinea 83. cursa 
a V-a Orfelina (G. Avram) 28,4 Hru
ba simplu 5, event 40, ordinea 02, 
triplu cîștigător 289, cursa a Vl-a 
Inimos (Gh. Ciobanu) 30,6, Hectar, 
Komișel, simplu 7, ordinea 214, triplu 
cîștigător 709, ordinea triplă 1320, 
cursa a Vil-a Perja (I. Crăciun) 30,5 
Fanta simplu 49, event 80, ordinea 
214, triplu cîștigător 1792, 
cursa a VIII-a Pirola (I. ~ 
Jubileu, simplu 2, event 
22. Pariul austriac s-a 
suma de lei 22 502 și s-a 
trageri s Colb, Aroma, Cascada.

închis, 
Oană) 48,9, 
32, ordinea 
ridicat la 
închis. Re-

Niddy DUMITRESCU

Radu TIMOFTE

TRAGEREA SPECIALA LOTO 24 IULIE 1973
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT, ETAPA DIN 23 IULIE

1973

ATRIBUIE: AUTOTURISME, BANI Șl

IN BULGARIA IUGOSLAVIA, AUSTRIA
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA

EXCURSII

Șl ANGLIA
BILETELOR !

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
J. 

10. 
11.
12.

Electronica Buc. — Voința Buc. 
Unirea Tricolor — Sirena Buc. 
Dinamo Obor — Laromet Buc 
Cimentul Med. — I.M.U. Medgidia 
Marina Mang. — Portul C-ța. 
Electrica C-ța. — Granitul B-dag. 
Constructorul — Trotușul 
Electromotor Tim. — U. M. Tim. 
Gloria Arad — Furni. „2 Deta 
Unirea Tomnatic — Vagonul Arad 
Danubiana — Victoria Roman 
Avintul Frasin — Forests Fălt 

13. Străduința Sv. — - —
Fond de premii ; 126 430 lei,

1
X
1
2
1
1 
1
X
1

X
1 
2

Mine-ui G, Hmn. 1i ‘Jn , .1
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REPORTAJELE 
PREGĂTIRILOR

In tabăra Universității Cluj se 
vîntură la ora asta o expresie fa
vorită : „La „U“ s-a dat kilome
trajul a zero !“ Aceasta vrea să 
spună că, mîhnit de comportarea 
submediocră din trecutul campio
nat, clubul a decis demolarea de
fectelor vechi și reconstrucția altei 
echipe și a altei mentalități. S-au 
făcut mutații la nivel de conducere, 
s-au produs seisme și în componen
ța lotului (deviza este : „Rămine 
cine poate !*•), azi fără Solomon, 
care a trecut antrenor la centrul 
de copii, fără Crețu, reținut de ne
voi familiale, fără Lică, Munteano 
și Negru absenți nemotivați — dar 
cu Hurloi, Matei, Negruțiu, Ciocan 
și Furnea, bunii juniori de ieri, 
copți, se apreciază, pentru pasul cel 
dificil, în focul primei divizii.

Cu frămîntările și speranțele lor 
studenții clujeni au urcat în ziua 
de 17 iulie, pe firul subțire al rîu- 
lui Drăgana. Și-au stabilit coman
damentul la Valea Drăganului, 
unde i-am văzut deunăzi, în caru
selul unor antrenamente aspre. Plu
tește undeva senzația că cei de la 
„U“ se bat pentru recuperarea 
timpului pierdut. Medicul Viorel 
Cătăniciu ne spune, cu ochii pe 
cifrele sale cu care a înegrit un 
caiet voluminos, că fondul fizic al 
jucătorilor a fost atît de debil, în- 
cît nimeni nu-și face iluzia că în
ceperea campionatului va coincide 
cu niște parametri ideali. „Abia la 
iarnă, spune dînsul, vom putea ega
liza acumulările băieților, la un 
nivel absolut corespunzător". De 
aceea, Universitatea lucrează astă
zi mai dur decît lucrează, de regu
lă, o echipă soră din prima divizie, 
în perioada precompetițională.

Am asistat la primul meci de 
verificare al studenților clujeni. 
I-a fost opusă Bihorul Beiuș (cam
pionatul județean). Scorul de 6—0 
a fost realizat de o formație cvasi- 
anonimă, în care marea rutină a 
unora a foșt împletită cu așteptata 
dorință de afirmare a celor jun:. 
Iat-o, cu observația că Anca și 
Mureșan sînt reținuți la loturile

IA „U“ CLUJ KIIIJMETRAJIII S-A DAT TA ZERO!

clujeni il execută cu elan.
Foto : Dragoș NEAGU

reprezentative: Ștefan (Moldovan)
— Ciocan. Pexa. Matei. R. Cimpeanu
— Șoo, Fanea — Munteanu III. 
Barbu (Furnea). Coca, Nagy (S. 
Cimpeanu). Dimineață avusese loc. 
un antrenament pentru forță.

$i a doua zi : înviorare, apoi 
de minute de lucru intensiv pentru 
mobilitate și suplețe. 30 de minute 
îmbunătățirea trasului la poartă 
din combinație și finalizare. Am 
crezut că travaliul se lermrnase. dar

MECIURI AMICALE
Unele dintre echipele noastre di

vizionare au susținut, la sfîrșitul 
săptămînii, noi partide de verifi
care. Iată, pe scurt, amănunte de 
la aceste întîlniri, primite de la co
respondenții noștri ;

TRACTORUL BRAȘOV — PE
TROLUL 2—1 (1—0). Circa 2 000 
de;,_spectatori au urmărit un joc de 
bun nivel tehnic, cu multe faze de 
poartă. Măi insistenți în atac, bra
șovenii au terminat învingători, prin 
golurile marcate de Staicu și Trăz- 
neâ. Pentru Petrolul a înscris Pi
sau. (C. GRUIA)

Disputat sîmbătă, meciul a fost plă
cut, în special în prima repnzâ. 
cînd s-au înscris si ce'.e patru go
luri de către O. Ionescu. Leșeanu 
și Manea pentru echipa studențeas
că și Hoju pentru Nitramonia (V. 
lazar)

CORV1NUL HUNEDOARA — 
ARIEȘUL TURDA 3—0 (1—0). Am
bele formații au făcut multă risipă 
de energie. Hunedorenii (care sînt 
antrenați acum de un nou cuplu — 
Gh. Bărbulescu și N. Voinescu) au 
dominat și au reușit să înscrie de 
trei ori, prin Ștefănescu, Papada-

•—0 (3—•). Gazdele, net superioa
re, au învins eu un scor categoric 
noua divizionară C, Carpați Mîrșa. 
care a opus o rezistență palidă. De 
remarca: că la conducerea tehnică 1 
a echipe-, sibtene se află acum Li- 
viu Co man. care l-a înlocuit pe 
Mircea Negru. (I. IONESCU)

F. C GALAȚI — UNIBEA FA- 
GARAȘ 1—o (0—0). A înscris Gro- 
zea (min. 60). (T. SIRIOPOL)

după-amiază s-a intrat într-un cir
cul: draconic cu genuflexiuni, exer- 
ciții pentru abdomen, tracțiuni, să
rituri, sprinturi. După care a urmat 
un cras de 3 500 de metri pe teren 
variat. Băieții strîngeau din dinți, 
erau aproape livizi, comenzile an
trenorilor Avram și Băluțiu îi bi- 
ciuiau însă neîncetat. Credem că 
in mintea lor răsuna deviza bărbă
tească .rămine cine poate !’*

Intre ședința de dimineață și 
aceea de după-amiază, fotbaliștii 
clujeni l-au avut oaspete pe Ștefan 
Ccvac. Venise ia ei din entuzias
mul unui fost purtător de „șapcă 
roșie- si le-a ținut o prelegere des
pre f-tbal. A încheiat așa: „Teme
lia realizărilor voastre va fi, fără 
îndoială. dăruirea, pasiunea, en
tuziasmul ri Au căzut ca un balsam, 
aceste cuvinte, peste mușchii lor 
încinși ce efort.

N-l președinte al secției, vechiul 
_U"-ist Mircea Luca era de față, 
ca un simbol al pasiunii cu care 
»U“ s-a hrănit o jumătate de secol.

Ion CUPEN

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI

EDIȚIA 1973 — 1974
SERIA A Il-a

DIVIZIEI B

ETAPA I,

Carpați Brașov 
Flacăra Moreni 
Gaz Metan Mediaș 
Minerul Motru

Autobuzul București 
Dinamo Slatina
S. N. Oltenița 
C.S.M Sibiu
Tractorul Brașov

ETAPA A

Dunărea Giurgiu 
Metrom Brașov 
Metalul București 
Chimia Km. Vilcea 
Progresul București 
C. S. Tîrgoviște
Metalul Drobeta Tr. Sev. 
Electroputere Craiova 
Nitramonia Făgăraș

ETAPA A

Minerul Motru 
Carpați Brașov 
Autobuzul București 
Tractorul Brașov 
Flacăra Moreni 
C.S.M. Sibiu

Chimia Rm. Vilcea 
S. N. Oltenița 
Gaz Metan Mediaș

12 AUGUST

— C. S. Tîrgoviște
— Metalul București
— Nitramonia Făgăraș
— Metalul Drobeta

Tr. Severin
— Metrom Brașov
— Electroputere Craiova
— Chimia Rm. Vîlcea
— Progresul București
— Dunărea Giurgiu

ll-a, 19 AUGUST

— S. N. Oltenița
— C.S.M. Sibiu
— Carpați Brașov
— Dinamo Slatina
— Gaz Metan Mediaș
— Autobuzul București
— Tractorul Brașov
— Minerul Motru
— Flacăra Moreni

lll-a, 26 AUGUST

— Metalul București
— Nitramonia Făgăraș
— Dunăreană Giurgiu
— Progresul București
— Electroputere Craiova
— Metalul Drobeta 

Tr. Severin
— C. S. Tîrgoviște
— Dinamo Slatina
— Metrom Brașov

Gaz Metan Mediaș 
C.S.M. Sibiu
Progresul București 
Autobuzul București 
Tractorul Brașov
Metrom Brașov

ETAPA A X-a,

Gaz Metan Mediaș

Electroputere Craiova 
Progresul București 
Metalul București
Flacăra Moreni 
Dinamo Slatina
Dunărea Giurgiu 
Metrom Brașov
S. N. Oltenița

ETAPA A Xl-a,

Chimia Rm, Vîlcea 
Dinamo Slatina 
Tractorul Brașov 
Carpați Brașov 
C. S. Tîrgoviște
Metalul Drobeta Tr. Sev. 
Nitramonia Făgăraș 
Autobuzul București 
Dunărea Giurgiu

— Electroputere Craiova
— Dinamo Slatina
— Metalul București
— Chimia Rm. Vîlcea
— S. N. Oltenița
— Carpați Brașov

21 OCTOMBRIE ,

•— Metalul Drobeta
Tr. Severin

— Tractorul Brașov
— Minerul Motru
— C. S. Tîrgoviște
— Carpați Brașov
— Autobuzul București
— C.S.M. Sibiu
— Chimia Rm. Vilcea
— Nitramonia Făgăraș

28 OCTOMBRIE

— Metalul București
— Minerul Motru
— C.S.M. Sibiu
— Electroputere Craiova
— Progresul București
— Flacăra Moreni
— Metrom Brașov
— S. N. Oltenița
— Gaz Metan Mediaș

ETAPA A Xll-a, 4 NOIEMBRIE

ETAPA A IV-a, 2 SEPTEMBRIE

Nitramonia Făgăraș 
Gaz Metan Mediaș 
Metrom Brașov 
Dunărea Giurgiu 
Dinamo Slatina 
Electroputere Craiova 
Progresul București 
C. S. Tîrgoviște 
Metalul București

— Autobuzul București
— Minerul Motru
— Flacăra Moreni
— Carpați Brașov
— Tractorul Brașov
— Chimia Rm. Vîlcea
— S. N. Oltenița
— C.S.M. Sibiu
— Metalul Drobeta

Tr. Severin

C.S.M. Sibiu
Metrom Brașov
Progresul București 
Flacăra Moreni
Minerul Motru
C. S. Tîrgoviște
Metalul Drobeta Tr. Sev. 
Metalul București 
Gaz Metan Mediaș

— Carpați Brașov
— Dunărea Giurgiu
— Dinamo Slatina
— S. N. Oltenița
— Autobuzul București
— Nitramonia Făgăraș
— Chimia Rm. Vîlcea
— Electroputere Craidtfc
— Tractorul Brașov

ETAPA A XlII-a, 11 NOIEMBRIE

ETAPA A V-<

Metrom Brașov 
Autobuzul București 
Chimia Rm. Vîlcea 
Electroputere Craiova 
C.S.M. Sibiu
Carpați Brașov 
Flacăra Moreni
Metalul Drobeta Tr. Sev. 
Minerul Motru

ETAPA A Vl-a

Tractorul Brașov 
Dunărea Giurgiu 
C.S.M. Sibiu
C. S. Tîrgoviște 
Carpați Brașov 
Dinamo Slatina
S. N. Oltenița 
Autobuzul București 
Metalul Drobeta Tr. Sev.

i, 9 SEPTEMBRIE

— Dinamo Slatina
— Progresul București
— Gaz Metan Mediaș
— Dunărea Giurgiu
— Metalul București
— Tractorul Brașov
— C. S. Tîrgoviște
— S. N. Oltenița
— Nitramonia Făgăraș

16 SEPTEMBRIE

— Metalul București
— Minerul Motru
— Nitramonia Făgăraș
— Metrom Brașov
— Chimia Rm. Vîlcea
— Flacăra Moreni
— Gaz Metan Mediaș
— Electroputere Craiova
— Progresul București

Electroputere Craiova

C.S.M. Sibiu 
Dunărea Giurgiu
Dinamo Slatina 
Tractorul Brașov
S. N. Oltenița 
Nitramonia Făgăraș 
Chimia Rm. Vîlcea 
Metalul București

— Metalul Drobeta
Tr. Severin

— Flacăra Moreni
— C. S. Tîrgoviște
— Gaz Metan Mediaș
— Metrom Brașov
— Carpați Brașov
— Progresul București
— Minerul Motru
— Autobuzul București

ETAPA A XIV-a, 18 NOIEMBRIE

Tractorul Brașov
Carpați Brașov
Minerul Motru
Dunărea Giurgiu
Flacăra Moreni 
Autobuzul București

Electroputere Craiova 
S. N. Oltenița 
Nitramonia Făgăraș

— C. S. Tîrgoviște
— Dinamo Slatina
— C.S.M. Sibiu
— Progresul București
— Gaz Metan Mediaș
— Metalul Drobeta

Tr. Severin
— MetrOm Brașov
— Metalul București
— Chimia Rm. Vîlcea

ETAPA A XV-a, 25 NOIEMBRIE

ETAPA A Vll-a, 30 SEPTEMBRIE

Gaz Metan Mediaș 
Nitramonia Făgăraș 
Chimia Rm. Vîlcea 
Flacăra Moreni 
Metalul București 
Electroputere Craiova 
Progresul București 
Metrom Brașov

Minerul Motru

— C.S.M. Sibiu
— Tractorul Brașov
— Dunărea Giurgiu
— Autobuzul București
— Dinamo Slatina
— C. S. Tîrgoviște
— Carpați Brașov
— Metalul Drobeta

Tr. Severin
— S. N. Oltenița

Metalul București 
Gaz Metan Mediaș 
Metalul Drobeta Tr. 
C.S.M. Sibiu 
Chimia Rm. Vîlcea 
Progresul București 
C. S. Tîrgoviște 
Dinamo Slatina 
Metrom Brașov

Sev.

— Nitramonia Făgăraș 
—- Autobuzul București
— Carpați Brașov
— Electroputere Craiova
— Tractorul Brașov
— Flacăra Moreni
— S. N. Oltenița
— Dunărea Giurgiu
— Minerul Motru

ETAPA A VIII-ci, 7 OCTOMBRIE

Electroputere Craiova
Dinamo Slatina
Tractorul Brașov
Metalul Drobeta Tr. Sev. 
Chimia Rm. Vîlcea
S. N. Oltenița
Dunărea Giurgiu
Carpați Brașov 
Autobuzul București

— Progresul București
— C. S. Tîrgoviște
— Minerul Motru
— Nitramonia Făgăraș
— Flacăra Moreni
— Metrom Brașov
— Metalul București
— Gaz Metan Mediaș
— C.S.M, Sibiu

ETAPA A :

C. S. Tîrgoviște 
Progresul București 
Dinamo Slatina 
Dunărea Giurgiu

Carpați Brașov
C.S.M. Sibiu
Tractorul Brașov 
Electroputere Craiova
Metalul București

ETAPA A )

l-a, 2 DECEMBRIE

— Minerul Motru
— Metrom Brașov
— Nitramonia Făgăraș
— Metalul Drobeta

Tr. Severin
— Autobuzul București
— Chimia Rm. Vilcea 
— Flacăra Moreni
— S. N. Oltenița
— Gaz Metan Mediaș

l-a, 9 DECEMBRIE

ETAPA A IX-a, 14 OCTOMBRIE

Minerul Motru — Flacăra Moreni
Nitramonia Făgăraș — Dunărea Giurgiu
C. S. Tîrgoviște — Metalul Drobeta

Tr. Severin

S. N. Oltenița
Metalul Drobeta Tr. Sev.
Metrom Brașov
Gaz Metan Mediaș
Flacăra Moreni
Nitramonia Făgăraș 
Minerul Motru
Autobuzul București 
Chimia Rm. Vîlcea

— C.S.M. Sibiu
— Dinamo Slatina
— Metalul București
— C. S. Tîrgoviște
— Dunărea Giurgiu
— Electroputere Craiova
— Carpați Brașov
— Tractorul Brașov
— Progresul București

U.T.A. — GLORIA ARAD 6—0 
(2—0). Manifestînd multă poftă de 
joc și dovedind o pregătire cores
punzătoare etapei actuale de pre
gătire, textiliștii au învins lejer. 
In centrul liniei de atac. Kun a 
excelat, el fiind autorul a trei go
luri. (Șt. IACOB)

SPORTUL STUDENȚESC — NI
TRAMONIA FĂGĂRAȘ 3—1(3—!).

OBIECTIV PRINCIPAL: „EUROPENELE DE VOLEI, JUNIORI CAMPIONATELE DE LUPTE GRECO-ROMANE
Recent s-a încheiat cea de a cin- 

cea ediție a tradiționalului turneu 
internațional de juniori, găzduită 
anul acesta de Rm. Vîlcea. Dorind 
să aflăm date despre comportarea 
tinerilor noștri voleibaliști, ne-am 
adresat prof. Nicolae Tărchilă, an
trenor federal pentru juniori, cu 
puțin înainte de plecarea tinerilor 
noștri la Balcaniada de volei de la 
Atena.

— Iubitorii voleiului au aflat, 
din ziare, rezultatele. Echipa noas
tră, care se pregătește pentru Cam 
pionatele europene de juniori din 
Olanda a cîștigat turneul, învin- 
gînd reprezentativele Cehoslovaciei 
(3—1), Bulgariei (3—0), Ungariei 
(3—2) și, în afară de concurs, echi
pa Olandei. Sînteți mulțumit de 
comportarea voleibaliștilor noștri ?

— Rezultatul este meritoriu. Tur
neul a constituit o etapă de pregă
tire și verificare pentru „europe
ne". Lipsind unii jucători de va
loare, reținuți de examenele de ad

JUNIORII SCOLII SPORTIVE 2 BUCUREȘTI - PE LOCUL I 
ÎN CAMPIONATUL MUNICIPAL DE CAIAC-CANOE

Peste 200 de caiaciști și canoiști, 
reprezentînd aproape tot ce are mai 
bun, la nivelul speranțelor, sportul 
padelei și pagaei din București, s-au 
aliniat sîmbătă și duminică la startul 
campionatului municipal.

Cu toate că, la unele probe (K I 
fete-tineret, K 1 băieți-tineret și C 2 
— 5 000 m) participarea n-a fost prea 
numeroasă, concursul s-a ridicat to
tuși la un nivel bun, care evidenția
ză seriozitatea majorității sportivilor 
și antrenorilor în pregătirile pentru 
campionatul republican. Dintre cele 9 
secții prezente la competiție (Șc. sp. 
2, Rapid, Olimpia, Dinamo, Voința, 
C.N.U., C. S. Școlar, Energia, Cute
zătorii), prima formație s-a detașat 
categoric de celelalte loturi, obținînd 
șapte victorii in finale și locul I în 
clasamentul general pe echipe. Este 
meritul antrenoarei Adriana Bîrsă- 
nescu și al elevilor săi care, deși nu 
dispun de condiții prea bune de pre
gătire la Herăstrău, au demonstrat 
că se află la nivelul maxim al po
tențialului lor.

O mențiune se cuvine a fi acordată 
și juniorilor de la Rapid (antrenori 
Filip Serghei și Victoria Cicili), rea
lizatorii a 5 victorii în finale, precum 
și reprezentanților clubului Olimpia, 
principalii adversari ai caiaciștilor și 
canoiștilor de la Șc. sp. 2 la cucerirea 
titlului pe echipe.

Notînd faptul că de la această com
petiție au absentat (justificat) com
ponență lotului reprezentativ, care 
se pregătesc în vederea apropiatelor 
campionate europene de juniori de 
la Walcz (Polon'a), prezentăm cîști- 
^ătorii finalelor ; 

chis și Preda. (I. VLAD)

OLIMPIA ORADEA — MINERUL 
SUNCUIUȘ 6—0 (3—0). Orădenii
au verificat cu acest prilej multe 
elemente tinere. Au marcat; Ștai- 
ner, Mureșan. Zsiroș, Balogh. Mi 
tăchescu, Stan. (L GHIȘA)

C S.M. SIBIU — CARPAȚI MÎRȘA 

mitere in învățăm, i tul superior — 
printre aceștia, Tra.ar. Mamnescu 
(Dinamo', Sorin Ț.găer-j .Raped, 
Emil Repedea SuSA). Dan Giriea- 
nu (Polri.ehmca Tlm.șoara ex — 
performanța echipe, apare cu ari: 
mai valoroasă. Consider că echipa 
aliniată la Rm. Vîlcea a corespans 
stadiului de pregătire prrit.: 
pentru etapa actuală.

— Care au test cei mai b«*i 1
— Constantin Bădiță (Rapid, — 

cel mai bun trăgător, unul dmtre 
jucătorii Cu reale perspective de a 
fi promovat în prima garnitură a 
țării (depinde, bineînțeles, de serio
zitatea cu care va munci in viitor», 
— Mihai Tudose (JD” Craiova) a- 
preciat drept cel ma. bun paseur 
și Marian Păușeseu (Dinam;.. tră
gător secund- Așadar, o jtrîpietă* 
ce poate constitui o linie de bază 
chiar in echipa mare, peste anu
mită vreme. Merită felicitări $t cea 
de a doua echipă a noastră (ju
niori II) care s-a clasat pe locul 4.

JUNIORI II. Băieți : K 4—ăM ■ 
Dinamo (Aurel Nicolae. ConMar.t- 
Garian, Paul Sandu, A.exandru G:u- 
ra) ; C 1—500 m Rapid (Dumitru Ba- 
bencu) ; C 2 —500 m Dinamo (Dumi
tru Vlad, Ivan. Angbeb; K ! — 
500 m Șc. sp. 2 (Nicu Tudoracne. 
Paul Bărăganu); K 1 — 5M n> Șc 
sp. 2 (Adrian Diaconu) ; Fete : K I — 
500 m Rapid (Elena Pirchiu); K 2 — 
500 m Șc. sp. 2 (Micara B ’.gr-s. Car 
men Tudorache) ; JUNIORI L Băieți : 
K 4 — 5 000 m: Olimpia (Costache 
Fiorică. Constantin Matei, Gecrge Ște
fan, Mifcea Chiriac) ; K 2 — 5 000 m 
Olimpia (Teofil Manea. Constantin 
Badea); C 2 — 5 000 m Rapid (Nicolae 
Modoran, Marin Dumitrescu) ; C 1 — 
5 000 m Olimpia (Daniel Oancea) ; 
CI — 500 m Rapid (Dumitru Crăs- 
naru) ; K 1 — 5 000 m Olimpia (Mi

ULTIMII CIȘTIGATORI IN ETAPA A il-a CAMPIONATELOR
SIBIU, 22 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). Ieri au luat 
sfîrșit, la baza hipică din locali
tate, întrecerile din cadrul etapei a 
doua a campionatelor republicane 
de călărie, dresaj și obstacole, la 
care au participat sportivi de la 
cluburile și asociațiile Dinamo, 
Steaua, Filmul, Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Iași, Rovine Craiova, A.S.A. 
Cluj, C.S.M, Sibiu și Mondial Lugoj, 
în cele cinci zile de concurs, spec
tatorii au asistat la dispute sțfînso

LOTUL DE TIXERET
ieri dupft anuazft s-a d-spcxLa-. la S~_i- 

gov o mteresinU partuU . Letal repr* 
uaucv de tineret (sab 21 de aru» car: 
va parucipa -a FessmCal *
UDerwulia F sx-ie--—r .igrcj a
R. D. Germane., a — iiraâairi
F. C- rare iioe

vederea pr>
ie a 31-a adversare a :

; = - 7.- 4..-:-.. -i— ■

Ba zar ari.i tocst-tu-e. ca R tsr- ț 

o etapă de pregătire pe-tn; otoec- 
trrul pri-c~pai : camp-irtate-je eu
ropene. care se vor desfășura la 
Appeldooes R Vocehurg. fa Olan
da. intre 6—M septembrie S-ar 

Ca 12 C'Jzn.— C
St camp.oca> SKDdaAje jzsiiorL- I 
Aria ir_sea_-T_-.â că vo- {
le-balir:. fot avea o de
afrmjare pe plan intemaritnaă Nu i 
trebuie să u tăm eîc o clipă că I 
juniorii de an stM manie noastre 
speranțe pentru .Mcntrea. *3»*.

SF» Eî KOîÂN

hai Ptdtesrar k 1-S4» ■ Oi=ri» 
(Iuliaa FtamțiĂMn> ; K 3 — 5«a ■ Șc-

fe 3 (Miraea'Niratfci. Adnao 
Bunică, Mantie Buzdusă. Alexandru 
GradMcmiu); F«»e : K 1 — m Șt. 
sp. 2 (Nicultria Chiran ; TINERET. 
Băieți: K 1 —ara m Olimpia 
sor Eșeanu); C 1-M» ■ Rapid Mi
hai Tudor) ; Fete : K 1 — SM m C-N.U 
Marioara Paulina). Ciasamentct pe 
eehipe tl Șc. sp. 2 — 300 p ; 2. O- 
limpia — 160 p; X Dlnamc — 11* p;
4. Rapid — 93 p ; 5. C-X.U. — 51 p ; 
6. C. S. Școlar — 49 p ; 7. Voința — 
16 p; 8. Energia — 15 p : 9. Cute
zătorii — 14 p.

Al. HORIA

și pasionante, călăreții făcind apel 
la tot bagajul lor de cunoștințe teh 
nice pentru a realiza o performanță 
cit mai bună.

Dorința de a se număra printre 
protagoniștii probelor a fost evi 
dentă și la întrecerile din ultima zi. 
cînd s-au înregistrat următoarele re
zultate :

IATĂ REZULTATELE : categoria mij
locie : 1. ALEXANDRU BOZAN (C.S.M. 
Sibiu), cu Baiazid, o p (40,5 s), 2. Oscar 
Recer (Dinamo), cu Jak. 4 p (37,0 s) ; 
3 Mihai Alun-eanu (Filmul), cu Arogant;

(SLB 21 DE AM) — F. C. ARGEȘ 2-1 (1-0)
Awțhrbr frwwțn aa practicat un fotbal 
ECSint c* —eroaje faze frumoase.

i--- n it.\L7. :er-
btaM teiwgțjMn ea scorul de 2—1

Golănie aa fost realizate de 
yM» JB) fi Eaeaeu (min. 65), 

exir- 3* _jerh-. respectiv Radu
F. C Argeș.

Letal <• uatm : Ccsvaș (Ion Gabriel) 
A-fi-r. Pcra::*.-- Sandu Mircea

— - - ---- ri--.~.n — Cr.J".âla

Umare dra pag. I)

dru «c-a dceuriai ia continuare toți 
adveritarii. deveri-rid campion auto
ri, tar In _.:.rr.e.e „n. el a di»-

H Prin tuș de £. Aatal (Brașov) 
L-upta periir- tricu-— de campion al 
categorie* St kg a foc* mult mai di- 
IicLă decît ne asuptam. După 

: ■ - ... Nicu Gingă
&supca cimp—-.—_ o-unpic Gheor- 
ghe Berceaaa pariuria s-a disputat 
«mtâtă seara», te oărea că tinărul

.ntra iără prxxRme în peses-a titlului 
de cei mai bun sportiv al catego
riei. Dar n-a fas: așa. Un alt ran- 
cida: la locurile fruntașe, orădeanul 
Iee Gjongvași. * fjsz un o*s de 

ciul cu Grigă. ei a cnesdus la un 
nioener.: ca: cu o d-ferectă de 4—5 
puncte si purist -na; sperau ca 
cucureșteanul sâ pcaiâ schimba 
soarta partide. A-za in ultime-c 
secunde ale mectui-ui. G.ngâ a re
ușit să echihbrae s-t uana și să obțină 
ua rezulta: de egal-tate. care insă 
nu-i mai asigura locul I. decît în 
cazul unei 'nctort. a lui Berceanu 
asupra lui Gyăngroți. meci progra
mat in ultimul tur. Dublul campion 
mond-al al cat 4* kg a luptat ex
celent in aest ultim duel și cu două 
frumoase tururi de car a luat con
ducerea încă d:n primul minut al 
partidei cu Gvăngyași. în continua
re. el și-a mărit avantajul cu cite- 
va fixări si eenturări laterale 
obținînd victoria care i-a adus locul 
secund, iar lui Gingă titlul de cam
pion.

în lipsa lui Ion Baciu, era de 
astentat ca Marin Dumitru (Galați) 
sâ domine categoria 57 kg. Deși a 
luptat accidentat la un picior. încă de 
’a începutul concursului, gălăteanul 
a evoluat aproape de valoarea sa. 
Dar. agravîndu-i-se entorsa de la 
gleznă, către sfîrșitul întrecerilor,

REPUBLICANE DE CĂLĂRIE
proba de obstacole, feminin : 1. MA
RIANA MOISEI (Steaua), cu Saghia, op 
(37.0 s). 2. Monica Ringheanu (Dinamo), 
cu Pegas. 8 p (38,3 s), 3. Use Nacu
(C.S.M. Sibiu), cu Călin. 4 p (41,0 s) ; 
jroba de obstacole pe echipe, juniori : 

1. STEAUA 0 p (1:28,0), 2. C.S.M. Si
biu 8 p (1:25,04). 3. Petrolul Ploiești 3 p 
(2:59.01) : obstacole pe echipe, seniori : 
1. STEAUA 4 p (2:13,08), 2. C.S.M. Si
biu 4 p (2:14.05), 3. Dinamo 8 p ; obsta
cole, categoria semigrea : 1. CONSTAN
TIN VLAD (Dinamo), cu Spirt, 4 p, 2- 
Sorin Soveja (Steaua), cu Viorica, 8 p. 
3. Marius Burtea (C.S.M. Sibiu), cu 
Strop, 8 p.

—i Ilie IONESCU 

(Stoica), Ciocîrlan (Vișan), Boldni — 
Enescu (Crișan), Mureșan (Enescu), Dă- 
nilâ (Râdulescu).

F. C. Argeș : Stan (Ariciu) — Pigu- 
lea (Ciolan), Olteanu, Barbu (Cîrstea), 
Ivan — Mustățea (Tîmaru), M. Popescu 
— Radu, Prepurgel (Burcea), Roșu 
(Zamfir), Jercan.

Marți, Lotul de tineret va juca cu Au
tobuzul București, urmînd ca a doua 
zi să plece spre Berlin.

el n-a mai putut lupta, cedînd la 
puncte în fața lui Mihai Boțilă și 
prin neprezentare în întîlnirea cu 
Șt. Badea. Categoria 62 kg a fost 
dominată clar de dinamovistul Ion 
Păun. în ultima zi, el l-a făcut tuș 
pe piteșteanul V. Gherghina.

Simion Popescu a cucerit cel 
de-al 10-lea titlu de campion. în- 
vingindu-1 clar la puncte pe prin
cipalul său adversar. Gh. Gheorghc 
Metalul). Sportivul de la Steaua a 

început mai slab acest concurs și 
se părea că nu va mai reuși să ter
mine învingător și în ultimul cam
pionat Ia care a luat parte (cu oca- 
z-a festivității de premiere, fostul 
campion mondial a ar.untat că se 
retrage din activitatea competițio- 
°ală) Și. totuși, către sfîrșitul în- 
tiNcerrior el a luptat din ce in ce 
~-a. bine; ieșind victorios pentru a 
zecea oară.

Cu un final excelent, in care i-a 
învins pe Gh. Ciobotaru (Buc.) $1 
V. Premiu (Bacău), lugojanul Ni- 
colae Mihai a dus din nou. după 
multi am. un titlu de campion na
țional de seniori In orașul care 
multă vreme a fost unul dintre 
cele mai puternice centre de lupte 
din țară. Ion Enache s-a dovedit 
cel mai bun concurent la cat. 82 
kg. După victoria categorică asupra 
lui Ion Gabor, el l-a învins prin 
tuș pe T. Ignătescu (Rapid) și. la 
puncte, pe P. Stroe (Rapid), ocu- 
pînd primul loc.

La categoria 90 kg. lupta s-a în
cheiat cu victoria nescontată a lui 
Staicu Olteanu (Progresul). El l-a 
fixat cu umerii pe saltea. în urma 
unui excelent tur de cap. pe Vasile 
Fodorpataki (Dinamo). Dinamovistii 
Nicolae Martinescu și Victor Dolip- 
schi au cîștigat. fără emoții, titlu
rile de campioni la cele mai grele 
categorii. Deocamdată, ei nu au 
contracandidați.

Nu putem încheia rinduriie de 
față înainte de a aminti contribu
ția apreciabilă a corpului de arbi
tri care, timp de trei zile, a condus 
cu competentă și autoritate cîteva 
sute de meciuri, străduindu-se să 
imprime luptei dinamismul cerut 
de regulamentul F.I.L.A. și să adu
că pe podiumul învingătorilor pe 
cei mai buni concurenți. Din rîn- 
dul lor se cuvine să-i evidențiem 
pe Nicolae Baciu 'Brasov). Marin 
Roloean (Pitești), Aurel Sandragan 
(Galați). Ion Oprea (Oradea). Marin 
Cristea (București) ca și pe condu
cătorii de saltele Valentin Bați (Ti
mișoara) și Victor Dona (Bucu
rești). De asemenea. merită a fi 
subliniate eforturile gazdelor care 
s-au străduit să asigure o bună 
orgagi^are acestei competiții.

RÎNDUR1 PENTRU
CELE MAI MICI SPERANȚE
în ziua de 13 iulie a.c. a început 

la Brașov tabăra de pregătire, or
ganizată de F.R.F., cu copiii născuți 
în anul 1958. Deci, copii de 15 ani, 
care, pînă la depășirea vîrstei juniora
tului, mai au încă trei ani de pregă
tire. în primele trei zile, tabăra a 
avut drept scop cunoașterea com
plexă a posibilităților copiilor. Două 
zile consecutiv s-au efectuat jocuri 
și control medical, iar în cea de a 
treia s-au dat probe de control 
pentru aprecierea calităților de vi
teză, forță și suplețe. Pe această 
scurtă perioadă, colectivul de an
trenori a urmărit comportamentul 
fiecărui jucător, atît în teren cit și 
în celelalte activități.

Pornind de la faptul că un jucă
tor de valoare trebuie să cumuleze 
calități și deprinderi ca : execuții 
tehnice eficiente printr-un conținut 
tactic corespunzător cerințelor dina
micii jocului actual, calități motrice 
bune și foarte bune, pe fondul une< 
dezvoltări fizice armonioase și pa
siune, manifestată prin dăruire to
tală. se pot desprinde unele con 
duzii — parțiale desigur — care ne 
pot orienta în munca noastră ime
diată, pentru sporirea fondului de 
valori de care are nevoie fotbalul 
autohton.

Din capul locului trebuie spus 
că există mari posibilități ca o 
parte din copiii prezenți la Brașov, 
cuprinși in cele patru echipe : 
Poiana. Timpa. Postăvar și Timiș 
să se realizeze ca jucători de per
formanță. cu condiția fundamentală 
ca instruirea să capete un conținut 
tot mai concret, orientată spre în
tregirea calităților și deprinderilor 
de care aminteam, întrucît fiecare 
manifesta unele minusuri.

Sînt copii cu tehnică și calități 
motrice bune, dar cu orientare mai 
slabă in joc, jucînd numai cînd au 
mingea (Sirbu, Chitaru, Mihăilă) 
sau sînt prea comozi (Nucă). Sînt 
alții cu predispoziții pentru efort, 
dar prezintă unele minusuri în exe
cuții (Băbuț, Lupău, Răduț, Drazcr, 
Sarchizian etc.). Și mai sînt încă 
două categorii (mulți copii) cu de
prinderi tehnico-tactice relativ bune 
dar care au calități motrice necores
punzătoare (Căpățină, Manea, Du
lău. Roșoga etc.) sau o dezvoltare 
fizică nesatisfăcătoare (Lucaci, Laza. 
Cociș, Marin etc.).

„CUPA BIHORUL- PLNIRU 
A RMIT ECHIPEI

Timp de două zile, pe stadionul 
..Tineretului’* din Oradea, s-au des
fășurat jocurile competiției pentru 
copii dotată cu „Cupa Bihorul“.Au 
participat : Olimpia Oradea (cu 
două echipe), Voința Oradeu și Mi-

Antrenorilor care răspund de pre
gătirea acestor copii, le revine fru
moasa misiune de a le călăuzi pașii 
în instruire, perfecționindu-le ce 
au pregnant pozitiv și eliminîr.d, 
cît mai mult posibil, părțile nega
tive. întreaga activitate va trebui să 
se desfășoare pe baza unui plan 
individual de pregătire, în care, o 
pondere crescută, să fie afectată 
mijloacelor cu caracter permanent.

F.R.F., înscriindu-se pe linia tra- 
sată de Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și 
sportului, este hotărîtă să ducă 
o politică corespunzătoare prin 
asigurarea condițiilor necesare afir
mării tinerelor talente în fotbal. In 
acest sens se vor asigura mai multe 
perioade de pregătire centralizată, 
îndeosebi în timpul vacanțelor, iar 
la nivelul cluburilor-asociatiilnr 
(mai ales la acelea < u centre de pre
gătire a copiilor și juniorilor) se va 
intensifica munca de îndrumare si 
control, urmărindu-se ca în fiecare 
grupă să se formeze 1—2 jucători 
care, încă de la vîrsta junioratului, 
să cumuleze cît mai multe dintre 
calitățile și deprinderile neces-re 
practicării fotbalului de perfor
manță.

prof. Constantin ARDELEANU 
antrenor federal

MÎINE, SOSEȘTE IN CAPITALĂ, 
SELECȚIONATA ORAȘULUI 
ALEXANDRIA (REPUBLICA 

ARABĂ EGIPT)
După cum am mai anunțat, selecțio

natele Cubei și orașului Alexandria (Re
publica Arabă Egipt) vor efectua tur
nee în țara noastră. Reprezentativa Cu
bei va juca la 26 iulie cu Petrolul, la 
29 iulie cu C.F.R. Cluj și la 2 august cu 
recenta cîștigătoare a „Cupei României”, 
Chimia Rm. Vîlcea.

Selecționata Alexandriei este așteptată 
să sosească în cursul zilei de mîine. 
Din cei 17 jucători anunțați, 5 fac par
te cin reprezentativa Egiptului. Aceștia 
sin: portarul Orabi, fundașii Khalil și 
Hassan, înaintașii Mekheimer și Ei 
Garem. Antrenorul selecționatei este 
Kamal Mahmoud EI Sabbagh. Oaspeții 
egipteni vin in țara noastră după ce au 
susținut citeva partide in Polonia. Ei 
vor intilm la 26 iulie și 29 iulie două 
divizionare A. F. C. Constanța și. res
pect:'.. Petrolul Ploiești, iar la 2 august 
divizionara B. Constructorul Galați, ma
rea performeră a „Cupei“.

CLI MII TIAiERI JUCĂIORI
MINLIHIl BAIA MARE

nerul Baia Mare. Trofeul a revenit 
micilor fotbaliști de la Minerul 
Baia Mare, care au învins în finală, 
cu scorul de 1—0, echipa Olimpia 
Oradea I.

Jlie GHIȘA, coresp, județean

Bihorul%25e2%2580%259c.Au
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S-AU ÎNCHEIAT
CAMPIONATELE DE ATLETISM

(Urmare din pag. 1)

UN FRUMOS SUCCES IN „CUPA DAVIS“

Gheorghe Ghipu și-a etalat din plin larga paletă a talentului său, ciști- 
gînd cu manifestă ușurință și titlul de la 800 m

(Urmare din pag. 1)

emoționată (au trecut aproape 10 
ani de cînd gazetarii roiau în ju
rul ei) și, apoi, a luat... startul :

— Mi-au plăcut foarte mult aces
te campionate. Au fost întreceri de 
o superbă dîrzenie, de o inegalabi
lă spectaculozitate. Cindva, la „na
ționale" se concura „tactic", se fă
ceau eforturi doar atit cit să în
vingi. Acum, cînd plafonul valoric 
s-a ridicat nebănuit de mult, cînd 
în joc, alături de titlul național, se 
află, și selecția pentru echipa națio
nală ambițiile sînt mult mai am
ple, devine obligatoriu să participi 
C’J toate forțele. Și — mărturisesc 
că simt o mare bucurie — fetele 
dovedesc, în continuare, mai mul
tă... bărbăție decît băieții ! Eloc
vente sînt exemplele Marianei Con- 
dovici, care revine cu o triplă vic
torie, și Marianei Suman mai bună 
acum, după ce a devenit tramă... 
Păcat că a fost atît de cald. Am fi 
preferat în locul caniculei căldura 
publicului,

in

— Ce simte o sportivă în clipa 
imediat următoare victoriei într-o 
finală de campionat național ?

— Este imposibil de descris
cuvinte. Te cuprinde, te îmbrățișea
ză, o căldură blinda, bună. Ți se 
pare că ai putea să zbori, că ai de
venit imaterial. Ești fericit că te-ai 
învins pe tine însuți, că ai putut fi 
mai bun decit ieri, că mai ai re
surse și pentru mîine..

— în special, care dintre atlete 
te-au impresionat ?

— Argentina Menis 
le ei pînă dincolo de 
na Silai, inegalabilă, 
disputa dintre Maria
talia Andrei și prezența a trei atle
te în fața ștachetei înălțată Ia 1.85 
ni ! Regret că nu m-am putut des
făta cu alergarea Valeriei Bufanu. 
O voi vedea, sigur, peste două săp- 
tămîni.

FlorLra 
drăgostită 
atletismul
cîștigat din aceasta.

cu aruncări - 
orizont. Ilea- 
fără virstă, 
I.incă si Na

cătorilor selecționați în echipele 
lor naționale pentru „Cupa Davis".

Deci o întîlnire Ilie Năstase— 
Brian Fairlle promițînd să fie și 
ea disputată acera. Promisiune 
nedezmințită nici un moment. De 
la început, avem surpriza unor 
imprecizii la serviciu, de ambele 
părți, explicabile prin tensiunea 
nervoasă proprie debutului într-o 
partidă importantă. Se fac breakuri 
în serie, Ilie și adversarul său pier- 
zînd cîte două ghemuri : 2—2. Apoi, 
normal pînă la 3—3, ultima oară 
însă cu Fairlie cîștigîndu-și servi
ciul la 0! Semnal de atenție, majo
rat la ghemul următor, cînd Năs
tase servește fără convingere, esta 
condus cu 15—40. egalează și pier
de în continuare. Break pentru 
r.eo-zeelandez, suficient deciziei în 
primul set.

Dezlănțuire, așteptată, a lui Ilie 
în setul doi. Cîteva mingi de vir
tuozitate, completate cu altele în 
mare forță, aduc campionului ro
mân punct după punct. Deși sînt 
cîteva schimburi acerb disputate în 
ghemul trei (de 
nota generală 
dominare netă 
nu lasă nimic 
ajuns în totală 
la zero din întreaga întîlnire. Avea 
să urmeze și un al doilea...

Pînă atunci, asistăm la un set 
trei în stil clasic. Se câștigă cu ser
viciul. care — în special în jocul neo
zeelandezului — est ? urmat prompt 
de voie, iar Năstase se remarcă prin 
trei „ași" subliniați cu aplauze. 
Scorul merge strîns nînâ în ghem"l 
sase, cînd servește Fairlie. Aci. la 
30—30 Năstase îsi pasează adver
sarul într-un schimb de mingi in
tens. are minee d° break. La ur
mătorul serviciu. FairFe. face du-

patru cri egalitate), 
a jocului este de 
a lui Năstase. care 

adversarului său. 
derută. Primul set

Oțel-Safta rămîne o în
de sportul sporturilor și 
românesc are numai de

DIN FOILE DE CONCLRS
Rezultate de sîmbătă : BĂRBAȚI :

TRIPLU ■ 1. Vasile Dumitrescu (Dina
mo) 16,04 m — campion republican, 2. 
Ș. Ciochină (Metalul) 15,82 m, 3. D. 
Tordache (Rapid) 15,59 m, 4. p. Gheor
ghiu (Dinamo) 15,58 m. 5. E. Rotaru 
(CSU Brașov) 15,18 m. 6. V. Preda (Pe
trolul PI.) 15,06 m ; SULIȚA : 1. Cons
tantin Grigoraș (CSO Suceava) 72.88 m 
— campion republican, 2. C. Raduly 
(CSM Sibiu) 72,14 m, 3. D. Silaghi (Stea
ua) 70,82 m, 4. Gh. Megelea (Șc. sp. 
Reșița) 69,60 m, 5. M. Petra (Steaua) 
68.90 m, 6. C. Romaniuc (Steaua) 67.92 
m ; 10 000 m : 1. Ilie Floroiu (Steaua) 
30:02,0 — campion republican, 2. N. Mus
tață (Dinamo) 30:07,2. 3. S. Marcu (Stea
ua) 30:07,8, 4. c. ---------- -------
30:36,6. 5. I. lege,' ,_______ , _ __ _
1. Baciu (CSM Cluj) 31~05,2'; ”3'000
OBSTACOLE : 1. Gheorghe Cefan 
p:d) 8:51,8 — campion republican, 
V. Bichea (CSM Sibiu) 8:54.4. 3. 
Scheible (St. roșu Brașov) 8:54.4. 4. 
Laurențiu (Poli. Timișoara) 8:55,2 
P. Murgoci (CSM Iași) 9:11,2, 6. L. 
jicfk (st. roșu Brașov) 9:15,8 ; J -X3_a3_ • ' .. ’ ’.
C: st^n, Ad. Stan, Petrescu) 40.4 — cam
pioană republicană, record national e- 
Ka!at, 2. Dinamo 41.2, 3. Politehnica Ti
misoara 41.4, 4. „U“ Cluj 43.0. HC Ro
mânia — juniori 42.3 ; FEMEI : 4x100 m:

C.A.U, (Ene, Țarălungă. Boca, Kraus) 
47,6 — campioană republicană, 2. Meta
lul 47,9, 3. inst. ped. Oradea 48,2 4.
C. A. Roman 48,9, 5. Steaua 49 7 
C.S.S. Buc. 51,2.

★
Rezultate de duminică : BĂRBAȚI ■

20 KM MARȘ : 1 Leonida Caraiosifoglu 
(Dinamo) 1.32:36,0 — campion republican,
2. C. Enache (Dinamo) 1.33:42.0, 3. Gh.
Jugânaru (PTT) 1.34:49,4. 4. N. Maxim 
(Dinamo) 1.35:30.0. 5. FI. Tufan (Dinamo) 
, „ T Brandl (pinamo) 1.37:21.0;

Dinamo I — campioană re-

1. Iosif Nagtii (Steaua) 58,80 ------ - , .. Să,._
I. Zam- 

He- 
. I.

. ___  .... - M. Co-
C-u“ _Cluj) 43.92 m : 800 m ; 1.

’ 1 (Metalul) 1:49,8 —

(Petrolul PI.) 7.t9 m. 6. C. Io-.escu
(CAU) 6.90 m : 5440 m : 1. Pe*.re Lupan
(Steaua) 14:18^ — campion republican.
2 O. Sche-.bie (St. roșu Br.) 1411**,
3. I. Floroiu (Steaua) 14^B_O. 4. FU

KAUKAJARVL.
• •

Andreica (Progresul) 
(Dinamo) 31:05,0, 6. 

m 
(Ba-

O. 
Ad.

5. 
Voi

rii V <7.xu,o ; 4x100 m:
Clubul atletic universitar (Szekernes,

6.

1.36:07.0.'6.'” —■
e-hioe : i. Dinamo I — ca...p;..„, 
p’blicană, 2. Dinamo II. 3. PTT 

DISC : I ------ -- ' ■ -
m — campion republican, 2 V. 
gean (St. roșu Br.) 55.40 m, 3. 
firache (Dinamo) 54.24 m. 4. Z 
gheduș (st. roșu Br.) 54.20 m. 5. 
Măglașu (Dinamo) 46.68 m, 6 
roiu t..U" c:_;, -----
Glieorghe Ghipu î nriaiuq rto.s — 
campion republican, 2. D. Tit (Muscelul 
C-lung) ’ ■=".1, ~.___
Craiova) 1:50,3. 4. Gli. Ungureanu (Di
namo) 1:50,5. 5. I. Damasehin (Steaua)

A. Dinescu (CAU) 1:51.6 : 
Viorel Suciu (Steaua) 50.9 

i republican, 2. D Melinte 
3. I. Râțoi (Rapid) 51,7. 4 
(CS Mureșul Tg. Mureș) 
Monea („U“ Cluj) 52.S. 6. 
- Z-,- ; CIOC'N:

Schneider (CA Meuîaș) 
campion repubUcan, 2.

1:50,l. 3. N. Onescu (Rovine

1:50,9. 6. .
400 mg ; 1.
— campion 
(CAU) 51.4. 
Gh. —
52 0.
Gh.
l. i
63-72 m — campion republican, 2. V. 
Tibulschi (Dinamo) 62.66 m. 3. St Șis- 
covici (CAU) 61.70 m. 4. I Iaru (CAU) 
59.18 m. 5. D Chifiriuc (Dinamo) 55.16
m. 6. G. Ghelmegeanu (Dinamo) 55.16

LUNGIME : 1. Vasile Sârucan
(CSM Cluj) 7,66 m — campion repu- 
blican, 2. St. Lăzărescu (CAU) 7.65 m, 
3. V Jurcă (Steaua) 7,57 M.
Zaharia (Rapid) Oană

Hidi
5. Gh. ______ .... ___
Tănăsescu (CAU) 53.1 :

Frederic Schneider (CA 
: m

m :

Sandru (Steaua, 14 ÎS#, s. St Mar— 
(Steaua) 14^2. 4. Gh. Turca (CSM 
Cluj) 14:38.8 (clasa: al S-'.ea Fr. Ma- 
the — CSM Cluj cu 14 44J a reauza: un 
record de junior.) ; SN a : 1. Turna 
Petrescu (CAV) ÎL» — campion repu
blican. î. c. Stan (CAU) a.l. X Sh. 
Zamfiresct! (Swaua) 212. 4. Gh. Du> 
gheru (CSM Pheța» ti A 5 a: ltun- 
teanu (Dinamo> 21.8. 8. Cr. Păscut (D4- 
namo) 21J ; 4x4«U m ; l Dinamo (Va- 
sile, Vngureanu. Sileudeanu.. Sieotae) 
3:10.2 — campioana rcpuMicaaA. re
cord national echipe de rtub. z. C-A-V- 
3:1».». X Rapid 3:12.5 4 Irrc. peCa-
gogic Oradea 3:1» K L OSUL Pvscse 
3 25 5 :

FEMEI ■ 8M : 
Cluj) »«.» —
2. Rafira Fita
Claudia lacob 
Cornelia Holub 
riana Păulescu 
6. Sofia Cimpu 
GREUTATE : 1. 
celui C-Iung> 17J0 — camnioan* 
blican». 2. Mariana Constarttn (Dmamo» 
14.18m. J. Viorica Brad (Progres _ . « H
m. 4. Agepsma Bon (-U* OoB zo.
5. Gabr.e’j Ionel (CAVI 1XM 1 
liana Tdrok (CAV) 1231 ra : 
1. Mariana Condorici (Metaiafi 
campioanâ repubHeanA. î_ Wi-JEia S-~ 
man (C-A. Roman) 2L7. î Manoora L>~ 
zăr (Poîi. Timișoara) 24 7 4. Ursr*
Ratz (Metaluh 25.4. i Ma—.a Saat—x-. 
(Inst. oed Tg. M-res» 25 ♦ C 
chies-Nicu’.escj (Inst red. Oradea^ 21 - 
TNALTOIE : 1. Virginia loan «awD 
1.82 m — campioanâ repabbeaa* î 
Erica Teodorescu (Dinarr.o) : «2 r
D’-aga Comșa (-V- Club l.T* m. 4- Mar- 
ghioMța Mate! (Metal.J) i.T> m_ S. Ca- 
brieîa Ionescu (CAU). Doina 1 
(CAU) și Georgeta Păcuraru 
PI.) 1.60 m. In afară de concu: 
nelia Pooescu 1.8t m : 4» mg 
briela Ti rine oi (LCEA C-lnnr) 
campioanâ republicană, record n>~*-»al 
de senioare si junioare. 2. Marcat C- ea 
(Constructorul) «2,7. X. Nieakna Marea 
(Metalul) 62.2. 4. Georeeta M4rgH-s«eu
(CAU) 64.4. 5. Maree a C-he>-<r--- (Tex
tila Botosan1.) M-9. C- N:cX.na
(Raoid) 69 3 : 2 Mt tn : 1. Maria 
(Metalul) — campioană reoubH-
cană, 2. Mancica Puică (D-narrr)
3. Ioana Arășann (Steaua) 4_
Elisabeta Rutâ (Constructorul) lt >1-2-
5. Aneta loan (CSM pitești) M301.4. 
Elisabeta Enache (Constructorul) i»:12-8 : 
SULIȚA : 1. Elena Keacsu (CSV PitesHi 
54.60 m — campioană republicani, 2. 
Eva Zorgo (Sc. sp. Club 53.22 tn. X ioa
na Stancu (Dinarr.o) 4XM m. 4. E- 5>l>e*»a 
Prodan (Constructorul) 46 68 m. 5. 
driana Ionită (Petrolul P!.) 
Crucița CAlueAru (.V- Club 
4x400 m : 1. Clubul atletic Roman (Nea
ga. Diaconiuc. Tartea. Suman) 3:45.6 — 
camDioană renublicani — record echipe 
de club. 2. LCEA C-Iung 3:48.2. X C-A V. 
0 7. 4. c.s M. Piteșt: TWQa
Botoșani 4:05,5.

Cr.

1_ «CSM

(Per—tal 
s. coe- 
: 1 Ca

ii» —

A-
44 44 TI. <- 
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WOW.Q CBAMSWISHiPS
IN ANO KAYAK

E numele unuia din cele pes
te 180 de lacuri care scaldă pă- 
mintul orașului Tampere și îm
prejurimile sale, de o impresio
nantă frumusețe. Vara, mai ales, 
Kaukajărvi împrumută limpe
zimi de cristal și fascinante 
sclipiri solare. Seara, vintul 
nordului desenează pe oglinda 
lacului poteci unduitoare, pur- 
tind departe valuri fragile, te
mătoare parcă.

Astăzi — echipa României de 
caiac-canoe pleacă la Kauka
jărvi, in căutarea comorilor de 
aur, argint și bronz. Se anunță 
o nouă lecție de geografie a 
medaliilor. De la acești admira
bili tineri sportivi români am 
auzit, uneori pentru prima oară, 
multe nume de lacuri și riurt 
care, neîndoielnic, au dreptul la 
celebritate intr-o istorie a spor
tului mondial.

Geografia medaliilor a început 
(ne reamintim întotdeauna cu 
plăcere și emoție) la Macon, a 
continuat pe apele lacurilor 
Wendouree, Bertha-Wedau, Mal
ta. Sagamy, Griinau. Xochi- 
milco, Himki, Bagsvaerd, Ada 
Ciganlija... Ni le-au descoperit 
marii campioni români ai piste
lor de apă; generațiile lui Si- 
mion Ismailciuc, Aurel Vernescu, 
Haralamb Ivanov, Afanasie 
Sciotnic. Serghei Covaliov. Ivan 
Patzaichin. Ne-am obișnuit re
pede cu toate aceste nume, 
le-am îndrăgit și le folosim ade
sea atunci cînd vorbim despre 
gloria sportului românesc, des
pre imensa avuție de talent și 
străduință, de ambiții și putere 
de luptă a celor care de-atitea 
ori au onorat cu aurul medali
ilor cinstea de a reprezenta cu
lorile țării. In casele multor 
sportivi sînt păstrate, cu respec
tul datorat amintirilor de mare 
preț, nenumărate mărturii ale 
triumfului înfăptuit de caiaciștii 
și canoiștii români pe lacurile

mul serviciu în careu!), este și foarte 
greu de pasat la venirile sale la 
fileu, acoperind un spațiu mare cu 
alonja sa formidabilă.

Iată-1 deci pe Ovici atacînd ener
gic, dar cu mingi bine pregătite, la 
ghemurile sale de serviciu. Apoi 
apărîndu-se cu tenacitate, mai ales 
plasîndu-și excelentul retur, în ce
lelalte. Se apropie de Jjreak în ghe
mul 5, cînd Parun este condus cu 
0—30. Acesta rezistă, îtisă. și punc
tează. Reușește să facă el breakul, 
în al 8-lea ghem, cu veniri la fi
leu dezlănțuite. Imediat apoi, cîști- 
gă setul.

Al doilea set. Din nou break 
pentru Parun în ghemul 5. Neo
zeelandezul ajunge Ia 5—4 și ser
vește. Aci, asistăm la o revenire 
extraordinară a lui Ovici : cinci re
tururi formidabile (restabilind ega
lități sau luînd avantaj la primire), 
încheiate cu un passing excelent : 
5—5 ! Din păcate, românul își pier
de imediat ghemul la serviciu care 
urinează și apoi, setul. Oboseala, 
căldura, îl împing spre înfrîngere...

Setul trei, aproape fără istoric. 
Multe ghemuri cîștigate contra 
serviciului, dar neconvingător. Cu 
Parun mereu în gardă, atent, ne- 
vrînd în nici un caz să scape din 
mină punctul de onoare al echipei 
sale. Acesta vine, după ceva mai 
puțin de două ore de joc. consfin
țind scorul final al întîlnirii la 4—1 
pentru România. Victorie netă.

Au arbitrat meciurile ultimei zile 
M. Aleiu și A. Zdrentu.

blă greșeală... Urmează joc econo
mic de ambele părți, pînă în ghemul 
9 — ultimul — cînd neozeelande
zul mai încearcă o rezistență la 
două egalități consecutive, urmînd 
unui setbal. 
primire, dar 
un nou „as" 
desprindă în 
turi, urmează

La reluare, 
lui român este și 
Break din primul ghem, urmate de 
alte două, pe parcursul unui set 
care seamănă leit cu cel de-al doi
lea. Din nou victorie la zero, su
perioritate net demonstrată de ju
cătorul nostru. Ilie Năstase îl în
vinge pe Brian Fairlie pentru a 
doua oară în decurs de zece zile, la 
fel ca la campionatele elvețiene, 
de la Gstaad.

Timp total de joc — lh55. Scorul 
meciului România—Noua Zeelandă 
ia proporții : 4—0 !

OVICI — PARUN 
3—6, 5—7, 2—6

Două obiective au animat pe 
timii adversari intrati pe teren. Pe 
de o parte. Onnv Parun dorea să 
demonstreze că el este, de fapt, cel 
mai bun jucător neo-zeelandez (ri
valitate acerbă cu Brian Fairlie...) 
Pe de alta, Toma Ovici ținea să 
răspundă tuturor celor care-1 criti
caseră, 
defensiv. 
Eliberat de 
unui meci 
cu curaj la 
oferit faze 
puncte mai puține..

Să anlaudăm totuși pe un jucă
tor. chiar învins, atunci cînd nu-și 
precupețește efortul, adoptînc1 tac
tica ofensivei. De faot, ea era con
diționată si de jocul adversarului. 
Parun. înalt, servind foarte puter
nic (si aproape totdeauna cu pri-

are chiar avantaj la 
Năstase egalează cu 
pentru ca apoi să se 
cîștigător. 2—1 la se- 
pauza.
presiunea campionu- 

mai puternică.

ul-

într-un fel, că joacă prea 
numai „pentru puncte", 

obligativitatea strictă a 
cîștigat. Ovici a trecut 
atac și într-adevăr ne-a 
de tenis splendid, dar

Europei, Australiei, Asiei și A- 
mericii.

Itinerarul afirmărilor de pres
tigiu continuă neîntrerupt de 
două decenii cu rîvna și truda 
căutătorilor de comori și ne-am 
obișnuit ca de fiecare dată, la 
încheierea marilor competiții in
ternaționale. să... numărăm titlu
rile și medaliile.

Kaukajărvi — un lac finlan
dez al cărui nume reporterul 
crede că-l vom alătura curind 
celor de care, cum spuneam, ne 
leagă amintirea atitor momente 
de mari victorii ale sportului 
românesc.

Ce repede au trecut istovitoa
rele săptămîni de pregătire In 
„cuptorul" bacului de iarnă, cele 
în care trupurile puternice cău
tau răcoarea sub îmbătrînitele 
sălcii ale Snagovului, cele în 
care drumurile perfecționării au 
fost străbătute pe apele Vidra- 
rului ! Iată-ne cu doar cîteva 
zile înaintea campionatelor mon
diale. înaintea acelui maraton 
al caiacelor și canoelor din toată 
lumea, gata să intre in greaua 
cursă a titlurilor și medaliilor

Cursa începe joi. la KAUKA
JĂRVI...

Dan GÂRLEȘTEANU

Echipa Franței conduce cu 1-0, la Moscova

ALE „CUPEI DAVIS//

Onny Parun (la fileu) a adus punctul de onoare pentru echipa oaspe, în partida cu Toma Ovici

va.-, sul de un punct și după ulti
mele două partide de simplu : 
Barazzutti-pigueras 6—4, 6—3, 6—1; 
Zagarelli-Santana 6—2, 4—6, 3—6, 
2—6. Scor final: Italia-Spania 3—2.

două zile 
timpului

CELELALTE SEMIFINALE EUROPENE

TtMUNO. — Italienii s-au califi
cat in finala grupe» B păstrând a-

PRAGA. — Meciul Cehoslovacia- 
R F. Germania s-a terminat cu 
scorul de 3—2 în favoarea jucăto- 

i r cehoslovaci, care se califică 
astfel pentru finala grupei B. în 
ultima partidă de simplu, vest-ger- 
manul Karl Meiler l-a învins cu 
6—1, 6—1. 7—5 pe Jiri Hrebec.

TELEX•TELEX•TELEX
La

:o i

Dup*

1'151 <r. O — Brjgl

□ete

LUIS OCANA ÎNVINGĂTOR CATEGORIC IN TURUL FRANȚEI
® Ultimii câștigători ai sem ietapelor ■. Ocana și Thevenet • Media orară : 37,707 km !

Turneul interzonal de șah de la Petro- 
polis iBrazilia), care urma să înceapă 
12 21 iulie. a fost amînat cu cîteva zile, 
•.r.trucit o parte din concurenți nu au 

sosi la timp în orașul brazilian. 
Earfi de aceasta, regulamentul tur- 

ui prevede trei zile 
tizare.

pentru aclima-

Turului ciclist 
cu surprinză- 

a tînărului rutier polo- 
secundat de celebrul 

compatriot Ryszard Szurkowski (de 
ri cișrigător al Cursei Păcii) — la

Cea de-a 30-a ediție a 
al Poloniei s-a încheiat 
toarea victorie 
r.ez Lucian Lis, 
său
3 o:
1:29.

Rezultate din competiția de tenis „Cupa 
Galea- rezervată echipelor d-e tineret : 
Szczecin : R. D. Germană — ’
3—0 : Polonia—Norvegia 3—0 ;
Elveția—Olanda 3—0 ; Brazilia—Iran 
Maribor : Mexic—Iugoslavia 3—0 ; 
remarca—Tunisia 2—1. Se califică 
tru turul următor echipele R. D. 
mane, Elveției și Mexicului.
R
în semifinalele probei de simplu
din cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ale Austriei, Evonne Goola- 
gor.g (Australia) a învins-o cu 6—0, 6—1 
pe Szabo (Ungaria), iar Olga Morozova 
(U.R.S.S.) a cîștigat cu 6—3, 2—6. 6—3 
partida cu Schulze (R.F.G.). Tn finala 
probei de dublu bărbați cuplul McMa- 
: ;s (S.U.A.). Ramirez (Mexic) a învins 
cu 6—2. 6-2.- 6—3 perechea Mandarine 
(Brazilia), Vasquez (Argentina).

Polonia
Nyon : 

2—0; 
Da- 

pen- 
Ger-

femei

REZULTATE
DE VALOARE

DE ATLETISM
DE PE CONTINENT

Un nou record mondial feminin :
Annelie Ehrhardt 12,3 pe 100 mg

ÎN CONCURSURILE

La campionatele de atletism ale 
R. D. Germane, desfășurate la Dres- 
da, ieri, s-a înregistrat un nou re
cord mondial. După ce Renatse Ste
cher a corectat recordurile lumii pe 
100 și 200 m (cu 10,8 și respectiv, 
22.1) duminică, atleta Annelie Ehr
hardt a obținut un nOu record mon
dial pe 100 mg cu performanța de 
12.3. Vechiul record, care îi aparți
nea cu 12,5, a fost realizat în 1971, 
la Potsdam.

Al'.e rezultate ale campionatelor t 
Masculin — 400 m: Scheibe 46,3 ; 
400 mg : Lasser 50,3 ; suliță : — Stolle 
81,28 m ; prăjină — Fuekampf 5,10 m. 
Feminin : 400 m — Zehrt 
tate : Lange 
Schmalfeld

RECORD

Intîlnirea 
șovia între 
rle S U.A.

18,06 m ;
6,76 m .

MONDIAL DE
LA 4X400 M

51,6 ; greu- 
lungime i

JUNIORI

atletică disputată la Var- 
selecționatele de juniori 

și Poloniei a luat sfîrșit.

lat-o pe Renate Stecher in cursa record pe 200 m. Acele cronometrelor se vor 
următoarele clasate, Doris Maletzki (în dreapta, după Stecher) și Petra Kandar 
remarcabile; 22,3 și, respectiv, 22,4

cu succesul oaspeților : 134—89 la 
masculin și 76—57 la feminin. In ziua 
a doua, echipa masculină de ștafetă 
4 x 400 m
mai bună performanță mondială de 
juniori, cu timpul de 3:08,2. Alte re
zultate i

Masculin : 400 mg : Petszik (Polo
nia) — 50,6 ; 200 m : Macfarland
(S.U.A.) — 21,0 ; 800 m : Scott (S.U.A ) 
— 1:48,8.

a S.U.A. a stabilit cea

Feminin : 110 mg : Nowakoska (Po
lonia) — 13.9 ; 200 m : Brian (S.U.A.) 
24.1 ; 800 mi Sambell (S.U.A.) —
2:06,5 ; disc i Grajzarek (Polonia) — 
53,34 m.

CAMPIONATELE FEMININE
DE LA „CRYSTAL PALACE"

în cadrul campionatelor interna
ționale feminine de atletism ale An
gliei, desfășurate la Crystal Palace

opri pentru ea la 22,1, dar și 
(stingă) au

Telefoto 1
obținut rezultate
A.P.-AGERPRES

Londra, s-audin
tcarele rezultate > 
'Irlanda) — 2:03.8;
: Anglia) 4:15,7
(Suedia) — 9:08.0; 
țtme: — -
1.85 m; săritura în lungime: Nimmo 
(Anglia) — 6,33 m: aruncarea suli
ței < Vorbett (Anglia) — 53.88 m: 
aruncarea discului : Payne (Anglia) 
— 5î.4O m

înregistrat urmă- 
800 m: Tracey 
1 500 m : Allison 

3 000 m : Knufyson 
săritura în înăl- 

Iiona Gusenbauer (Austria) —

Cu etapa de ieri s-a încheiat ac
tuala ediție a Turului Franței. Așa 
cum era de așteptat, victoria a re
venit ciclistului spaniol Luis Ocana, 
care a dominat categoric marea 
competiție. în clasamentul general 
el a fost urmat la 15:51 de The
venet (Franța), la 17:15 de Fuente 
(Spania), la 26:22,de Zoetemelk (O- 
landa), la 35:10 de Van Impe (Bel
gia), ia 32:02 de Van Springe! (Bel
gia), la 33:02 de Perin (Franța) etc. 
O asemenea victorie categorică — 
precum cea repurtată de Ocana — 
nu s-a mai înregistrat de mulți ani 
în Turul Franței !

Ultima etapă a fost împărțită în 
două semietape. La Versailles, în 
prima semietapă, s-a alergat o cursă 
contracronometru pe o distanță de 
16 km. A cîștigat detașat Ocana cu 
timpul de 20:57,38, urmat de The
venet cu 21:22,10 și de Zoetemelk 
în 21:28/53. A doua semietapă a a-

vut loc pe traseul Versailles — 
Paris (89 km). Pe primul loc s-a 
clasat Thevenet în 2h 21:27, urmat 
de belgianul Godefroot și Krekels 
(Olanda) — în același timp cu în
vingătorul.

Media orară realizată de Luis 
Ocana a fost de 37,707 km. Din cei 
120 de concurenți, 87 au terminat 
cursa.

ken (Luxemburg) în 2h 56,00. In 
clasamentul general, pe primul loc 
a terminat italianul Baronchelli, 
urmat la peste cinci minute de 
Steinmeyer (Austria) și francezi.1 
Bourreau.

ITALIANUL BARONCHELLI
CÎȘTIGĂ COMPETIȚIA AMATORILOR

A U-a etapă a Turului ciclist al 
Franței pentru amatori („Tour de 
l'Avenir"), desfășurată între 
leans și 
cîștigată 
tierez în

Ultima 
traseul Versailles — Paris (89 km) 
a fost cîștigată de alergătorul Kir

Or-
Versailles (135 km), a fost 
de francezul Antoine Gu
sh 22:06.
etapă desfășurată ieri, pe

„Cupa Europei*4 la sărituri

ION GANEA PE LOCUL 9 LA TRAMBULINĂ
LENINGRAD. 22 (Agerpres). —

Cea de-a 6-a ediție a Cupei Eu
ropei la sărituri în apă a continuat 
la Leningrad cu finala probei mas
culine 
toria a 
Klaus 
puncte,
(U.R.S.S.) — 
ceslav Stahov 
puncte. Concurentul român Ion Ga-

ia trambulina de 3 m. Vie
re venit
Dibiasi
urmat

campionului olimpic 
(Italia) — 609,03

de Vladimir Vasin 
595.08 puncte. Via- 
(U.R.S.S.) — 588.36

BAYERN MUNCHEN
ÎNVINSĂ DE DUKLA PRAGA

Disputat la Hagenau. meciul a- 
mical dintre echipele Dukla Praga 
și Bayern Munchen s-a terminat 
cu scorul de 2—1 (0—1) în favoa
rea jucătorilor cehoslovaci. Au mar
cat Gerhel, Gernat, respectiv Hoe
ness

CU 0 MEDIE ORARA
DE 180 KM

PE DISTANȚA DE 1081 KM !
NEW YORK, 22 (Agerpres). — 

Cursa automobilistică de 6 ore le la 
Watkins Glen (S.U.A.), contînd pen
tru Campionatul mondial al mărcilor 
de automobile, a fost cîștigată, anul 
acesta, de echipajul Henri Pescarolo 
— Gerard Larousse (Franța) pe Ma
tra Simca. învingătorii au realizat o 
medie orară de 180 km, pe distanța 
de 1081 km (199 ture de circuit). Pe 
locul doi s-au clasat Jacky Ickx (Bel
gia) și Brian Redman (Anglia), Ja 
două ture, iar pe locul trei, Carlos 
Pace (Brazilia) — Arturo Merzario 
(Italia).

VOLEIBALIȘTII

ROMÂNI,

PE LOCUL 2

LA OLSZTYN

nea a ocupat locul 9. cu 464,19 
puncte. în proba feminină la tram
bulină, după 7 sărituri eliminatorii 
pe primul loc se află Ulrika Knape 
(Suedia) — 292,11 puncte. Melania 
Decusearâ și Sorana Prelipceanu, 
calificate și ele pentru finală, ocu
pă locurile 13 și. respectiv, 14. 
După 2 probe, în clasamentul pe e- 
chipe conduce R. D. Germană — 
186 puncte, urmată de U.R.S.S. — 
178 puncte. Italia — 163 puncte, 
Suedia — 160 puncte. Polonia — 
148 puncte. România — 140 puncte, 
Cehoslovacia — 109 puncte. An
glia — 84 puncte etc.

VARȘOVIA, 22 (prin telex). Tur
neul internațional de volei mascu
lin desfășurat la Olsztyn s-a în
cheiat cu victoria reprezentativei 
Poloniei care, în ultima zi, a dis
pus de cea a U.R.S.S. cu scorul de 
3—2 (15—10. 8—15, 8—15, 15—7.
15—8). în cealaltă partidă, echipa 
României a dispus de formația 
A.Z.S. Olsztyn cu 3—2 (7—15,
15—12, 13—15, 15—9, 15—11). Cla
sament final : 1. Polonia 3 p (set- 
averaj 9—2). 2. România 2 p (6—6), 
3. U.R.S.S. 1 p (6—7). 4. A.Z.S. 
Olsztyn 0 p (3—9).

în legătură cu evoluția selecțio
natei române, redactorul R. Zalew
ski apreciază următoarele în ziarul 
Przeglad Sportowy : „Românul Ga
briel Udișteanu a fost cel mai bun 
jucător în atac, în toate partide’e 
turneului". Referindu-se la întîlni- 
rea România — U.R.S.S., R. Za
lewski afirmă că : „sportivii ro
mâni au făcut ce! mai bun meci 
al lor din cadrul acestei competi
ții. manifestîncl multă ambiție și ra
piditate. practicînd, în general, un 
volei modern".

Donca CIOBANU

AGENDA SĂPTĂMINII
23—34 Baschet Turnee la Palermo și Messina — se

niori cu participarea echipei României.
23—33 Baschet Turneul lotului de tineret al României 

In Albania.
23—25 Baschet Turneul echipei României (junioare) la 

Sofia.
23—25 Polo Turneu internațional la Volgograd 

(U.R.S.S.) cu participarea echipei Ro
mâniei.

23—24 Tenis Turnee internaționale !a Washington, 
Bretton Woods și Istanbul.

23—28 Tir Campionatele mondiale la Grenoble
cu arcul (Franța).

23—29 Volei Turneul echipe’ masculine a României 
în R. D Germană.

24 Ciclism Balcaniada la Istanbul.
24—25 Atletism U.R.S.S. — S.U.A., la Donetk (URSS).
25— 5 Volei „Cupa Prietenia" pentru echipe femi

nine în R.P.D. Coreeană, cu participa- 
re^ echipei României.

26—29 Tenis Faza zonală a „Cupei Galea“ în Spa-
nia. Cehoslovacia, R.F.G. șl italia.

26—29 Ca:ac-canoe Campionatele mondiale la Tampere 
(Finlanda).

26— 3 Lupte e'-eco-romane Campionatele mondiale pentru juniori
si libere Ia Miami (S.UA.).

27—28 Atletism U.R.S.S. — S.U.A. juniori, la Harkov 
(U.R.S.S.).

28 Deschiderea celei de a X-a ediții a 
Festivalului mondial al tineretului și 
studenților (Berlin).

23 Yahting Săptămina internațională de la Tra- 
vemtinde (R.F.G.).

29 Automobilism Marele premiu al Olandei (formula 1).
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