
TOVARĂȘUL NICOLAE (IAISIMI | 
A PRIMIT LN GRUP DI ELEVI 

$1 STIIDINȚI AMIRICANI
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. șî tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, marți 
după-amiază, în stațiunea Neptim. 
grup de studenți șj elevi americani, 
care se află într-o viziri in țara 
noastră.

La întîlnire au participat tovară
șii Vasile Vîlcu, Ștefan Andrei și Ion 
Traian Ștefănescu. ministru pentru 
problemele tineretului.

Împreună cu tinerii americani s-au 
aflat Harry Morgan. președintele 
fundației „American Council for Na
tionalities Service" (ACNS), John D. 
Rockefeller IV. președintele lui West 
Virginia Wesleyan College. R. Strat
ton, din partea ACNS, instituție sub 
patronajul căreia se organizează vi
zitele a numeroși studenți și ele i 
din S.U.A. in România, vizite ma i- 
gurate anul trecut. în cadrul progra- 
mului sugestiv intitulat 
dorii prieteniei*.

Aceste călătorii răspund cerinței 
studenților și elevilor americani de 
a lua contact direct cu realitățile 
țârii noastre, cu munca ți preocupă
rile tineretului român, de a con
tribui la mai buna cunoaștere reci
procă, la * —' *“*— ------- ’
între cele 
destinderii și 
lume. Ele ___  __ _
rîndul opiniei publice americane, un 
larg ecou, amplificat de primirea la 
29 iunie 1972, a unora din grupurile

o mai strinsă apropiere 
două popoare. în folosul 

consolidării păcii in 
au avut. în presă și în

puternică 
bucură de

Ta 
prietenești

Pi. in are

peTinerii americani 'f-tt-nf- 
presedintele Nicoiae Ceeuțescu, 
varășa Elena Ceaușescu cu 
simpatie și stimă, aptatadlnd 
lung.

Atmosfera sărbătorească es 
tregitâ de salutul de bun sos 
zentat de ..The lockettesr. formație 
de gimnastică artstztă <fc> crai 
Lock Haven, altă turtă din fete care 
înalță în mimice lcr. j-
aooi, în onoarea prețeăinteiu. N.cclae 
Ceaușescu, draoelele Rosăciei v 
S.U.A.. siea^crfle statelor Penr.57.- 
vania îi Tennessee, ce uhde ,iEt cn- 
giriari. flamurile coiegilmr care
îsi urmează studiile, ce mamfestat_a 
de. caldă prietenie a sutelar de tu
riști români ți de peste hotare oe

x-

V

In vederea impulsionării îndeplinirii prevederilor Hotărau P e^arei

C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continua a educatei fizice și sportului

ȘEDINȚA DE LUCRU CU 
PRIM-VICEPREȘEDINȚII 

CONSILIILOR JUDEȚENE 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA

SI SPORT
■>

la se- 
lucru

a-istă ia această ceremonie din fața 
ctabolui atațiunii. unde are loc în- 
tilairea cu tinerii americani.

Lxorimic-d profunda gratitudine 
- =.-.tru onoarea de a fi primiți de 
sefui ștabului român, pentru ospita
litatea deosebita cu care au fost 

. r urați in cursul vizitei în Ro- 
lutnta, a luat cuvintul Harry Mor
sels. președintele fundației ACNS.

Calde cuvinte de mulțumire a a- 
cresat. apoi, John D. Rockefeller IV, 
președinteie Iui West Virginia Wes
ley: College.

'1 americani roagă pe șeful 
nostru, ce tovarășa Elena 

■u să asiste la un program 
pe care l-au pregătit în o-

Te., atașul Nicolae Ceaușescu și to-
Elena Ceaușescu, celelalte 

persoane oficiale prezente au răsplă- 
cu aplauze călduroase măiestria 

usertlar mesageri ai artei americane. 
In cOBtmuarea Intilnirii. reprezen- 

tMtii studenților ți elevilor ameri
cani se apropie de președintele 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 

zărora le prezintă oma- 
itorilor și populației sta- 
coîegilor. însoțite de cal

de mulțumire pentru 
primiți și urări de 

■icire personală. de 
înaiis apreciere pentru ospitalitatea 
-imăr.eas.'ă ș; minunatul popor ro
mân. pentru prilejul de a cunoaște 
-ametiii țării noastre, pe care i-au 
incrâstt și prețuit. Ei le dăruiesc, în 
semn de aleasă considerație, de pro- 
fimdă prietenie, buchete de flori, a- 
mimiri simbolice de pe meleagurile 

r natale — dovezi grăitoare ale 
stirnej și simpatiei nutrite de po
pi "L american față de șeful statu- 
i-i rocnăn. Ir. același timp, repre
zentanții elevilor și studenților ame
rican* au luminat președintelui Con- 
silimici de Stat mesaje din partea 
unor oameni politici americani din 
statele lor. In mesajul guvernatoru
lui statului Tennessee. Winfield 

ședințele Nicolae Ceaușescu 
să primească titlul de ce- 
cpoare ca semn de pro

stire a înaltelor sale cali- 
rr. oolitic, de personalitate 
a vieții internaționale.

Răspanzină acestei manifestări de 
gri -tenie și alocuțiunilor rostite cu 
prilejul intilnirii. a luat cusintul 
președintele Consiliului de Stat, to
varășul NICOLAE

Cuvin tarea tovarășului
Ceaușescu este primită eu vie 
facție. cu îndelungi aplauze.

Nioolâc C©âii>ts<u și to\ arâșa 
întreținut cordial cu 
aerii grupurilor de

gjrers 
-ftsOT lor. a

oocarea de a fi

este

c

c
ne

oa:

CE AVȘESCV.
Nicolae 

satis-

arăsul 
Elena
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„TROFEUL TOMIS

IN SALA SPORTURILOR DIN CONSTANȚA

CONSTANȚA, 24 (prin telefon).
— Așteptat cu justificat interes, 
„Trofeul Tcmis“ reunește cîteva 
dintre cele mai bune reprezenta
tive feminine din eșalonul de 
frunte al voleiului mondial, echi
pa Japoniei — vicecampioană a 
lumii și vicecampioană olimpică, 
formațiile “ 
daliată cu argint la
Poloniei — locul III în întrecerile 
continentale. Ungariei și, bineînțe
les, României — campioană bal-

Cehoslovaciei — me-
„europene",

PROGRAMUL DE AZI

ora 16 : România — Polonia 
Cehoslovacia—Ungaria 

Japonia — România II

părtășită, de altfel, șide către 
cundul" Mihai Chezan, care 
informat că reprezentativa noastră 
va începe meciul Cu următorul 
sextet probabil : Eugenia Rebac,
Mariana Ionescu, Gabriela Popa, 
Constanța Bălășoiu, Venera Hoff
man, Victoria Caranda, urmînd a 
mai fi utilizate Paula Cazangiu și 
Maria Antonescu

Antrenoarea Wanda 
referindu-se la întâlnirea cu echipa 
României ne-a' declarat:

Rawska

J

Ieri dimineață a avut loc. 
diul C.N.E.F.S., o ședință de 
cu prim-vicepreședinții consiliilor 
județene pentru educație fizică și 
sport, la care au luat, de asemenea, 
parte șefi de secții din Consiliul 
Național, secretari generali ai fede
rațiilor de specialitate, reprezen
tanți ai instituțiilor și organizațiilor 
cu atribuții în domeniul sportului, 
ziariști.

în cadrul acestei reuniuni — con
vocată după trecerea a cîteva luni 
de la Plenara C.N.E.F.S. și plena
rele consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport — a fost reali
zat un util schimb de experiență în 
legătură cu căile și modalitățile de 
îndeplinire a prevederilor Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie—2 martie a.c. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului.

In acest sens, au prezentat infor
mări prim-vicepreședinții consiliilor 
locale pentru educație fizică și 
sport din municipiul București, Tu
dor Vasile, județele Maramureș, Ion 
Pop, și Iași, Ion Șorcaru (cu pri
vire la măsurile politico-organizato- 
rice luate de birourile executive ale 
C.J.E.F.S. în vederea aplicării pla
nului de măsuri adoptat de Plena
ra C.N.E.F.S. și a propriilor progra
me de lucru), din județele Arad, 
Eugen Budișan, și Teleorman. Ha- 
ralambie Ionescu (cu privire la ac
țiunile întreprinse de C.J.E.F.S. și 
celelalte organe cu atribuții în miș
carea sportivă pentru organizarea și 
desfășurarea activității de educație 
fizică și sport a maselor, în spiritul 
sarcinilor reieșite din Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R.), precum și din 
județele Timiș, Cornel Balița. și 
Brașov, Vasile Lăzăruț (cu privire 
la măsurile luate în vederea pregă
tirii la un nivel superior a sporti
vilor nominalizați pentru Jocurile 
Olimpice din anul 1976, d6 la Mont
real).

Pe marginea informărilor prezen
tate s-au pus apoi întrebări și s-au 
purtat discuții, scoțîndu-se în evi
dență acțiunile și inițiativele valo
roase rezultate din experiența de 
pînă acum a consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, în 
vederea generalizării lor pe întreg 
cuprinsul țării.

în continuare, tovarășul Miron 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., a 
prezentat participanților la ședință 
unele concluzii și sarcini cu privire 
la continua îmbunătățire a activită
ții de educație fizică și sport a ma
selor, precum și măsurile necesare 
vizînd îmbunătățirea sistemului 
competițional, sprijinirea ramurilor 
de sport prioritare. întocmirea bu
getelor pe anul 1974 în concordar ă 
cu prevederile Hotărîrii Plenare: 
C.C. al P.C.R., dezvoltarea bazei 
materiale destinate sportului și fo
losirea ei judicioasă.

în încheierea lucrărilor ședinței, 
a luat cuvîntul tovarășul general It. 
Marin Dragnea, prim-vicepreședir.:e

al Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, care s-a referit 
pe larg la concluziile rezultate din 
dezbaterile acestei reuniuni și la 
principalele sarcini ce revin consi
liilor județene pentru educație fizi
că și sport în vederea aplicării cu 
cea mai mare eficientă a prevede
rilor Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. și a planului de măsuri a- 
doptat de plenara C.N.E.F.S. In a- 
cest sens, a fost subliniată necesi
tatea ca ofensiva declanșată în ul
tima vreme în direcția dezvoltării 
activității sportive de masă să nu 
slăbească, ci să continue cu inten
sitate crescîndă, să se urmărească 
cu rigurozitate îndeplinirea planuri
lor de măsuri adoptate, organele 
sportive locale să colaboreze mai 
activ cu ceilalți factori care au a- 
tribuții în domeniul sportului, să se 
manifeste mai multă inițiativă, pa
siune, dăruire și perseverență în 
muncă, să se întărească ordinea și 
disciplina. Vorbitorul a scos apoi in 
evidență necesitatea îndeplinirii în
tocmai a planului de pregătire olim
pică și a creșterii contribuției ju
dețelor la alcătuirea lotului Româ
niei pentru J.O. de la Montreal și 
la obținerea marilor performan e 
sportive, in care scop trebuie pus 
un accent deosebit pe mărirea volu
mului de muncă la antrenamente, 
pe intensificarea activității de con
trol și îndrumare, pe iEtărirea mun
cii educative și politice cu sportiv.
pe folosirea judicioasă, cu maxima 
eficiență, a fondurilor alocate.

program ce evoluții ritmice. 
Iodide unor marșuri ameri

Feiicilindu-î pentru reuși 
mente artistice oferite. 
Nicolae Ceausescu si tovară 
Ceause-cu iși iau un câia

aplauzele entuziaste ale ct 
zenți.

canieă. în absența 'voleibalistelor 
bulgare va f: prezentă, la această 
a XI-a ediție a tradiționalului tur
neu internațional, formația de ti
neret a țării noastre.

Actuala ediție a 
mis~ are 
prima — 
pregătirilor 
confruntări 
dei 
cru 
ceptibile 
competiții 
nente de

Echipa
Pa 

cun

„Trofeului To- 
o dublă importanță: 
de a verifica stadiul 

pentru apropiatele 
din cadrul Universia- 

a doua — de a vedea la lu- 
o serie de tinere elemente sus- 

a deveni, la viitoarele 
de anvergură, compo- 

bazâ ale sextetelor. 
României va .

prima partidă formația 
După cum ne-a spus 
principal Nicolae 
sint capabile să 
zuliat favorabil.
că. in urmi cu 
Lodz. au arătat i 
formă ascendentă".

întîlni . în 
Poloniei, 

antrenorul 
Humă „fetele 

realizeze un re- 
avind în vedere 
o săptămină, la 

că se află într-o 
Opinie îm-

,.Sperăm 
să oferim în compania voleibalis
telor românce o partidă atractivă, 
frumoasă. Voi trimite în teren un 
sextet tinăr, alcătuit din Edwiga 
Aszkielowcz, Mălină Maichsak. 
Kristina Ciaika, Hanna Kouda, 
Danuta Piela, Anna Perreyt și 
Miroslava Dimerowska (rezervă).

Să reamintim că. aici la Con
stanța, se desfășoară și cursul pen
tru candidații de arbitri interna
ționali, despre care Constantin 
Artnășescu, președintele Colegiu
lui central de atbitri, și membru 
în Comisia internațională ne-a 
spus: „Organizarea unui astfel de 
curs reprezintă o acțiune de mar
că pentru noi, iar partidele din 
„Trofeul Tomis", sperăm, un exa
men practic exigent. Candidații vor 
trebui să facă dovada cunoștințelor 
lor 
tra 
son 
tre 
și cei patru arbitri români".

Urînd tuturor echipelor și ar
bitrilor succes, precizăm totodată 
că meciurile pentru „Trofeul To
mis" vor avea loc de la ora 16, în 
Sala Sporturilor din Constanța.

la un înalt nivel pentru a in- 
în posesia mult doritului ecu- 
internațional. Dorim ca prin- 

cei care vor reuși, să se afle

Emanuel FÂNTÂNEANU

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

STARTURILOR,
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w
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ECHIPA ROMÂNIEI A CiSTIGAT
»

TETRATLONUL INTERNATIONAL
J

■ <i

GiNDURILE SE ÎNDREAPTĂ

Zilele trecute, a avut loc la Pre- 
șov (Cehoslovacia), cea de a XVII-a 
ediție a Tetratlonului atletic inter
național pentru pionieri, dotat cu 
„Cupa Prieteniei".

Desfășurat sub egida C.I.M.E.A., 
concursul a reunit în frumosul oraș 
cehoslovac tineri sportivi din 10 
țări. Au fost prezente la întreceri 
echipe de pionieri și elevi din. Bul
garia, Cehoslovacia, Franța, Fin
landa. Ungaria, R.P. Mongolă, Re
publica Democrată Germană, Po
lonia, România și Uniunea Sovie
tică. în componența fiecărei repre
zentative naționale au fost cuprinși 
cîte 6 fete și 6 băieți.

La disputele actualei ediții, țara 
noastră a fost reprezentată de Pio
nierii de la Școala generală nr- 10 
din Pitești, care au obținut drep
tul de participare prin clasarea pe 
primul loc în cadrul concursului 
final al României, care a avut loc 
la Bacău.

Confirmind forma excelentă și 
pregătirea minuțioasă, echipa țării 
noastre a lăsat o excelentă impre
sie pe stadionul din Preșou, reușind 
ca, in final, să se claseze pe locul I 
și să aducă în țară frumosul trofeu 
oferit de organizatori- în probele 
de viteză (60 m), în cele de sări
tură în lungime sau înălțime, pre
cum și la aruncarea mingii de oină 
la țintă, pionierii noștri au realizat

performanțe demne de toată lauda, 
confirmind prin aceasta avîntul . 
sportiv al școlii românești.

Pionierii Mirela Jianu, Mariana 
Gheorghe, Dorina Bardoș, Dan Ple- 
șa, Nicolae Aron și Sorin Rizea me
rită sincere felicitări pentru rezul
tatul înregistrat în Cehoslovacia și 
avem convingerea că realizările de 
azi nu se vor opri aici.

Odată cu desfășurarea concursu
rilor a avut loc și Conferința țări
lor participante, unde au fost dis
cutate probleme de regulament si 
perspectivă, precum și aspecte al® 
activității pionierești din țările res
pective. Pe ordinea de zi a figurat 
și propunerea organizării unei O- 
limpiade a copiilor. S-a hotărît ca 
următoarea ediție a competiției să 
se desfășoare, anul viitor, la Berlin.

La înapoierea în țară, delegația y 
fost primită de prim-vicepreședinte'- 
le C.N.E.F.S., general-lt. Mamn 
Dragnea, care i-a felicitat pe tinerii 
sportivi și pe profesori pențpâ re
zultatele obținute.

Iată clasamentul fihal al edi
ției a XVII-a : 1. RO/dĂNIA 2 322 
p, 2. R.P. Mongolă 2 76'3 p, 3. Bulga
ria 2 750 p, 4- U.R-S.^. 2 727 p. 5. 
Ungaria 2 642 p, 
2 542 p, 7. Polonia 
2 296 p, 9. Franța 
landa 1 641 p.

,.S..< 2 727 p. 5.
6. Cehoslovacia.

2 396 p, S. R.D.G.
1 7ț8 p, 10. Fin-

SPRE... PODIUMUL
TAMPERE, 24 (prin telefon, 

trimisul nostru .
Atmosfera specifică marilo: 

venimente sportive ne-a in t inopi
nat din prima clipă a sosirii In 
Tampere, pitorescul oraș finlandez 
care va gâzdu. .— incepind de joi 
— campionatele mand-ale de ca- 
iac-canse. Citim cu un mare in
teres rubricile de sport ale zia
relor. admirăm extrem de reuși-

de la •■■ie afișe care impînzesc orașul, 
irmăi-im s isirea „mini-caravane- 

lori* de ambarcațiuni (îndeoseh; 
d.n țările nordice) și — mai a- 
■es — rămînem spectatori, pentru 
ciieva ceasuri, la antrenamentele 
de la Kaukajârvi. cunoscuta bază 
ce canotaj și caiac-canoe a ora- 
ț Lui Tampere. Bineînțeles, spor
tivii români s-au aflat printre cei 
mai_. matinali oaspeți ai lacului,

ML-'
■ - .....

.K

,2 ’ e
x \

Echipajul Coșniță — Simiocenco

LAUREATILOR
cuurmărind acomodarea din timp 

particularitățile pistei, studiind po
sibilitățile de a contracara even
tuale schimbări de direcție a . vîn- 
tului, neșansa unor culoare nefavo
rabile ele.

★
In lotul nostru domnește o bună 

dispoziție, deși — mărturisită sau 
nu... — emoția de .start s-a insta-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a>

ÎN LUMINA HOTĂRÎRII
C. C. AL P. C. R.

DIN 28 FEBRUARIE-2 MARTIE A.C

LA GIURGIU - SPORTUL DE MASA 
ÎȘI MOBILIZEAZĂ ENERGIILE!...

PLECAREA DELEGAȚIEI ROMÂNE 
LA CEL DEAL X-LEA 

MONDIALFESTIVAL
AL TINERETULUI SI STUDENȚILOR

Marți dimineața a plecat spre 
Berlin delegația tineretului și stu
denților din țara noastră care va 
lua parte la cel de-al X-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Berlin, ce se va des
fășura sub deviza „Solidaritate 
antiimperialistă. pace și prietenie".

Din delegație fac parte 500 tineri 
muncitori, țărani, elevi, studenți, 
artiști și sportivi, uteciști fruntași.

în drum spre Republica Demo
crată Germană, delegația română 
va avea întîlniri prietenești cu 
tineri din Ungaria și Cehoslovacia.

(Agerpres)

RENATE STECHER, MONIKA ZEHRT, 
ANNELIE EHRHARDT ȘI RUTH FUCHS

(campioane olimpice și recordmene mondiale)
EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI

La 5 august, pe stadionul Republicii, semifinala Cupei Europei 
In perspectivă un concurs de mare anvergură

Străvechea așezare de pe malul 
Danubiului, Giurgiu, este astăzi 
urbea cea mai mare din județul 
Ilfov. Ridicat la rangul de munici
piu (avînd o populație de aproape 
50 000 de locuitori), Giurgiul a cu
noscut, în anii socialismului, o pu
ternică dezvoltare industrială și 
edilitară.

în locul micilor ateliere, pe harta 
industrială a orașului au apărut 
puternice unități economice, cum ar 
fi întreprinderea de prefabricate din 
beton, Șantierul naval, Fabrica de 
conserve. Fabrica de zahăr, Fabrica 
de acetiienă, Fabrica de nutrețuri 
concentrate, Fabrica de acid citric, 
două mari combinate pentru crește

rea și ingrășarea animalelor etc Cu 
un an în urmă, la Giurgiu s-a dat 
in folosință unul dintre cele mai 
mari combinate din țară, ..Textila 
Dunăreană**, care produce anual 
peste 50 milioane metri patra;: de 
țesături diferite.

Odată cu dezvoltarea impetuoasă 
a industriei giurgiuvene, au crescut 
simțitor necesitățile de ordin cul
tural și spiritual ale cetățenilor, in
clusiv cele reprezentind exercițiul 
fizic și sportul.

Bucurîndu-se de o puternică ba
ză materială (stadioane cu piste de 
atletism, terenuri de handbal, volei, 
baschet, tenis etc.), numeroși spor
tivi ai orașului s-au afirmat în di

ferite competiții județene cit și în 
cele republicane. Mai mult de ju
mătate din populație activează in 
secțiile de atletism, canotaj, ciclism, 
turism, popice, baschet, handbal, 
volei, tenis, șah, tir, box, rugby, 
fotbal etc., in cadrul asociațiilor 
sportive Dunărea. Olimpia. Cetatea. 
C.F.R.. Voința. Textila cit și la cele 
din licee, școli profesionale și școli 
generale.

Recenta Hotârire a Plenarei C.C. 
al P.C.R„ cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului, a găsit un puternic ecou in 
rîndurile oamenilor muncii din mu
nicipiul Giurgiu. Astfel, la „Crosul 
primăverii*', „Crosul tineretului" și

„Crosul țesătoarelor" au participat 
peste 5 000 de concurenți. La fiecare 
sfîrșit de săptămină zeci și sute de 
tineri și tinere din întreprinderi, 
instituții și școli, înarmați cu bu
sole și hărți, iau parte la tradițio
nalele concursuri de orientare tu-

Prof. PETRU BRÂTAN 
secretar al Comitetului municipal 
Giurgiu al P.C.R.. președintele 
Consiliului municipal pentru 

educație fizică și sport

După ce a organizat semifinala 
feminină a Cupei Europei — Bruno 
Zauli, la Constanța, în 1965 și la 
București. în 1970, Federația româ
nă de atletism a primit, din par
tea forului european, pentru a treia 
oară, onoranta misiune dea fi gazda 
acestei importante competiții conti
nentale. Duminică. 5 august, pe 
stadionul Republicii vom avea plă
cutul prilej de a asista la între
cerile semifinalei care vor reuni 
reprezentativele R. D. Germane, 
Ungariei, Elveției, Italiei, Norve
giei șl României. între acestea, for
mația R. D. Germane este cîști- 
gătoarea, în 1970, a Cupei Europei 
și se anunță ca principală candi
dată la primul loc și în finala din 
acest an.

Federația 
Germană a 
lor români 
nala de la 
toare. Din
la București fac parte patru cam
pioane olimpice șl multe alte atlete 
de primi valoare. Este vorba de 
RENATE STECHER (la Munchen 
— 11.07 la 100 m și 22,40 la 
200 m) deținătoarea, de dată foar
te recentă, a unor recorduri mon
diale aproape incredibile : 10.8 și. 
respectiv. 22,1 ’. Celelalte campioa
ne olimpice despre care aminteam 
sînt: Monika Zehrt (51.08 la 400 
m). Annelie Ehrhardt (12.59 s la 
100 m.g.). care a îmbunătățit du
minică recordul lumii cu perfor-

de atletism din R. D. 
comunicat organizatori- 
echipa pentru semifi- 

sfîrșitul săptămînii vii- 
echipa care va evolua

(Continuare in pag. a 2-a)

de 12,3 secunde ! și Ruth
(63,88 m la aruncarea

cum arată echipa R.D. 
pentru semifinala de

suli-

Ger- 
la 5

man ța 
Fuchs 
ței).

Iată 
mane
august : 100 m — Kenate Steelier 
(anul acesta 10,8). 200 m — Renale 
Steeher (22,1), 400 m — Monika 
Zehrt (51,6), 800 m — Gunhild Hoff- 
meister (1:59,7), 1500 m — Karin 
Krebs (4:09,7). 100 m.g. — Annelie 
Ehrhardt (12,3), înălțime — Ritta 
Schmidt-Kirst (1,90 m). lungi
me — Angela Schmalfeld (6,76 ml, 
greutate — Marita Lange (18,06 m). 
disc — Gabriele Hinzmann (62,26 
m), suliță — Ruth Fuchs (62,42 m). 
Credem că simpla prezentare a a- 
cestei formații și rezultatele dintre 
paranteze ale respectivelor atlete 
sînt în măsură să exprime marea 
valoare a sportivelor pe care vom 
avea prilejul să le urmărim pe 
stadionul din Dealu Spirit

Cum și din celelalte echipe parti
cipante la semifinala Cupei Euro- 

fac parte mai multe 
certă valoare intema- 
clar că spectatorii 

vor avea posibilitatea 
un concurs de o ex-

pei — 1973 
atlete de o 
țională este 
bucureșteni 
să asiste la
cepțională anvergură.

Din juriul de apel al 
desemnat de Asociația 
de atletism, fac parte
menkov (U.R.S.S.) — vicepreședin
te al IAAF. Vasileva (Bulgaria) și 
Kragh (Danemarca).

competiției, 
europeană 

Leonid Ho-

STECHER
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LA MALMO (Suedia) SE DESFĂȘOARĂ ÎN ACESTE ZILE
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A Xll-A EDIȚIE A JOCURILOR
MONDIALE TĂCUTE

® La întreceri participă și
In aceste zile, se desfășoară in 

orașul suedez Malmd cea de 
XII-a ediție a Jocurilor Mondiale 
Tăcute. Marea competiție sportivă 
pentru deficienții de auz din i în
treaga lume reunește la start peste 
1 600 de ccmcurenți din 34 de țări, 
printre care și România, caro se 
voi- întrece la 11 ramuri de sport. 
Asociația surzilor din țara noaștră; 
este reprezentată de un lot d'e 29 
de sportivi, 
trecerile 
și tenis

Dintre 
aritrenor 
povici — se distinge „veteranul" 
Avram Walter, ciștigător a 4 me
dalii la edițiile anterioare ale com
pot:'iei. în pi-obeie «le marș. Din 
lotul deplasat la Malmd mai fac 
parte fondiștii Marin Păun șl Ion 
Cocerhan, sulițașii Mariana Gri- 
g‘-re și Ștefan Szoke, precum și 
săritorul de triplu Constantin So
rbiți.

■' La tenis de masă — sport în cațe 
la ultima ediție a competiției atn- 
bc'e echipe românești, atît cea de 
băieți, cît și cea de fete, au cuce
rit medaliile de bronz — Asociația 
surzilor din țara noastră este re- 
prezentată de Maria Necșe,. Lu
cretia Stan, Marița Iorga, llarion 
Gî.H«, Mihai Enescu (ce îndeplineș
te 
tru
De 
nis 
de

a

care participă l<i în
de atletism (6), fotbal (16) 
de masă (7).
atleți '— care îl ay. ea 
pe profesorul Cornel Po-

- se

și funcția de antrenor), Dumi-
Ardeleanu și Ion Ghiuruțan. 

remarcat că concursul de .tel 
de masă reunește peste 150 

sportivi din 29 de țări.

■.«wmwwwaiB

29 sportivi din țara noastră
Echipa de fotbal, care la ultima 

ediție a Jocurilor Mondiale Tăcute 
(Belgrad, 1969) s-a clasat pe locul 
5, din 17 participante, a obținut 
calificarea pentru turneul final de 
la Malmd eîștigînd grupa a pa
tra — preliminară — din care au 
mai făcut parte ^formațiile Bulga
riei, Greciei ,‘ 
turneul care se desfășoară în a- 

; ceste zile în Suedia, echipa țării 
noastre face parte din grupa B, 
alături de selecționatele Suediei, O- 
landei și R.F. Germania (grupa A 
■este, alcătuită din selecționatele 
'Angliei, Iugoslaviei — clștlgătoa- 

oă'C'a ultimei ediții — Uniunii So
vietice și Argentinei sau Indiei, 
meciul de baraj dintre aceste două 
din uimâ formații fiind progra 
mat ă șe disputa chiar la Malmo' 
Lotul echipei noastre — care s-a 
pregătit Sub conducerea prof. Ni- 
eolae Munteanu — este format din 
urhiătorii jucători: Ccț și Irimescu 
(portari). Capră, Soaîtă, Miloș. 
Jianu, Miklos și Pirnău (fundașii. 
Constantin. Neagu. Doniinte și 
Datcă (mijlocași). Stan, Timplaru, 
Vanyi și Pop (atacanți).

Următoarea ediție a Jocurilor 
Mondiale Tăcute — a XIII-a — va 

t evea loo in 1977 ți este foarte po
sibil ca ea să fie găzduită de Ro
mânia. Asociația surzilor din țara 
noastră punîndu-și în acest sens 
candidatura, care a fost primită io 

' mod deosebit de călduros de către 
Comitetul Internațional al Spor- 

. turilor Tăcute (C.lySjS.).

și Turciei. Acum, în

parte din grupa B,

ATLET» DE LA METALUL

Vvjrel Suciu, in prim plen, a cîștigat cursa de 400 m.g. cu un timp promițător: 50t9 secunde.

DUPĂ CAMPIONATELE REPUBLICANE

REVELAȚIILE FINALELOR
• Prea multă inconstanță la unii sportivi tineri ® 4 cluburi au 

obținut 74 de medalii, iar alte 22 doar 49... ® Pină acum la înăl
țime, organizarea întrecerilor este susceptibilă de îmbunătățiri

„lllî»A OiîAȘELOK IA (ICLIS'l
In mod

LFct 
publican 
S'JÎtâ

Nr. 7484

ȘIRUL DE RECORDURI Șl ÎNTRECERILE DIN FAZELE

DE CALIFICARE ALE CAMPIONATULUI NAȚIONAL ATESTA

VALOAREA ȘI POSIBILITĂȚILE
PARAȘUTISMULUI SPORTIV

Activitatea intensă. întrecerile fa
zelor județene și interjudețene ale 
camp'onatului național, performan
țele obținute în ultimul timp, i-au 
adus pe parașutiști în centrul aten
ției. Pentru a avea o imagine de 
ansamblu a acestei perioade ne-am 
adresat celor care îndrumă și con
duc în mod nemijlocit activitatea 
în acest sport.

record — este o oglindă fidelă a 
resurselor de care dispunem în a- 
cest sport".

SALT VALORIC, ÎN RAPORT CU 
EDIȚIA TRECUTA

Brașov — unde antrenorul 
Ion Roșu a urmărit una 

cele două serii — a ieșit în 
mai

„SUITA" RECORDURILOR — 
O CONFIRMARE A VALORILOR

inrecorduri stabilite 
de „23 August" — este 
locotenent-colonel Gh. 
comandant al Detașa-

TIMIȘOARA. 22 (prin telefon). — 
Cea de a Vl-a etapă a ..Cupei Ora
șelor" a adus la stări 70 de cicliști 
care. în ciuda căldurii toride, au 
făcut eforturi lăudabile pentru a 
ocupa un loc cît mai bun. în prima 
zi, sîmbătâ, s-a desfășurat cursa de 
fond pe șoseaua Timișoara 
pova. Rezultate 
de fond, juniori 
1. Traian Sîrbu

Li- 
tehnice : Proba 

mici (40.5 km) ;
(București) 1 h 

08:1!) ; 2. Gheorghe Nica (Ploiești):
3. W. Covaci (Timișoara). Pe 
echipe: 1. București 2h 16:23; 2. Plo
iești 2h 16:28 ; 3. Timișoara 2h 16:33:
4. Cluj 2h 16:36; 5. Constanța 2h
16:38; 6. Brașov 2h 16:38: junimi 
mari (60 km) : 1. Costel Vizitiu
(Brăila) lh 33:58 ; 2. Nicolae Frun
ză (Brăila), 3. Romeo Cherban (Con 
stanța) ; 4. Tiberiu Torro (Brașov);
5. Ștefan Popescu (București) ; 6.
Aurel Ciobanu (Ploiești) — toți a- 
celași timp cu învingătorul : Pe 
echipe : 1. Brăila 4 h 41:46 ; 2. Con
stanța 4 h 41:49 : 3—4. București
Ploiești 4 h 41:54.

Proba de circuit a avut loc pe 
uievardul Vasile Pirvan : juniori 

(21 km, medie orară 37.370 
: 1. Ion I.azăr (Cluj) 33,43 ; 2. 

ragoman (Constanța) ; 3.
:bu (București) ; 4. ZoI-

tan Siha (Timișoara) : 5. Vasile O- 
Iaru (Cluj)", 6. Wilhelm Covaci (Ti
mișoara) — toți în același timp cu 
învingătorul. Pe echipe : 1. Cluj 1 U 
07:11 ; 2. “
București lh 07:21 ;
1 h .07:26 
Ploiești - 
mari (42 km. medie 
km) : 1. Ștefan Constantin «Bucu
rești) 1 h 04:08 ; Gheorghe Căpraru 
(Cluj), Ion 
Gheorghe Simo 
Akbe (Mureș), 
(Brăila) — toți 
învingătorul. Pe
3h 13:39 ; 2. Cluj 3h 14:34: 3. Bucu
rești 3h 14:36.

Clasamentele după 6 etape in
dividual (juniori mici): 1. Traian Sir- 
bu (București) 292 p ; 2 Andrei Pe- 
terfi (București) 241 p ; 3. Wilhelm 
Covaci (Timișoara) 232 p. Pe echi
pe : 1. Brașov 15 h 14:01 ; 2. Timi
șoara 15 h 14:14 : 3. Cluj 15 h 17:44: 
Juniori mari : 1. A. Ciobanu (Plo
iești) 254 p ; 
215 p ; 3. ’ 
204 p. 
32:33;
49.-07.

Constanța

Brașov, 
același

lh 07:16: 3.
4. Timișoara 

Mureș. Brăila 
timp. Juniori 

orară 41.63-1

Vișan (Constanța.. 
(Mureș), Ștefan 

Octavian Teren-e 
in același timp c-j 

echipe : 1. Mureș

p. ARCAN aresp. județean

37/ de Înotători
PE BLOCSTARTURILE

CIFRA
PISCINEI

Ieri au început campionatele 
/ 

școlilor sportive

școlile sportive 
pas înainte. Să 
oferă și reuniunile următoare.

au făcut un ușor 
vedem însă ce ne

. o competiție de ar.- 
>r campionatelor re- 
tlezism prilejuiește o 
tari! asupra punctelor 

si a carențelor scoase !n e- 
. în 

m instfUt — cu evi- 
! — asupra acelor e- 
u indicat un progres

~ < ie -.
âwe atleți, 
I rapide sau 
«r la anele 
lua analiza 
iTS pUsiC- 
: icae.

fini 
«i.

i « asceusv. 
e a perfor 
L - ' ’m vofB

>3TTHr“-’.i».
[n Oeaeral — gu lifer* ae 

4 de coi șî pcibiica:
suiiete b erj. 

«scâ pe care

aaze.?

dalii distribuite cu ocazia campio
natelor au fost cucerite de reprezen
tanții a numai patru cluburi !

Manifestindu-ne sa'.isfacția pen
tru creșterea valorică de an
samblu a unora dintre probe, 
vcm spune câ ea nu • poate fi 

deplină deoarece mai sînt încă altele 
ce se mențin sau au ajuns la un 
nivel mediocru supărător. La băieți, 
in această situație, sînt probele
de 5CO0 m, lOQOO'ih, suliță, prăjină, 
greutate și ciocan, iar la fete 1 500 m, 
IW mg. suliță și greutate. De aseme
nea. nu r.e satisface nivelul general 
ai probelor feminine de 400 mg și 
3 950 m, 
lergări si; 
multă vreme.

amintite.
QSm

Șl C.A.U.
Iordan, ca juniori, au devenit cam
pioni republicani la seniori. Anul a- 
cesta. primul de seniorat, ei și-au 
reeditat succesul, spre lauda lor, dar 
creșterea performanțelor de la un se
zon la altul este puțin semnificati
vă ! Ceea ee supără, in mod deose
bit. este inconstanța unora dintre a- 
tleți, faptul că de la o competiție 
la alta înregistrează un mare deca
laj în rezultate, că nu poți pune bază 
pe ei In momentele dificile. In ceea 
ce-1 privește pe Tudor Stan, record
manul țării la aruncarea ciocanului, 
nici nu știm c-um să calificăm faptul 

■că a avut toate cele șase încercări/.. 
depășite ! Pentru un atlet cu veleități 
este de-a dreptul inadmisibil.

hiar dacă aceste două a- 
t oficializate nu de prea 

dintre pro- 
nostru are. 
tineri sper- 
Megeiea Ia 
Comei An-

Primele cfcc: 
de Dinam.-. S 
și Rio»d Mt-. 
f ii r.u «a c jfli 
5 dir. 35
tanti ?e podun 
din B-Jcvrest!.

u*-

S'urrmnd

La unele 
bele amintite, atletismul 
Stă IrdMală. o serie de 
tiv! inres.reți. Gheorghe 
«-:‘U. Nichîfor Ligcr și 
. - la prăjină. Marin Iordan la greu- 
«ete. Tcdor Stan la ciocan, Natalia 

i.-»; ș. Mășia Linca ia 1500 m, 
Sva ZSrț3 i - ^^dentina Ciol,—
tar '■ greu'-î e - a. sțf.'. elemente 
•^!en-ate rare promit muit, dar nu se 
tir tatctdea.ra de ovhiu Poate 
ca a-t federapa de specialitate (prin 
a sa: :r n-..d sigur. <?:-
barte șt laWTurti lor, școlile sper- 
ttae. ar trebui să privească mai a- 
teat eetarta acestor sportivi, sț

ca sai mu.tâ promptitudine 
ta proces*! de pregătire. Anul tre- 
eut, se prJet. Crmef Anrpn și Mart".

oate că de mai multă vreme 
ar fi trebuit să scoatem în 
evidență strădaniile fructuoa
se ale federației de speciali

tate în organizarea suitei de întreceri 
găzduite de stadioanele „Republicii" 
și „Tineretului". Deși bazele respec
tive nu sînt utilate conform cerințe
lor actuale. F.R.A., în colaborare cu 
administrațiile de la „Republicii" (di
rector Fi. Drăghici) și . .
(director Val. Co-rbanj, prin intense 
și îndelungate eforturi 
reușit să asigure — la 
rioară a posibilităților — condiții a- 
decvate de concurs. Deoarece urmea
ză un șir de competiții internaționale 
de o deosebită amploare sugerăm 
F.R.A.. ca organizatoare, să se ocu
pe de rezolvarea prpblemei crono
metrajului electric și de Înregistrarea 
pe peliculă a sosirilor la alergări, 
iar prin colegiul de arbitri să acțio
neze pentru desemnarea celor mai 
exigent! arbitri în diversele comisii 
(îndeosebi Ia suliță unde, sub ochii 
tuturor, au fost validate aruncări 
nereguiamăntare la aterizare).

Romeo
Hristoche

,, Tineretului"

comune, a 
limita supe-

VILARA 
NAUM
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Cele 12 
cinstea zilei 
de părere 
Tudor, noul 
meritului Parașutism al Aeroclubu
lui Central Român — nu fac decit 
să confirme tradiția și valorile 
existente. Printre cei remarcați, pe 
primul loc se situează, bineînțeles, 
Ionel lordănescu și Traian Șurariu, 
realizatori a două performanțe de 
valoare, recorduri mondiala absolu
te, egalate. Urmează grupul com
pact al noilor recordmeni. Alături 
de consacrații Florica Uță, Emil 
Dumitrașcu, Maria lordănescu, Ana 
Șoica, Doina Cherecheș, Victoria 
Leonida, apar nume noi, Gabriela 
Ciurea, Elena Pușcașu, Valentin 
Dobrilă, Ilie Bîzgă, Drăgan Gogan, 
Eugen Bulgărașu, Vladimir Peța, 
Iordache Basalîc, Gheorghe Ivan, 
Vasile Nica, Ion Bacîu, Gheorghe 
Iliescu, Grigore Basalîc, Valeriu 
Diftia. Simpla lor înșiruire ilustrea
ză cît se poate de bine, potențialul 
uman al parașutismului nostru. A- 
cest „serial" al performanțelor, ce 
se vrea continuat — căci în cinstea 
Zilei de 23 August sportivii și-au 
propus încă o serie de tentative de

„La
emerit 
dintre 
evidență progresul calitativ, 

ales în probele de țel fix. Faptul
că peste 20 de aterizări au fost 
efectuate sub un metru vorbește de 
la sine. La proba de stil sînt încă 
deficiențe, de altfel e și mult mai 
pretențioasă, solicitînd o pregătire 
de durată. Elemente care promit, 
există. Un exemplu, 
Iordache Basalîc. 
continuare 
rezultatele 
apară. Cea 
făcut și ea 
marca aici
Crețu și Coralia Tăuăsoiu, cu cer
te calități. Viitoarea lor carieră 
sportivă, depinde în mare măsură 
de felul cum se vor pregăti, talen
tul

gălățeanui 
Șlefuindu-și în 

execuția figurilor, nîci 
bune nu vor intîrzia să 
mai tînără generație și-a 
simțită prezența. Aș re- 
două parașufiste, Sabina

nefiind suficient".

O NOUĂ PROMOȚIE 
IȘI PREGĂTEȘTE INTRAREA

8

Vineri, de la București
s.

„Asaltul tineretului a fost și mai 
evident în seria de ia București — 
remarcă celălalt antrenor, Ion Ne- 
groiu. Atît la probele de țel fix 
Cît și la cele de stil s-au prezentat 
în întreceri tineri cu reale posibili
tăți. Rezultatele sînt încă modeste, 
pentru moment numele Iui Marian 
Neagu, Eugen Demetreseu, Maria 
Mincu, Viorel Adăscăliței, Ion Ji'V- 
nu, Cornel Coeoș’’ă.' Marian VărttFd 
va, Valeria Dima, Marian Sin, re
prezintă doar speranțe ; in mod si
gur. însă, campionii de mîine se 
află printre ei".

★

și Budapesta

START
IN CEA DE A 9-a

O concluzie se desprinde. Revi
rimentul marcat în ultima vreme 
continuă. întrecerile, cel mai efi
cient mijloc de testare a calităților 
și-au demonstrat din nou utilitatea. 
Roadele urmează a fi culese.

EDIȚIE 
A „RALIULUI

DUNĂRII"

Dinu COSTESCU
*

Ștrandul Obor, leagănul națației 
bucureștene,! i-a primit în haine de 
sărbătoare ieri pe cei 371 de tineri 
înotători aparținînd unui număr de 
13 școli sportive din 12 orașe ale 
țării. Organizarea aproape fără 
cusur (rareori avem ocazia să con
semnăm acqst lucru), ca și atmos
fera caldă din tribune, de unde 
competitorii ; la titluri, medalii și 
frumoasele premii oferite de Mi
nisterul Educației și învățămîntu- 
lui primeau frenetice încurajări au 
marcat în mod plăcut startul îh 
lungul șir al competițiilor cu ca
racter republican : campionatul Șco
lilor sportive aflat la cea de a 5“-a 
ediție.

Recorduri naționale, e drept--nu 
am înregistrat. Copiii sînt abi^ Ia 
prima confruntare majoră a sezo
nului și mai au timp suficient pen-, 
tru a asalta cifrele din tabelă. In 
schimb^ aproape că nu a existat/5 
o cursă finală în care lupta pen
tru întîietate să nu fie aprig dis
putată. cei mai buni însoțindu-și U'LToret ‘Tsl-.

b'EZbl.TATt: TEHNICE. JUNIORr — 
lf)t) m liber (b) : 1. D. WETTERNECK 
(Șc. sp. Reșița) 59,1. 2. L. Șopt-rean- 
(Șc. sp. 1 Buc.) 59.2. 3. S. Crăciun fȘc. 
sp. 1) 59.4: 100 m liber (f) : 1. LAV1NIA 
DONIA (Șc. sp. Reș.) 67.0 (r.p.). 2. Lotte 
Seidl (Șc. sp. Timiș.) G8.fi (r.p.). 3. S-^- 
grid Slecian (Șc. sp. Res.) 69.2; 2W m 
bras (b) : 1. L. ȘOPTEREANU 2:44.C 
2. D. Wetterneck 2:46.5 (r.p.). 3. V. Dinu 
(Șc. sp. 2) 2:51 0 : 200 m bras (f): 1. GA
BRIELA CONSTANTIN (Șc. sp. 2) a’-U-O. 
2. Eniko Reszegh (ȘC. sp. Tg. 
3:12.3. 3. Anca Mihâescu (Șc. sp. 
3:13.7; 4X100 m mixt (b) : 1. ȘC. SP. RE
ȘIȚA 4:30.2. 2. Șc. sp. 1 4:33.3, 3. Șc. so-

' 4x100 m mixt (f) ; 1. ȘC SP.
5:17.3. 2. Șe. sp. Timișoara
Șc. sp. Tg. Mureș 5:38.0.
A — IDO m liber (b): 1.

Mureș)
D

O DORINȚĂ FIREASCĂ A MOTOC ICUȘTILOR:
MĂRIRE A NUMĂRULUI DE CONCURSURI

succesele și cu performanțe optr-- 
ine. Chiar și aria secțiilor care au 
trimis în prima zi de întreceri • 
sportivi pe podium este mult mai- 
largă ca în anii precedenți, înotă
tori din șase orașe (București, Ga
lați, Ploiești. Reșița, Sibiu și Tg. 
Mureș), obținînd medaliile cele mai 
prețioase. Cu ușurință putem dedu
ce astfel că în domeniul înotului.

2 4:45.5: 
REȘIȚA 
5:28,0. 3.

copn
SVETZ (Șc. sp. 2 BUC.) 61,G. 2. M. 
cescu (Șc. «p. 2) 62.6, 3. H. Lucactu 
sp. SîbTu) 64.1 : 100 m liber (f) : 
CAMELIA HOȚESCU (Șc. sp. Ploiești)

2. Vait Dragomir ($c. sp. 2) i:11.3. 
3. Ana Georgia (Șc. sp. ReȘ4 ‘
2bo-m bras (b) : 1. I. LUCA (Șc. sp. 
Galați) —
Brăila) 
sp. 2) 3:07.4 : 206 m bras (f) :
ME14A HOTESCD 3:01,3. 2.
halnia .(Șc. sp. Sibiu) 3:05,3. .. _ .
Bokor (Șc. sp. Tg. Mureș) 3:14.3.

COPII B — 100 xn liber (b) : i. AUREL 
MANGLE (Șc. sp. 3 Galați) 68.3. 2. is‘- 
van Meder (Șc. sp. Tg. Mureș) 6t.S. 3.

sp. Reș.) 70.1 : lfr> m 
liber ff) : 1. CARMEN BUNACIU (Șc. 
sp. Sibiu) 1:11,4 (r.p.). 2. Carmen Nișu- 
lescu (Șc. sp. 2) 1:12.6 (r.p). 3. Judi?
Hunyadi (Șe.: sp. Reș.) 134.6; 4x508 m 
mixt (b) : 1. SC. SP. 2 5:29.4. 2. Șc. sP- 
Tg. Mureș-5:30.5. 3. Șc. sp. Reșița 5:2S.8: 
4xioo m mixt (f) : 1. ~ ~ -
2. Șc. sp. 2 5:43.4, 
6:08.5,. ri._

COPII C — 50 m 
RANT BALINT (Șc.
2. Cristian Banu (Șc. sp. 3 Galați) 35-2.
3. Cătălin Lozneanu (Șc. sp. Brăila) 
36.6 : 50 m liber (f) : 1 ANGELA BO- 
DOR (Șc. sp. Galați) 36,8. 2. Fănica Le-

IL. 
on- 
<$c.

1.

A ; 
.. 3 

2:55.6 (r.p ), 2. T. Zmeu (Șc. sP- 
2:58.(t (r.p.), 3. G. Mar.ollu (Șc. -------- . x

Anca Bobo- 
3. Erika

Șc. sp. Reșița
3. ȘC. sp.

liber (b) : 1.
sp. Tg. Mureș) 34.4.

LO-

Numerușu iub>ion a: spKV...v- 
motor se străduiesc (si reusesc» 
mențină in actualitate m -t.jctcLs- 
mul de viteză, reparind vechile ma
șini. transformindu-ie sau adapCt- 
du-le la diverse motoare. Datorită 
sîrguinței cu care antrenorii (și ele
vii lor) pregătesc motocicletele, tra
diționalul campionat republican nu 
s-a întrerupt. El se bucură de par
ticiparea entuziastă a sportivilor 
d:n Reșița, Galap. Satu Mate. 
Baia Mare. Pitești. Tg. Mures. Ti
mișoara. Sibiu, Oradea. CfmpÎEa. 
Ploiești, și din alte centre.

Duminică s-a consumat ultima 
etapă a campionatului pe anul 1971 
Vrem. însă, să pur.em în discufe 
o problemă țidicată de unul cin 
veteranii sportului cu motor. Ion 
Gheorghe (Oțelul Gaiațî). campio
nul „cincisutiștilof și in acest an 
El ne spunea. înainte de a lua star
tul t „Parcă ieri a început cam
pionatul. atît a fost de redus în ul
tima vreme. Ar fi trebuit continuat, 
astfel incit să cuprindă măi multe 
reuniuni In condițiile actuale, cel 
care a abandonat intr-o etapă, ceea 
ce e foarte posibil cu mașinile de 
care dispunem, este practic eliminat 
din cursa pentru titlu”.

COC

r

rească numărul competițiilor rezer- 
vale vîteziștilor.

Nu putem încheia fără a aminti, 
măcar in treacăt, de evoluția as
cendentă a unei secții de moto in 
ființată cnar de cîțiva ani și anu
me Energia Cunpina (antrenor — 
I^a Comânescu». care are in tinărul 
Mîiuu Dsnesca un merituos campion 
al tnotsxeteior Mobra. De asemenea, 
se cuvine sâ subliniem aportul cor
pului de oficiali la desfășurarea rit
mică a probelor din program, ope
rativitate*. competența și intransi- 
ger;a sa ta reeairarea tuturor pro- 
blenseior ce s-au ivit pe parcursul 
campionatul ui.

r area ti

Tro cn tOANHESCU

Ajuns la a 9-a ediție, „Raliul 
Dunării" va reuni, de data aefeasta, 

‘64 de echipaje din Polonia, Dane
marca, Bulgaria, Elveția, Ungaria, 
R.F. Germania, Italia și România. 
Startul se va da simultan (ora 
18,01) din București și Budapesta, 
în ziua de 27 iulie, în 
concentrare, care va avea 
terminus Poiana Brașov,

Reunite în cunoscuta 
stațiune montană, echipajele vor 
participa sîmbătâ 28 iulie la etapa 
comună, care se va desfășura pe 
ruta Poiana Brașov — Moeciu — 
Rucăr — Cimpulung Muscel — 
Curtea de Argeș — Pitești — Rm. 
Vîlcea — Tg. Jiu — Hațeg — Gel- 
mar — Bucium — Cabana Slo
boda — Copșa Mică — Tîrnăveni 
— Praid — Borzanț — Gheor- 
ghieni — Lacul Roșu — Bicaz — 
Bacău — Moinești — Frumoasa — 
Tg. Secuiesc — Covasna — Tîr- 
goviște — Buftea — București 
(1766 km). în localitățile mențio
nate vor fi instalate posturi de 
control, echipajele urmind a fi 
așteptate să sosească în Capitală 
duminică 29 iulie, începînd de la 
ora 11,40. Startul în prima etapă 
și sosirea din „Raliul Dunării" 
vor avea loc în Piața Seînteii. Din 
București vor pleca 60 de echi
paje iar din Budapesta 4 (trei din 
R.F. Germania și unul maghiar). 
Actuala competiție se bucură de o 
participare valoroasă, printre con- 
ctirenți numărîndu-se piloți cu o 
frumoasă carte de vizită în arena 
internațională cum sînt Rafael" 
Pinzo, Sergio Barbasio (Italia), W. 
Rohr. D.
(Elveția), 
nia), I.
Feryar.cz 
tră va fi reprezentată, printre al
ții, de Eugen Ionescu-Cristea, A- 
iexandru Ionescu-Cristea. Dorin 
Motoc, Cornel Motoc. H, Graef, 
N. Curtov, FI. Morassi.

etapa de 
ca punct

noastră

Junger (R.F.G.). C. Hort
A. Morawinschi (Polo- 

Ciubrikov (Bulgaria), A. 
(Ungaria) ș.a. Țara noas-

CRITERIUL REPUBLICAU Al COPIILOR BASCHETBALIST!

ECHIPELE LIC. 35 BUCUREȘTI (băieți) Șl ȘC. SP. CONSTANȚA (fete). PE PRIMELE LOCURI

din TOATE 8PDRTURI1E
ÎNOT. în bazinul de 50 m din.

Reșița a avut Joc o ultimă verificare a 
Înotătorilor fruntași în vederea campio
natelor naționale. Cu acest prilej Zeno 
Oprițescu a Înotat 100 m liber in 56,2. 
iar Dietmar Wetterneck a parcurs 200 
m mixt In 2:16.8, cifră aflată la 6 zecimi 
de propriul său record național. Alte 
rezultate : A. Barany 2:34,3 — 200 m 
mixt : Lavinla Donia 1:15,4 — 100 m 
spate: Doru Gropșan 66,2 — loo m spa
te ; Mircea Biclețan 65,7 — 100 m delfin.

LUPTE La campionatele mondiale 
rezervate juniorilor, ce vor avea ioc 
intre 30 iulie și 4 august, la Miami — 
statui Florida (S.U.A.), vor participa și 
cîțiva dintre cei mai buni juniori ro
mâni, la ambele stiluri. Programul com
petiției mondiale a juniorilor este urmă
torul : între 30 Iulie și 1 august se vor 
disputa întrecerile la stilul greco-romane, 
iar între 2 și 4 august se vor consuma 
campionatele de libere. Aceasta Va fi 
prima participare a tinerilor luptători 
români la competiția de nivel mondial, 
în rîndul celor ee vor face deplasarea 
este aproape sigur că se vor număra și 
talentațll luptători Constantin Alexandru 
și Nicolae Gingâ.

SĂRITURI IN APĂ După cum ne in
formează corespondenta noastră Anua- 
maria Vitan, campionatul județului Cluj, 
desfășurat ia bazinul acoperit de pe 
Aleea Ștrandului, s-a bucurat de un fru
mos succes datorită bunei comportări 
a săritorilor de la Clubul sportiv munci
toresc (pregătiți de antrenorul Dionișie 
Szabo). Cu mult interes a fost urmărită 
evoluția celor mai mici sportivi, din rîn
dul cărora s-a evidențiat Anca Bereș, 
în virstă de 9 ani. Atractivă a fost și 
lupta dată, la categoria seniori, între 
frații gemeni Tiberiu și Francisc Laszlo 
și Marcel Poruțiu. Iată ciștigătorii pro
belor : trambulina 1 m : fetițe II : Anca 
Bereș, fetițe I : Rodica Chețan: băieți : 
Emil Brebân, juniori: loan Bodrea, se
niori : Tiberiu Laszlo; trambulina 3 m: 
băieți II : Emil “ ‘ - —
Bereș. Juniori : 
Tiberiu Laszlo; 
beriu Laszlo.

Brvban. fetițe II : An'-.a 
iosif Dtoszegl. seniori : 
platformă : seniori : Ti-

Vacanța campionului european SIMION CUȚOV

//IK’ AȘTEPTAREA VIITOARELOR MECIURI
AM PESCUIT Șl AM JUCAT TENIS

coltă atît de bogată incit îi este greu 
s-o dea în vileag de frică de a nu 
fi taxat drept... pescar. Dar martorii 
oculari au confirmat recordul lui 
Simion Cuțov în acest domeniu.

Evident, au fost zile cind a stat 
la taifas cu oamenii lui din Deltă 

: ■ (este brăilean). le-a povestit întîm- 
plări din viața sa și, mai ales, le-a 
descris unele din meciurile cele mai 

campionatelor

Zile de vară. Căldură mare, dar; și' 
răbufniri ale norilor, care declan
șează stropi binefăcători de ploaie. 
Zile de concediu și. vacanță. Despre 
întrecerile Campionatelor europene 
de box se vorbește doar la trecut. 
Reprezentanții noștri, reîntorși cu 

texcelente rezultate, au profitat din 
plin de o perioadă de relaxare bine-- 
meritată, reconfortantă, dătătoare de 
noi forte pentru confruntările vii- : disputate din cadrul 
toare. ' europene^

Campionul european al seniiu-. ' ‘
sorilor, Simion Cuțov este greu de 
găsit. După epuizantele dispute de pe- 
ringul din sala -,,Pionir“ din Belgrad, 
susținute în fața unor reputați boxeri 
ca Solomin (U.R.S.S.), Radowski 
(R.D.G.), Tomczyk (Polonia) și în 
care Cuțov II a realizat o suită stră
lucită de victorii, dinamovistul s-a 
retras în liniștea odihnitoare a Sub
net la gurile Deltei, pe nenumăra
tele canale populate din belșug cu 
pește. Acolo, înconjurat de cîțiva 
prieteni și colegi de sport, Simion 
s-a relaxat și, în cele 10 zile de șe
dere în „baltă", cum le place pes
carilor să denumească acest minunat 
colț al țării noastre, a realizat o re-

A lăsat: Sulina și a ajuns acasă, 
•Ia părinți, A fost primit la fel ea 
fratele, său mai mare Calistrat, cure, 
cu patru ani în urmă realiza, la 
București, aceeași performanță ca și 
mezinul familiei. Acasă, lingă mania 
sl tata, a petrecut clipele cele mai 
frumoase, mai emoționante. Dar, tim
pul zboară și, ca întotdeauna... mică 
e vacanța mare.

A urmat. revenirea :1a club. îm
preună cu antrenorul său Constantin 
Dumitrescu a început readaptarea 
Ia efort. Alergările ușoare și jocuri
le au fost la ordinea zilei. Dar, 
elementele cele mai gustate de 
proaspătul campion european, le-au 
constituit aprigele meciuri de... tenis,

susținute în compania antrenorului 
său.

în aceste zile lotul dinamoviștilor 
se află pe litoralul Mării Negre. La 
fel ca Și colegii săi, Cuțov II urmea
ză un program de pregătire în ve
derea . viitoarelor confruntări. Apa
riția In ring a unui campion euro
pean este totdeauna urmărită ou 
multă atenție. Pentru aceasta, Simion 
Cuțov acordă tot interesul unei bune 
pregătiri în vederea partidelor vii
toare..,

I. PAUL

TG. MCRES. 24 (prin tri«<M). 
Turneul final al Criteriului republi
can pentru copii s-a desfășura-, 
timp de cinci lileț pe terenui Li
ceului -Bolyai', in condiții organi
zatorice optime. Întrecerile au fost 
dînr disputate și, după cum ne-a 
declarat și delegatul F R Baschet. 
Mihai Tlaăsescu. ele s-au ridicat 
la un nivel superior celui din anii 
precedenți. Astfel, la unele echipe, 
printre care cităm Liceul nr. 35 
București, Liceul .,Bolyai- Tg. Mu
reș și Casa pionierilor Cluj, s-au 
vădit concepție de joc și gindire 
tactică apreciabile. Dintre jucători 
s-au evidențiat în mod deosebit 
V. Căpușan — coșgeterul competi
ției (153 p). Al. Rădulescu. A. Xe- 
iolinschi, V. Stănescu (Lie. 35). O. 
Volmal, I. Szabo, M. Hajdu (Lie. 
„Bolyai"), Gh. Morarii, S. Coșarcă, 
N. Anca (Casa pionierilor Cluj), 
E. Ihm (Dinamo).

Rezultate înregistrate : LICEUL 35 
(antrenor M. Rizea): 55—41 cu Lie. 
„Bolyai”. 80—55 cu Școala pionie
rilor Cluj, 81—53 cu Șc. sp. Timi
șoara, 89—50 cu Șc. gen. 1 Alexan
dria, 82—19 cu Dinamo București; 
LIC. „BOLYAI" TG. MUREȘ : (A. 
Madaras): 84—26 cu Șc. gen. 1 A- 
lexandria, 60—42 cu Dinamo, 68—41 
cu Șc. sp. Timișoara, 78—69 cu 
Casa pionierilor Cluj; CASA PIO
NIERILOR — — 
61—50 cu Șc. 
cu Șc. gen. 1 
Dinamo ; ȘC. 
56—47 cu Dinamo, 
gen. 1 Alexandria 
UI—61 cu Șc. gen.

CLUJ (L. Moraru): 
sp. Timișoara, 83—36 
Alexandria, 56—41 cu

TIMIȘOARA t 
87—68 eu Șc. 
; DINAMO: 
1 Alexandria.

SP.

v
Mare. Oșt

c
r.a. Vf

4

C. ALBC —

SATU MARE, 24 (prin telefon).
După cinci zile de întreceri aprig 

disputate, turneul final al criteriu
lui republican per.tm copii (fete) 
s-a încheiat cu succesul echipei 
Școlii sportive nr. 1 Constanța, ca
re a obținut victoria în toate parti
dele susținute. în meciul decisiv, 
constănțencele au învins cu 79—78 
formația Școlii sportive din Satu

ia: mentonu
Școlii sportive 
sată pe locul 
surprinzător de slab au 
preaentantele Capitalei, 
și Liceu! nr 35.

Clasament fi 
CONSTANȚA 
potiri) 2 Șc. 
brie!a Both). 3. 
briei Sistase). 
5. Șt sp. Timlșc 
București.

Titlul 
câ toare: 
stanța), 
secund. 
Satu Mare) cu 124 p.

oarea criteriului a 
modern, cu contra

și eficace. Un rezul- 
ocupat șî echipa 

Mare, cla- 
în schimb, 
evoluat re-

Pr o greșul

,-a 

secund.

tul • 
mtrer

1.
lor 

sp. Satu

ȘC. SP. 1 
Maria Po- 
Mare (Ga- 

Șc. sp. Ploiești (Ga-
35 București, 
6. Progresul

4. Lie. 
a.

de coșgereră 
Maria Trică 
autoare a 139 p. 
Maria Așteleanu

a revenit ju- 
(Se. sp. Con- 

Pe locul 
(Șc. sp.

Gr. SCARLAT — coresp.

INCEPIND CU

TÎRGUL
pune la dispoziția dv

ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE

HANDBAL
Asociația sportivă 
organizează un interesant turneu inter-
r. ați -r.a: de handbal masculin, dotat cu 
..Cupa Minaur*. închinat „Zilei Mineru
lui-, turneul reunește la start urmâtoa- 
reie formații : Banik Karvina (Ceho-
s. ovacia). Dinamo Pancevo (Iugoslavia), 
Csomor (Ungaria) și echipa gazdă. Mi
naur Baia Mare. • proaspăta divizio
nară A. AS A Tg. Mureș, a participat în

cu cîteva zile la un turneu inier- 
naucnal in Ungaria, dotat cu „Cujja 
Hajdu1*. La competiție — care a fost 
ci--.:gătâ de for-nația Dozsa Debrecen —

< . mai participat echipele M.G. Vasas 
Debr cen. Gwardia Opole (Polonia). PîK 
Anatin (Iugoslavia) și Selecționata ora- 
șu-ui Sofia. ASA Tg. Mureș, deși a ob
țin victoria în fața cîștigătoarei tur- 
neuiui (12—11). s-a clasat in final pe 
locui 5. (C. albu — coresp.).

între 10
Minaur

și 12 august 
Bala Mare

TENIS DE MASA In urmă cu
citeva zile. La Brașov a avut ioc un con
curs de verificare Ia care au participat 
cîțiva dintre jucătorii noștri fruntași. 
Iată ordinea finală : FEMININ — 1. Ildi- 
co Gyongyosi (fără nici o înfrîngere); 
2. Camelia Filimon; 3. Ligi a Lupu; 4. Li
dia Ilie; 5. Marta șinteoan; (>. Elena 
Condicaru; 7. Liana Mihuț; MASCULIN 
— 1. Alexandru Buzescu; 2. Cornel Po- 
povici; 3. Marin Firânescu; 4. Cristinel 
Romanescu; 3. Laurentiu Gheorghiu;
Ion Panait; 7. Ovidiu Stamatescu; 8. Ion 
Trifan. In probeie de dublu au cîștigat 
Buzescu — Firânescu la băieți și Llgia 
Lupu — Lidia Ilie La fete. Precizind câ 
la acest concurs s-au aliniat juniorii 
care se pregătesc centru participarea la 
campionatele europene (programate la 
Atena Intre 6 și 12 august), se cuvine 
să menționăm câ o formă bună mani
festă înîregul iot de băieți. în timp ce 
la fete merită a fi subliniată doar evo
luția sportivei Ildico Gydngydsi. Ligia 
Lupu și Lidia Ilie au manifestat o for
mă necorespunzătoare pentru actualul 
stadiu de pregătire.

23 IULIE A. C

DE VARA
un larg sortiment de

Șl ÎNCĂLȚĂMINTE DE SEZON
REDUCERI DE PREȚURI PÎNĂ LA 25%

(RECOM)
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ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

0 NOUĂ SALĂ DE SPORT LA CONSTANȚA
Luni, la Constanța, în 

tovarășilor Vasile Vîlcu, 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Comite
tului județean de partid Constanța, 
Ion Iuga, secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele 
C.J.E.F.S., a altor persoane oficiale, 
sportivi, antrenori, profesori de 
educație fizică, activiști, a fost 
inaugurată o nouă sală de sport, 
edificiu construit în zona industria
lă a municipiului de către munci
torii întreprinderii de Construcții 
Hidrotehnice, care o vor și patro
na.

Noua sală dispune de terenuri de 
volei, baschet, handbal, tenis, spații 
pentru lupte și box, cabinete me
dicale, vestiare, instalații sanitare. 
La realizarea acestui important o- 
biectiv sportiv, ce se înscrie în re-

prezența 
membru

comandările Hotăririi de partid cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, au 
contribuit — prin muncă patriotică 
— numeroși tineri din întreprinde
rile și instituțiile orașului.

Li viu BRUKNER — coresp.

„SĂRBĂTOAREA MUNȚILOR"
Consiliul județean al organizației 

pionierilor Prahova a organizat pri
ma ediție a „Sărbătorii munților*. 
Este o competiție rezervată pionie
rilor, care s-a desfășurat în 5 eta
pe de,orientare turistică. Excursiile 
și drumețiile au fost combinate cu 
întreceri de carting, disputate în 
orașele Ploiești și Văleni și în co
muna Mîneciu Ungureni.

O PASARE PHONIX

ECHIPĂ ORĂȘENEASCĂ
• La Roman, a luat ființă pri

ma echipă orășenească de oină 
din județul Neamț. Echipa se 
numește Betonul și aparține a- 
sociației sportive cu același nume 
a unității economice I. P. Ro-

DE OINĂ LA ROMAN
man. Cei 16 jucători (proven.ți 
în general de la „pepiniera oi- 
nei“ din comuna Gherăiești) au 
ca instructor și căpitan de echi
pă pe Ion Cocuț.

George M. GROAPA, coresp.

Întrecerile metalurgiștilor băimăreni
4?

sportive se 
rîndul sala

ds
Campionatul asociației 

bucură de mult interes în 
riaților întreprinderii metalurgice 
metale neferoase din Baia Mare. Dis- 
punind de un frumos teren gazonat și 
de un altul de zgură, destinat antrena
mentelor, precum și de trei terenuri de 
tenis de cîmp, asociația sportivă ..Topi
torul'* desfășoară o largă acțiune de an
grenare a salariațllor Întreprinderii in 
diverse activități sportive.

La întrecerile de fotbal, 
campionatului .. . . _in acest an, 16 echipe in care au fost 
antrenați peste 200 de tineri muncitori

din cadrul
asociației au participat.

șl funcționar:. De regulă, la Jocurile 
disputate au luat parte între »: s; 4*i 
de spectatori, in majoritate eol-eg; de 
muncă și membri de familie ai jucă
torilor. Finala întrecerii ia fotbal a op'-s 
formațiile ..Stația pentru epurarea ș: 
neutralizarea apelor* și „Bare de cupru*, 
întilnirea a dat dștig de cauză ^Sta
ției- care a dispus de rivala sa cu 2—1.

La finala crosului care a avut loc la 
I.M.M.N.. s„au calificat pentru faza ac- 
penoară. pe municipiu, a cot 
tineri, dintre cea mai l
portare a av Ștefan Biro
cursurile de 
Viat In mod

U.T.A. a avut 16 zile de vacan
ță. în criza de timp a fotbaliștilor 
noștri, acest interval pare îndestu
lător, mai mult decît răgazul me
diu al Diviziei A. S-a simțit, de
sigur, nevoia de odihnă și de cuge
tare în liniște, după un sezon 
cărcat de emoții, dur, istovitor, 
poteci cu spini, pe care U.T.A. 
mai era obișnuită să pășească.
^Dar la 11 ale lunii, U.T.A. 

reîntors pe frontul pregătirilor, 
care noul antrenor Totna 
le-a eșalonat pe următoarele 
etape: il—18 iulie: readaptarea la 
efort; 19—29 iulie: etapa acumulă
rilor fizice maxime: 29 iulie—11 
august: atingerea unor indici su
periori tehnico-tactici, cristaliza
rea formulei de echipă. Toate aces
te enunțări par aride, desprinse 
d:n liste cu indicatori metodologici. 
Ce se ascunde în spatele lor, cum 
arată, de pildă, o zi de pregătire 
ia U.T.A., la hotarul dintre prima 
și a doua etapă pregătitoare?

E dimineață, orele 9 și lotul se 
strings la ușa unui autobuz. Se 
pleacă pe malul Mureșului, la vale, 
in pădurea Ceala. oa'-l de răcoare 
lingi un oraș incendiat de arșiță. 
Plutonul se aliniază la startul 
alergărilor ce aveau să urmeze, și 
avem timp să-f observăm pe toți. 
Lipsește Petescu (el va fi antre
nor la echipa de tineret-rezerve) 
lipsesc Condruc. Câldăruș. Drăucean 
'i Petrișor, râspindiți in toată țara, 

calitatea lor de candidați la ad- 
superior. 

un petec 
și anunță 

alergare 
X) de metri, cu intervale.

miterea în învățâmîntul 
Antrenorul Jurcâ scoate 
de hîrtie din buzunar 

antrenamentului:

a CAMPIONATUL CELOR MICI
Consiliul municipal al Organizați

ei pionierilor din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cu sprijinul Consi
liului municipal pentru educația 
fizică și sport, a inițiat, pentru 
vacanța de vară a copiilor, un cam
pionat polisportiv la fotbal, minî- 
fotbal și handbal. La întreceri s-au 
prezentat 35 
aproape 600 
cîștigățoare : 
la generală 
generală nr. , 
Școala generală nr. 1 ; minifotbal : 
Școala generală nr. 3.

în- 
pe 
nu

s-a 
pe 

Jurcă 
trei

pauzele dintre ele exerciții de reve
nire cu mingea la picior. Vorbește 
tuturor, dar mai mult pentru Po- 
joni și am înțeles că ultimul vete
ran al U.T-A.-ej va suplini, în vii
tor, tot ce a luat cu el, Ia plecare, 
Petescu: banderola de căpitan de 
echipă, înțelepciune, calm și auto
ritate.

Se aleargă destins, în tempo 
energic, toată atmosfera de disci
plină. de seriozitate, lasă impresia 
că echipa se găsește într-un sta
diu de pregătire bun, consolidat de 
antrenamente anterioare asidue și 
meticuloase. Fotbaliștii de la U.T.A., 
in grup compact, șerpuiesc pe a- 
leile pădurii și stopează la locurile 
știute numai de ei, indicatoare na
turale ale spațiului lăsat în urmă. 
Atunci, se aude bufnitura mingi
lor și. din cînd în cînd. doar vocea 
lui Pojoni.

După amiază aveau să 
70 de minute, pe stadion, 
cuții tehnice de bază și 
cu exerciții individuale
tive (cupluri, compartimente, echi
pă).

U.T.A. nu mai seamănă, evident, 
cu marea învingătoare 
noord-ului. După 26 de 
Dumitrescu nu mai este 
jucători de marcă și-au 
pentru 
poane. 
vîntul 
rămași pd* punte s-au aliniat ia
răși, cu un sentiment de siguran
ță cînd i-au revăzut pe Domide, 
Kun și Popovicl în mijlocul lor.

Ion CUPEN

vină încă 
cu exe- 
specifice, 
și colec

a Feye- 
ani. Nicu 
lingă ea, 
descălțat 

cu cram- 
dar acum

totdeauna ghetele
A fost o furtună, 
cel neprielnic a încetat, cei

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
EDIȚIA 1973-1974 SERIA I

ETAPA I, 12 AUGUST

Nicolina Iași
Constr. Botoșani
Constr. Iași
Victoria P.T.T.R. Botoșani
Danubiana Roman
Străduința Suceava 
Avîntul
Metalul

Frasin
Rădăuți

ETAPA

BotoșaniTextila
A.S.A. Cîmpulung 
Cristalul Dorohoi 
Foresta Fălticeni
I.T.A. iași
Minobrad Vatra Dornei 
Unirea Iași
Min. Gura Humorului

A

ETAPA A

Danubiana Roman
Constructorul Iași
A.S.A. Cîmpulung 
Nicolina Iași
Victoria P.T.T.R. Botoșani 
Min. Gura Humorului 
Constructorul Botoșani 
Foresta Fălticeni

ETAPA A

Minobrad Vatra Dornei 
Avîntul Frasin
Nicolina Iași 
Străduința Suceava 
Constructorul Iași 
Textila Botoșani 
Danubiana Roman 
Metalul Rădăuți

ETAPA A

— Foresta Fălticeni
— Cristalul Dorohoi
— A.S.A. Cîmpulung
— Min. Gura Humorului
— Minobrad Vatra Dornei
— Unirea Iași
— Textila Botoșani
— I.T.A, Iași
ll-A, 19 AUGUST

— Străduința suceava
— Nicolina Iași
— Metalul Rădăuți
— Constructorul Iași
— Constructorul Botoșani
— Avîntul Frasin
— Victoria P.T.T.R. Botoșani
— Danubiana Roman
III-A, 26 AUGUST

— I.T.A. Iași
— Textila Botoșani x
— Minobrad Vatra Dome'
— Metalul Rădăuți
— Cristalul Dorohoi
— Străduința Suceava
— Unirea lași
— Avîntul Frasin

IV-A, 9 SEPTEMBRIE

— Min. Gura Humorului
— Cristalul Dorohoi
— I.T.A. Iași
— Constr. Botoșani
— Unirea Iași
— Victoria P.T.T.R. Botoșani
— A.S.A. Cîmpulung
— Foresta Fălticeni

V-A, 16 SEPTEMBRIE

Xl-A, 4 NOIEMBRIEA

XII-A, 11 NOIEMBRIEA

XIII-A, 18 NOIEMBRIE

XIV-A, 25 NOIEMBRIE

XV-A, 2 DECEMBRIE

X-A, 28 OCTOMBRIE

1962 : Costacne

Danubiana Roman — Foresta Fălticeni
Victoria P.T.T.R. Botoșani — Conslr. Botoșani
Avintul Frasin — Min. Gura Humorului
Unirea Iași — Nicolina Iași
Străduința Suceava — Metalul Rădăuți

ETAPA A IX-A, 21 OCTOMBRIE

Minobrad Vatra Dornei 
Victoria P.T.T.R. Botoșani 
Nicolina Iași
Min. Gura Humorului
Metilul Rădăuți 
Textila Botoșani
Foresta Fălticeni 
Constructorul Iași

— Unirea Iași
— Străduința Suceava
— Cristalul Dorohoi 
—• Constr. Botoșani
— Avîntul Frasin
— I.T.A. Iași
— A.S.A, Cîmpulung
— Danubiana Roman

ETAPA A

Cristalul Dorohoi 
Upirea Iași
Minobrad Vatra Dornei 
Danubiana Roman 
Străduința Suceava 
Constr. Botoșani
I.T.A. Iași 
A.S.A. Cîmpulung

ETAPA

Avîntul Frașin
Textila Botoșani 
Constr. Iași
A.Ș.A. Cîmpulung
Mțin. Gura Humorului 
Victoria ~ — •
Nicolina
Foresta'

P.T.T.R. Botoșani 
Iași
Fălticeni

ETAPA

lași

— Textila Botoșani
— Metalul Rădăuți
— Victoria P.T.T.R. Botoșani 
—- jNicoIina Iași
— Foresta Fălticeni
— Constr. Iași
— AvîntUl Frasin
— Min. Gura Humorului

— Unirea Iași
— Minobrad Vatra Dornei
— Străduința Suceava
— I.T.A. Iași
— Metalul Rădăuți
— Danubiana Roman
— Constr. Botoșani
— Cristalul Dorohoi

— Constr. Iași
— Danubiana Roman
— Textila Botoșani
— Minobrad Vatra Dornei
— I.T.A. Iași
— Min. Gura Humorului
— Victoria P.T.T.R. Botoșani
— A.S.A. Cîmpulung

Nicolina _ ,
Străduința Suceava 
Constr. Botoșani 
Foresta Fălticeni 
Unirea Iași 
Cristalul Dorohoi 
Metalul
Avîntul

— Constructorul iași
— Danubiana Roman
— Minobrad Vatra Dornei
— Min. Gura Humorului
— Nicolina Iași
— A.S.A. Cîmpulung
— Străduința Suceava
— Victoria P.T.T.R. Botoșani

un

de echipe cuprinzînd 
de elevi. Iată echipele 
handbal fete — Școa- 

nr. 10 ; fotbal : Școala 
10 ; handbal băieți:

SELECȚIONATA CUBEI

cuna- 
umă- 

nostru

Textiia -Cristalul Dorohoi
I.T.A. iași

TATABANYA IN TUR Se'J
NOASTRĂ

GS.U. GALAȚI - METALUL PLOPENI
1-1 (1-1)

V. SASARANT. cc

Rădăuți 
Iași Botoșani 
Fălticeni 

Botoșani

Metalul 
Unirea 
Constr. 
Foresta 
Textila _ 
Cristalul Dorohoi
I.T.A. lași 
Avîntul Frasin

ETAPA A VI-A, 30 SEPTEMBRIE

Gh. GRUNZV — coresp.

TABĂRĂ DE TURISM
In pi 

județul 
ci te va zile 
Comitetulu 
tabără de 1 
lariați din 
tineri din 
producție, 
de cite 7 
ce le fac 
create condiții 
handbal, fot bal, 
cîmp șî șah.

Dumitra SOABE — c

zile. In i
în împrejurimi, ei au 

de a juca i 
popice, tenis

ASTA E VACANTA!
Febra examenelor 

de an a trecut.
de sfîrșit 

Pentru marea 
majoritate a siudențimii noastre 
sesiunea s-a încheiat cu un bi
lanț rodnic, în care succesele în
registrate au completat un an 
bogat de muncă, și învățătură- A 
urmat perioada tradițională de 
practică, în care fiecare student 

• sau studentă a aplicat pe teren 
ceea ce a aflat pe băncile facul
tăților. Zilnic, mii și mii de 
tineri s-au îndreptat spre uzine, 
întreprinderi, institute de pro
iectare, cooperative agricole de 
producție...

După aceste zile, în care fie
care a verificat în viață 
știutele asimilate, punînd 
rul, alături de întregul
popor la îndeplinirea și reali
zarea mărețelor sale planuri, a 
venit momentul binemeritat al 
vacanței. Toate centrele univer
sitare ale țării au luat măsuri 
din timp pentru ca studențimea 
să poată beneficia din plin de 
minunatele condiții de recreare 
pe care partidul și statul le pun 
la dispoziția tuturor.

Simbătă a fost ultima zi de 
practică studențească. Colocviile 
au atestat munca desfășurată 
timp de trei săptămâni, iar pină 
la 11 septembrie — prima zi 
de curs — toată studențimea se 
află în... relâche (afară, bine
înțeles, de cei care și-au mai 
amînat un examen sau două 
pentru la toamnă...).

Dacă pentru unele institute șl 
facultăți această dată înseamnă

(Urmare din pag 1)

ristică în pădurile de la Bălănoaia, 
Comana, Călugăreni și Mihai Bra- 
vu.

l.a reușita acestor întreceri, care 
și-aii ciștigat o mare popularitate, 
o contribuție deosebită și-au adus 
activiștii sportivi voluntari ca Ion 
Osman, Emllian Bîrsănescu. Traian 
Cocoru, Gheorghe Grădinarii și 
Grigore Buduru, considerați adevă- 
rați animatori ai sportului de masă.

Foarte iubit la Giurgiu este tu
rismul. Numai în ultimul timp, 
peste 4 000 de salariați din între
prinderi și instituții au participat 
la excursiile ce au avut loc pe Va
lea Prahovei, Valea Oltului, în 
Deltă etc. Cu prilejul lor. giurgiu- 
venii au vizitat Muzeul de istorie 
a României, Muzeul Doftana, ma
rile platforme industriale și obiec
tivele turistice situate în județele 
Ilfov, Argeș, Vilcea, Brașov, Pra
hova, Tulcea, Ialomița, Galați, Brăi
la, Constanța, Neamț și altele.

Pentru dezvoltarea continuă
educației fizice și sportului, Consi
liul municipal pentru educație fizi
că .și sport a elaborat, cu sprijinul 
celorlalte organizații de masă, cu 
atribuții în acest domeniu, _un vast 
plan de măsuri în vederea îmbună
tățirii activității. In domeniul edu
cației fizice și sportului de masă, 
sindicatele, organizațiile de tineret 
și asociațiile sportive au inclus în 
programul salariaților de la „Texti
la Dunăreană", I.I.L., „Steagul 
roșu", Cooperativa meșteșugărească

a

•••

revederea cu cblegii, pentru stu
denții de la l.E.F.S. reinti'.-..’ 
va avea loc mult mai repede 
în jurul datei de 1 august- De 
ce ? Pentru că, Institutul de E- 
ducație Fizică și Sport va pj” 
ticipa, așa cum a făcut-o de ''-e- 
care dată, la marea demons:-a- 
ție organizată .in ziua de 23 Au
gust, 
an vor lua, astfel, cu mult 
devreme, legătura cu 
pentru care au optat.

Complexul Costineșt 
de obicei, foarte soli; 
au și sosit primele serii 
profita din plin de plaja 
rită, de valurile înspuma 
neuitatele zile petrecute 
ambianță greu de deschis 
voioșia, mișcarea, glum 
dansul sînt la ordinea zi 
sîntem siguri, miile de 1 
vor dedica o bund parte di 
canță exercițiului fizic, ac 
ților sportire și 
și Delta Ie 
condiții mim 
cunoaștere, 
rism pentru 
asigure, pen: 
rea odihnei 
bune fi mai

Vacanța stu 
Nu ne rămine dec 
turor odihnă ph 
ierul promite a 
transmite prime 
berele... studer.

iar studenții din primul

meseria

MECIUL C. F. R.

Rădăuți 
Frasin

ETAPA A

ei se cheamă, 
igoș NEAGU

Roman 
Suceava 
Humorului

Danubiana
Străduința
Min. Gura
Victoria P.T.T.R. Botoșani 
A.S.A. Cimpuiung
Nicolina Iași 
Constructorul Iași 
Foresta Fălticeni

ETAPA A

— Constr. Botoșani
— Cr.slalul Dorohoi
— Unirea Iași
— I.T.A. Iași
— Metalul Rădăuți
— Minbbrăd Vatra Dornei
— Avîntul Frasin
— Textila Botoșani

X

pun Ia 
mate de
Uf Bir 
Tineret

„Deservirea", întreprinderea ce na
vigație fluvială și la altele, un pro
gram de 5 minute de gimnastică in 
pauza de masă. Din inițiativa con
siliilor asociațiilor sportive, a orga
nizațiilor sindicale și U.T.C-, in ca
drul atelierelor, secțiilor cit și la 
nivelul întreprinderilor se desfășoa
ră numeroase activități turistice și 
întreceri pentrn cucerirea titlului de 
fruntaș pe unitate în diferite ramuri 
sportive, la care sînt antrenați peste 
11000 de salariați. La asociațiile 
sportive „Textila Olimpia", „Dună
rea" și „Cetatea" s-a inițiat la ni
velul secțiilor, întrecerea „Cel mai 
bun sportiv" la probele de alergare, 
haltere, săritură în lungime etc.

Recent, asociația sportivă „Olim
pia" a organizat, pe stadionul Fa
bricii de zahăr, o frumoasă compe
tiție sportivă dedicată femeilor. In 
cadrul acesteia echipele feminine de 
fotbal Unirea tricolor și Minerva 
din București au susținut, în pre
zența a peste 2 000 de spectatoare, 
o interesantă partidă demonstrativă 
care a fost mult aplaudată.

Pe lingă manifestările sportive 
propriu-zise, au loc numeroase du
minici cultural-sportive cu partici
parea... actorilor teatrului „Ion Va- 
silescu" din București și a altor 
artiști și formații de muzică ușoară 
și populară din Capitală. La aceste 
duminici cultural-sportive sînt pre- 
zenți, de obicei, pe stadionul „Du
nărea", cam 10 000 de spectatori !

Pe agenda manifestărilor tradi
ționale se înscriu și alte competiții 
de masă, ce vor avea loc la atle-

INAUGUREAZĂ NOUL STADION AL FEROVIARILOR

tism, ciclism, ciclocrt 
notaj, orientare turi 
volei, baschet, po; 
rugby și fotbal, dotai 
August*, „Cupa spei 
pa Dunării", „Cupa
precum și alte trofee. Lor Ii se a- 
daugă reușitele excursii cu vapora
șele pe Dunăre. Numai în ultima 
perioadă peste 4 000 de cetățeni au 
luat parte la astfel de croaziere de 
agrement.

Pentru cei mici, cu sprijinul Con
siliului popular municipal și ai a- 
sociațiilor de locatari, s-au amena
jat — în noile cartiere ale orașu
lui — locuri de joacă dotate cu ba
lansoare. scări fixe, mese de tenis 
din beton, terenuri de volei. De a- 
semenea, în vacanța de vară a ele
vilor, un număr de aproape 300 de 
copii, sub îndrumarea profesorilor 
de educație fizică și sport, vor în
văța înotul în cele două bazine si
tuate la ștrandul modem de pe 
malul Dunării. Bineînțeles, tot în 
această vacanță de vară, mai bine 
de 1 000 de elevi și pionieri vor 
petrece frumoase zile de destindere 
în taberele de la Năvodari, Pîrîul 
Rece, Homorod, Gîrbova, Piscul 
Ciinelui, Cabana Furnica, cît și în 
pitorescul „sat de vacanță" amena
jat în pădurea Bălănoaia, Ia numai 
cițiva kilometri de Giurgiu.

Așadar, activitățile sportive de 
masă în municipiul Giurgiu se află 
în plin avînt și există toate posi
bilitățile ca ele să fie ridicate la 
cote mereu mai înalte de valoare și 
eficiență.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
SE PREGĂTEȘTE ACASĂ

A.S.A. Cîmpulung 
I.T.A. Iași
Metalul Rădăuți
Unirea Iași
Minobrad Vatra Dornei
Cristalul Dorohoi 
Constr.
Avîntul

Botoșani
Frasin

ETAPA A

Botoșani

VII-A, 7 OCTOMBRIE

— Victoria P.T.T.R. Botoșani 
— Min. Gura Humorului
— Danubiana Roman
— Textila Botoșani
— Străduința Suceava
— Constructorul Iași
— Foresta Fălticeni
— Nicolina Ia?i

Vlll-A, 14 OCTOMBRIE

— A.S.A. Cîmpulung
— Minobrad Vatra Bornei
— Constructorul Iași

Ce-e do-â divizionare B — C.S.U. Ga- 
lați yi Metatal Ptopem — au sus:mut 
tm med amical ia Bușteni. Destul de 
bine puse ia punct cu pregătirile, ele 
au prestat un joe de calitate, rezultatul 
de 1—1 (1—1) fiind echitabil. Au marcat: 
Besman (min. 12) pentru C-S.U., res
pectiv Florea (min, 40).

V. ZBARCEA — coresp.

NUMERELE EXTRASE 
SPECIALA LOTO DIN

Extragerea I : 31,
5. 83. 13, 18 ;

Extragerea a Il-a :
4, 21, 51, 82, 69 ;

LA
24

16,

— Cristalul Dorohoi
— Textila Botoșani
— Nicolina Iași
— Metalul Rădăuți
— Constr. Iași
— Avintul Frasin
— A.S.A. Cimpuiung

I.Ț.A. iași 
Min; Gura 
Străduința 
Cojistr. Botoșani 
Minobrad Vatra Dornei 
Danubiana Roman.
Unirea Iași --------Victoria P.T.T.R. Botoșani — Foresta Fălticeni

Humorului 
Suceava

ETAPA A

Textila Botoșani 
Cristalul Dorohoi
A.S.A. Cimpuiung 
Foresta Fălticeni 
Nicolina Iași .
Minobrad Vatra Dornej 
Constr. Iași
Avîntul Frasin

— Danubiana Roman
— Unirea Iași
— Constr. Botoșani
— I.T.A. Iași
— Min Gura Humorului
— Metalul Rădăuți
— Victoria P.T.T.R. Botoșani
— Străduința Suceava

ETAPA A

Străduința SuceavaVictoria P,T;T.R. Botoșani 
Metalul Rădăuți
M.ii. Gura Humorului 
Constr. Botoșanii
Unirea Iași
Danubiana Roman
I.T.A. Iași

— A.S.A. cîmpulung
— Nicolina Iași
— Textila Botoșani
— Constr. Iași
— Avîntul Frasin
— Forest i Fălticeni
— Cristalul Dorohoi
— Minobrad vyra Dornei

TINEREȚEA „BÂTRÎNULUI" FABIAN I
A ști să arăți, practic, de ce e frumos fotbalul — o condiție esen

țială pentru un bun antrenor de copii
Fidel spectator : al meciurilor de fot

bal, incă de pe cînd eram de-o șchioapă, 
ir.i-am amintit de o întîmplare, amu
zantă dar si plină de tilc, în timp ce 
asistam, mai zilele ’trecute, la o obiș
nuită lecție a celei mai „tinere" grupe 
de copii din cadrul Centrului sportiv „23 
August".

La vremea ei, întîmplarea, petrecută 
pe un teren din București. în timpul 
unui meci, a ntimit muit haz. iar cei 
ce i-au fost martori și-o amintesc de 
bună seamă : un atacant nu'reușea cu 
nici un chip să treacă de un fundaș 
arțăgos din cale-afară. deși aproape că 
epuizase toate soluțiile tehnico-tactice 
posibile. încercase driblingurile, pe am- 
bele părți, sprinturile false, conduce
rile lente sau rapide de balon, fentele 
de tot soiul- Apărătorul, atent și tena
ce, îl bara calea de fiecare dată. în 
repriza a doua, din nou, atacantul și 
fundașul — față-n față. Probabil că due
lul s-ar fi încheiat și acum cu victoria 
apărătorului, numai că. deodată, cu o 
mișcare fulgerătoare, Înaintașul și-a săl
tat cu piciorul mingea pe frunte, unde 
a rămas fixă, ca lipită, după care a 
țîșnit cu pași lungi, pe lingă fundașul 
uluit de o asemenea întimplare... Acel 
atacant se numea Fabian L

Omul care mi-a reamintit scena de 
odinioară este chiar antrenorul Francisc 
Fabian. A refăcut-o aidoma, cu o înde- 
minare neatteratâ de scurgerea anilor, 
doar că, de astă dată, in fața sa se afla 
un grăunte de om, „numai ochi- la ceea 
ce K arăta profesorul. Cu toții, copiii- 
elevj și părinții acestora, l-am urmărit 
mișcănle-lecție. atrăgătoare prin elegan
ța lor. impresionante prin precizia lor. 
cu atît mai utile cu cit erau adresate 
celui mai tinăr eșalon al fotbalului ro
mânesc, copiii clasei de vlrstă „1962“.

Copiii (grupa numără peste 50 de 
componenți) lucrează pe „ateliere", cu o 
rlvnă șî o plăcere de-a dreptul molip
sitoare Pârtnte-sportiv al multora dintre 
fotbaliștii divizionari de azi. printre care 
Ange.escu (Rapid București), Sirbu 
(Sportul Studențesc). Aelenei, ron Ion, 
Rădueanu. Șumulanschi, Cristea (Steaua), 
Loca Mocanu (Jiul). Năstase Ilie (Re
șița). Gorgorin. Tararache (Sp. Studen- 
țesc-tlneret). Nițâ (Minerul Anina), Nenu 
M:r.e-.c Deva) etc., antrenorul Francisc 

Fabian și-a tăcut un crez din a fixa 
micuților fotbaliști. înainte de orice, 
exa- tutea execuțiilor tehnice, de a le 
cultiva abilitatea tehnică și fantezia. 
Convingerii sale ferme că un jucător 
nu va putea fi valoros fără măiestrie

tehnică desăvîrșită. el îi dedică totali
tatea orelor de muncă. Iar aceste ore, 
multe, meticuloase, in fond foarte grele, 
uneori chiar istovitoare, pline de o res
ponsabilitate profesională fără cusur, 
se derulează undeva, nu prea la vede
rea marelui public, Intr-un colț al com
plexului sportiv „23 August"...

— Tovarășe Fabian, întreaga dv. acti
vitate de antrenor poartă pecetea anoni
matului. Nu vă necăjește acest lucru ?

— De loc, pentru că tnunca mea nu 
este anonimă ! Eforturile mele, străda
niile mele, speranțele mele intime s-au 
împlinit, și le constată sute de mii de 
oameni. Ele poartă numele acelor jucă
tori de azi, cărora le-am predat abece
darul fotbalistic. Un Angelescu, un 
Aelenei, Ion Ion, Șumulanschi și mulți 
alții, jucători care s-au remarcat, in 
primul rînd, prin finețe tehnică, sînt și 
marile mele mindriî. Credeți că e puțin ?

— Vă rog să-mi spuneți care e condiția 
esențială pentru un bun antrenor de 
copii ?

— Să-i iubească cu mare sinceritate, 
să știe să ie arate practic de ce e fru
mos fotbalul, să cunoască bine psiho
logia copilului și să’ aibă p inepuizathlă 
răbdare.

— Care sînt criteriile admiterii copi
ilor în grupa de debut ?

— Talent șl note bune la învățătură. 
Apoi, pentru... păstrarea locului, copilul, 
are datoria de a nu absenta niciodată 
nemotivat și de a avea uri comporta
ment ireproșabil.

— După cite am constatat, grupa „62“ 
pare închegată. Ce pot face alți copii 
de această virstft, care doresc să se 0- 
scrie în grupa dv. ?

— îi primim cu plăcere Ia începutul' 
lunii august, cînd vom organiza o nouă 
selecție pentru școlarii născuți în anii 
1.962, 1963 și 1964. De altfel, și în grupă 
de acum am băieți „63“ și .,64“.

— Presupun că grupa actuală, cu. care 
lucrați de o bună bucată de vreme, are 
un nucleu al ei mai valoros, un lot de 
bază, cum se spune. Vă rog să-i numiți 
pe eomponenții acestui Iot, despre care 
am auzit lucruri bune : un 13—1 c-u 
echipa Școlii sportive și un 5—3 cu gru
pa „61* a liceului de fotbal.

SASE JUNIORI PROMOVAȚI LA MINERUL BAIA MARE
La Minerul Baia Mare, pregătirile sînt 

In toi. Participă Întregul lot de jucători, 
mai puțin Crișan (component al selec-

MECIURI INTERNATIONALE 
FEMININE

Echipa feminină H.A.R. Plsen (Ceho
slovacia) a fost timp de cîteva zile in
vitata Feminei Iași, cu care a susținut 
3 partide amicale : la Pașcani (scor 3—0 
pentru Femina), la Vaslui (scor 5—5) șl 
la lași (scor 4—1 pentru gazde).

D. DIACONESCU — coresp. județean

ționate! divizionare de tineret — sub 21 
de ani), Toth șl Boiescu, care nu s-au 
prezentat încă. Au fost promovați in 
prima echipă o serie de juniori prove- 
niți din pepiniera proprie : Cimpeanu, 
Mădăraș, Saboți, Petruș, Bîedca, Șomcu- 
tean. Antrenorul Grigore Noje are pla
nificate și o serie de partide amicale : 
la 26 iulie cu Topitorul Baia Mare ; la 
29 iulie cu Spartacus Bekesesaba (R.P. 
Ungară); meciuri tur-retur cu F.C. Bi
hor, Minerul Baia Sprle. Minerul Cav- 
nic și Gloria Baia Mare.

Ludovic CHERA coresp.

LOTO-PRONOSPORT
TRAGEREA 
IULIE 1973

38. 56, 10,

33. 29, 26, 65,

Extragerea a DI-a : 54, 69. 19, Categoria I :
63. 43. 61 ; riante, lO°/o a

Extragerea a IV-a : 55. 74, 32, 13, Categoria a
36, 3 ; 23,10 variante :

Extragerea a V-a: 3, 79. 73, 88, Categoria a
10, 61 : 314 variante a

Extragerea a VI-a: 20, 55. 68. Administrația d
14.
general de premii : 1.455.347

premiilor pentru această 
se va face astfel: tn Ca-

69. 11, 
Fond 

lei. f
Plata

tragere
pftală începînd de la 4 august pină

la 24 septembrie 1973 inclusiv. în 
țară de la 7 august la 24 septem
brie 1973 inclusiv

PRONOSPORT
Cîștigurile concursului din 22 iulie 

1973
~ " i (13 rezultate) 6 va-

. 5.268 lei ;
II- a ; (12 rezultate), 

a 1.642 lei ;
III- a : (11 rezultate), 
181 lei.

_________de stat Loto-Pronosport, 
organizează în colaborare cu Automobil 
Clubul Român, ediția a H-a a Raliului 
Ciștlgătorilor de Autoturisme la Loto — 
Pronosport, in zilele de 18 șl 19 august 
1973.

Traseele de parcurs pentru concentrare 
sînt următoarele : BUCUREȘTI — Plo
iești — Brașov — Sighișoara — Bălău-

șerl — Tirnăveni — Sibiu; BRAILA — 
Buzău — Ploiești — Brașov — Sibiu ; 
BACĂU — Adj ud — Gh. Gheorghiu-Dej
— Brașov — Sighișoara — Mediaș — Si
biu; BRAȘOV — Miercurea Cluc — Re
ghin — Tg. Mureș — Mediaș — Sibiu; 
SIBIU — Rm. Vllcea — Tg. Jiu — Pe
troșani — Hațeg — Sebeș — Sibiu; CLUJ
— Tg. Mures — Sovata — Odorhei — 
Mediaș — Sibiu; RM. V1LCEA — Drăgâ- 
șani — Craiova — Tg. Jiu — Rm. Vll
cea — Sibiu; DEVA — Petroșani — Tg. 
Jiu — Rm Vilcea — Sibiu. Traseul co
mun — Sibiu — București (etapa a Il-a): 
SIBIU — RM. VILCEA — PITEȘTI — 
GAEȘTI — TTTU — BUCUREȘTI.

La acest Raliu pot participa conducă
torii proprietari ai autoturismelor cîștl- 
gate la Loto-Pronosport cît și alți po
sesori de autoturisme înscrise In circu
lație. Arrănunte la sucursalele județene 
Loto-Pronosport și Filiale A.C.R.

Rubrici redactată de
LOTO-PRONOSPORT

născuți în ... . -
Nicu. Costachi Sorin loan Mihai. Mol
dovan Hăzvan. Caiagiu Nicu, Ciurcâ Fă- 
nel, Ion Constantin, Constantin vasilică, 
Luca Mlhai. Iordache Dănuț și Pal Eu
gen ; din cei născuți in 1933, Olteanu 
Gheorghe șl Covo Marius, iar din cel 
născuți în 1964, Nicolae Florin, Ghelmeei 
Marian și Soare Nlcușor.

...De cîteva minute, antrenamentul, ul
timul antrenament al grupei, înaintea 
vacanței ei... fotbalistice (pentru că, ve
deți dv., și ea are dreptul la o aseme
nea vacanță 1), s-a încheiat. De sub un 
acoperiș umbros de frunze, răzbat no
tele unui frumos cintec sportiv. Din clnd 
în clnd, glasurile cristaline ale micuți
lor fotbaliști sînt dominate și Îndemnate 
de vocea antrenorului lor...

Francisc Fabian și elevii să! Jnchelau, 
ca «Ie obicei, o zi fructuoasă și, mai cu 
seamă frumoasă, prin suflul ei de tine
rețe...

M. SOCOL

A apărut nr. 374 al revistei

Q0B0Q0
din cuprinsul câreia vâ 

recomandam •

• Valentin STĂNESCU, an 
trenorul reprezentativei, despre 
pregătirile tricolorilor făcute la 
Poiana Brașov și turneul celor 
trei jocuri amicale din Franța ;

• 18 zile pină la deschide
rea sezonului oficial : Reporta
je de la pregătirile echipelor 
UNIVERSITATEA Craiova, F. C. 
Constanța și F. C. Argeș :

• La „Interviul săptâmînii": 
Gheorghe LIMONA. cel mai 
bun arbitru al anului compe- 
tițional 1972—1973 ;

• Două pagini cuprinzînd 
„■ analiza comportării formațiilor

U.T. Arad, Jiul Petroșani, F. C. 
Petrolul și A.S.A. Tg. Mureș 
în ediția trecută 
tulul ;

• Preparatorul 
sitate stringentă a fotbalului 
de performanță — puncte de 
vedere semnate de prof. I. VOI- 
CA și M. RADULESCU ;

• în cadrul rubricii 
zentăm 
din Europa", OLIMP1AKOS PI
REU — GRECIA ;

• Un „Profil" cu 
PETROVICI, o nouă 
balului iugoslav ;

• Un semnal de 
EFICACITATEA PE 
ROPEAN ÎN 
DERE ;

• SIVORI, 
tinei, nu se

• Rubricile
LOG CU CITITORII, 
NIERI, MAGAZIN 
CAMPIONATE ________
DIN FOTBALUL IN’'(NATIO
NAL.

a campiona-

fizic, o nece-’

„Vă pre-
campioane naționale

VLADIMIR 
stea a fot-

alarmă : 
PLAN EU- 

RELATIVĂ SCA-

antrenorul Argen- 
dezminte I 
permanente : DIA-

SUBLI- 
EXTERN, 

NAT1ONALE,

f

F! ț

(



DOUĂ SUCCESE ROMÂNEȘTI
IN „REGATA POZNAN" LA CANOTAJ

Timp de două zile, în Polonia 
S-a desfășurat tradiționala compe
tiție internațională de canotaj „Rc- 
Sata Poznan", la care au participat 
și cîteva echipaje feminine ale Ro
mâniei.

în prima zi a întrecerilor, schi- 
fistele românce au înregistrat o 
frumoasă victorie în proba de 2 f.c. 
prin echipajul format din Cornelia 
Neacșu — Florica Petcu. în finala 
probei de 4+1, ambarcațiunea țării 
noastre, în care se aflau Adriana 
Bocan, Marioara Stoian, Mariana 
Zaharia, Georgeta Ionescu și Ange
la Șoneriu a ocupat locul secund, la 
fel ca și echipajul de 8+1 (întrecut 
cu aproape patru secunde de re
prezentativa Ungariei).

în cea de a doua reuniune, schi- 
fist ele românce au obținut o nouă 
victorie la 2 f.c., de astă dată, însă, 
cu alt echipaj (Ecaterina Trancio- 
veanu — Georgeta Ionescu).

Așteptat cu deosebit interes, due
lul dintre echipajele de 8+1 ale 
României și Ungariei a fost la fel 
de palpitant, victoria revenind din 
nou schifistelor maghiare. Team-ul 
nostru a fost format din Cornelia 
Neacșu, Florica Petcu, Filigonia Toi, 
Cristei Wiener. Mariana Zaharia, 
Marioara Stoian, Mariana Cirnu, 
Aurelia Marinescu și cîrmaciul An
gela Șoneriu.

Lotul a fost condus de antrenorul 
Stelian Petrov.

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

lat și toate gîndurile se îndreaptă 
spre finalele campionatelor.

ș Amintirile finalelor de la Ada 
Ciganlija (1971) îi cuprind, îrțsă, 
pe mai mulți dintre sportivii ro
mâni. Ivan Patzaichin nu a uitat 
finala de simplu în care — la e- 
diția trecută a „mondialelor" — a 
ocupat locul III, după D. Lewe și 
T. Wichman. Campionii lumii, Gh. 
Danielov și Gheorghe Simionov 
vor să-și apere titlul, indiferent de 
formula de echipaj ce va fi a- 
leasă pentru probele de canoe; La 
fel echipajul de caiac 4 fond... 
Doar Aurel Vernescu încearcă, 
poate, un sentiment nostalgic; este, 
după atîția ani, prima sa absență 
de la startul campionatelor mon
diale. Dar, talentul și ambițiile de 
SPORTIV au fost de cîtva timp 
transferate ANTRENORULUI Au
rel Vernescu, care, în această nouă 
calitate, își va semna debutul pe 
care-1 dorim plin de strălucire.

★
Cei mai mulți dintre sportivii 

români au mai concurat pe apele 
de la Kaukajărvi așa îneît s-au 
reacomodat foarte repede cu pista 
de concurs, cu toate instalațiile 
tehnice și acum dau celor mai ti-

snortulliwtjnjume
1 ÎN CEA DE A TREIA ÎNTÎLNIRE,

BOXERII ROMANI Șl AMERICANI
LA EGALITATE: 55

POLOIȘTII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT
A

1

Șl TURNEUL DE LA VOLGOGRAD
Reprezentanții noștri au

VOLGOGRAD. 24 (prin telefon). 
Confirmînd forma bună în care se 
află, echipa națională de polo a 
României a avut o comportare me-

MONDIALE DE CAIAC-CANOE
neri explicații și îndrumări foarte 
utile.

A . ____  ____ ____
rilor de _ autografe! Ne face, de
sigur, plăcere faptul că printre cei 
mai solicitați se numără și sportivii 
noștri — de altfel binecunoscuți 
la Tampere — dar ne incintă, mai 
ales, modestia cu care marii noștri 
campioni își aștern semnăturile si 
afecțiunea pe care ei 
cestor mulți prieteni 
căruia li s-au dedicat 
siune, în marea lor 
copii.

Petrecem o bună parte din 
timp împreună cu antrenorii care 
însoțesc aici echipa țării noastre. 
A trecut — și pentru ei — etapa 
grea a pregătirilor, dar cine crede 
că au dispărut zilele (și nopțile...) 
de neliniște, se înșeală. Abia a- 
cum, în pragul grelelor examene, 
încep marile griji și chinuitoarele 
întrebări dinaintea startului. Este 
studiată atent componența echi
pajelor adverse, înscrierea acestora 
în fiecare probă, se fac intermina
bile calcule, dar sînt refuzate cil 
polijețe... pronosticurile. Cursa me
daliilor este prea grea. valorile 
prea echilibrate. Ne spun, totuși, 
că ‘— în baza pregătirilor efectua
te cu multă conștiinciozitate — 
sportivii noștri au șanse reale să

început și cursa colecționa-

o arată *•- 
ai sportului 
cu atîta pa- 

majoritate.

întrecut Bulgaria cu 9-1 si R. S. F. S. Rusă cu 5-3

24 (prin telefon).
2 500 de spectatori, 
din localitate a

CONSTANȚA. 
In fața a peste 
Sala sporturilor 
găzduit marți seară cea de a treia 
întîlnire dintre formațiile de box- 
tineret ale României și S.U.A. S-au 
disputat doar 10 meciuri (fără ca
tegoria semigrea). Deși a prezentat 
cea de a treia garnitură (o forma-

fișier

urce de mai multe ori podiumul 
de la Tampere.

★
■ Sosirea fiecărei echipe este în- 

tîmpinată cu multă căldură și 
prietenie. Aceasta nu exclude cî- 
tuși de puțin... indiscrețiile. Este 
foarte important de știut cu un 
minut mai devreme formula unui 
echipaj sau altul. în ce formă 
se află la această oră principalii 
favoriți. ce obiectiv și-au propus 
diferitele echipe. .Aflăm astfel că 
echipele Uniunii Sovietice, Unga
riei, Bulgariei, R. F. Germania, 
Canadei. Finlandei, Poloniei. Sue
diei (la care se adaugă și formația 
țării noastre) vor participa la toate 
cele 18 probe 
mondiale.
portantă
care 
gură 
lia, __
celelalte echipe vor înscrie 
mare număr de echipaje — 
nia, Austria, Belgia, Franța, Iugo
slavia, Irlanda, Elveția, Olanda etc. 
Este mult comentat aici faptul că 
formația R.D. Germane va parti
cipa numai la probele olimpice și 
la întrecerea de caiac 4—500 m
fete, specialiștii străini manifestînd 
interes deosebit fată de această o- 
rientare și asteotind cu vie 
riozitate evoluțiile 
cestei țări.

în corespondenta 
mele amănunte și 
mei zile a campionatelor mondiale 
de caiac-canoe.

ritorie, cîștigînd turneul internațio
nal desfășurat în localitate. In urma 
forfait-ului de ultimă oră al repre
zentativelor R.D. Germane și R.F. 
Germania, în competiție au rămas 
doar formațiile României, Bulgariei 
și cea a R.S.F.S. Ruse.

în prima întîlnire, poloiștii ro
mâni au avut ca adversari pe jucă
torii bulgari, cîștigători ai turneu
lui de calificare pentru „mondiale". 
Sportivii noștri au făcut o partidă 
excelentă și au obținut o victorie 
categorică la scorul de 9—1 (1—0, 
3—0, 1—0, 4—1). Superiori din punct 
de vedere tehnic și tactic, atacînd 
continuu și folosind adesea contra
atacul, reprezentanții noștri și-au 
obligat adversarii să suporte urja 
dintre cele mai grele înfrîngeri din 
ultimii ani. Zamfirescu, Nastasiu și 
D. Popescu au fost cei mai buni oa
meni ai echipei învingătoare. Au 
înscris : D. Popescu 3, Zamfirescu 
2, Nastasiu 2, Lazăr, Slăvei pentru

formația României. Poloiștii bulgari 
au marcat golul de onoare în ulti
ma repriză prin T. Tomov. A apbi- 
trat foarte bine Kogan (U.R.S.S.)

Partida decisivă a turneului a 
opus selecționatei noastre pe jucă
torii reprezentativei R.S.F.S. Ruse. 
De această dată sportivii români 
au întîmpinat o vie rezistență și 
după trei reprize ei dețineau un a- 
vantaj minim (3—2). în ultima 
parte,. însă, românii au forțat ritmul 
și au cîștigat cu 5—3 (2—0, l-r-i, 
0—1, 2—1). Punctele învingătorilor 
au fost realizate de D. Popescu, 
Zamfirescu, V. Rus, C. Rusu și Nas- 
tasiu.

în ultimul meci al turneului : 
R.S.F.S. Rusă — Bulgaria 6—4 (2—0, 
1—0, 1—2, 2—2). Clasament final : 
1. ROMANIA 4 p, 2. R.S.F.S. Rusă 
2 p. 3. Bulgaria 0 p.

Echipa României va mai susține 
două partide amicale cu formațiile' 
Bulgariei și R.S.F.S. Ruse.

CAMPIONUL OLIMPIC DE BOX,
STEVENSON - ÎNVINS I

HAVANA, 24 (Agerpres). — Cam
pionul olimpic de box la categoria 
grea, cubanezul Teofilo Stevenson, a 
suferit o surprinzătoare înfringere 
(prima după J. O. de la Miinchen), 
în turneul de la. Santiago (provincia 
Oriente). .Stevenson a fost învins la 
puncte de către tînărul pugilist so
vietic Igor Visolski.

iie nouă, cu excepția lui Soroceanu 
și Dascălu), echipa României a reu
șit să țină piept puternicei echipe 
americane, cu care a terminat la 
egalitate : 5—5. REZULTATE : cat. 
scmimuscă — Turan Rușit p. p. 
(1—2) Alberto Sandoval ; cat. muscă
— Ibrahim Farudin b. p. (2—1) 
James Livingston ; cat. cocoș — 
Eugen Chiricuță p. ab. 3 Mike Hess; 
cat. pană — Viorel Soroceanu p.p. 
(0—3) Howard Davis-junior ; cat. 
semiușoară — Augustin Iacob b. p. 
(3—0) Maurice Warkins ; cat. ușoară
— Constantin Lică b.p. (3—0) Randy 
Shields ; cat. semimijlocie — Ale
xandru Tirboj b.p. (3—0) Wiliam 
Tuttle ; cat. mijlocie mică — Mircea 
Săndulescu p.p. (0—3) Jerome Ben
nett ; cat. mijlocie — Mișu Banu p.
ab. 1 Russel Fickling ; cat. grea — 
Ilie Dascălu b.p. (2—1) James Chap
man.

V. B.

KING (S.U.A.)

Care a fost !cea mai mare tenis- 
■nană a tuturor , timpurilor 7 Pînă de 
curînd, răspunsurile ne erau sugerate 
de istoria mal veche a sportului alb. 
preferințele oprlr.du-se în special a- 
supra unor asemenea nume glorioase 
ca Suzanne Lenglen (6 victorii la 
Wimbledon), Hellen Wills-Moody (8 
victorii) sau Maureen Connolly, pri
ma femeie care — în 1953 — a reușit 
..marele șlem“ al turneelor clasice. 
Poate, însă, că pe atunci tenisul fe
minin era lucru mal ușor...

Campioană „absolută" a erei mo
derne în tenis este, fără îndoială, 
temperamentala jucătoare califor- 
niană Billie Jean King. Nr. 1 mondial 
necontestat doi ani consecutiv — 1971 
și 1972 — ea are bune șanse de a-și 
păstra locul și în actualul sezon cînd 
înscrie a 5-a victorie în turneul de 
la Wimbledon. Ceea ce, la propor
țiile gigantice pe care le-a luat acti
vitatea în tenis, este o performanță 
cu adevărat fără precedent.

Sub numele ei de fată, Billie Moffit, 
își face întîia apariție la Wimbledon, 
în 1961, cînd scoate din luptă pe pri
ma favorită, nu mai puțin faimoasa 
Margaret Smith Court, Avea abia 17 
ani (născută la Los Angeles. la 
22.XI.1943). Doi ani mai tîrziu ajunge 
în finală, pierzînd de data aceasta 
în fața aceleiași. Din 1966 își începe 
seria de victorii în marele turneu, 
semnînd o „triplă" consecutivă, care 
nu mal fusese realizată de la Con- 
noly. In 1967 cîștigă toate cele trei 
probe ale Wimbledonului. După o 
pauză de trei ani redevine campioa
nă, cîștigînd finalele din 1972 (6—3,
6—3 cu Goolagong) și 1973 (6—0, 7—5 
cu Evert).

Triplă campioană la Forest Hills 
în 1967, apoi reedltindu-șl victoriile 
la simplu în 1971 și 1972. tn ulti
mul an cîștigă „micul șlem", adău
gind Roland Garros-ul la cununa ei 
de lauri, fără a avea însă și titlul 
australian, e drept, mult depreciat în 
ultima vreme. Formează cupluri ce
lebre. cu Rosemary Casals (5 victorii 
la Wimbledon) și O. Davidson. Cu 
aceștia din urmă și-a completat — șl 
la actuala ediție — tripticul de vic
torii în clasicul turneu.

JAN KODES (Cehoslovacia)
De la Jaroslav Drobny (două vic

torii la Roland Garros 1951—52, una 
la Wimbledon, 1954), tenisul ceho- 

■ slovac n-a mal avut un campion de 
asemenea anvergură. Ca și înaintașul 
său, este recunoscut drept campion 
mondial — neoficial — pe zgură, 
după victoriile sale din marele tur
neu parizian cîștigate de asemenea 
în două sezoane consecutive. Ultima 
oară în 1971, într-o dramatică finală 
cu Iile Năstase, marele său rival, 
atunci învins cu 6—8, 2—6, 6—2, 5—7. 
Șl la fel ca Drobny, după un scurt 
răstimp de un an, el vine să-și com
pleteze strălucit palmaresul cu vic
toria la Wimbledon (6—1. 9—8, 6—3 
cu A. Metreveli).

Cîteva date din fișa personală a Iul 
Jan Kodes. Are 27 de ani (născut 
la Praga, la 1.111,1946). Absolvent al 
facultății de științe economice a Uni
versității pragheze, cu diploma de
inginer. A început tenisul de mic,
avind ca prim profesor pe.. . sora 
sa, Vlasta Kodesova (azi Vopickova). 
Se spune că prima sa ambiție în 
fața fileului a fost să-și învingă 
sora, mai mare cu doi ani. După ce 
acest prim obiectiv a fost realizat, 
au urmat, bineînțeles, altele. în timp 
ce Vlasta se oprea la titlul de cam
pioană a Cehoslovaciei tînărul 
urca treptele celor mai 
cese.

Iată, scurt notate, cîteva dintre a- 
eestea : 1966 — autor principal al
victoriei cehoslovace în Cupa Galea ;
1969 — pentru prima oară remarcat, 
calificîndu-se în semifinale la Roma ;
1970 — finală la Roma (pierde lâ 
Năstase) ; cîștigă la Roland Garros

Jan
mari suc-

(finală cu Franulovici 6—2, 6—4, 6—0); 
1971 — finală la Nisa (8—10, 9—11,
1—6 Năstase) finală la Roma (5—7, 
3—6,’ 3—6 Laver), cîștigă la Roland 
Garros, finală la Forest Hills (6—3,
3— 6, 2—6, 6—7 Smith) ; 1972 — finală
la Nisa (0—6 4—6, 3—6 Năstase), fi
nală la Roma (6-4, 1—6, 5—7, 2—6 
Orantes), cîștigă dublul la Hamburg 
(Kodes, Năstase — Țlriac, Hewitt
4— 6. 6—0, 3—6, 6—2, 6—2), cîștigă la 
Barcelona (6—3 6—2, 6—3 Orantes), 
locul 4 în Marele Premiu F.I.L.T. ; 
1373 — cîștigă la Koln (6—1, 6—3, 
6—1 Fairliei, cîștigă la Wimbledon.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Echipa iugoslavă de fotbal Steaua roșie 
Belgrad, care se pregătește intens pen
tru noua ediție a C.C.E., a susținut un 
meci amical la Nice, cu echipa cu ace
lași nume, participantă în prima divizie 
a fotbalului francez. Fotbaliștii iugo
slavi au învins cu scorul de 4—1 (3—0).

După turneul internațional de tenis de 
la Londra, ciștigat de Patty Hogan, în 
clasamentul feminin al Marelui premiu 
„FILT" pe primul loc se află Chris E- 
vert (SUA) cu 450 puncte, urmată de 
Evonne Goolagong (Australia) — 420 p, 
Virginia Wade (Anglia) — 279 p. Mar
garet Court (Australia) — 253 p, Helga 
Masthoff (R.F. Germania) — 200 p și 
Billie Jean King (SUA) — 140 p.

Tradiționala competiție automobilistică 
„Cupa Santa Monica”, desfășurată la 
Misano, a fost ciștigată de brazilianul 
Wilson Fittipaldi, fratele celebrului cam
pion. învingătorul a parcurs 209,280 km 
în lh 16:28 (medie orară 164,213 km).

A început turneul de tenis de la Bra
tislava. Cîteva rezultate înregistrate in 
competiția masculină : Slafkovski (celio-

Marți după-amiază, pe stadionul 
Petrolul din Ploiești, a avut loc în- 
tîlnirea internațională de lupte li
bere dintre reprezentativele de ju
niori ale României și statului Ne
braska (S.U.A.).

Partida a trezit un mare interes 
în rîndul iubitorilor luptelor din lo
calitate, dovadă fiind numărul mare 
de spectatori care au fost prezenți 
la întreceri.

Reprezentativa țării noastre, cu 
un lot mai omogen și mai bine 
pregătită, a cîștigat întîlnirea la un 
scor categoric : 8,5—1,5.

Cea mai frumoasă comportare 
din rîndul juniorilor români au a- 
vut-o Aurel Neagu, Ilie Enc, Nico- 
lae Dorobanțu și Aurel Bălăianu,

care au realizat cele mai frumoase 
meciuri ale reuniunii. Este de re
marcat faptul că echipa oaspete a 
prezentat la categoria grea un tînăr 
care cîntărește 141 kg — Henry 
Harmoneg, Cu toată greutatea sa. 
sportivul american n-a reușit . să-l 
depășească pe Aurel Pădureanu. 
meciul terminîndu-se la egalitate.

Celelalte 
tegoriilor : 
derson, N. 
I. Ene b. 
Voicu b.p. 
banțu b.p. 
b.p. M. * 
E. Gabie, 
Brust.

CONDUCATLETII SOVIETICI rezultate în ordinea ca-
A. Neagu b.tuș K. An- 
Eremia b. tuș D. Strok, 
tuș D. Magnussen, M.
K. Eriksen, N. Doro- 
R. Olliver, T. Sereghely 

Olliver, A. Bălăianu b.n.
I. Cornuta p. tuș D.

ale campionatelor 
O altă grupă 

o constituie 
absenta la

im- 
echipele 
o sin- 

probă — Danemarca, Ita- 
Mexic, Cehoslovacia. Dar și 

un 
Spa-

vor

CU-
sportivilor a-

de mîine. ulti- 
programul pri-

Start in turneul

FLORIN GHEORGHIU A
RIO DE JANEIRO, 24 (Agerpres). — 

Aminat cu 48 de ore, turneul interzonal 
de șah de La Petropoiis (Brazilia) a în
ceput, luni seara, cînd la mesele de joc 
au fost prezenți toți cei 18 șahiști anga
jați in acest concurs, care va desemna 
trei jucători calificați pentru meciurile 
turneului candidaților la titlul mondial, 
în cea mai scurtă partidă (s-au efectuat 
doar 12 mutări) a primei runde, românul 
Fiorin Gheorghiu (cu piesele neere) a 
remizat cu argentinianul Oscar panno.

IN MECIUL
(Agerpres). — Pe 

din Minsk, în pre- 
s'pecta.tori, a înce-

CU S. U. A.
MOSCOVA 24 

stadionul Dinamo 
zența a 40 000 de 
put cel de-al 11-lea meci atletic din
tre selecționatele S.U.A. și U.R.S.S. 
în cele 10 întîlniri precedente, de 7 
ori victoria a revenit sportivilor so
vietici. de două ori celor americani, 
iar una din întîlniri s-a terminat la 
egalitate. După prima zi,. în meciul 
de la Minsk, scorul general este de 
118—71 puncte în favoarea echipei 
U.R.S.S. La masculin, gazdele con
duc cu 65—51. iar la feminin, atletele 
sovietice au un avans net : 53—20 p. 
Ia‘ă cîștigătorii probelor : masculin : 
100 m : Williams (S.U.A.) — 10,1 : 
110 mg : White (S.U.A.) —13,5 ; 800 m: 
Arzanov (U.R.S.S.) 1:49,2 ; 400 m: Redd 
(S.U.A.) — 46,7 ; 10 000 m : Bodrankov

interzonal de șah

REMIZAT CU PANNO
Egalitatea a fost consemnată, de aseme
nea. in partidele : Gheller (URSS) — 
Hort (Cehoslovacia) și Reshevsky (St;A) 
— polugaevski (URSS). Marele maestru 
maghiar Lajos Portisch. unul dintre fa- 
voriții turneului, l-a învins în 34 de mu
tări pe Paul Keres (URSS), fostul cam
pion mondial Vasili Smislov a cîștigat la 
Tan (Singapore), iar Kagan (Israel) a 
pierdut prin depășirea timpului de gin- 
dire partida cu Byiasas (Canada), cele
lalte partide au fost întrerupte.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

TRADIȚIILE PLANORIȘTILOR POLONEZI
Planorismul polonez se bucură de 

mult timp de o bună reputație în 
arena mondială. Zburînd pe aparate 
de producție proprie, sportivii po
lonezi au obținut în întrecerile in
ternaționale mari succese. Planoare- 
lor „Salamandra" și 
venite o legendă în 
mondial, li s-au adăugat în 
timp aproape 40 de tipuri 
aparate.

Calitatea aparatelor este 
reflectată și de rezultatele sportive. 
Astfel, în ultimii ani, planoriștii po
lonezi au ocupat locuri de frunte la 
întrecerile internaționale. In 1970, 
la campionatele mondiale care au 
avut loc în S.U.A., ei s-au clasat 
pe locul doi la clasa „standard" și 
locul patru la clasa „Liber", iar în 
1972, în Iugoslavia, au obținut locu
rile 1 și 2 lă „Standard" cu pla
noare de tipul „Orion" și locul trei 
la „Liber" cu un aparat „Iantar".

în afara tipurilor menționate mai

„Komar“, de- 
planorismul 

ultimul 
de noi

desigur

sus, in Polonia se construiesc și 
planoarele ..Pirat" pentru antrena
ment alcătuite din material lemnos, 
cu unele componente din laminate. 
75 la sută din producția anuală 
(circa 80 de aparate) este destina
tă exportului în Anglia, Austria, 
Egipt, Olanda, R.D.G., Suedia. Un 
alt model, „Bocjan“, biloc din lemn, 
este exportat în Anglia, R.D.G., 
R.A. Egipt.

Aprecierea de care se bucură pla
noarele poloneze pe piața externă 
se datorește calităților tehnice ale 
acestora, și, în speciali rezistenței 
lor la folosire.

Cultivînd tradiția și totodată pa
siunea pentru planorism existențe, 
constructorii și sportivii polonezi 
experimentează noi tipuri de apa
rate, îmbinînd în mod armonios ac
tivitatea de proiectare și experiența 
de concurs, condiție de bază a re
marcabilelor realizări în acest sport.

RECORDUL BASCHETBALISTELOR DIN RIGA
Campionatul feminin de baschet 

al Uniunii Sovietice a luat sfirștt 
recent cu victoria formației T.T.T. 
din Riga care a stabilit, cu acest 
prilej, un record în materie : ea <t 
ciftigat, acum, pentru a 12-a oară 
titlul de cea mai bună formație a 
țării, trecind pe primul loc in Pal
maresul campionatelor unionale 
Formația clubului Dinamo Mosco-a 
o altă formație valoroasă a basche
tului feminin sovietic, a reușit de 
numai 11 ori această performanțe

Remarcabila serie de succese a 
formației T-T.T- (care semninci 
Trustul de tramvaie și troleib: 
din Riga), succese dublate si 
plan internațional de cele 13

28:41,2 ; triplu salt: Saneev 
— 16,82 m ; săritura cu 

' ~ — 5,30 m ;
Dmitrienko

(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
prăjina : Lauris (U.R.S.S.) 
aruncarea ciocanului : 
(U.R.S.S.) — 70,-64 m ; aruncarea greu
tății : Feuerbach (S.U.A.) — 20,69 m ; 
20 km marș : Ovicenko (U.R.S.S.) — 
lh35:13,6; ștafeta 4X100 m: 1. 
S.U.A. — 39.2 ; 2. U.R.S.S. — 39,5.
Feminin ; 100 m : Besfamilnaia
(U.R.S.S.) — 11,4 ; 400 in : Kolesniko
va (U.R.S.S.) —- 51.9 ; săritura în înăl
țime : Filatova (U.RIS.S.) — 1.83 m: 
aruncarea suliței : Ozplina (U.R.S.S.) 
—- 63,96 m (nou record unional) ; a- 
runcarea discului : Melnik (U.R.S.S.) 
— 67,04 m1 500 m : Braghina
(U.R.S.S.) — 4:13,7 ; ștafeta 4X100 m : 
1. U.R.S.S. — 43,7 ; 2. S.U.A. — 44.2,

★
Desfășurate în condiții atmosferice 

nefavorabile, campionatele de atletism 
ale Franței au prilejuit totuși stabi
lirea mai multor recorduri naționale. 
Astfel, Yves Brouzet a devenit pri
mul atlet francez care a aruncat 
greutatea dincolo de granița celor 
20 m. Noul său record este de 20,20 m 
Iată și alte recorduri : triplu salt : 
Lamitie — 16,65 m săritură în înăl
țime : Poaniew — 2,20 m ; feminin 
3 000 m: Nicolas — 9:05,6; greu
tate : Bertimon — 16,16 m ; arun
carea discului : Bazin — 52,92 m. 
Sprintera Sylvie Telliez a cîștigat 
cursa de 100 m în 11,3 și pe cea de 
200 m în 23,2. Tn proba masculină de 
săritură în lungime (cu vînt favora
bil). Bonheme a realizat 8,19 m.

VOLEIBALISTELE

PE

DE

Vasile ALBU-coresp.

ROMANCE

LOCUL II LA BALCANIADA

JUNIORI
la finele . săptămînii

DE LA ATENA
Desfășurate 

trecute, la Atena, întrecerile Bal
caniadei de volei-juniori, ediția 1973, 
s-au încheiat sîmbătă seară. Titlu
rile au fost cucerite de echipa Gre
ciei (surpriză) — la băieți și de cea 
a Bulgariei — la fete.

în timp ce reprezentativa femini
nă a țării noastre a înregistrat un 
rezultat bun, clasîndu-se pe locul 
secund, tinerii voleibaliști români 
au avut o evoluție modestă, ocupînd 
penultima poziție. Iată, de altfel, 
clasamentul final al competiției : 
MASCULIN — 1. Grecia, 2. Iugo
slavia. 3. Bulgaria, 4. ROMANIA. 5. 
Turcia ; FEMININ — 1. Bulgaria,

2. ROMANIA, 3. Iugoslavia, 4. Gre
cia, 5. Turcia.

Echipa feminină a țării noastre' 
antrenată de profesorii Leonid Șor- 
bală și Lucian Topciov, a avut ur
mătoarea componență : Liliana Pas
ca, Rodica Cilibiu, Aurora Popanța. 
Maria Popa, Petruța Tache, Cristina 
Liuba, Cătălina Celamarc, Nadia 
Ureche, Eugenia Iiencu și Ioana Și- 
clovan.

Echipa R. D. Germane și-a început

Noua deținătoare a recordului european feminin în proba de 200 metri 
spate, sportiva din R.D. Germană Andrea Eife (in dreapta) este felici
tată chiar de fosta deținătoare a recordului, compatrioata sa Christine 
Herbst. Evenimentul s-a petrecut in cadrul celei de-a 24-a ediții a cam
pionatelor de înot ale R.D.G., cînd tinăra berlineză, în virstă de 17 ani, 
a reușit un timp foarte bun : 2:22,34 Foto : A.D.N. — Berlin

FAIMA LUPTĂTORILOR MONGOLI

pregătirile pentru
preliminariile C. M. de fotbal

PATRU VICTORII

ÎN ISLANDA

Șl SUEDIA

torii in Cupa campioanelor euro
pene, se datorează, in primul rind 
— afirmă comentatorul sportiv A. 
Ivanov — muncii pasionate depusă 
de cei doi antrenori ai clubului din 
Riga, R. Karnitis și D. Karamiceta, 
foști — pînă nu de mult — exce- 
lenți jucători.

In rindurile acestei echipe aeti- 
rează ți uriașa jucătoare Uliana 
Semionova (213 cm înălțime) dar, 
după cum spun specialiștii, nu tn 
acest element de excepție constă 
secretul succeselor dobindite de 
sportivele din Riga, ci ia clasa lor 
ridice
niîă care caracterizează form

atea

lor.

• TELEX 9 TELEX • TELEX
slovacia) — Tullner (Ungaria) 6—2, 6—2; 
Horvath (Ungaria) — Szandrik (Ceho
slovacia) 6—2, 6—3; Zatjko (Cehoslovaci») 
— Velev (Bulgaria) 6—3, 6—2; Pala 
hoslovacla) — Erdely (Ungaria) 
6—1.

(Ce-
6—0,

parcurs cele 26 de ture ale circuitul-; 
în 47:00 (medie orară 133,300 km). In 
clasamentul acestei probe, pe primul loc 
se aCă Phil Read (Anglia) eu 81 p ur
mat de Newcombe (Noua Zeelar.dă) — 
61 p, Agostini (Italia) — 43 p, Findley 
(Australia) — 38 p etc.

d-c
6 P- țiiie 
r.ea

Din cauza unei ploi torențiale nu _ 
putut desfășura finalele turneului de 
tenis de la Kitzbuehl (Austria). Orga
nizatorii au decis să acorde primul loc, 
la egalitate, jucătorilor Manuel Orantes 
(Spania) șl Raul Ramirez (Mexic). De 
asemenea. In proba feminină au fost 
declarate câștigătoare jucătoarele Goola- 
gong (Australia) Șl Morozova (URSS).

s-au

La Începutul lunii septembrie își va în
cepe turneul în Noua Zeelandă selecțio
nata de rugby a Angliei. Rugbyștii en
glezi urmează să evolueze la Wellington, 
Canterbury, Auckland și alte două orașe 
care urmează să fie desemnate zilele 
acestea.

Campionatele mondiale de tir cu arcul 
vor începe la 25 iulie, la Grenoble. La 
întreceri vor participa 280 de sportivi șl 
sportive (216 la masculin și 64 la femi
nin), reprezentind 42 de țâri.
■Turul ciclist al Boemiei s-a încheiat 
victoria tînărului rutier cehoslovac 
Bartolszlc, urmat de R. Labus (Ceho
slovacia) — la 1:29 șl A. Takacs (Unga
ria) — la 6:03. La cursă au participat 
75 de cicliști din 6 țări.

Turul cielist al Scoției a fost cîștigat 1* 
această ediție de australianul Clyde Sef
ton medaliat cu argint la J.O. de la 
Mtihchen. Ultima etapă a competiției, 
cea de-a cincea, disputată intre Leven 
și Dunbar (181 km), a revenit belgianu
lui Jost Hensen, în 4h 04:35.

cu 
I.

La Milwaukee (Wisconsin) a avut loc un 
turneu de tenis rezervat foștilor mari 
campioni. în finală, australianul Frank 
Sedgman (în virstă de 46 de ani) l-a 
învins cu 6—1. 6—3 pe americanul Hugh 
Stewart. In finala probei de dublu, sed
gman și Vik Seixas au dispus cu 6—2, 
6—i de Stewart și Parker.

La Anderstorp, cu prilejul unei reuniuni 
motoclcliste contînd pentru campionatul 
mondial de viteză, englezul Phil Read a 
ciștigat proba de 500 cmc. învingîndu-1 
pe italianul Giacomo Agostini. Read a

La Salerno au continuat meciurile cam
pionatului european masculin de bas
chet pentru tineret. Principalele rezul
tate înregistrate : URSS — Grecia 87—50: 
Israel — R.F. Germania 79—74; portu
galia — Anglia 50—48; Iugoslavia — Ce
hoslovacia 75—50; Suedia — Franța 82—70. 
în prima grupă a preliminariilor con-

Turneul de golf de la St. Louis (Mis
souri) a fost cîștigat de Gene Littler 
(SUA) cu 268 puncte, urmat de austra
lianul Bruce Crampton — 269 p și Lee 
Tă-evino (SUA) — 271 p. De remarcat 
că celebrul jucător Gary Player a ocu
pat locul 25.

„17 din 20". Un asemenea succes 
nu s-a mai văzut niciodată. EI p 
fost obținut de luptătorii mongoli 
la primele campionate de lupte ale 
Asiei, disputate la Ulan Bator. A- 
cesta este titlul sub care ziarul 
sportiv „Sportîn Medee" din capita
la Mongoliei anunță rezultatele 
campionatelor despre care se vor
bește mai sus.

Succesul este Intr-adevăr consi
derabil. Luptătorii mongoli au ob
ținut zece medalii de aur ia -libe
re". șapte de aur și două de bronz 
la greco-romane. trei medalii de 
aur revenind luptătorilor Mc. -

medal

Campionatul s-a bucurat de o popu
laritate enormă și ziarul „Sovietski 
sport", relatînd aspecte, scrie că 
„eforturile de a obține bilete ega
lau pe acelea ale luptătorilor de pe 
covor", la poarta Palatului Sportu
lui din Ulan Bator o mulțime 
enormă așteptînd în permanență un 
prilej de a putea viziona luptele, 
cel mai popular sport în Mongolia.

La aceste campionate au partici
pat luptători din Republica Popu
lară Chineză. Japonia, Filipice, 
Cambodgia. Indonezia și alte state 
asiatice.

BERLIN, 24 (prin telefon). — 
Echipa reprezentativă de fotbal a 
R.D. Germane și-a început pregă
tirile în vederea partidei din pre
liminariile C.M. programată la 26 
septembrie, la Leipzig. în ultimele «'’”■* 
10 zile, lotul R.D. Germane a sus
ținut nu mai puțin de 4 meciuri, 
în Islanda și Suedia, și în toate 
el a terminat victorios.

La Reykjavik, selecționata R.D. 
Germane a întîlnit de două ori 
reprezentativa Islandei. Tn ambele 
partide victoria a revenit oaspeți
lor : 2—1 (2—1) și 2—0 (1—0). în 
primul joc, golurile au fost mar
cate de Kreische, iar în al doilea de 
Vogel și Kreische.

Din Islanda, fotbaliștii germani 
s-au deplasat în Suedia. Aici, echi
pa antrenată de Buschner a evo
luat la Stockholm în compania for
mației Haciărby. care activează în 
prima ligă. Naționala R.D. Germa
ne a cîștigat partida Cu 4—2 (1—2), 
prin golurile înscrise de Olssens, 
Turisson centru gazde. respectiv 
Knrbiuweit. Lauck, Schnupphase 
și Lowe.

Luni, echipa R. D. Germane a 
dispus de o selecționată regională 
cu 4—1 (0—1). în nartida care s-a 
desfășurat la Trollhetton. Punctele 
învingătorilor au fost realizate de 
Ducke (2). Streich și Vogel.

în aceste partide de verificare a 
fos* folosit următorul lot :

Croi — Weise. Bransch. 
Kurbfuweit. Schnunnhase 
renke), Lauck, (Tyil) — 
(Sparwasser), P. Ducke, 
Vogel (Lowe)

Sathmer, 
(Pnmme- 

Streich 
Kreisclic.

Azi, la Nancy LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL IȘI ÎNCEPE TURNEUL IN FRANȚA
r-rr- &e *

găzețif attezs is vederea pâri-.oe ;»
34 sejneribTW ca K D Ger-
=-.»=e din prefiCJL, iȘ începe 
astăzi turae-ri «ior trei Șocuri in Fran
ța. .Tricoiori*. piecați damtnicâ duni- 
neața pe ealea aeriiiu: Capiialâ. au
aiuns în cursul aceleași zile ia parts. 
oontfciufcidu-și apoi câiârcria spre Nan
cy. orașul ir. care vor întT.n în primul

Lotul de tineret (sub 21 de ani) 
— Autobuzul București * 

4—0 (1—0)
Lotul divizionar de tineret (tub 21 de 

ani) a susținut ieri, la Snagov, ultimul 
său meci de verificare Înaintea plecării 
spre capitala R. D. Germane (azi, pe 
calea aerului), in compania proaspetei 
divizionare B Autobuzul București. A 
fost un meci plăcut, antrenorul Ion 
Voica introduclnd în teren pe toți ju
cătorii care fac deplasarea. selecționa- 
bilii evoluind cu multă ambiție, au ter
minat învingători cu scorul de 4—0 (1—0), 
golurile fiind marcate de Dănllă. Enescu, 
Mureșan și Rădulescu. Iată formația 
folosită : Ion Gabriel (Costaș) — Anghe- 
lini, Porațchi, Sandu Mircea (Schepp), 
Mateescu (Purima) — Chihaia, Ciocirlan, 
Boloni — Enescu (Răducanu), Mureșan, 
Dănilă (Crișan),

mec al turneului ecliipa locală cu 
cel aș; nume din prima divizie a 
punatulul Franței.

-Antrenorii Valentin Stănescu și 
Cosmoe au programat luni și

a- 
cam-

Robert 
,____ ____ _ marți

ar.trenamente de acomodare pe stadionul 
care va găzdui întilnirea. După toate 
probabilitățiie. ei vor începe jocul cu 
-următoarea formație : Haidu — Sătmâ- 
reanu, Sameș. Dinu, Deleanu — Du
mitru. Nunweiller VI — Troi, Dobrin. 
Dumitrache, Marcu. Pe banca rezervelor

se vor afla : Adamache. Tănăsescu, An
tonescu, Anca. Dembrovschi, Dudu Geor
gescu ș: Tarălungâ.

întilnirea este așteptată cu un deose
bit interes, presa locală acordînd spații 
largi acestui eveniment fotbalistic. După 
cum ne-a declarat antrenorul V. Stănes- 
cu. în aceste trei jocuri el va rula pe 
top componenții lotului, in scopul gă
sirii unei formule de echipă cit mai o- 
mogenă, cu un potențial de joc cit mal ridicat.

La Moscova 
TENISMENII FRANCEZI

Din nou întrerupere din cauza ploii, 
în întilnirea U.R.S.S. — Franța de la 
Moscova. A treia partidă, cea de dublu, 
opunînd perechile Pierre Barthes — 
Franțois Jauffret (Franța) și Alex 
Metreveli — Serghei Lihaciov (UJl.S.S.) 
s-a întrerupt la scorul de 6—4. 7—5, 3—3 
în favoarea tenlsmenilor francezi. Ea ur
mează să fie reluată astăzi.

Scorul continuă să fie egal : 1—1. îna
intea ultimele trei partide care trebuie 
să aducă decizia. întilnirea d« la Mos
cova urmează să desemneze pe adver
sara echipei României, din finala zonei 
europene (gr. A) a „Cupei Davis“.

★
Turneul de tenis de la Washington a 

debutat cv două mari surprize : tină-

CONDUC LA DUBLU
rui jucător american Owens l-a elimi
nat pe Drysdale cu 6—3. 4—«, 6—3, iar 
chilianul Muslam l-a învins pe pasarell 
cu 7—6. 6—2.

★
Turneul internațional de tenis de la 

Brooklyn (Massachusetts) a fost cîștigat 
de americanul Jimmy Connors, care l-a 
învins în finală cu 6—3, 4—6, 6—4, 3—8, 
6—2 pe compatriotul său Arthur Ashe. 
Finala a durat aproape 3 ore. Tînărul 
tenisman, în vîrstă de 20 de ani, reușise 
în primul tur al competiției să-1 elimine 
în două seturi : 6—3, 6—3, pe celebrul 
Stan Smith.
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