
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
SI A PREȘEDINTELUI JEAN BEDEL BOKASSA 

IN MUNICIPIUL SI JUDEȚUL TULCEA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Sooialiste România, și gene
ral de armată Jean Bedel Bokassa, 
președintele Republicii Africa Cen
trală, au făcut, miercuri, o vizită 
în municipiul și județul Tulcea.

Cei doi șefi de stat au fost. în
soțiți de Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Vasile Patilineț. 
ministrul economiei forestiere și 
materialelor _ de construcții, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, Gheorghe Popescu, am
basadorul României Ia Bangui, pre
cum _ și de persoanele oficiale cen- 
trafricane — Louis Alazoula, minis
trul delegat la președinție, însăr
cinat cu misiuni speciale, Alexis 
Tacheouti, secretar de stat la pre
ședinție, însărcinat eu secretariatul 
general, Magloire Bomba, ambasa
dor itinerant la Ministerul Afacerilor 
Externe, Alberto Sato, ambasadorul 
Republicii Africa Centrală la Bucu
rești.

Vizita a oferit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Jean Bedel Bokassa un 
cadru propice pentru continuarea 
schimbului de vederi atît de fruc
tuos purtat în aceste zile și desfă
șurat sub semnul dorinței și voinței 
comune de a întări și extinde, pe 
mai departe, prietenia și colaborarea 
dintre țările și popoarele noastre, 
pe care le despart distanțe de mii 
de kilometri, dar pe care le apro
pie aceleași sentimente de stimă și 
respect, aspirațiile spre progres, 
pace și bunăstare. Ea a repre
zentat, totodată, pentru înaltul oas
pete un nou și semnificativ prilej de 
a lua contact nemijlocit cu viața și 
activițatea creatoare a poporului 
nostru, cu realizările de seamă ale 
oamenilor muncii obținute pe calea 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, realizări pe care 
președintele Bokassa le-a apreciat e- 
logios și în timpul acestei noi șe
deri în România, subliniind că ele 
sînt urmărite cu interes și sinceră 
bucurie de poporul țării sale.

Și de această dată, șeful statului 
centrafrican a fost martorul unor 
vibrante și spontane manifestări de 
dragoste și considerație față de con
ducătorul României socialiste, de 
profundă amiciție și stimă față de 
poporul Republicii Africa Centrală 
și președintele Bokassa.

...Este ora 9,00. Elicopterul oficial, 
la bordul căruia se află președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel

Bokassa, decolează din stațiunea 
Neptun, cu direcția municipiul Tul
cea.

După aproape o oră de zbor, eli
copterul, ajuns la Dunăre, descrie un 
cerc larg deasupra municipiului Tul
cea, după care aterizează pe stadio
nul orașului. Aici, mii de localnici 
primesc pe conducătorii României si 
Republicii Africa Centrală cu vii si 
îndelungi aplauze. Ei flutură buchete 
de flori.

Exprimând deosebita mulțumire a 
cetățenilor municipiului de a fi păr
tași la acest moment însemnat, pre
ședintele Consiliului popular județean 
Tulcea, Teodor Coman, a adresat ce
lor doi șefi de stat cuvinte calde de bun sosit.

O gardă militară, formată din ma
rinari din portul Tulcea, prezintă o- 
norul. Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa trec în revistă 
garda de onoare.

Ceremonia sosirii se încheie cu un 
gest sugestiv, simbolici prim-vicepre- 
ședintele Consiliului popular munici
pal, Ion Martin, înmînează, în semn 
de stimă și omagiu, celor doi șefi de 
stat cheia orașului.

In aclamațiile entuziaste, însufleți
te ale mulțimii, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jean Bedel Bokassa 
urcă într-o mașină deschisă, escortată 
de motocicliști, Sînt străbătute ar
terele principale ale municipiului.

Frumosul oraș de la gura Deltei 
trăiește, în această dimineață, clipe 
deosebite, trăiește cu intensitate mo
mentele sărbătorești ale prieteniei 
româno-centrafricane. Pe străzi, în 
balcoanele noilor blocuri se află 
sute și sute de oameni, care salută 
cu căldură pe înalții oaspeți.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa răspund cu cor
dialitate acestor manifestări de pro
fundă simpatie.

Coloana de mașini ajunge în port.
Președinții Nicolae Ceaușescu și 

Jean Bedel Bokassa, împreună cu 
persoanele oficiale române și centra- 
fricane, se îmbarcă pe vasul ,.Mihai 
Viteazu", care, în onoarea înalților 
oaspeți, a arborat marele pavoaz.

Tn aclamațiile mulțimii, nava se 
desprinde de țărm, înaintează în
cet în larg, îndreptîndU-se spre Su- 
lina.

La începutul croazierei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și general de ar
mată Jean Bedel Bokassa vizitează 
vasul, înaltul oaspete manifestînd in
teresul ca țara sa să beneficieze de

astfel de nave pentru transportul 
fluvial.

De-a lungul Canalului Sulina. la 
Maliuc, comuna Crișan. satul pescă
resc de la Mila 23 și în alte așezări, 
populația acestor localități adresează 
semne prietenești.

La Sulina, In portul acestei loca
lități de la îngemănarea apelor flu
viului cu marea, sosirea înalților 
oaspeți este așteptată de mii de lo
cuitori din oraș și satele învecinate.

In timpul scurtului popas, tova
rășul Nicolae Ceaușescu stă de vorbă 
cu ce'-ățenii orașului Sulina, cu re
prezentanții organelor locale, se in
teresează de rezultatele atinse în 
dezvoltarea economică a portului și localității.

Numeroși cetățeni se apropie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, țin să-i 
mulțumească din inimă pentru grija 
ce o toartă propășirii orașului lor.

Despărțirea de locuitorii orașului 
Sulina are loc in aceeași atmosferă 
sărbătorească, in aclamațiile și a- 
plauzele mulțimii.

La reîntoarcere, motonava .,Mihai 
Viteazu" poposește în dreptul comu
nei Crișan. De aici, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel Bo
kassa, persoanele oficiale române și 
centrafricane care i-au însoțit în a- 
ceastă vizită, au revenit în stațiunea 
Neptun la bordul elicopterelor.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Republicii Africa Centrală, 
general de- armată Jean Bedel Bo
kassa, au continuat în cursul dimi
neții de miercuri, la bordul motona
vei „Mihai Viteazu", convorbirile o- 
ficiale, care s-au desfășurat, ca și în 
zilele precedente, sub semnul do
rinței reciproce de a promova pe 
multiple planuri relațiile politice, e- 
ronomice și de altă natură între cele 
două țări și popoare.

Președintele Nicolăe Ceaușescu și 
președintele Jean Bedel Bokassa au 
examinat stadiul convorbirilor de 
lucru dintre miniștrii români și cen- 
trafricani. care au avut loc pe baza 
înțelegerilor convenite de cei doi șefi 
de stat, și au căzut de acord asupra 
aspectelor finale ale documentelor ce 
urmează să fie încheiate în acest 
sens, în vederea" intensificării și ex
tinderii cooperării economice în ca
drul bunelor relații de prietenie sta
tornicite între Republică Socialistă 
România și Republica Africa Cen
trală.
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Simbătâ și duminică pe „Republicii44, un nou mare concurs atletic

JUNIORII, LA STARTUL BALCANIADEI
A IV-a ediție a J. B.

sub semnul echilibrului valoric

GHEORGHE GHIPUIN SPIRITUL HOTĂRlRII PLENAREI C. C. AL P. C. R. DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE

In acest an. sarcina onorantă de 
a organiza Jocurile Balcanice ale 
atleților juniori revine forului 
nostru de resort. Astfel, Bucureștiul
— cu al său prim stadion atletic 
al țăriî, „Republicii" — va găzdui 
sîmbătă și duminică cea de a IV-a 
ediție a J.B. dedicate speranțelor 
primei discipline olimpice. De altfel, 
România a și fost inițiatoarea aces
tor întreceri, devenite, aidoma celor 
ale seniorilor, tradiționale. Inițial, 
în anii 1955—56, competiția s-a 
desfășurat prin... corespondență, 
performanțele confruntîndu-se doar 
pe calea telexului sau a telefonului. 
Prima ediție, experimentală, a fost 
găzduită tot de țara noastră, la 
Cluj, în anul 1961.

La ediția de anul trecut, de la 
Izmir, tinerii atleți români s-au im
pus cu autoritate, obținind 20 de ti
tluri din cele 35 de probe (mascu
line și feminine) incluse în program. 
Din cei 46 de atleți și atlete care 
au făcut deplasarea în marele pori 
mediteraneean, 40 au obținut me
dalii, iar Roxana Vulescu (înălțime) 
și Cornel Anton (prăjină) au fost 
premiați pentru cele mai bune re
zultate ale Jocurilor.

Evident că raportind actuala edi
ție la un asemenea punct de refe
rință, cota așteptărilor celor ce 
urmăresc plasarea atletismului ro
mânesc intr-un real eșalon valoric 
internațional, nu poate fi decît înal
tă. Chiar dacă în acest an, un se
rios contingent de tinere talente
— care a fost prezent la Izmir — 
a depășit vîrsta junioratului : Ro

xana Vulescu. Eleonora Monoranu, 
Eva Zorgo, Mariana Nedelcu, An
ton Cornel, Marin Iordan, Radu 
Gavrilaș, Tudor Stan, Liodor Pes- 
caru. Paul Gheorghiu. Pentru, că a- 
semenea unui organism, atletismul 
nostru trebuie să-și dovedească, 
clipă de clipă viabilitatea, jn pri
mul rînd prin scoaterea la lumina 
performanței a mugurilor, cele mai 
tinere talente.

Așadar, pe cine vom alinia la 
startul Jocurilor Balcanice ? Din 
„vechea gardă" pe Gheorghe Ghipu 
(recent dublu campion de seniori 
la semifond, candidatul nr. 1 la 
„europenele" de juniori de la Duis
burg, din agusut), Dorel Cristudor 
(sprinterul lansat puternic în se
zonul de sală), Nicolae Onescu 
(inimă de fondist autentic), sulița- 
șul Gheorghe Megelea, sprintera 
Adriana Surdu (al cărei recent re
cord personal, — 11,8 s la 100 m

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

BASCHETBALISTII 
ROMÂNI 

PE LOCUL 2 
IN TURNEUL 

DE LA PALERMO
în ultima zi, 53-51 cu Bulgaria

Evoluînd în Sicilia, la Palermo, în 
cadrul tradiționalului turneu de bas
chet, reprezentativa de seniori a Ro
mâniei a obținut, în ultima zi, o pre
țioasă victorie asupra selecționatei 
Bulgariei i 53—51 (30—31). Partida a
fost aprig disputată din prima pînă 
in ultima secundă de joc, iar suc
cesul baschetbaiiștilor români a fost 
decis de plusul de luciditate și de 
precizie manifestat în final. într-o 
altă întîlnire, echipa Simmenthal Mi
lano, în rîndul căreia evoluează și 
trei jucători din S.U.A., care vor ii 
folosiți din toamnă de formația ita
liană, a întrecut selecționata U.R.S.S. 
CU 38—78 (46—44).

în urma rezultatelor înregistrate în 
cele trei zile de întreceri, echipa 
României a totalizat 4 puncte și s-a 
clasat pe locul secund, după Sim
menthal Milano (6 p). Pe locul 3 
Bulgaria (2 p) și pe locul 4 U.R.S.S. 
(0 P).

După acest turneu, care a oonsti- 
tuit un prilej de verificare pentru 
participantele la campionatul euro
pean din toamnă, reprezentativa Ro
mâniei va juca la Messina, în ca
drul altei competiții care va dura 
tot trei zile.

SPORTUL BĂCĂUAN DESCOPERĂ „TROFEUL TOMIS" LA VOLEI FEMININ

NOI RESURSE Șl POSIBILITĂȚI
Document de mare însemnătate 

pentru viitorul sportului românesc, 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.Q.R. 
din 28 februarie — 2 martie a.c. 
constituie pentru organele și orga
nizațiile sportive, pentru toți cei 
răspunzători, într-un fel sau altul, 
de destinele mișcării sportive din 
județul Bacău, un prețios îndrumar, 
un veritabil program pentru înde
plinirea sarcinii de bază trasată de 
partid: creșterea unui tineret vigu
ros, capabil să-și îndeplinească in 
cel mai înalt grad rolul de construc
tor al noii societăți socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Așa cum reiese din indicațiile de 
partid ne revine misiunea de a face 
din sportul de masă un bun al tu
turor, să transformăm, în ultimă in
stanță, O IDEE ÎN FAPTA. Ce s-a 
întreprins pînă acum în direcția a- 
mintită? Punîndu-ne întrebarea, tre
buie să răspundem că s-au făcut o 
serie de lucruri bune dar că, în a- 
celași timp, sîntem încă departe 
de marile obiective puse în fața 
mișcării de educație fizică și sport. 
Încercînd să enunțăm cîteva din 
reușitele noastre, nu o facem cu 
intenția de a ne lăuda, ci de a arăta 
că ne aflăm pe un drum bun, pe 
care vom persevera. în centrul a- 
tenției a stat atragerea în practica
rea exercițiului fizic a unui număr 
cit mai mare de oameni eu diferite 
preocupări : muncitori, studenți. 
elevi, salariați din întreprinderi și

instituții, pionieri. Aceștia au fost 
angrenați în competiții de masă 
cum ar fi Crosul elevilor și al stu
denților, Cupa cravatelor roșii, 
Cupa Voința. In ceea ce privește a- 
tragerea elementului feminin în 
practicarea sportului, am amintit 
de „Cupă Crizantema" desfășurată 
la cîteva discipline, precum și de 
„Cupa 8 Martie".

Intr-o altă categorie de acțiuni 
ar intra cele menite să contribuie 
la petrecerea într-un mod cit mai 
plăcut a sfîrșitului de săptămînă: 
serbările cîmpenești și duminicile 
cultural-sportive. O preocupare sus
ținută a fost și aceea a introducerii 
gimnasticii în pauzele de producție, 
acțiune în curs de extindere, aceas
ta dovedindu-se a întruni aprecie
rea unanimă, mai aleș a muncitori
lor care lucrează în locuri' de pro
ducție ce le solicită fie mișcări au
tomatizate, fie poziții statice.

Un capitol al Hotărîrii de partid 
se referă la organizarea de excursii 
în vecinătatea localităților. Ne-am 
dat seama că acestea sînt apreciate 
de salariați și de alte categorii de 
oameni, astfel că ne-am preocupat 
ca, la fiecare sfîrșit de săptămînă, 
să organizăm asemenea acțiuni la 
Gherăiești, Hemeiuși, Scutaru, Bog
dana, Oituz, Slănic. etc.

După apariția în presă a proiec
telor Complexului polisportiv „Sport 
și sănătate" și Competiției de masă 
cu caracter republican, am stabilit

ca în toate asociațiile ele să fie stu
diate și să se treacă de Îndată la 
acțiune. Alte manifestări care s-au 
bucurat de adeziune sînt „Tineri, să 
ne cunoaștem patria socialistă !”, 
„Delfin ’7.3“, „Floarea prieteniei", 
„Roza vînturilor" și altele.

Dacă acestea au fost (dar mai ales 
vor fi) acțiunile de extindere a 
sportului în masa largă a oamenilor

D. DIMITRIU
secretar al C.J.E F.S. Bacău

(Continuare în pag. a 3-a)

DEBUT FAVORABIL JL ECHIPEI 
ROMÂNIEI: 3-1 CU POLONI A

CONSTANȚA, 25 (prin telefon). — 
Actuala ediție a turneului interna
țional feminin de volei dotat cu 
„Trofeul Tomis" a debutat azi după- 
amiază (n.r. ieri), în Sala Sporturi
lor din localitate, în prezența unui 
numeros public care a ținut să ur
mărească evoluțiile unor echipe de 
marcă : Japonia, Cehoslovacia, Po
lonia, Ungaria și România.

Tn prima partidă a zilei, s-au 
întîlnit formațiile României și Polo

niei. Toate pronosticurile indicau 
drept favorite pe voleibalistele noas
tre, avînd in vedere faptul că, între 
cele două teamuri există o diferen
ță considerabilă de experiență, că 
polonezele alcătuiesc o echipă cu 
multe jucătoare tinere. Și, după 
mai puțin de o • oră și jumătate de

Dezbaterea proiectelor de regulament 

ale Complexului „Sport și sănătate" 

și Competiției de masă cu caracter republican

UN FRUCTUOS SCHIMB 
de opinii Intre tehnicienii 

MIȘCĂRII SPORTIVE
Se dovedește . a fi excelentă 

inițiativa Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. de a pune în discuția 
opiniei publice proiectele de regu
lament ale Complexului „Sport și 
sănătate" și Competiției de masă cu 
caracter republican. Devine tot mai 
gros teancul corespondențelor sosi
te — pe această temă — la redac
ție. Profesori de educație fizică, an
trenori, instructori, activiști și alți 
tehnicieni ai mișcării sportive au 
răspuns prompt și foarte riguros la 
apelul ce le-a fost adresat de a-și 
expune părerea asupra celor două 
documente.

Studiind numeroasele scrisori pri
mite, încercînd să sistematizăm pe 
grupe de probleme ideile exprima
te în ele, propunerile făcute, ne 
dăm seama că dezbaterea prileju
iește un excelent schimb de opinii, 
are virtutea de a îmbogăți în mod 
considerabil textele inițiale ale re
gulamentelor, de a le aduce per
fectări.

în acest context, am sugera Bi
roului Executiv al C.N.E.F.S. să pre
lungească pînă la 1 septembrie ter
menul discuției publice a proiecte
lor, pentru a da — pe de o parte 
— posibilitatea unui număr și mai 
mare de specialiști de a-și spune 
punctul de vedere, iar — pe de altă 
parte — să se poată corobora nu

meroasele propuneri cu datele cen
tralizate- ale experimentelor prac
tice ce se desfășoară în această 
perioadă. Totodată, pînă la 1 sep
tembrie — așa cum am fost asigu
rați — vom fi în posesia rezultate
lor testării efectuate în rîndurile 
elevilor, spre a armoniza normele 
complexului de la această categorie 
cu obiectivele și cerințele sporite 
ale programei școlare.

Și acum, o scurtă trecere în re
vistă a poștei din ultimele zile.

★
In privința Complexului „Sport și 

sănătate", prof. TUDOR VASILE, 
prim-vicepreședinte al C.M.E.F.S. 
București, avansează o propunere 
originală, care ni se pare ispititoare.

Cu precizarea că este vorba de 
un punct de vedere STRICT PER
SONAL, prof. Tudor Vasile opinia- 
ză ca acest Complex să se desfă
șoare, pentru categoriile de vîrstă. 
„peste 30 de ani", în felul următor :

„Concurentul să primea.că (con
tra cost) un carnet în care să-și 
treacă, FĂRĂ NICI UN ALT CON
TROL, normele cerute. Cetățeanul 
— de pildă — va face acasă pro
gramul de gimnastică și atunci cind

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 3-a)

Tradiționalul duel Steaua — Rapid va fi reeditat sîmbătă 4 august, pe 
stadionul „23 August", în cadrul celei de a Vil-a ediții a „Cupei Mu
nicipiului București". In fotografie, un moment din partida dintre cele 

două echipe disputată în returul campionatului.
Foto: S. BAKCSY

PROGRAMUL DE AZI

ora 1â : România — Ungaria 
Polonia — Japonia 
Cehoslovacia — Romă 
nia II

joc, tabela de scor a indicat victo
ria echipei României cu 3—1 (15—6, 
10—15, 15—2, 15—7), la capătul unui 
meci care arareori a . satisfăcut exi
gențele publicului. Sextetul nostru a 
debutat foarte bine. Cîteva combi
nații reușite la fileu între Rebac, 
Bălășoiu și Ionescu au adus o dife
rență de 4 puncte pentru sportivele 
noastre, diferență care pînă la sfîr- 
șitul setului s-a mărit simțitor. Ni
mic din jocul adversarelor noastre 
nu lăsa să se întrevadă că în setul

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Unul dintre meciurile așteptate cu interes la campionatele naționale de 
lupte libere ce încep miine. la lași, este și cel dintre Panait Enache 
(Steaua) și Stelian Morcov (Nicotină Iași). pe care-i vedeți în fotografia 

alăturată (Citiți amănunte în pagina a Il-a)

Hocheiștii de la Vestra Frolunda din Goteborg 
susțin două partide la Miercurea Ciur.

Hocheiștii noștri reintră în acti
vitate. în zilele de 30 ți 
31 iulie frumosul patinoar din 
Miercurea Ciuc va găzdui primele 
partide ale noului sezon. Selecțio
nata M. Ciuc și selecționata divizio
nară română urmînd a intilni pu
ternica formație suedeză Vestra 
Frolunda din Goteborg. Echipa 
suedeză a luat ființă în anul 1930 
în cartierul Vestra Frolunda. In ul
timii zece ani ea a activat în prima 
ligă a campionatului țării. A fost 
campioană națională in 1969, în

celelalte ediții fiind mereu clasată 
pe locul doi sau trei.

în componența acestei renumite 
formații fac parte și patru ho- 
cheiști din reprezentativa Suediei 
care, în luna martie, a participat la 
campionatul mondial de la Mosco
va. Este vorba de Lars Erik Soberg 
— căpitanul naționalei, Schell Rille 
Nilton. Willi Nilstrom și Max Lind.

Hocheiștii suedezi vor sosi sîm- 
bătă în Capitală, de unde-și vor 
continua drumul, cu autobuzul, la 
Miercurea Ciuc.

Campionatele mondiale de caiac-canoe 

REPREZENTANȚII NOȘTRI îwlzT 
SERIA EXAMENEEOR Dl IA KAUKAJARVI 
• în prima zi serii și recalificări la probele olimpice • Tragerea la sorți a reunit
— încă de pe acum — mulți dintre candidații la medalii ® Duelul 

Patzaichin — Wichman începe astăzi
TAMPERE, 25 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Miercuri, pentru gazdele și oas-

SĂPTĂMÎNA VIITOARE, LA BUCUREȘTI Șl PITEȘTI

DOUĂ INTERESANTE TURNEE
DESCHID STAGIUNEA FOTBALISTICĂ
• „Cupa F.C. Argeș XX“ cu Vasas Budapesta, O.F.K Beograd, Universitatea Craiova și formația piteșteană in program
• „Cupa Municipiului București11

Reluarea stagiunii fotbalistice va 
fi punctată de organizarea a două 
importante turnee, ambele progra
mate la sfîrșitul săptămînii viitoare. 
E vorba de acel interesant turneu 
internațional, inițiat de F.C. Argeș 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani de 
activitate, și de tradiționala compe
tiție „Cupa Municipiului București", 
organizată ca în fiecare an de 
C.M.B.E.F.S. Prima zi a turneului 
internațional „F.C. Argeș XX" și 
întreaga desfășurare a „Cupei Mu
nicipiului București" vor fi găzduite 
de stadionul „23 August" din Capi
tală, în vreme ce a doua zi a tur

cu Steaua, Rapid, Sportul studențesc și Steagul roșu, la start
neului internațional se va desfășu
ra pe stadionul „1 Mai" din Pitești

SUITA DE MANIFESTĂRI PP’LPJUITE 
DE'20 DE ANI DE ACTIVITATE Al 

LUI F. C. ARGEȘ

în cadrul unei conferințe de pre
să. desfășurată zilele trecute la 
„Casa ziariștilor" din Capitală, con
ducerea clubului F.C. Argeș a in
format pe reprezentanții prese: 
sportive, ai radioului și televiziunii 
asupra programului de manifestări 
inițiat cu ocazia împlinirii a 20 de 
ani de viață ai clubului piteștean.

Așa cum s-a mai anunțat, eveni
mentul nr. 1 al programului îl con
stituie turneul internațional la care 
participă cunoscutele echipe VASAS 
BUDAPESTA (cîștigătoarea „Cupei 
Ungariei" și locul III în clasamen
tul campionatului, ediția 1972/1973). 
O.F.K.-BEOGRAD (locul III în cam
pionat), alături de formațiile noastre 
fruntașe, UNIVERSITATEA CRA
IOVA — vicecampioana țării — și 
F.C. ARGEȘ, locul III în ultimul 
campionat, amîndouă reprezentante

(Continuare in pag. a 3-a)

peții celei de a Xl-a ediții a Cam
pionatelor mondiale, a fost ziua 
unui program deosebit de bogat și 
divers, iar la Kaukajărvi s-au des
fășurat toată dimineața antrena
mente. Echipajele României au avut 
în această ultimă programare de 
pregătire starturi și finișuri pentru 
viteză, turnante pentru fond, urmă- 
rindu-se, de asemenea, acomodarea 
cu toate culoarele pistei, aceasta 
desigur în vederea finalelor. în a- 
cest timp la Casa sporturilor avea 
loc ședința tehnică, în cadrul căreia 
au fost definitivate înscrierile no
minale pe baza tragerilor la sorți 
făcute anterior de către organiza
tori. în ceea ce privește echipa 
noastră ea a fost astfel alcătuită : 
K 1 — 1000 m Cuprian Macarenco, 
K 1 — 500 m Mihai Zafiu, K 1 — 
10 000 m Ștefan Pocora, K 2 — 500 
m Ion Dragulschi-Pavel Erast, K 2
— 1000 m Ion Dragulschi-Pavel 
Erast. K 2 — 10 000 m Antrop Vara- 
biev-Ion Terente, K 4 — 1 000 m 
Atanase Sciotnic-Cuprian Macaren- 
co-Costel Coșniță-Vasile Simiocen- 
co. ȘTAFETA : Sciotnic-Zafiu-Var- 
tolomeu-Simiocenco. FETE : K 1 — 
500 m Victoria Dumitru, K 2 — 500 
m Maria Cozma-Maria Nichiforov, 
Kt — 500 m Victoria Dumitru-Ma- 
ria Nichiforov-Maria Cozma-Maria 
Ivanov. CANOE 1 — 500 m Ivan 
Patzaichin, CI — 1 000 m Ivan 
Patzaichin. C 2 — 500 m Gheorghe 
Danielov-Gb''ț>rghe Simionov, C 2
— 1 000 m Gheorghe Danielov-

MEKWAN MM
TAweraș 28-sa'Z'?3

Gheorghe Simionov, C 2 — 10 000 ni 
Gherasim Munteanu-Vasile Serghei.

După cum se observă, față de for
mulele de echipaj cu care eram 
obișnuiți, au intervenit cîteva nou
tăți, justificate — după cum ne a- 
sigură antrenorul lotului — de ie
rarhia valorică a acestui sezon. 
Este vorba de titularizarea dublu
lui Ion Dragulschi-Pavel Erast pen
tru probele de K 500 și 1 000 m, de 
promovarea Măriei Cozma în echi
pajul de dublu și selecționarea a 
doi debutanți Gherasim Munteanu 
și Vasile Serghei pentru proba de 
canoe fond etc.

Pentru că am amintit de tragerea 
la sorți trebuie să vă spun că ea a 
fost și este foarte mult comentată. 
A produs surpriză, mai ales, alcă
tuirea seriilor la unele probe in 
care urmează sâ se întîlneascâ, 
chiar din prima zi, principalii can
didați la medalii. Din numeroasele 
exemple am ales cîteva. La K 1 — 
1 000 m în aceeași serie : Geza 
Gsapo (Ungaria), Waclaw Mara 
(Cehoslovacia), Aiexandr Saporenko 
(U.R.S.S.), Gregor Sledziewsky (Po
lonia), la C 1 — 1 000 m : Patzai
chin și Wichman, principalii candi
dați la titlu, la K 1 — 500 m fete : 
Nina Gopova (U.R.S.S.), Petra Bor-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)
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O INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ

OAMENI HARNICI ȘI INGENIOȘI TRANSFORMĂ
DEȘEURILE IN MESE DE TENIS

Clădirea Școlii generale nr. 7 din 
■ Si. .Gheorghe se înscrie în peisaiul 
,r: >dern ai. noului cartier de locuințe 
c ire se construiește la ieșirea din 
oraș, lingă șoseaua ce duce spre 
Miercurea Ciuc. De aceea, localnicii 
îi spun cv’arțaJul .Ciuc, iar copiii oa- . 
ri nilor ce locuiesc jn blocurile ridi
cate, aici îpvcjtă intr-o scoală elegan
tă, dotată cu laboratoare, atelier și 
a'te cercuri de specialitate, în mă- 

. sură _să-i deprindă pe elevi încă din 
școală cu o serie de obișnuințe pen
tru activitatea ulterioară.

Vizitînd instalațiile respective ne-am 
dat seama, încă o dată, de un ade
văr elementar : rojpl hotâritor al a- 
nimatorului în crearea unui climat 
propice afirmării intr-o disciplină sau 
alta. Activitatea sportivă de aici are 
și ea un asemenea animator. Este 
vorba de un fost învățător din salul 
Miefalău, Acațiu Fejer, aeum profesor 
de educație 
competența 
mult dpspre 
obținute în satul 
pronțovat) __ ...
peste 40 de ani — un entuziast al 
propagării educației fizice și sportului. 
Iată cjteva fapte ,semnificative, porni- 
1 di i inițiativa prof. Acațiu Fejer : 
tituminizarea terenului de handbal, 
plantarea puieților de brad în jurul 
bazei sportive, ■ renovarea săiii de 
1 imngstică, mica expoziție (un fel de 
invitație la practicarea exercițiilor 
fizice) de fotografii sportive, confec- 
ți marea din deșeuri a unor bănci 
pentru vestiare, procurarea unor su
porți ai - panoului de baschet de la o 
ș oală care nu-i mai întrebuința.

Dar cu aceste sumare considerații 
am spus oare totul despre ceea pe 
face acest chibzuit și harnic dascăl 
pentru activitatea sportivă? Nu' 
Spiritul său constructiv a contaminat 
și ne alți colegi care l-au ajutat să 
pună țn practipă o idee care îl fră- 
mînta de mai multă vreme : confec
ționarea unor mese de tenis din res
turi de materiale peuțilizabile, arun
cate de constructorii ' blocurilor din 
cartierul școlii. Șl, printr-yn efort

fizică, care pe lingă 
profesională (s-a scris 

excelentele rezultate 
de unde a fost 

continuă să fie — la cei

colectiv, 
Saporții 
de țevi rămase de la instalațiile sa
nitare, de Ia canalizare sau schele
le metalice, iar suprafața ei este din 
placajul tip F 15 mm de la cofra- 
iele care după trei-pgtru întrebuin
țări la turnarea betonului devine in
utilizabil. Profesorul ne explică sim
plu temeiul acestei inovații.

— Tipul nostru de masă de tenis 
este, după aprecierile specialiștilor, 
niai rezistent decît cel din actualul 
circuit comercial. Masa este mai sta
bilă, mai ușor de mutat dintr-un loc 
în altul și are cam aceleași calități 
pentru performantă. Dar, ceea ce e 
mai important, este faptul că aceste 
mese, fabricate în serie, sînt mai ief
tine decit cele care se vind ia ma
gazine.

Prototipul mesei a fost realizat in 
atelierul școlii. La el au lucrat prof 
Arpad Nagy, Carol Covaci, instruc
torul voluntar G. Szekely, mai mulți 
elevi și cîtiva părinți ai copiilor, care 
au găsit din partea conducerii scolii 
(director — Ladislau Ciitosi) toată în
țelegerea și sprijinul necesar.

Așadar, tentativa echipei de lucru 
a prof. Acafiu Fejer a devenit o reu
șită. Extrem de lăudabilă și semp.ifh 
catjvă, dacă ne referim la necesită
țile mereu crescînde aie asociațiilor

ideea a 
mesei devenit o realitate, sint din bucăți sportive, privind aprovizionarea 

mesele mult dorite de numeroșii 
neri și virstniei, iubitori ai jocului 
mingea de celuloid. Interesanta 
utila experiență <_ __  _____,___
de tehnicienii întreprinderii de ex
ploatare a materialelor de construi (ii 
Bazaltul-Sf. Gheorghe, care a și în
ceput producerea acestui material 
sportiv din deșeurile sosite de la di
feritele șantiere. Directorul întreprin
derii, Ion Kohner, ne-a Informat că. 
deocamdată, secția de prefabricate de 
la Chilieni lucrează pentru cererile 
din rețeaua comercială a județului 
Covasna, mesele respective avînd un 
preț de cost redus cu circa 300—400 
lei. față de cele existente pe piață

Prin urmare, asociațiile sportive 
din județul Covșsna își vor pui ea 
procura i— cu bani mai puțini — me
se de tenis (absente adesea în maga 
zinele cu articole de sport din multe 
orașe) care dau randamente sporite. 
Acesta este de fapt miezul inovației 
echipei de la Școala generală nr. 7 
din Sf. Gheorghe, în frunte cu prof. 
Acațiu. Fejer. Iar valoroasa inițiati
vă a * 
trece 
mese 
ment 
si de

C I 
ti- 
cu 

____ __ _ și 
a fost îmbrățișată

Întreprinderii 
la fabricarea 
de tenis, constituie 
convingător pentru a fi studiat 
alte unități din tară.

Troian lOANIfESCU

Bazaltul, de a 
noului tip de 

un argu-

De azi, ia Complexul sportiv al pionierilor din Constanța

NAȚIONALE DE AEROMODELISM

ATLEȚII ROMANI SE PREZINTĂ LA STARTUL
V

din

UNOR NOI
Atletismul se află în perioadă 

conipetițională de vîrf. După finale
le campionatelor naționale, desfășu
rate la sfirșitul săptămînii trecute, 
stadionul Republicii va fi — sîmbă- 
tă și duminică — gazda Jocurilor 
Balcanice pentru juniori. Tot pe 
„Republicii", la 5 august, se dispu
tă semifinala „Cupei Europei" pen
tru echipe feminine, în timp ce la 
Nisa (4—5 august) echipa reprezen- • 
tativă masculină participă și ea la 
semifinala aceleiași competiții euro
pene. între timp, atleți și atlete din 
țara noastră concurează și la alte 
mari manifestări internaționale. 
Astfel :

• DUMINICĂ 29 IULIE pleacă la 
Berlin, pentru a participa la un 
concurs organizat cu prilejul celui 
de al X-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, o delega-

Incepind de astăzi Constanța găzdu
iește a 25-a ediție, jubiliară, a campio
natelor naționale de aeromodelism. peste 
80 de sportivi, mulți dintre ei juniori, 
iși vor încerca puterile, sau mai bine 
zis priceperea și indeminarea, pe pistele 
de zbor.

ÎNOTĂTORII multilaterali se afirmă
A

ÎN CAMPIONATUL ȘCOLILOR SPORTIVE
1

Întreceri internaționale
loan, 

și Ște- 
desfâ-

se dis-

tie alcătuită din Virginia 
Rafira Fița, Ervin Sebestyen 
fan Lăzărescu. Concursul se 
șoară marți .31 iulie.

• ÎNTRE 3 ȘI 5 AUGUST
pută la Leningrad un mare concurs 
internațional atletic : „Memorialul 
Frații Znamenski". La start se 
vor alinia și reprezentanții noștri 
Dorin Melinte, Caroli 
Olimpia Cataramă.

• MARȚI 31 IULIE
Odesa, pentru a lua parte la între
cerile concursului „Prietenia" (3—5 
august), o delegație numeroasă dc 
speranțe ale atletismului românesc. 
Din echipă 
Victor Ilie, 
tin Obreja, 
gil Miloiu,
Alexandru

Raduli și

pleacă la

fac parte : Emil Smuda, 
Marian Slav, Constan- 
Alexandru Fiilop, Vir- 
Constantin Bebefeche, 
Aldea, Gh. Buruiană.

Francis Mathe, Iosif Kosz, Marin 
Bistriceanu, Nicolae Voicu, Adrian 
Calimente, Iosif Crișan, Horia To- 
boc. Ion Galea, Victor Lazarciuc, 
Mihai Zară, Alexandru Rogo.ian, 
Ion Reaboi, Bedros Bedrosian, Va- 
sile Tudorel, Constantin Ciupiea, 
Sorin Pescariu, Petru Lengyel, Ni
colae Bindar, George! Costache, 
Iulian Călineață, Mihaela Mpsteață, 
Daniela Melinte, Iboia Slavic, Ste
luța . Vințilă, Aurica Nedelea, Eli- 
sabeta Bakalar. Dorina Bursuc, Va- 
silica Bocra, Elena Nichita, Maria
na Paulescu, Viorica Jitaru, Cocu- 
Ieana Bucătaru, Mihaela Stoica, 
Cleopatra Farcaș, Cristina Gossler, 
Maria Constantin, Mariana Fioroia- 
nu, Carmen Golgoț, Domnica Nislor, 
Mariana Nan, Emilia Marian și Mi
haela Nicoară.

SĂRITURI IN APĂ Icm Ganea, So- 
raaa Prelipceanu și Ecaterma Dumitriii 
pleacă ^stăzi în Uajia. la Bolzano, pen
tru a participa, sîmbătă și duminică, la 
tradiționalul concurs internațional, ală
turi de cei mai buni săritori din Europa. 
Mai fac deplasarea antrenorii .pantelimon 
Decuseară și Norbert Hatzak, . ultimul 
avînd și calitatea de arbitru.

PATINAJ După cum . arn anunțat, 
patinoarul artificial din Miercurea Ciuc 
și-a deschis porțile, atît pentru sporti
vii de performanță, pit și 'pentru cei 
începători. în programul zilei de azi 

. figurează o interesantă panifestare, pri
lejuită de prezența în localitate a lotu- rilor - 
tistic
CUții -r-gysy
Doina Mjtrîcică. Silvana Suciu, Gabriela 
Vojca. Simona Grigorescu, Apnasie Ru
lete, Ion Mirceâ ș.a. vor face. începînd 
de la ora 18, o demonștrpție în fața 
publicului din Miercurea Ciuc. în în
cheiere va avea loc un jde de hochei 
între două echipe alcătuite din membrii 
lotului republican. •

reprezentative de patinaj ar
și de hochei. Astfel, cunos- 

„artiști al gheții” Elena Mojș,

JUNIORII LA STARTUL BALCANIADEI
(Urmare din pag. 1)

întrecerile actualei ediții a cam
pionatelor școlilor sportive ne con
firmă o teză pe care o susținem de 
mai multă vreme. Ne referim la 
obligativitatea perfecționării tutu
ror celor 4 procedee tehnice la gru
pele de copii, ca factor important 
în obținerea rezultatelor de va
loare. După două zile de finale in
teresante în piscina Obor am avut 
prilejul să constatăm că exact acei 
sportivi multilateral pregătiți 
sedă cele mai mari resurse i 
învinge, chiar dacă iau cîte 
trei starturi pe reuniune.

Modelul înotătorului modern 
s. pase- -a fj Dietinar Wețterneck. 
actualul rec -■ .. . :* .
bele de tetrațjpn, Jșl urcă zîinîc de 
mai multe ori pe blocstarturi, do
vedind de fiecare dată noi resurse- 
Reșițeanul a cîștigat și ieri trei 
curse, iar cel mai semnificativ re
zultat ni se pare cel de la 100 m 
bras (unde a întrecut și un spe- 
c ulist al procedeului, L. Șopterea- 
nu). 1:13,8. Cifra este deosebit de 
promițătoare pentru evoluțiile vii
toare ale lui VVetterneck, căci în 
momentul de față el poate conta 
serios în probele sale de mixt pe 
delfin, spate și bras. Lavinia Do- 
nia și Camelia Hoțescu au dominat 
de asemenea probele de ieri dato
rită multiplelor cunoștințe. Alte 
surprize plăcuței mureșaneg Enikd 
Rezsegh, gălățeanul Ionel Luea 
sau brăileanul Florin Mustață. La 
mijlocul competiției, lupta pentru 
întîietate în clasamentul pe secții 
este deosebit de interesantă, printre 
candidatele la primele locuri 
mărindu-se Șc. șp. 2. Șc. 
ța. Șc. sp. Galați, Șc. sp. 
Șc. sp. Sibiu-

REZUJ-TATE TEHNICE, 
— tdO m braș (h) i D. 
1,’ECK (Reș.) 1:13,8, L. Șoptereanu 
(Șc. sp. 1) 1:14,6, Șt. Teodorescu (Șc. 
sp 2) 1:J9,8; 100 m bras (f) î ENIKO 
F.ESZEGI1 (Tg. M) 1:28,6, Gabriela

po- 
de a 
două

ni

nu- 
sp.. Reși- 

Ploiești și

JU.KIORI
WETTER-

Constantin (Șc. sp. 2) 1:29,5, Anca 
Mihâescu (tjc. sp. 1) 1:29,9; 200 ni 
liber (b) : D. «ETTER.NECh 2:10,8, 
A. Horvat (Șc sp. 1) 2:11,8, S. Cră
ciun (Șc. sp 1) 2:13,4 ; 200 m liber 
(f) l LAVINIA DONIA (Reș.) 2:30,6, 
Siegrid Sleciar (Reș.) 2:32,0, Lotte 
Seidl (Timiș.) 2:32,6 ( 200 ni mixt (b) : 
D. W ETTEBNECK 2:23,0.1. Șopterea
nu 2:24 4. A. Barany (Reș.) 2:29.9; 
200 ni mixt (f) : LAVINIA DONIA. 
2:16,3, Karin Paruțsch (Tim) 2:47.2. 
Julieta Miroșu (Reș) 2:50,2 ;

COPII A — 100 m bras (b) i I.
LLÎCA (Gal.) 1:20,9, H. Lucaciu (Si
biu) 1:22,3, T. Zmeu (Br.) 1 23.6 ;
100 m bras (f) : CAMELIA HOȚESCL 
(Ploiești) 1-J5.0. Anca Bebohalma 
(Sib.1 i -26.6, Cecilia Roșu ;PL) 1:302); 
Ulâd iu mixt (b) i ȘC. SP. 2 
Șc. sp. Galați 5:12.8, Șc Sp. “ 
5:13.8 ; 4x100 m mixt (f) :ȘC. 
5:39,6, Șc. sp Sibiu 5:39.6. Șei 
5:44,9 J 200 ni l.ber (b) : I. 
(Șc. sp. 2) 2:15,8, C. loan 
2:24,8, M. Dobrescu (Șc. sp. 2) 2.29.1 : 
200 m liber (f) t VALI DRAGOMIB 
(Șc. sp. 2) 2:39.5, Cecilia Roșu (PI.) 
2:43,6, Otilia Cîmocanu (PI.) 2-46.8; 
200 m mixt (b) : M. ONCESCU (S-. 
sp. 2) 2:3g,4. H. Lucaciu 2:37.1, 
Mitu (Gal.) 2:38.0 : 200 
CAMELIA HOȚESCU 
Georgiu (Reș.) 2:55,6, 
(Cluj) 3:03,2;

COPII B — 100 m 
MUSTAȚA (Brăila) 1 28.4, D 
(Sib.) 1:28,7, Z. Szakacs I 
1:30,2 ; 100 m bras (f) : JLDIT HVNY- 
AD1 (Reș) 1 28.9. Carmen Bur.aciu 
(Sib.) 1:29,4, Mioara Gerea (Gal.) 
1:32,6;

COPII C — 50 m bras (b) : C. STAN 
(Șc. sp. 2) 44,5, Cr. Banu (Gal) 44,7. 
H. Modjesch (Sib.) 44,8 ; 50 ni bras 
(f) t CRISTINA RADUȚA (Șc. sp. 2) 
44,9, Cristina Seidl (Timiș.) 46,2, Flo- 
rlca I.epădatu (Br.) 46,9.

întrecerile continuă azi de la ora 
9,30 (serii) și ora 17,30 (finale).

Timi». 
. SP. î

SVETZ 
(Cluj)

Șt
m mixt (f) :
2U9A
Ana

Ana
Kibedi

bras (b) FI.. 
Sandru 

(Tg. M)

Ad. VASILIU I

CERC TURISTIC ȘCOLAR 
FRUNTAȘ

Deși înființat cu pu|in timp în 
vrmă, cercul turistic ..Miorița" de 
pe lingă liceul agricol din Curtea 
de Argeș a și înregistrat cîteva re
zultate frumoase: un colț turistic 
în școală, cu o mică bibliotecă tu
ristică, lecții de inițiere, drumeții 
și excursii cu caracter de studiu și 
documentare, concursuri cu premii 
(„Drumeții veseli" și „România pi
torească") etc.

Pe plan competițional, activita
tea susținută a cercului a fost răs
plătită prin obținerea a trei locuri 
întii și două locuri doi în probele 
individuale, precum și două locuri 
întîi în clasamentul pe echipe al 
et.oei județene a campionatului 
n tional' de orientare turistică.

*n vederea- aniversării unui an 
c la Înființare, conducerea cercu- 
)’: (responsabil eleva Valentina
1 ;l>) și a propus extinderea for-
i -lor de activitate, incluzînd prin
tre iltele. un canțpionat intercla 
: e.‘ drumeții și excursii cu toți e- 
1; 'i -colii organizarea unei sesi- 
vn- de comunicări pe teme turis- 
i " j etc.
!':■(. Eițianoil STLRLSI T’-eorcsp

TOT DESPRE ÎNOT...
Alți 550 de copii între trei ș> 

16 ani au absolvit în primul se
mestru al anului cursurile de ini
țiere ale centrului de înot de pe 
1: să clubul sportiv „Crișul" O 
radea.

In paralel, cei opt antrenori ai 
centrului, între care maeștrii spor
tului Aurel Breja și Herman 
Schier, au reținut pentru secțiile 
de înot și sărituri ale clubului un 
număr de 35 de copii cu leale ca

lități pentru sportul de perfor
manță.

Paul LtlRINCZ-coresp

RALIU AUTOMOBILISTIC LA 
CURTEA DE ARGEȘ

Cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de la înființarea Fabricii de 
confecții și tricotaje București, In 
cadrul unor ample manifestări cul- 
tural-artistice și sportive, s-a dis
putat și prima ediție a raliului 
automobilistic „Confecția** pe tra
seul București-Pitești-Curtea de 
Argeș.

învingătorii, clasați în ordine, 
ing. Pericle Negescu, Dan Alexe 
și Traian Chiper, au fost călduros

Prima victorie!
Foto : P. NAGY

Campionatele au în acest an obiective 
multiple. Pe prim plan se situează, cum 
este normal, titlurile naționale. In al 
doilea rind. întrecerile vor constitui cei 
mai util test pentru alcătuirea echipei 
care ne va reprezenta la concursul ,.tn- 
teraero-, ce va avea loc în toamna aces
tui an tot la Constanța. A! treilea obiec
tiv este trecerea in revietâ a valorilor 
existente. în cadrul programului d? pre
gătire pentru campionatele mondiale.

Ca o noutate, vor intra in concurs — 
alături de motoare de aeromodel cu re
putație — realizările constructorilor ro
mâni. Căutînd să răspundă necesităților 
in acest domeniu, inginerul băcăuan 
Radu Mircea și orădeanul Alexandru 
Csoma au pus la punct mijloace de pro
pulsie de concepție proprie și rezulta
tele obținute in întrecere vor fi cel mai 
bun certificat de calitate.

Eșalonat pe parcursul 
campionatul programează 
patru probe și anume : _____
acrobație, lupte aeriene. Dintre 'acestea, 
luptele aerierv. la care se anunță un 
număr mare de participanți. prin spe
cificul lor vor fi cele mai spectaculoase.

întrecerile se vor desfășura la com
plexul sportiv al pionierilor din Con
stanța și, pentru prima dată la noi. se 
va concura simultan de pe trei piste.

a patru 
întreceri 

viteză.

zile, 
la 

curse.

anunță o resurecție a ambiției). 
Din „noul val", pe săritorul în înăl
țime Doru Oprea și hurdlerul 
Adrian Calimente, proaspeți cam
pioni mondiali școlari (juniori II, 
deci...), Doina Spînu (printre cele 
mai bune 
gime din 
(fuleu. de
Elisabeta 
Erfurt).

Aceștia 
chemați să reprezinte culorile țării 
vor avea de Înfruntat adversari 
puternici, după performanțele cu
noscute pînă acum, mai puternici 
decît la edițiile anterioare. Echi
pa Bulgariei, de pildă, rezultantă și 
ea a ascensiunii atletismului 
țara vecină și 
pregnant 
tează în 
formanțe 
lizate de
200 m, 7,48 ni și 7,40 m la lungime 
(V. Stoikov și Iordan lanev), 6 906 p 
obținute la decatlon de Roumen 
Markov și Sioian Delisky, iar la 
fete 2:09,1 la 800 m (îossitza Pe- 
klivanova, nou record al Bulgariei), 
14,5 la 100 mg (Tcmenojka Nakova, 
de asemenea nou record) 16.16 mia 
greutate (Rouska 
1,70 m la înălțime 
reva).

Reprezentativa 
băieți și 19 fete) se anunță, ca în-

Săritoare junioare în lun- 
Europa), Niculina Lungii 
campioană pe 400 m) și 
Baealar (revelația de la

și toți ceilalți adolescenți

din 
prietenă (atît de 

dovedită la J.O.) acredi- 
acest an asemenea per- 
ca: 10.4 s și 21,6 s rea- 
Petar Petrov la 100 m și

VINERI, LA IAȘI

DE LUPTE LIBERE
La numai cîteva zile după în

cheierea întrecerilor campionatelor 
republicane de lupte greco-romane. 
este lindul sportivilor de la „libere* 
să-și desemneze campionii națio
nali/ Competiția de nivel republi
can a acestui stil va fi găzduită dc 
Sala sporturilor din Iași. Incepind 
de vineri cei mai buni sportiv, se
niori își vor disputa intiietatea 
pentru cucerirea 
campioni.

Judecind după 
rilor sosite pînă 
la forul nostru de specialitate 
așteaptă ca pe saltelele de concurs 
să fie prezenți peste 150 de concu
renți.

Cum și pentru luptătorii de la 
„libere" campionatele din acest an 
constituie unul dintre principalele 
criterii de selecție in vederea alcă
tuirii reprezentativei naționale ce 
va participa la campionatele mon
diale de la Teheran (6—10 septem
brie), avem certitudinea că parțici- 
panții la întrecerile de la Iași nu 
vor precupeți nici un efort pentru a 
se impune în fața selecționerilor.

Va fi, desigur, interesantă de ur-

disputa
celor 10 titluri de

numărul înscrie- 
în acest moment 

se

aplaudați de un public numeros 
aflat la sosire.
UN NOU ȘTRAND BIHOREAN

I.a Săcuieni — jud Bihor — de 
curind a fost dat in folosință lin 
ștrand comunal realizat prin mun
ca voluntară a cetățenilor. Apa 
termală de care beneficiază noul 
bazin asigură publicului condiții 
piăcute și un sezon prelungit de 
baie.

Avînd acum bazin, entuziaștii 
activiști sportivi locali au prevă
zut înființarea din toamnă a unei 
secții de înot, care să funcționeze 
pe lingă liceul din localitate, a- 
trăgînd astfel în circuitul înotului 
de performanță tineretul uneia din 
cele mai mari comune ale jude
țului

L. PAUL
CRAVATELE ROȘII PE 

STADIOANE
86 de echipe formate din pio

nieri și școlari născuți în 1961 și 
mai tineri, grupați pe străzi și 
cartiere iau parte la cea de a Hl-a 
ediție a „Cupei Speranțelor" la 
minifotbal, organizată dje Consiliul 
județean Olt al Organizației Pio
nierilor, cu sprijinul direct al co
misiei județene de fotbal.

La Corabia, la Caracal, la Balș 
și Drăgășani, la Slatina, precum 
și în multe comune și sate al° 
județului cum sînt Curtisoara. Slă 
tioara, Milcov, inițiativa se bucură 
de un remarcabil succes, subliniat 
pe de o parte de masiva partici
pare, precum și de ardoarea cu 
care își dispută șansele, în vede 
rea ciștigării titlului de campioană 
județeană, succes care dă dreptul 
echipei victorioase să participe la 
turneul final republican de la Con
stanța, programat spre sfîrșitul 
lunii august.

prof. GH. ȘERBAN
„CUPA PETROCHIMISTUL" LA 

A IV-A EDIȚIE
Asociația sportivă Trotușul din 

municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, în 
colaborare cu Comitetul U.T.C. și 
cel sindical de la Combinatul Pe

Djendova) și 
(Tatiana Kama-

Iugoslaviei (31

Si

mărit disputa dintre o serie de 
vechi rivali la unele categorii de 
greutate și. de asemer.ee. lupta 
pentru a promova in eșalonul frun
taș a unor tineri ce au realizat în 
ultima vreme prr.grese însemnate. 
De pildă, la categoria 43 kg. celor 
doi vechi adversa. . lan Arapu ți 
Iancu Vangheliei, li s-a adăugat un 
nou preiendera la șefia categoriei, 

lurel Neagu. Pentru pri
mul ioc ia categoria 100 kg luplă 
cu țanse aproape egale Panait 
Enarhe. Stehan Morcov și Ion 
M arcan. Pe teren propriu, ieșean ui 
Emil Butu are toate șansele să 
tranșeze in favoarea sa rivalitatea 
cu tim țoreavul Petre Cearnâu, la 
cat. 53 kg.

La categoria grea se anunjă 
deosebit de atractivă intilnirea ti- 
năruL LadcUaa Simen cu Ștefan 
Stinsa, cei ce a cc. r jt mulți ani 
in $;r supremația acestei categorii. 
Lista disputelor interesante este 
muit mai iur.ga. dar ne oprim aici, 
iâsindu-i pe compeiori sa con
firme tsau să infirme) pronosticu
rile noastre.

totdeauna, o principală candidată 
la titluri. Printre cei înscriși figu
rează micuța Ljiljana Susnjar 
(2:10,3 pe 800 m și 4:22,0 la 1500 
m), care a impresionat la 
trecută, 
mașă a 
novska 
Groscta
200 m), 
la 5 000 m), Daniel Temin (2,11 m

ediția 
anunțîndu-se o demnă ur- 
Verei Nicolici, Vera Veljft- 
(11.7 s la 100 m), Tomo 
(10,6 — 100. m și 21,6 —
Dușan Janicijevici (14:23,0

la înălțime), Tone Zalar (72,50 m la 
suliță).

Ascensiunea echipei masculine a 
Greciei, dorința de afirmare a re
prezentanților Turciei vor însemna 
și ele un suport al echilibrului în
trecerilor care, sîntem convinși, vor 
contribui, dincolo de rezultatele 
sportive propriu-zise, la cunoașterea 
și apropierea tinerei generații din 
țările balcanice.

BOX Competiția fezervătă tine
rilor pugiliști — „Criteriul Tineretului" 
— ce se organizează în fiecare an ia 
Galați a ajuns la cea de-a VJ-a ediție. 
Gazda întrecerilor speranțelor boxului 
românesc x-a fi și in acest an tot marele 
port dunărean, intre 4 și 11 noiembrie. 
La fiecare categorie de greutate vor fi 
prezenți in concurs cite 4 tineri boxeri, 
carg vor fi desemnați de Colegiul central 
de antrenori pe baza rezultatelor anteri
oare. In competiția organizată de F. R- 
Box. in colaborare cu ziarul Munca și 
Comisia locală, pot participa tineri năs- 
cuți după anul 1954. • LA CEA DE-A 
XlV-a ediție a turneului internațioisal 
de la Balaton (R.P. Ungară). încheiată 
zilele trecute, la care au participat tineri 
boxeri din șase țări, au fost prezenți 
și patru pugiliștl români : Ion Șuiă (51 
kg). D,-_-iel Gorea <57 kg). Die Tirilâ 
(67 kg) și Mihai Imre (71 kg). în com
pania unor adversari din U.R.S.S , Ceho
slovacia. Iugoslavia. R.D.G. și R.P Un
gară. reprezentanții noștri au avut o 
frumoasă comportare, obținînd o me
dalie de aur (Ion Șu!ă). 
(Ilie Tirilâ) și două de 
Dorea Ș> Mihai Imre. în 
țiției, I. Șuii, l-a învins 
pe maghiarul M. l'oldaki, 
fost întrecut, discutabil, 
S. Vogeireutlior (R.D.G.).

una de argint 
bronz (Daniel 
finala compe- 
prin abandon 
iar I. Tirîiă a 
la puncte de

Faza interjudețeană a campionatului de planorism

O REUȘITA AVANPREMIERA
A „NAȚIONALELOR"

Recent încheiată, faza inter-ju- 
dețeană a campionatului ' național 
de planorism a constituit una din
tre cele mai 
de acest gen organizate în ultimii 
ani Reușită, din punct de vedere 
al complexității competiției, al 
numărului mare de manșe, al spec
tacolului sportiv. Pentru amănunte 
ne-am adresat comandantului De
tașamentului Planorism al Aero
clubului Central Român, Mihai 
Adăscăliței, care în calitate de di
rector de concurs a condus între
cerile de la Iași. Iată ce ne-a de- plg rnf •

„ÎNTRECERI dure...

reușite manifestări

oruluț Arpad Matta din 
reș, o autențică speranță 
rismului nostru".

Tot în această perioadă, 
ponenți ai Aeroclubului 
Iași (care n-au participat 
ceri) au corectat recordul 
la clasa D-2. în legătură cu aceas
ta, comandantul planoriștilor ne-a 
spus :

, UN PRIM PAS...

Tg. Mu- 
a plano-

doi com-
Moldova 
la îutre- 
națiomtl

LUPTE In continuarea turneului 
pe care-1 efectuează în țara noastră, 
echipa de lupte libere (juniori) a sta
tului Nebraska (S.U.A.) va susține, vi
neri, la SI. Gheorghe. o nouă întilnire 
în compania unei selecționate române. 
Cel de-al treilea meci va avea loc marți, 
la Odorheiul Secuiesc.

NATATIE începînd de duminică,
cei mai buni înotători ai țării se vor 
întrece timp de trei zile la bazinul Dir. 
namo din Capitală pentru a desemna pe 
campionii României pe anul în curs. 
Pînă la această oră F.R.N. a primit 174 
de înscrieri din 12 -orașe ale țării. • ÎN 
ZILELE DE 29 ȘI 30 IULIE. în. bazinul 
acoperit de la Ploiești, sînt programate 
campionatele naționale de copii, cate
goria C și D • ÎNTRECERILE CELEI 
DE A III-A ediții a Balcaniadei de ju
niori (îr)Ot. sărituri și polo} vor fi găz
duite în acest an de Capitala țării noas" 
tre între i și 5 august. Probele de înot 
și .meciuriie de polo vpr »vea loc la 

' piscina Dinamo, iar concursul de sări
turi la Ștrandul Tineretului.

...care au solicitat din plin pe 
concurenți. Față de ediția trecută, 
cea actuală a permis sportivilor 

■etalarea din plin a pregătirii și 
utaniâaîor1 tor.
l «•lezrafjc î s-a 
•.Întrerupere am 

tapa a V-a în 
concurenți au 
datorită condițiilor meteo nefavo
rabile. Ceilalți, aterizînd pe par
curs în locuri diferite ne-au luat 
o zi pentru aducerea lor la bază 
și punerea 
lor. Dacă 
ineam cu 
de manșe, 
losit la maximum condițiile 
cinice 
nostrq 
mărim 
gătire
să apară. Chiar finișul spectaculos, 
ru schimbarea de lider din etapa 
a VII-a, penultima, este o dovadă 
a reușitei întrecerii. în aceeași or
dine de idei trebuie remarcată 
comportarea excelentă a planoriș
tilor brașoveni și ieșeni. Primii, 
în frunte cu Erwin Kosch, ciștigă- 
tor merituos al competiției, secun
zii, cu Petre Zenovej, liderul de
tronat înainte de finiș, au fost a- 
nimatorii acestui concurs. Bineîn
țeles, to(i cei 16 concurenți, prin 
sportivitatea 
șansele au 
întrecerilor.
comportarea

Ce ’să;id'ăiexprinrt 
zburat timpul. I
avut dear după e- " 
care numai cinci 
fost „integraliști"

...după o lungă perioadă de „tă
cere". Ioan Alexa și Dorel Bîr- 
leanu, pe un planor de tipul BLA
NIN, zburînd de Ia Iași ia Tecuci 
și înapoi (țel fix cu întoarcere) au 
dus re-ortlul național de Ia 260 
km la 305 km. Dacă pe plan mon 
dial rezultatul este modest, pentru 
noi înseamnă mult. Cu el „spargem 
gheața**, muțind staiheta măi sus 

xEste ungurul mnâl de a privi rea*- 
list lucrurile. Vor urma desigur al 
doilea pas, al treilea. Numai 
acest fel ne putem apropia 
„piscurile" performanței**.

în 
de

Dinu GOSTESCU

POPICE în organizarea comisiei 
municipale de specialitate, va începe in 
curind, un concurs de juniori dotat cu 
trofeul „Cupa 23 August**. Concurenții 
prezenți pe arena care va găzdui aceste 

' probele cla- 
șicp de 100 și 200 bil,e. ® TOT DE LA 

aflăm că în 
com petițion al. acest for 

intenționează să inaugureze un campio
nat de juniori al Capitalei.

CICLISM în zilele ce urmează,
Clujul va fi gazda țpai multo.r întreceri 
cicliste. Prima ce se ’ d'rganizeazâ este 
etapa ? Orașelar“, com-

r.-petitie' de șosea, ce se. va..desfășură in 
zilftfe de -28 și 29 iulie.'"® Țx’TRE 1 ȘI 
3 AUGUST va avea "loc Tu-ruU Clujului 
— concurs ja care vor fi pi>.ezepți toți 
cicliștii fruptași. djn țară. ® Î’N PERI
OADA 6—19 august se vor disputa cam
pionatele naționale de șosea, pentru se
niori și juniori. ® „CRITERIUL interna
țional al juniorilor" se va organiza în 
zilele de 10—12 august.

întreceri . vor participa la 

comisia’ MUNICIPALA.'' 
viitorul sezon

la punct a planoare- 
in alți ani ne mulțu- 
numărul regulamentar 
de data aceasta am fo- 

pri- 
ppnctul 

care ur- 
de pre- 
intirziat

și rezultatele, din 
de vedere, al celor 
ridicarea nivelului 

a sportivilor, n-au

cu care și-au apărat 
contribuit la succesul 
insă doresc să relev 
foarte bună a juni-

DOUA COMPETIȚII DE TENIS
După ce a fost 

telor naționale de 
duiește, de astăzi 
altă competiție de amploare, da 
astă dată rezervată seniorilor. Este 
vorba de ..Cupa Transilvaniei", tradi
țională întrecere ajunsă la ediția a 
26-a, care reunește „rachete" ale 
mai multor cluburi și asociații 
sportive din țară. Printre cei care 
și-au anunțat participarea, se află 
și dinamoviștii brașoveni Felicia 
Bucur si Iosif Kerekes, cîștigători 
ai edițigi de anul trecut.

gazda cajnpiona- 
CQpij, Clujul găz- 
pînă sțmbătă, o

★
Tradiționala competiție de tenis 

rezervată juniorilor și copiilor. 
„Cupa dr. Petru Groza“ reunește la

actuala ediție — a XVI-a — un 
număr record de participant!. 253 
de nume sînt înscrise pe listele 
oficiale de participare, jucători și 
jucătoare reprezerțtînd generația tî- 
r.ără a tenisului din 19 orașe ale 
țării. Concurenții sînt repartizați, 
conform regulamentului, pe" cinci 
categorii de vîrsță. Întrecerile ur
mează să se dispute pipă duminică 
inclusiv. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate în prima zi : Cr. Fe- 
țegnu (Cutezătorii București) — D. 
Camănescu (Petrolistul Cincinal 
2—6, 7—5, fi—1 : C. Ristea (Steaua) 
— V. Spiță (CSM Iași) 6—3. 6—2 ; 
S. Orășanu (Constructorul Hune
doara) — L. Nagy (Sănătatea Ora-

Lotul fotbaliștilor de 
la Minerul Motru fin 
mijlocul lor, ing. Gh 
Dobrinoiu, directori.' 
Exploatării miniere Ho- 
răști, pe lingă care 

activează echipa)

dea) 6—2, 4—6, 6—.1 ; Pozdog (Pro
gresul Buc.) — V. Aghion (C.S.M. 
Iași) 6—2, 6—1 ; D. Oprea (Dinamo 
Brașov) — O. Zus (Electrica Timi
șoara) 6—2, 2—6, 7—5.

CONCURS DE PESCUIT SPORTIV 
STAȚIONAR

trochimic din Borzești, au organi
zat, timp de peste două luni, a 
patra ediție a „Cupei Petrochimis
tului" la minifotbal. Competiția, 
bucurîndu-se de o participare re
cord în comparație cu edițiile pre
cedente, a programat într-un sis
tem turneu 48 de echipe ale sec
țiilor și atelierelor uzinale în care 
au fost antrenați circa 800 de ti
neri.

In turneu] final dintre cele trei 
uzine, disputat în fața unui nu
meros public s-au clasat în ordi 
ne: 1. Echipa A,M.A. (Uzina de 
capcjup). 2. Echipa atelierului me 
canic al uzinei de petrol, 3. Ech: 
pa Ă-M-A. (Uzina Chimică).

Gheorghe GRUNZU

MINERUL MOTRU — PRINTRE 
B LA

înființată cu un deceniu în urmă, 
echipa de fotbal a asociației spor
tive Minerul Motru și-a onorat ju
bileul cu frumoasa performanță de 
a promova in Divizia B. devenind 
astfel unica reprezentantă a jude
țului Gorj în acest eșalon valoric 
secund. Din lotul acestei echipe 
muncitorești, care a cîștigat seria a 
VII-a a Diviziei C, au făcut sau fac 
în continuare parte portarii Ilie 
I’oiifron și Victor Martinescu (am
bii lăcătuși de mină), precum și ur
mătorii jucători de cîmp : Florea 
Martinovici (inginer minier), Gh.

„CUPA ȘTRANDULUI”... LA FOTBAL
în incinta ștrandului din Arad, 

C.J.p.F.S. în colaborare cu Comi
tetul municipal U.T.C. și Consiliul 
județean al sindicatelor a orga
nizat o atractivă competiție spor 
tivă de mgsă pentru oamenii mun
cii veniți aci pentru rebreare. Ast
fel, după ce 36 de echipe de fot
bal înscrise — împărțite in trei

serii — și-au disputat turneele de 
calificare, selecționatele râmase in 
competiție vor lua parte la turne
ul final. I

Inițiativa fotbalistică nu este sin
gulară, fiind urmată și • de alte în
treceri sportive de masă, la po 
pice, tenis de masă si Șah-

Șt. IACOB- coresp jud.

NOILE PROMOVATE ÎN DIVIZIA I 
FOTBAL I

Ciță și Ion Lupulescu (maiștri mi- I 
nieri), Emil Copil, Marcel Ilie și I 
Anghel Lupu (electricieni), Paul 
Truicâ. Etnii Mladin. Marian Mitra- I 
che, Gli. Manea, FJorea Badea și I 
Marin loncscu (lăcătuși de mină), . 
Pptre Manaitu (electro-lăcătuș), Con- I 
stantin Pițurcă (ajutor minier), Gh- • 
Georgescu și Mihai Sțelescu. Echipa 
este antrenată de fostul jucător ai | 
Jiului Petroșani, maistrul miner ’ 
Ionel Sima.

în vederea noului sezon competi- | 
țional, Minerul Motru și-a început * 
pregătirile încă de la 10 iulie, efcc- ■ 
tuînd zilnic antrenamente. Lotul | 
echipei a fost completat cu alți * 
cîtiva jucători, printre care și Ion j 
Ciocioană (revenit după satisfacerea I 
stagiului militar). ■

Promovarea echipei în divizia se- | 
cundă a dus Ia urgentarea lucrări- I 
lor de construcție a noului stadion 
din Motru — care va avea in final, | 
conform proiectului, 19.000 locuri — I 
sperîndu-se ca el să poată găzdui 1 
meciuri oficiale chiar din luna au- | 
gust a acestui an. ’ *

Duminica trecută, pe lacul Comi
ca, a avut loc concursul memorial 
de pescuit sportiv staționar „Nicolae 
Zotta", la care au participat echipe
le reprezentative ale asociațiilor vînă- 
torilor și pescarilor sportivi din sec
toarele I, III, V și VIII și cea a aso
ciației Dinamo, din Capitală.. După 
disputarea celor două manșe, „Cupa 
Nicolae Zotta" (transmisibilă) a re
venit echipei asociației din sectorul 
III. Pe locurile II și III, pe • echijie, 
asociațiile din sectoarele I si, respectiv, V.

La individual, clasamentul a fost 
următorul : 1. Marin Ambrozie cu 
1401 puncte. 2. Ion Ungureanul cu 
1253 puncte, 3. Mihai Olariu < u 1209 
puncte, 4. Victor Stoica — 1067 punc
te și 5. Teodor Bentu tu 738 puncte.

Federația română de scln-l>ol> a- 
nunță cu adîncă durere încetarea di» 
viață, in urma unei bolț necruțătoa
re, a lui Gheorghe (Gigi) Chirulescu, 
vechj activist al schiului, președin
tele Colegiului central de arbitri

Prin dispariția șa prematură miș
carea sportivă pierde un animator 
pasionat și valoros al sporturilor de 
iarnă, munca sa dp peste 30 ani 
fiind un exemplu de dăruire și mo
destie.

Inmormîntarea va avea loc în 
ziua dc 26 iulie, ora 15,30, la cimiti
rul Ghencea civil din București.

asemer.ee
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ETAPA I, 12 AUGUST

MECIURILE AMICALE, 
LA ORDINEA ZILEI

Meciurile amicale sînt la ordi
nea zilei în această perioadă de 
intense pregătiri ale echipelor 
noastre divizionare. Astfel, astăzi 
își încep turneele în țara noastră 
selecționatele Cubei și orașului 
Alexandria (K.A. Egipt). Oaspeții 
cubanezi vor juca la Ploiești cu 
Petrolul, iar cei egipteni pe lito
ral, cu F.C. Constanța. Tot astăzi, 
Rapid înlilnește la Giurgiu echipa 
Dunărea din localitate.

Duminică sînt programate alte 
meciuri amicale : Petrolul — Se
lecționata Alexandriei, C.F.R. Cluj 
— Cuba, Steaua — Tractorul, F.C. 
Constanța — Sportul studențesc 
(această partidă va avea loc în 
nocturnă, de la ora 19,30).

REPORTAJELE PREGĂTIRILOR

STEAUA ȘTIE CĂ A RĂMAS
DATOARE SUPORTERILOR El

Trotușul Gh. Gb.-Dej
Rulmentul BîrTad
Energia Gh. Gh.-Dej
Letea Bacău
Foresta Gugești
Bradul Roznov
Ilusana Huși 
Constructorul Vaslui

ETAPA A

Textila Buhuși
Locomotiva Adjud
Oituz Tg. Ocna

^Gonstr. Gh. Gh.-Dej
Relonui Săvinești
Cimentul Bicaz
Min. Comănești
U.R.A. Tecuci

ETAPA

— Minerul Comănești
— Oituz Tg. Ocna
— Textila Buhuși
— U.R A. Tecuci
— Locomotiva Adjucl
— Relonui Săvinești
— Cimentul Bicaz
— Constr. Gh. Gh.-Dej

M-A, 19 AUGUST

— Bradul Roznov
— Husana Huși
— Totușul Gh. Qh.-Dej
— Rulmentul Bîrlad
— Letea Bacău
— Energia Gh. Gh.-Dej
— Foresta Gugești
— Constructorul Vaslui

IU-A, 26 AUGUST

PREGĂTIRILE A TREI 
NOI DIVIZIONARE B
AITOBIZCL BUCUREȘTI face 

antrenamente zilnice pe excelentul 
său teren. După ce marți a întîlnit 
Selecționata de tinerei, jucătorii 
bucureșteni vor continua seria me
ciurilor amicale, în următoarele 
zile. în compania echipelor Rapid 
(tineret-rezerve). Celuloza Călărași. 
Sportul studențesc (tineret-rezerve' 
In lot au fost promovați juniorii 
Bădilaș, Dumitru. Cițoi. E4i Pre
gătirile se desfășoară sub conduce
rea lui Emil Samureanu. antrenor-', 
de 12 ani al echipei.

U-M. TIMIȘOARA.
2 ani in Divizia B. și-a început pre
gătirile încă din ziua de 9 i-iî.e 
Antrenorul Varga Ijpeczi ri-o - 
portar al echipei naționale c.n 
1947—1949) a avut o serie de pro
bleme în formarea lotului, pr.a p.e- 
cgrea a șase titulari la sat.sfacerw 
stagiului militar, rezolvarea find 
găsită în promovarea j a morilor 
Boc. Cuteanu. Zamfir. Petroviri s 
Geapăna. (Șt. Marion-corfi

CARAIMANUL BUȘTENI se pre
gătește in continuare sub conduce
rea fostului său jucător Caroei 
Țnac». Lotul, reunit la 11 iulie. ?. 
f >st completat prin promovarea 
juniorului Gătej (Șc. sp. Sinaia», 
reîntoarcerea (după satisfacere*
Stagiului militar) a lui Ghiormao șt 
Cirneci. precum și prin i-1 
jucătorilor Calciu ș: Stanică. de la 
Carpați Sinaia. (V. Zbarcea-cocesp-

Conform unei tradiții și in aceas- 
1p vară fotbaliștii de la Strcua L 
eteciuează pregătirile la Brașov. De 
la 16 iulie jucătorii militari se an
trenează asiduu la Poalele Timpe 
pe stadionul Tractoui. s. b privu • 
le atente ale lui Gh Constării - 
secundul său Carol Crâinicean^ 
răminind cu formația de t.r.ere-- 
rezerve Ia Bucurest.

în fiecare dimineață, pe gazonul 
stadionului Tractorul, t-ucureșim 
lucrează intens pentru stingere 
unui grad ridicat al capacității ' 
efort exercițiile fiind alese c-i pr • 
cepere de fostul ptlet Victor 17..— 
fresca Sini 60 de m • . e ce e 
continuu, fără nwu, orara sa. 
sustrageri. Di:pă-am.. . < *-,**
meritată odihnă. urns-xă a ăxu 
ședință de lucru i zic de ăa > 
aceasta cu caracter combinat firi- 
co-tehnico-tacite. ia care teaca 
jucător, posesorul c.-.ei miri. efec
tuează diferite exercit . 1 t-1 d~n
mișcare și In aondițu specLce ja
cului.

Principalele preocvpâri ale antre
norului Gh CoaaM'Ua se i-adreas>- 
tă sure imtx.ratâț ea joeste co
lectiv. așre prodacti'-.-a-ea asacta- 
lui. acordindu-sa o deosebită aftc*- 
țte iaroarără jacăai-star «o*r-o «ăoe 
tacurt c eetesrâ: .ar» pcadbd-Ut>- 
lor kr -Srua e* *4«a*r deren
taratonior aostn uoînro ri aeu»- 
aal treret — ne-a sous fandară- 
Mnri ferea» al «etapei Stea «a F 
'trail de oreea tați a te mea *■-«* 
rrepaa m pteite dra pLa de aaa- 
dial de preptrrre de la acazie ta 
*sa fei ca. ia «MoewrW eter *e 
«prame caiapartaen «râtpei Smaa* 
st te srfaeze î» «e airel «es sape- 
rmr. farr-o disc^rre partată ea eie-
rh mei ie n«« corin: ia 
le-aot Uu ia c>»eit.«ii d oa rai

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
LA BORSEC

Divizionara B Ceahlăul Piatra 
Neamț se află de cîteva zile în .-ta- 
țiunea Borsec unde își intern.fu- 
pregătirile în șederea noului sezon 
competițional. Sub conducerea c ■- 
nicâ a antrenorului Alexandru Con- 
stapținescu jucătorii de la poalele 
Ceahlăului sînt supuși unui ini» .- 
siv program pentru îmbunătățire. 
tuturor factorilor antrenament ui ui
Concomitent, ei vor susține ți cBM* 
jocuri de verificare printre care 
unul cu Jiul Petroșani.

mei oreepM em ri fei ie om pro 
Mtș dkisr fi m tn M: »rf ofa- 
tare de le *-*aoit*ă Voi h rii'io 
de dr*Mrc cc pen jaeftcn care 
se ror rocada» ia pwreiW de aa- 
stnure. ew cei cor» rizvarcă as ae 
esrhireze de ie eter. V* rrefese si 
ecvrdâm o aramă td ete-rw refc» 
mei fodirmete forrale de er*<p( 
pna reae’neras bmz pei~m răma
se ieseoomte p distrat o*»r îalo- 
miteri d-» rredefie. -Mi- refer I* 
Hălmăgeanu. care s-a decis sd re
nunțe la activitatea de performanți 
H de asemenea la Iordânescr si 
Aelenei. ambii tncd nerestabilifi".

I-am văzut la unul din antrena
mente pe fordecfie S7.iarsr,dsc.'te. 
Danutrtu rv. Ion ioa. Pante*. Tn- 
taru. Nistase. Răduccan ș. eez'aî;: 
jucători de la Steaua și. după mo
dul în care au răspuns tuturor ș<o- 
licitărilor. se pare că tcți au înțe
les important acesmr z.țe c* pre
gătire șist mură șâ-M dat aram- 
câ numa. de ele depinde cvmporlp- 
rea fiecăruia în campiocat. t'a 
exemplu este și faptul că Tăzan

I ACTlVnAȚH SPORTIVE DE MASA

CURTEA DE ARGEȘ 
SPORT DUPĂ GUSTURI Șl 

PREFERINȚE
Duminică, sportul de masă a fas', 

prezent din plin in localitate. Mai 
Intîi, prin intermediul echipelor mas
culine și feminine de volei, care ș-=u 
întrecut în cadrul „Cupei Confecția*. 
Formații premiate — cea a fetei>r 
din secția 4 a Fabricii d-* < fe ■: 
cea a băieților de la Atelierul meca
nic al aceleiași întreprinderi. La în
treceri au luat parte pe lingă echi, e 
reprezentând Fabrică de confecții, ac
tele din unitățile meșteșugărești u 
profil textil. In același timp, la fot
bal, în finala „Cupei Argeșul", sp >r- 
tivjj de la „Electroargeș" au în
trecut cu 5—0 pe cei de la I-I-L.

Alexandru MOMETC
• BUCUREȘTI

ZILNIC PESTE 1 000 DE 
PIONIERI LA BAZA TEI A 

>,CUTEZÂTORILORM

în ctirînd se împlinește o lună de 
'lă inaugurarea complexului sporii.' 
Tei al clubului sportix „Cutezătorii". 
El cuprinde, în principal, patru ba
zine de înot — trei pentru inițiere 
și altul, olimpic, pentru avansați, 
precum și un spațiu de aproximau. 
5 hectare pe care au fost... plantate 
terenuri de tenis, fotbal, handbal e’c

Cu alte cuvinte, o ispititoare ir. 
tație la aer, mișcare si apă per.’.ru 
copiii și școlarii din Capitală, mii 
ales acum, în plină xacanță de vară 
O invitație care este onorată zilnic 
de peste 1 000 de amatori de sport, 
unii care vin să se inițieze în natație 
(peste 200 în actuala serie), alții dor
nici să practice spprtui preferat, Ele
vii înotători au la dispoziție antre
nori și profesori de specialitate, în

truau c» lăc Mmtwm. te :î*> c 
<i» amatorii de AMiirăU recr**- 
se oc*j(A *••*- Niretae TrăMarM. Ta 
treaga aetnifat» a zu:
r-ieres: *e la Tei **<e iianA *ată 
pricepere *e i-narav-. șariaa loan 

Acrii iutii» *ja r:i«e a.e «ASTaieri 
roșii* de ia Tei te af-i I"— r 
rer.ță ra reie c*U-i. K-ai*.' 
Iir de la Psîatal pisa-eritar- F-ri

CIMRJLUNG MUSCEL: 
O SALĂ Dt SPCRT 
PENTRU ATLETISM

Trustul d» oxsrtrxicț•: d*n P.ieșt- 
s-* făcut remarcai ța.nrrir-o aoui r»*- 
lizar» — darea ta foioauilA. la CMa- 
pulung MusnL a uoe-. săli de Mie- 
tism. BeneGciari : eăevij Laceuiui 
central expenmemai de atieasm 
SaLa are o iunțlM» de M o» metri, 
opt culoare, spații peatrw sărituri 
și aruncări, grup sa.i."ar etc fa 
se încadrează ia complexul a'.Ietx 
al liceului care ptaeria ua stadiuc 
și o sală de forță

în prezent, orașul Qmpulung 
Muscei a devenit un adevărat labo
rator atletic, posedînd nu rnv pu
țin de trei baze sportix-e : vechiul sta
dion de la fosta școală normală, 
stadionul central și cel ai liceului 
susamintit. Roadele aceste; preocu
pări pentru dezvoltarea alielismu- 
lui se fac simțite. Recent. Ia cam
pionatele republicane de juniori 
desfășurate la Focșani, elevi: din 
Cimpulung Muscel au cucerit 
victorii și au corectat un record al 
țârii...

prof. Camil MORTUN

.-..u— u «ii.i</ea hr picior și jucătorii echipei Steaua
1 fa plia efori. (De la stingă la dreapta Ion Ion, Năstase, 
'-a'.-.uira, Dumitriu IV fi Tătaru) Foto :S. BAKCBY

și IkLaaitsMi TV. reveniți din vacar.- 
țS ca cile 3—* kg iii plus, au reu
șit să revină la greutatea lor nor-

La &e««a s-a schimbat ceva in 
krvteța concep^ei despre felul in 
car» tretute să se pregătească un 
Sc-’re—M de performanță. Șt dacă

pregătirile vor continua cu aceeași 
seriozitate. în același spirit de mun
că. este cert că formația militară 
va cunoaște. în sezonul care bate 
la ușă, succesele care au consa
crat-o.

Gheorghe NERTEA

Rulmentul Bîrlad
Trotușul Gh. Gh.-Dej 
Husajia Huși
Textila Buhuși
Foresta Gugești
LT.R.A. Tecuci 
Min. Comănești
Energia Gh. Gh.-Dej

ETAPA A

Bradul Roznov
Oituz Tg. Ocna 
Constructorul Vaslui 
Trotușul Gh. Gh.-Dej 
Locomotiva Adjud
Letea Bacău 
Relonui Săvinești
Cimentul Bicaz

ETAPA A

Cimentul Bicaz
Energia Gh. Gh.-Dej 
Min. Comănești
U.R.A. Tecuci 
Husana Huși
Rulmeniyl Bîrlad 
Coiistr. Gh. Gh.-Dej
Oituz Tg. Ocna

ETAPA A

Textila Buhuși
Relonui Săvinești 
Letea Bacău
Foresta Gugești
Bradul Roznov
Trotușul Gh. Gh.-Dej 
U.R.A. Tecuci
Min. Comănești

ETAPA A

Constructorul Vaslui 
Constr. Gh. Gh.-Dej 
Foresta Gugești
Textila Buhuși
Cimentul Bicaz
Energia Gli. Gh.-Dej 
Relonui Săvinești 
Locomotiva Adjud

— Letea Bacău
— Constructorul Vaslui
— Bradul Roznov
— Oituz Tg. Ocna
— Cimentul Bicaz
— Locomotiva Adjud
— Constr. Gh. Gh.-Dej
— Relonui Săvinești

IV-A, 9 SEPTEMBRIE

— Energia Gh. Gh.-Dej
— Husana Huși
— Rulmentul Bîrlad
— Constr. Gh. Gh.-Dej
— Minerul Comănești
— Foresta Gugești
— U.R.A. Tecpci
— Textila Buhuși

V- A, 16 SEPTEMBRIE

— Constructorul Vaslui 
—- Letea Bacău
— Relonui Săvinești
— Bradul Roznov
— lotusul Gh. Gh.-Dej
— Textila Buhuși
— Locomotiva Adjud
— Foresta Gugești

VI- A, 30 SEPTEMBRIE

— Locomotiva Adjud
— Oituz Tg. Ocna
— Constr. Gh. Gh.-Dej
— Energia Gh. Gh.-Dej
— Constructorul Vasiui
— Cimentul Bicaz
— Husana Huși
— Rulmentul Bîrlad

VII- A, 7 OCTOMBRIE

— Mingrul Comănești
— Husana Huși
— U.R.A. Tecuci
— Letea Bacău
— Rulmentul Bîrlad
— Oituz Tg. Ocna
— Totușul Gh. Gh.-Dej
— Bradul Roznov

ETAPA A VIII-A, 14 OCTOMBRIE

Rulmentul Birlad 
Cimentul Bicaz 
Bradul Roznov

— Relonui Săvinești
— U.R.A. Tecuci
— Letea Bacău

TRANSFERĂRI
SrOBTtL STHMAT1X: A 

Pr'.ipi ■ t' FR Sjkisar.._ A. 
M dma <pT£rr- 1 p. f-apsp. 
VL Narate. A. Irvaebe L EXJa 
flop de4a Sc. $p. «“
T±r..dl fd lunii Z- Pa’arfci/fOi «SP 
P-a-S.‘ Mare> și N- Teie* JC>S.C. 
Gaieți}

F.C. PETKOLU.: A. I‘i—r i an 
(Draam-il M. Pape Tsii-
soeza); cu ra-a= uă » lupi»: D. 
fciriz 4 C. Isolir (Petr id % 
let. I- Ipara .Chiai^ 3r. D 
Gaaea și C. Marinesrw Leita ~ *- 
cea>. Ckrin și Tndaeel Cad«A
Pr-gres-. Bra..sl ȘL Gbeaegten

IMNAMO MCUBEȘTI: L NV 
colae ( Wftâă Si ■I-î r și F. Kaea 
• M-semi fi*; a M^rep amop ca

APROBATE DE
STI AIA: N. lonescu (F.C. Pe- 

A. Hau (Flacăra roșie Buc): 
c . .-J -. -.-.ir.â .6 luni): R. Buran

SX. BACĂU: N. Pclea (Tracto- 
C. Dita ți C. I'ugaciu 

fCmAlliil P- Neamț). M. Parlea 
(If&rOBn Tricuiur Buc.». M. Tasala 
. sr-î H.VN» L Munleanu

Ei. AiiGiS: 1. Mustâțea (Di- 
> Xirules.u (Rapid). G. 

INa xi xia Craioxa). A. Speriatu 
" ..Turn can atffte (6

i N. T»p?ran (Azotul Slobo- 
T- Mi« (Chimia Gâcști), FI. 

Pnraehe (Lâe. 1 Caracal).
B VMD ȘL Korck (Vulturii 

Te . r . . C. Lunea și FI. 
iiă < luuMnetiea Alexandria); 

ca ri Mfini <6 luni): M. State 
x- , Cug I. Giurgiu

find. Src..: C Turzii), I. Periol

BIROUL F. R. F.

UN FRUCTUOS SCHIMB
DE OPINII INTRE TEHNICIENII

MIȘCĂRII SPORTIVE

laretrșK <* «tetaM 3«m» șă-l 
terezâ ia caraeL .Mr-garta de re- 
nuewLă • poate ăagrpi »i iatr-o 
eacMTMe. itur-uM pare fl»a- par și 
liMpîa- ia jcrel Kcazatei. La fef pe 
acrea de »iiexi. tracșăoarș ia brațe. 
*aa partăripare* ta pure Jacuri 
sportiie. Orna! ar fi ia aresf fel 
PROPRIUL SAU .ARSTTHU la aaa- 

riaieie. ef *» preztriâ ea careefa! 
la atari-tir *aa cia^. ari la aa e*a- 

rapătă iarigaa. pteia* <«Mra<alaa- 
rea ei*.

Și dară cioeva va incweea să ob
țină insigna fără să fi iadephaiL In

Foarte simplu. O »a ase* dar ea 
aa va peerenta pentra ei atei o va
loare I Va fi ca un breloc cuntpă-

urmoL, se urmărește — pr.r. acest 
cumpiox — de * se da proitMliia'e^ 
fiecărui cetățean de a-*i conspr*ru 
și întări propria sănătate. Ceea ce. 
subliniază profesorul Tud*.- Vasile. 
tute o ranliuBt PERSONALA a 
fiecârui*.

Ce părere au despre această idee 
alți iubitori și pract.canți ai spor
tului ?

O problemă interesantă abordea
ză tov. ȘTEFAN BANYAI. secreta

rul asoc.aț.ei sportive _V<Hnța" d.n 
Oradea, pe marginea proiectului de 
Fc CcHTîjjd* ț iei cu car*ic*
ier republican. Iată despre ce este

Ja rasol asociațiilor sportix e 
mari, teritoriale, sau rare cuprinJ 
mai multe unități de producție — 
ofgH.azâ tehnicianul orădean — 
etapa I a iatree?rii să aibă • pre- 
fază. disputată pe ateliere și pe 
secții. Pentru asigurarea coatinuiiă- 
ții competițiilor, prima etapă ar 
trebui să iueeapă in luna decembrie 
și să se încheie in mai. cuprinzind 
— astfel — sporturi de iarnă sau de 
sală. In trimestrul II să se dispute 
faza a Il-a. iar iu trimestrul III. 
etapele județene, programate fn 
ajunul zilei de S3 August și dedica
te. astfel, marii sărbăiari a poporu- 
lui nostru*.

Tov. Banșai este de părere ca in 
unele ram ari de sport să se includă 
finale pe ramuri de producție : 
.Ceferiada-, .Votnțiada", ..Univer
siada" 5a

Am mai primit numeroase alte 
propuneri la ambele proiecte de 
regulament, urmind să le facem cu
noscute in numerele noastre vii
toare.

POLITEHNICA TIMIȘOARA :
M. Jivan (C.F.R. Arad).

JIUL : I. Grama (Progresul Buc.).
N. Tudor, M. Tulpan, I. Nițu, L. 
Basna, Șt. Mocanu (toți de la 
Steaua), D. Stoian (Mureșul Deva), 
M. Predescu (Dinamo); cu caran
tină (fr luni): Șl. Selimeși (Metroia 
lirasux.) și I). Naște (Nlculina 

(La^i^-- 7...
C.S.M. REȘIȚA : Gh. Constan

tin și E. Căprioru (Metalul DrQ-, 
beta Tr. Severin), ambii cu caran- 
t:nă (6 luni).

U.T.A. : Gh. Trandafilon și S. 
lorgulescu (Metalul Buc.), I. Mun- 
teanu (Corvinul Hunedoara), toți 
cj carantină (6 luni).

,.U- CRAIOVA : C. Berneanu
troputere Craiova), S. Cîrțu, 

I. Tănase, E. Mircea (Șc. sp. Cra
iova). toți cu carantină (6 luni).

,.l •' CLI J : E. Naghi și A. Su- 
ciu tind. Sirmei C. Turzii).

C.F.R. Cluj : A. Catona (Jiul), 
A. Lenghel (Ind. Sirmei C. Turzii), 
cc carantină (6 luni) : O. Giurgiu 
,C Trvinul Hunedoara) și V. Petru- 
șan (Voința Cărei).

A.S. ARMATA TG. MUREȘ :
C. Onuțan și V. Văduva (Jiul),
D. Blaga (C.F.R. Tg. Mureș) T. O- 
Uh Lemnarul Tg. Mureș): cu ca- 
ru:.:ină (6 luni): C. Ghinea (Mine
ral B. Mare), I. lriinie (C.F.R. Si-

s -ara). V. Pislaru și Șt. Grigore 
greșul Buc.). D. Fc.eșeneanu 

t>;-.z Metan Mediaș’. A. Munteanu 
lOl'mpia S. Mare), A. Suciu 
(C.SM. SiMu).

F. C. CONSTANȚA : I. Vigu
(Steaua).

POLITEHNICA I ÎȘI : V. Micloș 
Sieaua). L. Ailoaiei (Unirea Iași) 

M. Andrioaiei (Relonui Săvinești)
M. Aiimoftoaiei și D. Anton (Șoi
mi; TAROM Buc.); cu carantină
6 . S. Samoilă (Trotușul Gh.

Gheorghiu-Dej).
STEAGlL ROȘU BRAȘOV:

N. Florescu (Metrom Brașov), N. 
Zair (Colorom Codlea), M. Purcariu
Xim nia Făgăraș), T. Iov (Șc. 

sp. Brașov); cu carantină (6 luni): 
li. Mateescu (Metalul Buc.), A. Fa- 
niei (Mureșul Toplița).

Mai sînt depuse o serie de ce
reri, pentru care cluburile intere
sate trebuie să ajungă, în cursul 
acestei săplămîni, la înțelegere. 
Urmează ca F.R.F. să-și dea — 
după aceea — avizul.

SPORTUL BĂCĂUAN DESCOPERĂ NOI RESURSE Șl POSIBILITĂȚI
(Urmare din pag. 1)

muncii, nu putem să nu ne referim 
și la baza materială. Este de men
ționat, în primul rînd, faptul că s-a 
vădit o preocupare sporită, în ma
joritatea asociațiilor, în ceea ce pri
vește amenajarea unor terenuri 
simple, prin muncă patriotică și cu 
resurse materiale locale. în această 
privință se cuvin remarcate asocia
țiile Confecția, Proletarul, Partiza
nul, Victoria, Letea — din Bacău, 
precilm și Trotușul, Energia, Con
structorul, Foresta, Grupul petrol- 
chimie — din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, liceele din Tg.

Ocna, Comănești, Moinești, Buhuși, 
asociațiile sportive sătești din Cașin, 
Doftana, Podul Turcului, Hemeiuși, 
Solonț. Plopana. Căiuți și altele.

Firește, aducînd în prim plan a- 
ceste realizări în domeniul activită
ții sportive de masă, nu neglijăm 
să amintim că mai avem de rezolvat 
o serie de probleme și de învins 
unele greutăți cum ar fi lipsa de 
inițiativă a unor consilii și asocia
ții sportive, slaba mobilizare și 
popularizare a unor competiții. 
Toate aceste aspecte au fost dez
bătute, recent, cu ocazia unei șe
dințe de birou a C.J.E.F S. Bacău, 
luîndu-se măsurile cuvenite de în
dreptare. Cu același prilej au fost

adoptate cîteva propuneri menite să 
contribuie la răspîndirea pe o arie 
cit mai intinsă a activităților spor
tive de masă. Astfel, se va lansa 
competiția ..Festivalul sportiv al 
Slănieului (urmind ca prima ediție 
să aibă loc chiar la sfirșitul acestei 
luni). Pe de altă parte vom inten
sifica atragerea elevilor în practi
carea diferitelor sporturi în vacanța 
de vară.

Ne vom referi, în cîteva cuvinte, 
și Ia activitatea sportivă de perfor
manță, deși nu ne propunem să 
dezvoltăm acest capitol. în ultimii 
ani, județul nostru și-a înscris tot 
mai pregnant numele în răbojul 
sportului de performanță, situîndu-

se printre primele 5 din țară în 
acest domeniu. Vom spune, ast
fel, că iți diviziile A, B și C își des
fășoară activitatea 43 de echipe. în 
același timp existînd in județ 52 de 
secții de performanță.

Nu vom încheia succinta trecere 
in revistă a activității sportive din 
județul Bacău inainte de a aprecia 
că avem mari resurse pentru a ob
ține rezultate și mai bune. Recenta 
Hotărîre a partidului ne stimulează 
puternic, toți factorii fiind hotărîți 
să-și mobilizeze energiile pentru ca 
in această parte a țării sportul să 
constituie, intr-adevăr, o preocu
pare a unui număr cit mai mare 
de oameni.

Oituz Tg. Ocna 
Constructorul Vaslui 
Constr. Gh. Gh.-Dej 
Husana Huși
EnexCia Gh. Gh.-Dej

ETAPA A

U.R.A. Tecuci
Letea Bacău
Min. Comănești
Husana Huși
Trotușul Gh. Gh.-Dej
Foresta Gugești 
Locomotiva Adjud 
Textila Buhuși

ETAPA A

Constructorul Vaslui 
Relonui Săvinești
Bradul Roznov 
Locomotiva Adjud 
Foresta Gugești 
Oituz Tg. Ocna 
Rulmentul Birlad 
Energia Gh. Gh.-Dej

ETAPA A

U.R.A. Tecuci
Constr. Gh. Gh.-Dej 
Husana Huși
Textila Buhuși
Cimentul Bicaz
Bradul Roznov 
Letea Bacău 
Constructorul Vaslui

/ ETAPA A

Foresta Gugești 
Min. Comănești 
Relonui Săvinești 
Constr. Gh. Gh.-Dej 
Rulmentul Bîrlad 
Trotușul Gh. Gh.-Dej 
Oituz Tg. Ocna 
Letea Bacău

ETAPA A

Cementul Bicaz
Bradul Roznov
Trotușul Gh. Gh.-Dej 
Oituz Tg. Ocna
Energia Gh. Gh.-Dej 
Husana Huși
Locomotiva Adjud 
U.R.A. Tecuci

ETAPA A

— Minerul Conaăneștt
— Locomotiva Adjud
— Textila Buhuși
— Foresta Gugești
— Totușul Gh. Gh.-Dej

X-A, 21 OCTOMBRIE

— Constr. Gh. Gh.-Dej
— Oituz Tg. Ocna
— Cioienlui Bicaz
— țuîmentul Biriad
— Bradul Roznov
— Betonul sftvineșii
— Energia Gh. Gh.-Dej
— Constructorul Vaslui

X-A, 28 OCTOMBRIE

— Letea Bacău
— Husana HuȘ>— Constr. Gh. Gh.-Dej
— Cimentul Bicaz
— Textila Bufcuși
— U.R.A. Tecuci
— Totușul Gh. Gh.-Dej 
—- Minerul Comănești

XI-A, 4 NOIEMBRIE

— Minerul Comănești
— Foresta Gugești
— Energia Gh. Gh.-Dej
— Totușul Gh. Gh.-Dej
— Oituz Tg. Ocna
— Rulmentul Birlad
— Loeomoliva Adjud
— Relonui Săvinești

XII- A, 11 NOIEMBRIE

— Constructorul Vaslui
— Textila Buhuși
— Cimentul Bicaz
— Energia Gh. Gh.-Dej
— Locomotiva Adjud
— U.R.A. Tecuci
— Bradul Roznov
— Husana Huși

XIII- A, 18 NOIEMBRIE

— Constr. Gh. Gh.-Dej
— Foresta Gugești
•— Letea Bacău 

Constructorul Vaslui
— Rulmentul Bîrlad
— Minerul Comănești
— Relonui Săvinești
— Textila Buhuși

XIVeA, 25 NOIEMBRIE

U.R.A. Tecuci
Constructorul Vaslui 
Textila Buhuși 
Cimentul Bicaz 
Foresta Gugești 
Locomotiva Adjud 
Min. Comănești 
Constr. Gh. Gh.-Dej

— Rulmentul Bîrlad
— Energia Gh. Gh.-Dej
— Husana Huși
— Bradul Roznov
— Totușul Gh. Gh.-Dej
— Oituz Tg. Ocna
— Letea Bacău
— Relonui Săvinești

ETAPA A XV-A, 2 DECEMBRIE

Relonui Săvinești
Oituz Tg. Ocna
Letea Baeău
Energia Gh. Gh.-Dej
Bradul Roznov
Husana Huși 
Rulmentul Birlad
Trotușul Gh. Gh.-Dej

— Textila Buliusi
— Constr. Gh. Gh.-Dej
— Cimentul Bicaz
— U.R.A. Tecuci
— Minerul Comănești 
—• Constructorul Vaslui
— Foresta Gugești
— Locomotiva Adjud

DOUA INTERESANTE TURNEE
(Urmare din pag 1)

ale fotbalului românesc în „Cupa 
U.E.F.A.". Un turneu cu trei forma
ții clasate pe locul III în campio
nat și cu una care a terminat pe

■- 
câți. Programul turneului „F.C. Ar
geș XX" a fost astfel alcătuit :

VINERI 3 AUGUST —
STADIONUL „23 AUGUST“

ora 18.30 : O.F.K. Beograd — Uni
versitatea Craiova

ora 20.15 : Vasas Budapesta — F.C. 
Argeș

DUMINICĂ 5 AUGUST —
STADIONUL „1 MAP‘ PITEȘTI

ora 15 : Meci între echipele învinse 
în prima zi

ora 17 : Finala turneului între for
mațiile învingătoare în pri
ma zi.

îptre cele două zile ale turneului, > 
F,C. Argeș a programat — sîmbătă 
— pe stadionul din Pitești o verita
bilă trecere în revistă a eșaloanelor 
sale în compania unor invitați de 
marcă. Astfel, la ora 13.30 va avea 
loc întîlnirea dintre juniorii lui F.C. 
Argeș și cei ai lui Steaua Bucu
rești ; la ora 15 e programat meciul 
dintre echipele de tineret F.C. Ar
geș și Dinamo București. Iar ca în
cheiere, o partidă a amintirilor, 
între foștii jucători ai lui F.C. Ar
geș și foștii internaționali ai clubu
rilor bucureștene Steaua și Dinamo.

în afara acestor competiții, înglo- 
bînd formații de valoare din țară 
și de peste hotare, echipe de ju
niori, de tineret și de foste glorii 
ale fotbalului piteștean și bucureș- 
tean. F.C. Argeș mai organizează, 
cu prilejul aniversării șale, o ședin
ță festivă, duminică 5 august, la 
ora 10, în sala Casei de cultură a 
sindicatelor din Pitești, ședință Ia 
care au fost invitați foști și actuali 
sportivi, activiști sportivi, suporte
rii de frunte ai clubului, antre
nori, arbitri etc. Cu același prilej 
festiv a fost realizat un film în cu
lori „F.C. Argeș XX“, care prezin
tă, retrospectiv, viața clubului pre
cum și numeroase aspecte din acti
vitatea sâ actuală. A fost editat și 
un pliant în culori, dedicat acelu
iași eveniment. Cum se, vede, pri
mul club specializat al fotbalului 
nostru ține să marcheze prin nume
roase inițiative împlinirea a două 
decenii de viață.

LOTO-PRONOSPORT
în luna august a.e. se acordă la 

toate tragerile obișnuite Loto, 
autoturisme DACIA 1300 și 
TRABANT 601 in următoarele 
condiții ;'

Participanții cîștigători ai unor 
premii de peste 70.000 lei pot opta 
pentru un autoturism DACIA 1300 
și eventuala diferență în numeral, 
iar participanții cîștigători ai unor 
premii de 32.800 lei și pește a- 
ceastă sumă — dar sub valoarea de 
70.000 lei — pot opta pentru un 
autoturism TRABANT 601 (32.800
lei) și eventuala diferență în nu
merar.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

25 IULIE 1973

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.246.459 lei din care 
403.334 lei report

EXTRAGEREA I : 14 11 6 34 
5 35

EXTRAGEREA a II-a : 26 43 19 
17 3.

Plata cîștigurilor la acest con
curs .to începe în Capitală înce-

pînd de la 2 august pină la 25 sep
tembrie 1973 ; în țară de la 6 au
gust pjnă la 25 august 1973, in
clusiv.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
LOTO DIN 20 IULIE 1973

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1,45
variante a 100.000 Iei ; a 2-a : 4.55 
a 13.172 lei ; a 3-a : 9,10 a 6.586 
lei ; a 4-a : 22,25 a 2.694 lei ; a 
5-a : 65,70 a 912 lei ; a 6-a : 174.85 
a 343 lei.

REPORT CATEGORIA I : 51.279 
lei.

EXTRAGEREA a H-a : Cat. A : 
2 variante 25°/o a 42.553 lei ; B : 
4,80 a 10.638 lei ; C : 9,05 a 5.642 
lei ; D : 11,70 a 4.365 lei ; E : 70,95 
a 720 lei ; F : 134,30 a 380 lei ; 
X : 1520,45 a 100 lei.

Cîștigul de 100.000 lei a revenit 
lui BARTHA MICLOȘ din Brașov 
care cîștigă un autoturism DACIA 
1300 plus diferența în numerar.

Rubrică redactată
fle LOTOtPRONOSPQBT

TRADIȚIONALA COMpETOTE 
INTERBUCUREȘTEANÂ

Și anul acesta C.M.B.E.F.S. ne o- 
feră posibilitatea unei frumoase a- 
vanpremiere fotbalistice prin orga
nizarea celei de a șaptea edilii a 
„Cupei Mupicipiulpj , J),ucu vești". 
Vor .pajrticjpa. U’ei dintre formațiile 
Capitalei de prima divizie, Steaua, 
Sportul studențesc și Rapid, alături 
de cîștigătoare.a ultimei ediții a 
competiției, Steagul roșu Brașov. 
Programul a fost astfel alcătuit :

SÎMBĂTA 4 AUGUST —
STADIONUL „23 AUGUST“ 

ora 18 : Sportul studențesc —
Steagul roșu 

ora 19.45 : Rapid — Steaua
DUMINICĂ 5 AUGUST — 

STADIONUL „23 AUGUST" 
ora 18 : Meciul dintre echipele

învinse în ajun 
ora 19.45 : Finala „Cupei Municipiu

lui București",
De notat că echipele pot utiliza 

întregul lot de jucători, deci inclu
siv pe fotbaliștii aflați în curs de 
transferare. Regulamentul prevede 
ca, în caz de egalitate după 90 de 
minute, să se execute serii de cita 
cinci penaltyuri (alternative) și, da
că egalitatea persistă, cite un pe
nalty de fiecare echipă pînă la de
semnarea unei învingătoare.

LOTUL DE ARBITRI 

Al DIVIZIEI A
Biroul federal a aprobat pro

punerile Colegiului central de ar
bitri privind componența lotului 
divizionar A în sezonul eompeti- 
țional 1973—1974: iată acest lot : 
Aurel Bentu, Mircea Biră, Con
stantin Dinulescu. Revork Ghemi- 
gean, Ghetrghe Limona, Constan
tin Nieulescu, Victor Pădureanu. 
Constantin PetCea, Nicolae Pelri- 
ceanu, Alexandru Pîrvu, Gheorghe 
Popovici, Chiriar Manușaride și 
Romeo Slincan (București): Ion
Chilibar (Pitești); Constantin Ghi- 
ță și Traian Moareăș (Brașov) ; 
Tudorel -Leva (Brăila): Ion Cîm- 
peanu și Vasile Topan (Cluj); 
Gheorghe Mapole (Constanța); Va
sile Grigorescu (Craiova); Grigore 
Bîrsan (Galați); Mircea Rotaru 
(Iași) : IJic Drăghici (Ilfov) : Ca ol 
Stjlagy (B. Mare): Sever Drăguliei 
(Tr. Severin); Ioan Rus și Zoltan 
Szerszey (Tg. Mureș); Nicolae 
Cursaru și Emil Maiculescu (Plo
iești): Otto Andcrco (Salu Mare); 
Gabriel Blau (Timișoara); Nicolae 
Rainea (Bîrlad) și Emil Păunescu 
(Vaslui).

Șl OLIMPIA SATU MARE
A LUAT STARTUL...

Echipa Olimpia Satu Mare, re
velația seriei a doua a campiona
tului trecut al Diviziei B, și-y re
luat pregătirile în ziua de ]5 iu
lie, sub conducerea antrenorului 
Gheorghe Staicîi, După cîteva an
trenamente efectuate acasă, Olim
pia s-a deplasat, pentru perioada 
21—29 iulie. Ia Livada, localitate 
situată la 30 de km de Satu Mure. 
Lista meciurilor amicale este com
pletată cu adversari ca Viftlo-ia 
Cărei, Universitatea Cluj, Oașul 
Negrești, F. C. Bihor, Olimpia ()- 
radea. între 3—9 august, Olimpia 
Satu Mare va efectua un turneu 
peste hotare. Din vechiul lot nu 
mai fac parte Munteanu și Pa- 
tachi, care au plecat, cu carantină, 
la A.S.A. Tg. Mureș și, respectiv, 
Sportul studențesc. în schimb an
trenorul Gh. Stalcu ne-a informaf 
că echipa a fost completată ci 
trei juniori promovați din propr.a 
pepjflieră, -



’„Cupa Mării Negre“

la baschet feminin

LA EDIȚIA A Xll-a,
LA VOLGOGRAD ROMÂMA - P010MI 55-50,

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL''

NUME NOI IN ATLETISMUL
PARTICIPARE

VALOROASĂ Șl INEDITĂ Un nou succes al poloiștilor români II BASCHET JIINIIIAIIE

Alberto Juantorena, Raul Fernandez,
național la aruncarea suliței, unul 
dintre cele mai vechi, deoarece 
fusese stabilit la J.O. din Mexic 
de regretatul Aurelio (1968).

Silvio Leonard

a 
de 
va 
de

Ca și cele precedente, ediția 
. Xll-a a competiției feminine 
baschet „Cupa Mării Negre“ se 
bucura de o participare deosebit 
valoroasă, pe de o parte, și inedi
tă, pe de alta. Concret, la startul 
tradiționalului turneu, care se va 
desfășura luni, marți și miercuri în 
Sala sporturilor din Constanța, se 
vor afla echipele Cehoslovaciei, 
Poloniei, României — fruntașe în 
baschetul european, precum și 'cea 
a Canadei, prezentă pentru prima 
dată în România.

în vederea „Cupei Mării Negre**, 
antrenorii Sigismund Ferencz și 
loan Nicolau pregătesc, în aceste 
zile, următorul lot : Suzana Szaba- 
dos, Ileana Gugiu, Ecaterina Savu, 
Clara Szabo, Angelica Tita, Gabrie
la Bosco, Eugenia Salcu, Dorina 
Suliman, Anca Demetrescu, Tatiana 
Radulescu, Rodica Goian, Viorica 
Balai. Rodica Capotă, Ildiko Villan- 
yi, Diana Mihalic și Ștefania Giu- 
rea. 12 dintre acestea vor fi selec
ționate pentru echipa care va evolua 
săptămîna viitoare.

în sfîrșit, iată și programul tur
neului : LUNI, DE LA ORA 18 : 
Polonia — Cehoslovacia, România 
— Canada ; MARȚI, DE LA ORA 
18 : Cehoslovacia — Canada, Româ
nia — Polonia ; MIERCURI, DE LA 
ORA 18 : Polonia — Canada, 
mânia — Cehoslovacia.

Ro-

ECHIPA TARII NOASTRE A ÎNTRECUT DIN NOU SELECȚIONATA R.S.F.S. RUSE
CU 5—3 • HUBER A APĂRAT DOUA LOVITURI DE LÂ 4 m • ZAMFIRESCU 

CEL MAI BUN OM AL FORMAȚIEI

SOFIA, 25 (Agerpres). în cadrul 
turneului internațional de baschet 
rezervat reprezentativelor de ju
nioare, selecționata României a în
vins pe cea a Poloniei cu scorul 
de 55—-50 (29—19). într-un alt
me.:. Iugoslavia—Bulgaria B 61—52 
(30—26).

a dat 
atleți 

Enrique 
Duenas. 
Montes. 

Procesul

VOLGOGRAD, 25 (prin telefon). 
— Echipa națională de polo a Ro
mâniei a continuat să evolueze cu 
succes în localitate. Sportivii noștri 
au intîlnit din nou puternica selec
ționată a R-S.F.S. Ruse, pe care 
au învins-o și de această dată cu 
scorul de 5—3 (1—1, 2—1, 1—1,
1—0). Meciul (ca și cel precedent) a 
fost extrem de echilibrat.

Superiori din punct de vedere 
tehnic și tactic, sportivii români au 
condus de fiecare dată, înscriind de 
trei ori din acțiune, în timp ce 
gazdele au reușit să egaleze mereu 
din situații de „om în plus“. For
mația română a reușit totuși să se 
desprindă în ultima repriză, pentru 
că s-a apărat cu foarte mare aten
ție, blocînd toate încercările ad
verse de a obține o a patra egali
tate pe tabela de marcaj, 
rii noștri au practicat un 
sever (dar corect) în defensivă și 
de cîte ori au avut prilejul au 
contraatacat decisiv. De notat că 
și Huber, în formă bună, a apărat 
două lovituri de la 4 metri. In 
atac, românii au înotat mult, de- 
pășindu-și partenerii de întrecere

prin acțiuni colective și variate, 
în afara lui Huber s-au mai re
marcat Zamfirescu. care se dove
dește jucătorul coordonator de 
bază al naționalei noastre. Cornel 
Rusu, Adrian Nastasiu și II ie Sla
vei.

Cele 
tre au 
(unul,
Nastasiu (din sup. 
Popescu și Slavei, 
condusă de N. Kuznețov «Moscova).

Poloiștii români urmează să sus
țină joi un ultim mec; cu prima 
reprezentativă a Bulgariei.

AL BASCHETBALISTILOR
J

Jucâto- 
marcaj

5 puncte ale formației noas-
fost realizate de Zamfirescu 2 
din superioritate numerică), 

numerică). D
Partida a fost

BERNA. 25 (Agerpres). — Uniu
nea Europeană de fotbal a anun
țat că anul acesta nu se va mai 
disputa finala „Cupei intercontinen
tale- care opunea pină acum pe 
echipele cîștigâtoare ale Cupei cam
pionilor din Europa și America de

A

REPREZENTANȚII NOȘTRI ÎNCEP AZI
SERIA EXAMENELOR DE LA KAUKAJARVI

(Urmare din pag. 1)

CHINEZI
Continuindu-și turneul in Spania, 

selecționata masculină de baschet 
a R P Chineze a intîlnit, la 
celona. formația Manresa. pe 
a învins-o cu scorul de 
(41—29). La meci au asistat 
de spectatori

Bar- 
care 

82—65
3 000

S-jc După refuzul echipei Ajax Am- 
sterdam de a întilni pe Indepen- 
diente Buenos Aires. i 
echipei Juventus Torino, 
C.C.E. din acest an, a
Uniunea Europeană că nu 
susține
Buenos 
lendar. 
jată in 
liei. iar
•:ne primele meciuri din campio
natul național.

conducerea 
, finalista 

informat 
poate 

intîlnirile cu Independiente 
Aires din motive de ca- 
Echipa italiană este anga- 
meciurile pentru cupa Ita- 
in luna septembrie va sus-

zim (R.D.G.), Eva Kaminska (Polo
nia) și Irena Pepingege (R.F.G.), la 
K 4 — 1000 m : U.R.S.S., România, 
Spania, R.D.G., Ungaria. Norvegia, 
Cehoslovacia, la K 2 — 500 m fete : 
România, Polonia, R.F.G., U.R.S.S., 
R.D.G. și Olanda. Cu excepția echi
pajului Ungariei, toate formațiile 
care, în mod normal, trebuie sâ o- 
cupe primele șase locuri în finală.

Această tragere la sorți a pus noi 
probleme antrenorilor care au acum 
de ales între forțarea calificării di
recte și eventuala 
obține acest lucru 
Prima soluție poate evita, desigur, 
o solicitare în plus, dar poate avea 
și riscuri așa încît, probabil, tot des
fășurarea propriu-zisă a curselor va 
hotărî tactica fiecărui echipaj. Tot 
miercuri, la Keskus Toți, in pia n 
principală a orașului s-a desfășurat 
festivitatea de deschidere, eveni
ment urmărit cu mare interes de 
numeroși locuitori ai orașului Tam
pere.

Așadar, odată cunoscute toate 
momentele preliminare, dintre care 
am amintit doar citeva, începe 
greaua cursă a titlurilor și medalii
lor. La ora convorbirilor, organiza
torii ne-au comunicat cifra oficială 
a concurenților : 321 de caiaciști și 
canoiști din 23 de țări ale lumii • 
Austria, Belgia. Bulgaria, Canada. 
Danemarca, Spania, Finlanda, Fran
ța. R.F. Germania, Anglia, R.D. 
Germană, Olanda, Ungaria, Italia, 
Mexic, Norvegia, Polonia. Româ
nia, Elveția, Suedia, Cehoslovacia, 
U.R.S.S., Iugoslavia. Față de în
scrierile inițiale înregistrîndu-se 
doar o singură absență, Irlanda.

(Urmare din pag 1)

In ultimul deceniu, Cuba 
lumii sportului o serie de 
de clasă internațională: 
Figuerola, Pedro Perez 
Migu^lina Cobian, Pablo 
Marcia Garbev și alții, 
de ridicare a unor elemente noi, 
care să se impună prin perfor
mante de valoare, continuă să 
desfășoare și chiar intr-un 
susținut. Din masivul lot al noilor 
generații s-au și impus în ultima 
vreme, semifondistul Alberto Juan
torena. aruncătorul de suliță Râul 
Fernandez, și sprinterul Silvio Le
onard.

Desigur, aceste tinere talente ale 
atletismului cuban mai au de par
curs o cale bună pînă la marile 
performanțe dar, se poate spune, 
de pe acum, că ele au calitățile 
necesare pentru a se impune în
tr-o zi, poate nu prea depărtată, 
pe plan internațional.

Alberto Juantorena are o statu
ră de peste 1,80 m. S-a născut 
acum 21 de ani în provincia Ori- 
ente, iar acum este student în ști
ințe economice la Universitatea 
din Havana. Participă atît la curse 
de viteză cît și la cele de semi- 
fond, rezultatele lui fiind încă de
stul de modeste : 45,8 pe 400 m. 
Antrenorul său, polonezul Sigmunt 
Zabiezokskiy, 
posedă mai 
tru distanțe 
gistrat timpi 
metri (2:26,6) 
Totuși, punctul de vedere al an
trenorului ș-a. dovedit întemeiat 
căci în concursul „Memorialul Bar
rientos**, Juantorena a cîștigat 
proba de 400 m în 45,8 jntrecîndu-1 
pe Victor Patinez (Venezuela) — 
46.6. „N-aș fi crezut că o să-I în
trec pe Patinez, un alergător de 
20,7 pe 200 m“, a spus el după 
concurs.

Tot din provincia Oriente pro
vine și profesorul de educație fi
zică Raul Fernandez, care a reu
șit să amelioreze, recent, recordul

depășit previziunile aruM#n3 
m, 80,23 m și 81,36 m. 
„Memorialul Barrientos", Fer-

încercare de a 
în recalificări.

ÎNTOARCEREA LUI DEMIDI
Canotorul argentinian Demidî, cîștigă- 

tor la probele individuale ale campiona
telor europene și mondiale, care au pre
cedat Jocurile Olimpice de la Miinchen, 
a fost atît de deprimat de faptul că la 
Olimpiadă nu. a cîștigat decît medalia 
de argint. încît a socotit faptul ca o in- 
frîngere și a anunțat că se retrage din 
activitatea competition al ă. Știrea a pro
dus mirare, deoarece Demidî se afla 
în plină vigoare și era socotit unul din
tre cei mai puternici canotori individuali 
din lume.

Iată însă că -numele lui Demidi se află 
din nou în rubricile de specialitate. îm
preună cu soția și cu antrenorul său, 
el s-a stabilit în Elveția, unde a început 
antrenamentele în vederea concursului 
de la Lausanne, după care și-a anunțat 
intenția de a participa la campionatele 
europene de la Moscova.

REGATA PIROGILOR
-,,Dia de las piraugas" — „Ziua piro- 

gilor“ — este una dintre cele mai inte
resante sărbători sportive din Peninsula 
Iberică. Printre alte multe lucruri im
portate din Lumea-nouă de către con
chistadorii spanioli — s-a aflat și ușoa
ra pirogă a indienilor americani, care 
s-a încetățenit pe rîurile repezi ale mun
toasei provincii Asturia. în ultima du
minică a lunii iulie, pe rîul Celhe, se 
adună de pretutindeni ambarcații de 
tot soiul, gata să înfrunte torentul ape
lor de munte. Locuitorii din comunele 
învecinate cu cursul lui Celhe se adună 
cu cele mai variate tipuri de bărci, ve
ritabile pirogi indiene, schifuri, caiacuri, 
baidarce eschimose. Lor li se alătură 
turiști amatori de vîsle veniți din Da
nemarca, Suedia, Austria, Franța, Elve-

Apărare supraaglomerată 
(Din: „Sportowiee — Varșovia)

*

se 
ritm

consideră că Alberto 
degrabă calități : pen- 
scurte deși a înre- 
promițători pe 1000 
și pe 500 m (1:10,8).

Ia volei leminin

maestru 
remizat 
maestru 
Remiza

TENISMENI CANDIDAȚI LA 
„PREMIUL FAIR-PLAY"

La pr 
diale pr 
de serii] 
rile (după-s 
probe olimp 
500 fete, K : 
K 4. Cum S] 
prima zi pasion 
Wichman, dar 
echipaje româr 
calificărilor și 
cit mai mult 
loc pe pc diuiii 
Tampere.

Sperăm că 
schimbător în ajunul campion

ția și alte țări europene, 
fășoară cu mare alai, in 
cii și pocnetelor petardei 
țiile de up mai vechi i 
frunte și mai apoi cind 
concursul propriu zis, 
concurat pe o canoe 
pirogă polinezianâ de 
plata îți este asigurată. 
din frunze de portocal 
panglici pompoase in 
lore.

Regata de Ia Celhe este 
cele mai vechi probe europene de cano
taj, deși prin fantezista sa organizare nu 
contează printre probele sportive, 
mai mult o mărturie a unor tir 
vechi, cînd civilizațiile își schimba1 
tre ele bunurile de tot feluL

>r. Amljarca-
înt trecutte in
se des fi

Jerent diacă ai
plâ sau pe c

răs-
cunună mare

Infflnirilr internaționale („Cupa Da
vis"), marile turnee de tenis sint in tim
pul verii în plină desfășurare. Iată de 
ce și unele exemple de sportivitate 
abundă în aceste întreceri. Ne vom opri 
asupra unor manifestări de deplină spor
tivitate arătate de unii jucători, la marile 
întreceri.

La Wimbledon, se întreceau De gazon 
englezul Taylor (31 ani) și tînărul sue
dez Borg (17 ani). în finalul partidei. 
Taylor avea meci-bal. Serviciul, punctat 
de arbitri, a fost contestat de Borg 
(care a văzut aut), fapt cu care „stin
gă ci ul“ englez a fost de acord, iar de-' 
cizia a fost schimbată. Astfel, scorul la 
puncte în acel ghem a devenit egal, dar 
pînă la urmă, Taylor a cîștigat partida.

Un alt exemplu, care ni se pare și 
mai edificator. Jucătorii australieni Dent 
și Alexander au sosit cu întîrziere la 
Hamburg și din acest motiv nu au fost 
trecuți pe tabloul probei de dublu. Or
ganizatorii au fost de acord cu partici
parea lor, în cazul cînd un cuplu ac
cepta să susțină un meci preliminar cu 
australienii. Dublul care s-a oferit era 
acela al jucătorilor maghiari Baranyi 
— Machan și astfel jucătorii australieni 
au intrat în competiție.

Cele două exemple candidează acum 
la premiul sportivității („Fair-plav"), 
care se atribuie anual de către UNESCO.

,,BIP-BALL"-UL
Se știe că baseballul este un sport 

național în S.U.A. Milioane de specta
tori (plus telespectatori) urmăresc eta
pele de campionat ale acestui sport de
venit atît de popular în rîndul ameri
canilor. In tribune, vacarmul produs de 
suporterii care-și încurajează echipa 
este de nedescris. Și, totuși, sînt unele 
meciuri care trebuie să se desfășoare 
într-o liniște deplină : acelea dintre 
echipele alcătuite din jucători orbi. Min
gea, de mărimea unui balon de fotbal, 
este prevăzută cu un aparat electronic, 
care prin diferite sunete ' semnalizează 
apropierea sa de jucători. Firește, dacă 
pe stadion nu ar fi o liniște perfectă, 
semnalul ,,bip-ball“-ului nu ar fi auzit,

Baseballul pentru jucătorii orbi care 
folosesc mingea „Bip“ (numită așa după

nimic buna 
belor care încep 
ă vedem, iarăși, 

ele de pălării dc 
p’.:a Mexic 1974. pe 
nai viitoarei ediții a 
>ărțit tuturor concu- 
i:n primele ore ale 
’ampere. Dar înainte. 
m, bineînțeles, să a- 
e ai transmite citito- 
ificarea tuturor echi- 

după întrecerile 
onatelor.

următor ele vor reuși egalarea, cu 
atît nai mult cu cit începutul aces
tui set indica din nou echipa noas
tră în avantaj. Dar, de la 3—1 ur- 
—,eaca o perioadă de inexplicabilă 
involuție în jocul fetelor noastre, 
perioadă care coincide cu introduce
rea neinspirată în teren a Marianei 
Antonescu în locul Constanței Bălă- 
'nu. ceea ce dereglează mecanismul 
echipei. Se cedează punct după punct 

”~4. 11—7 pentru reprezentativa 
Poloniei. Apoi, o .scurtă perioadă de 
inviorare a sextetului român care 
ajunge doar la un punct diferență 
de adversare (10—11\ însă o greșea
lă. în acest moment, a Marianei Io- 
r.escu. care ratează un atac clar, 
mărește diferența. Româncele nu se 
mai regăsesc și. spre dezamăgirea 
generală, pe tabela de marcaj apare 
1—I la ■ seturi. ’ ..Du.șiii" rece trezește 
la realitate echipa noastră care se 
impune categoric în cel de al trei
lea set (15—2). singurul de altfel care 
oglindește fidel diferența de valoare 
dintre cele două reprezentative. Ul
timul set consfințește victoria finala 
a formației României. într-o partidă 
in care nu a făc>’t încă dovada va
lențelor de care dispune.

Arbitrii Dusan Prielojnîi (Cehoslo-

vacia) și Costin Mușat (România) au 
condus bine următoarele formații ; 
ROMANIA : Mariana lonescu» EU
GENIA REBAC, GABRIELA POPA, 
Venera Hoffman (Paula Cazangiu), 
Victoria Caranda, CONSTANȚA BA- 
LAȘOIU (Maria Antonescu) : POLO
NIA : Halina Maihsak (Malgorzata 
Psenioslo), ANNA PFRYT, Danuta 
Gontarska (Anna Kouda), MARTA 
SENZE. Danuta Piela, JADWIGA 
ASZKIF.LOWCZ.

A urmat partida dintre formațiile 
( ehoslovaciei șj Ungariei, Ne aștep
tam la un meci strîns. dar voleiba
listele cehoslovace s-au dovedit net 
superioare atît in jocul la fileu, cît 
si în apărare, depășind categoric gar
nitura maghiară, în mai puțin de o 
oră de joc. cu 3—0 (15—7. 15—4, 
15—7). Victoria jucătoarelor cehoslo
vace lasă să se întrevadă că acestea, 
âlâtori de‘componentele formației CJ|- 
06tlLieî; jmr fi principalele adVersâi-e 
ale -sportivelor noastre în lupta pen- 

Partida a
Alji 

Krent-

tru cucerirea trofeului, 
fost bine condusă de cuplul 
Taraku (Iugoslavia) — Anton 
zer (Austria).

în ultima partidă a zilei echipa 
Japoniei a primit replica formației 
de tineret a țării noastre. Victoria 
a revenit cu 3—0 (7, 8, 8) echipei 
Japoniei.

REMIZE IN „INTERZONAL"...
RIO DE JANEIRO, 25 (Agerpres). 

— In cea de-a doua rundă a tur
neului interzonal de șah de la Pe- 
tropolis (Brazilia), marele 
român Florin Gheorghiu a 
in 19 mutări cu marele 
cehoslovac Vlastimil Hort.

s-au terminat, de asemenea, parti
dele : Keres (U.R.S.S.) — Reshev- 
sky (S.U.A.) ; Gheller (U.R.S.S.) — 
Tan (Singapore) ; Mecking (Brazi
lia) — Panno (Argentina) ; Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) — Savon (U.R.S.S.) 
în singura partidă decisă a run
dei, iugoslavul Liubo.jevici l-a în
vins, Ia mutarea a 40-a, pe Kagan 
(Israel). Fostul campion mondial 
Vasili Smîslov (U.R.S.S.) a între
rupt eu avantaj pozițional partida 
cu Lajos Port.isch (Ungaria). Avan
taj la întrerupere deține și Bron- 
ștein (U.R.S.S.) la Byasas (Canada).

A ÎNCEPUT FINALA
CM. DE ȘAH (juniori)

■ M %w j h
Sdntori: pe schiuri elvețieni fac salturi la „scară redusă", in timpul 
cerii, p- *;:ru a pregăti pe cele mari — in jur de 100 m — de la tram- 

Foto: KEYSTONEbulinele de gheață.

le emise) se practică pe o scară 
largă : nu mai puțin de 130 de formații, 
de orbi sînt angrenat-e în diferite cam
pionate !

FLACĂRA OLIMPICĂ TREBUIE 
APRINSĂ LA... TYR !

Președintele Comitetului Olimpic din 
Liban. Gabriel Gemayel. a încredințat 
recent presei o declarație oficială a Co- 
mitetuiu: pe care îl conduce.' mențio- 
nînd printre altele câ „flacăra olimpică 
n-ar trebui aprinsă în Grecia, ci. în ora
șul Tyr, localitate libaneză de pe malul 
mării".

înarmat cu documente furnizate de 
specialiști in istoria antică, invocind de 
partea sa descoperiri de ultimă oră ale 
arheologilor. Gemayel a susținut în fața 
ziariștilor că primele întreceri polispor
tive din istorie au fost organizate la Tyr 
de către fenicieni.

După toate probabilitățile, președintele 
forului olimpic libanez iși va 
teza la viitorul Congres C.I.O., din aceas
tă toamnă, ocazie cu care
— va 
dială 
torței

susține 

speră el 
determina mișcarea olimpică mon- 
să schimbe locul de aprindere a 
cu cinci cercuri.

15 PRENUME...
suporter din Liverpool al echipeiUn _ .

cu același nume, a dat fiului său nou 
născut nu mai puțin de 15... ------ 
Mama băiatului i-a dat trei, iar 
tatăl alte 12 I Care sînt aceste prenume? 
Cele ale tuturor jucătorilor dini echipa 
campioană F.C. Liverpool, plus antre
norul. Ofițerul stării civile căruia i s-au 
prezentat cele 15 prenume a zîmbit în 
momentul cînd a completat actul de 
naștere, spunînd : „Pentru că este vorba 
de echipa mea favorită, fac cu plăcere 
această .muncă in plus“... Intre paran
teze fie spus. în rubrica rezervată pre
numelor nu au încăput toate denumirile, 
funcționarul fiind nevoit să anexeze 
certificatului o- foaie suplimentară...

prenume ! 
trei,

SHANE GOULD VREA SĂ 
ODIHNEASCĂ

SE

LONDRA, 
Thornabyon 
ceput turneul final al campionatu
lui mondial de șah pentru 
Iată rezultatele primei 
Cooper (Anglia) — Stean 
0—1 : Bloch (R.S.A.) — ] 
(Iran) 0—1 ; Marianovîci i 
via) — Biriescu (România) 
Miles (Anglia) — Christiansen 
(S.U.A.) remiză : Dicks (Olanda) — 
Freile (Ecuador) — .1—0. S-a între
rupt partida Leow (Singapore) — 
Beliavski (U.R.SS.).

25 (Agerpres). — La 
Tees (Anglia) a în-

i juniori, 
runde : 

(Anglia) 
Roudsari 
dugosla- 

1—0:

Agențiile de presă au consemnat. în 
ultima vreme, cîteva declarații surprin
zătoare venite din Australia, de la Syd
ney, ale căror autoare este celebra cam
pioană de înot Shane Gould.

..în ciuda tuturor rugăminților, nu voi 
lua startul la campionatele lumii de la 
Belgrad . (n.n. — programate în august). 
Mă gindesc să fac o pauză mai lungă, 
renimțînd Ia concursurile oficiale poate 
pînă în 1975“. •

Observatorii de la fața locului au legat 
declarațiile înotătoarei de 16 ani de in
tențiile acesteia de a se odihni și de a 
se dedica studiilor. în schimb, nu puține 
au fost glasurile care au comentat cu 
ironie retragerea lui Gould, făcînd apro
prieri între cuvintele de mai sus și for
ma mai..-slabă din - ultima vreme • a îno
tătoarei care 
de 
pe

reamintim — a încetat 
curînd să mai fie recordmana lumii 
clasica distanță de 100 m liber...

GRIJA PENTRU PĂSĂRI...
Turul ciclist al Franței s-a încheiat, 

dar unele episoade continuă să fie co
mentate. Unul dintre acestea se referă 
la interzicerea folosirii unei șosele, dis
poziție luata în ultimul moment de or- 

. ganlzatori. Deși traseul prevedea traver
sarea unei păduri, cicliștii au aflat în 
ultimă instanță că șoseaua nu este acce
sibilă. Astfel, în etapa de la Rotterdam 
la St. Nicolas (Belgia), caravana a fost 
nevoită să parcurgă un drum de ocolire, 
de cîțiva kilometri. Curioși, cicliștii s-au 
întrebat la terminarea etapei de ce s-a 
făcut această modificare și au primit 
răspunsul : în pădurea care trebuia tra
versată se află o rezervație de păsări 
cîntătoare. Vacarmul produs de caravana 
cicîistă ar fi speriat micile înaripate șh 
probabil, ele și-ar fi părăsit cuiburile...

In vîrstă de numai 17 ani, SILVIO 
LEONARD este considerat marea 

speranță a sprintului cubanez
Intr-un antrenament controlat 
lotului de atletism, a realizat 
aruncare de 81,36 m, rezultat
1,26 m superior recordului tării. 
Specialiștii prevăzuseră ca acest 
atlet de 19 ani să arunce, în a- 
ceastă etapă, între 76 și 79 m. El

al
o 

cu

Ie-a 
80,40

în ..
nandez a reușit să ciștige medalia 
de aur cu o aruncare de 77,70 m, 
fiind urmat de G. Kovacs (Unga
ria) cu 77,58 m și J. Halva (Ceho
slovacia) cu 71,94 m. Trebuie să 
spunem că Fernandez nu se ocu
pă de prea mult timp de atletism. 
El a fost mai întîi înotător dar 
d:n 1971 și-a îndreptat preferința 
spre aruncarea suliței. 'A fost, se 
pare, o bună inspirație.™

Silvio Leonard este un remarca
bil sprinter care urmează actual
mente cursurile de electronică ale 
unei școli tehnice din Havana. S-a 
născut acum 17 ani la Itas Villas 
și s-a impus în Jocurile naționale 
școlare din 1969. în întrecerile dirt 
cadrul ..Memorialului Barrientos1’ 
el a reușit să întreacă nume cele
bre ca Pablo Montes, Hermeg Ra
mirez, J. T. Matamoros. Tînărul 
alergător a realizat 10,4 pe 100 m, 
apoi 21 exact pe 200 m și a făcut 
parte din ștafeta de 4x100 care a 
cîstigat medalia de aur cu timpul 
de 40.9.

Aceștia, împreună cu alte eîte- 
va elemente tinere ca Richard 
Spencer, Marima Rodriguez sau 
Gustavo Pla, sînt vizați de specia
liștii cubanezi pentru a completa 
reprezentativa tării la cel de al 
IV-lea Campionat de atletism al 
țărilor din America Centrală, care 
se va desfășura, la sfîrșitul acestei 
luni, la Maracaibo. în Venezuela:

JAIME CAMINADA
(Prensa Patina)

VICTORIE CATEGORICA
A ATLEȚILOR SOVIETICI ÎN

MECIUL CU SELECȚIONATA S.U.A.
MOSCOVA, 25 (Agerpres). — 

Tradiționalul meci atletic dintre 
selecționatele S.U.A. și U.R.S.S., 
desfășurat anul acesta la Minsk, s-a 
încheiat cu victoria formațiilor so
vietice, care au realizat cea mai 
mare diferență de scor înregistrată 
în cele 11 întîlniri disputate pînă 
acum (Ia masculin, 121—112 ; iar 
la feminin 95—51).

Peste 70 000 de spectatori au ur
mărit în cele două zile de concurs 
dispute de înalt nivel tehnic, care 
au evidențiat valoarea atleților ce
lor două țări. în concursul feminin, 
printre protagoniste s-a numărat și 
foarte tînăra atletă americană Mary 
Decker (în vîrstă de 14 ani). în 
cursa de 800 m plat, Decker a în
trecut-o pe Niele Sabaite, medaliată 
cu argint la J.O. de la Miinchen.

Iată cîștigătoril din ziua a doua :

masculin: 400 mg — 
(U.R.S.S.) 49,3 ; 200 m 
(S.U.A.), 20,7 ; 5 000 m 
(U.R.S.S.) 13:42,2 • disc 
(S.U.A.) 60,64 m ; 1 500 
(S.U.A.) 3:41,7; suliță

Gavrilenko 
— Williams 
— Sviridov 
— Wollmer 
m — Wottle 
— Feldman 

(S.U.A.) 88,12 m ; 3 000 m obst. — 
Saveliev (U.R.S.S.) 8:34,6 ; înălțime
— Brown (S.U.A.) 2,20 m ; lungime
— Podlujnîi (U.R.S.S.) 8,06 m ; 
4x400 m — 1. S.U.A. 3:08,0 ; 2. 
U.R.S S. 3:08,1 ; declaton — Bliniaev 
(U.R.S.S.) 7988 p : feminin : 200 m
— Besfamilnaia (U.R.S.S.) 23,5 ; 100 
mg — Johnson (S.U.A.) 13,3 ; 800 
m — Decker (S.U.A.) 2:02,9 ; lun
gime — Watson (S.U.A.) 6,58 m ; 
greutate — Cijova (U.R.S.S.) 19.74 
m; 4x400 m — 1. U.R.S.S. 3:32,8; 
2. S.U.A. 3:37,8 ; pentatlon — Tka- 
cenko (U.R.S.S.) 4711 p.

„CUPA DAVIS"

FINALĂ ROMÂNIA-U.R.S.S.

Franța eliminată la Moscova, cu 3-2
Adversara echipei României în 

finala zonei europene (grupa A) a 
„Cupei Davis“ — programată la 
București în zilele de 3,4 și 5 au
gust — va fi reprezentativa 
U.R.S.S.. Ieri, la Moscova, tenisme- 
nii sovietici au terminat învingă
tori, la scorul final de 3—2, întîl- 
nirea semifinală cu echipa Franței.

Sfîrșitul meciului a fost dramatic. 
Sovieticii au pierdut dublul, 
ieri la prînz, după o dirză 
tentă în setul trei : Barthes, 
fret — Metreveli, Lihaciov 
7—5, 11—9. Francezii luau 
conducerea cu 2—1. A urmat, după

reluat 
rezis- 
Jauf-
6—4, 
deci

o scurtă pauză, partida 
dintre primele rachete, 
veli și Fr. Jauffret. Din 
strînsă, rezolvată pe 
cinci seturi în favoarea 
lui sovietic. Metrevelî
6—1, 6—3, 4—6, 4—6, 6—4. Decizia 
în meci a fost adusă de ultima 
partidă de simplu. Evoluînd exce
lent, dincolo de așteptări, tînărul 
Timureaz Kakulia a reușit să mar
cheze punctul victorios al echipei 
sovietice, învingînd categoric pe 
francezul P. Proisy. Scor: 6—3,
6—3, 6—4 !

de simplu 
A. Metre- 
nou luptă 

distanța a 
campionu- 
cîștigă eu

TURNEE DE TENIS
BRATISLAVA, tn prima zi a 

turneului internațional de tenis de 
la Bratislava, jucătorul român To
ma Ovici l-a învins cu scorul de 
6—1. 6—2 pe cubanezul Camarotti, 
Gulyas (Ungaria) a dispus cu 6—3, 
3—6. 6—4 de cehoslovacul Czupek, 
'■ar Novici (Polonia) a ciștigat cu 
6—1. 6—1 în fața lui Kuhovski 
(Cehoslovacia). In turneul feminin 
jucătoarea româncă Valeria Balaj 
a câștigat cu 6—4. 6—2 partida cu 
cehoslovaca Meteikova. In proba de 
dublu femei cehoslovacele Koczisko-

va, Kozarova au întrecut cu 6—it
4—6, 6—3, perechea Slezika (Polo
nia) — Balaj (România).

ISTANBUL. Principalele rezulta
te înregistrate în primul tur : Simp
son (Noua Zeelandă) — Eroglu 
(Turcia) 6—1. 6—0 ; Ball (Austra
lia) — Gencsoy (Turcia) 6—1 6—0 ; 
J. Gisbert (Spania) — Var (Turcia) 
6—0, 6—1; Jovanovici (Iugoslavia) 
— Toledo (Turcia) 6—0. 6—0 ; Maud 
(R.S.A.) — Onegen (Turcia) 6—0, 
6—0.

TELEX•TELEX•TELEX
Celebrul atlet kenian Ben Jipcho a ciș
tigat în prima zi a concursului interna
țional de la Oslo două probe. în decurs 
de două ore Ben Jipcho a terminat în
vingător în cursele de 1 500 m și 5 000 
m plat, realizînd timpurile de 3:37.3 și 
respectiv 13:34.6. Alte rezultate : 800 m 
— John Walker (Noua Zeelandă) 1:46,3: 
200 m — Audun Garshol (Norvegia) 21.1: 
400 m — Julius Sang (Kenia) 46.3 : 3 000 
m obst. — Duran Moravcik (Cehoslova
cia) 8:25,6.

Cu prilejul campionatelor de atletism 
ale R.F. Germania. Ralf Reichenbach a 
stabilit un nou record vest-german la 
aruncarea greutății cu rezultatul de 20,51 
m. Iată ciștigătorii altor probe : 100 m
— Hirscht 10.3: 400 m — Honz 45.6; 800 
m — Welleman 1:50.5: 110 mg — Berkes 
13,9: 5 000 m — Norpoth 13:48.2: ciocan
— Riehm 73,98 m: disc — Hennig 63.06 
m; înălțime — Doster 2.14 m. La fe
minin : 100 m — Schittenhelm 11,4: 400 
m — Wilden 52,7: 800 m — Falck 2:05.8: 
înălțime — Meyfarth 1.83 m; disc — 
Westermann 59,60 m; 1 500 m — Tittel 
4:27,4.

Intr-un meci amical de fotbal, disputat 
ia Mielec. echipa maghiară Dunaivarosz 
a terminat la egalitate : 1—1 (1—1) cu 
formația poloneză Stal Mielec. Au mar
cat Domarski. pentru gazde, și 
vâri, pentru oaspeți.

Sobon-

de fot- 
Slovan

In cadrul turneului internațional 
bal, care are loc la Bratislava. 
Bratislava a terminat la egalitate ; i—1 
cu MTK Budapesta. Sparta Praga a dis-
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pus cu 2—0 de formația olandeză MW 
Mestrieht, iar Inter Bratislava a Învins 
cu 4—1 (2—0) formația bulgară Beroe 
Stara Zagora.

După 4 runde. în turneul internațional 
de șah de la Lublin, in clasament con
duc Kapengut (URSS) și Sznapik (Polo
nia) cu cite 3 puncte fiecare, urmați de 
Saidy (SUA) 2''2 puncte. Rezultate din 
runda a 4-a : Kapengut — Plahetka 1—0: 
Saidy — Sznapik 1—0: Pytel — Bernard 
1—0; Henning— Dobinski 1—0.

Fostul campion mondial, ciclistul belgian 
Patrick Sercu, a anunțat că, în cursul 
lunii septembrie, va face două tentative 
pentru a corecta recordurile mondiale 
în probele de 1 000 m, 
de pe loc. Tentativele 
velodromul ^,Vigorelli“

lansat și cu start 
vor avea loc pe 
din Milano.

de polo pe apăTurneul internațional ___  . „
(echipe de juniori), desfășurat la Ypres 
(Belgia), a fost ciștigat de selecționata 
Belgiei. In meciul decisiv echipa belgia
nă a învins cu scorul de 7—6 (4—1. 2—2, 
0—1, 1—2) echipa Austriei. Selecționatele 
Danemarcei și Scoției au terminat la 
egalitate : 5—5.

După o absență de peste doi ani de Pe 
ringurile internaționale, boxerul argen
tinian de categorie grea Oscar Bona- 
vena și-a făcut o reintrare victorioasă, 
întrecînd prin K.O. în repriza a 2-a, pc 
americanul Leroy Caldwell, intr-un meci 
disputat la Las Vegas.

WASHINGTON. în primul tur. 
Stan Smith l-a eliminat cu 6—1, 7—6 
pe spaniolul A. Munoz, iar Ray 
Moore a cîștigat cu 6—4, 6—3 în 
fața lui Ion Tiriac. Alte rezultate : 
Riessen — Ulrich 6—3, 
chey — Cornejo 6—2, 
Dillen — Gildenmeister 
Okker — Kreiss 6—3,
— Stilwell 5—7, 6—1.
— Orantes 6—1, 7—5
— El Shafei 6—1, 7—5 
Stone 6—4, 3—6, 6—2.

6—2; Ri-
6—1 ; Van 
6—1, 6—3 ; 
6—1 ; Ashe 
6—3 ; Vilas 
; McManus 
; Alvarez—

PRIMUL JOC
AL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
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Aseară, la o oră 
disputat la Nancy, 
tului reprezentativ 
turneul pe care îl 
Franța, cu echipa locală cu 
lași nume. întrucit rezultatul 
ne-a parvenit 
ediției îl vom comunica, și vom 
reveni cu amănunte, în ziarul nos
tru de mîine.

180, Tiparul ,.I. P. „Informația", București 40,368

foarte tîrzie, s-a 
primul joc al lo
de fotbal din 
întreprinde în 

ace- 
nu 

pînă la închiderea 
comunica, și


