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SOIMIIATIA SIMBRII ACORDULUI GENIRAl 
Dl COIADORARI IVIRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 

Șl REPUBLICA AFRICA CIV! RAIA

ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
PE PRIMUL PLAN

IN PROGRAMUL 
TABERELOR VACANTEI

Este ora marii recreații a vacanței I Tineretul studios se bucură 
din plin de zilele odihnei binemeritate, petrecindu-le in tabe
rele organizate la munte ți la mare, in locurile cele mai fru
moase și mai pitorești ale patriei.

In programul acestor tradiționale reuniuni ale populației școlare ș> ur>.- 
versitore a țârii exercițiile fizice figurează la loc de cinste. Iar acum, in lu
mina sarcinilor trasate mișcării sportive de Hotărîrea Plenorei partidului. -- 
tr-un volum mult mai mare ca altădată. Tineretul optează cu insufietre per 
tru un repaus activ, capabil intr-adevăr, să refacă forțele, să le inmuHeasco. 
creind premisele optime pentru abordarea cu deplin succes a nou ui en ce 
invățâmint.

Intr-o atmosferă de caldă priete
nie de stimă reciprocă, ce carac
terizează relațiile dintre cele două 
țări și popoare, joi, 26 iulie, a avut 
loc solemnitatea semnării Acordu
lui general de colaborare între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Africa Centrală. Documentul 
jalonează, într-o amplă perspectivă, 
conlucrarea multilaterală dintre 
cele două popoare și, prin princi
piile stipulate, depășește, ca sem
nificație, cadrul relațiilor bilatera
le, el exprimînd în acest sens ho
tărârea ambelor țări de a acționa 
în direcția promovării unor noi ra
porturi între state.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Jean Bedel Bokassa, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Catherine 
Bokassa au fost întâmpinați cu deo
sebită cordialitate de cei prezenți 
la solemnitate.

Acordul general de colaborare a 
fost semnat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și de general de armată

Jean Bedel Bokassa, președintele 
pe viață al Republicii Africa Cen
trală.

Cei doi președinți s-au felicitat 
reciproc cu satisfacție, s-au îmbră
țișat.

La ceremonia semnării au parti
cipat tovarășii Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie -Verdeț, 
Vasile Vîlcu, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Vasile Patilineț, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, 
Gheorghe Popescu, ambasadorul 
României la Bangui.

Au luat, de asemenea, parte Louis 
Alazoula, ministru delegat la pre
ședinție, însărcinat cu misiuni spe
ciale, Alberto Sato, ambasadorul 
Republicii Africa Centrală la Bucu
rești, alte oficialități centrafricane.

în încheierea solemnității, au 
luat cuvîntul președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jean Bedel Bokassa.

Alocuțiunile celor doi șefi de stat

au fost urmărite cu deosebit interes 
și satisfacție de cei prezenți.

în aplauzele asistenței, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel 
Bokassa au închinat o cupă de șam
panie pentru prietenia tot mai 
strînsă dintre cele două țări și po
poare, consfințită joi în docu
mentul semnat la cel mai înalt 
nivel — act fundamental al rela
țiilor româno-centrafricane.

★
Răspunzînd invitației tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, generalul de 
armată Jean Bedel Bokassa, pre
ședintele Republicii Africa Centrală, 
a participat, joi, la un dineu dat 
în onoarea să.

Toasturile rostite de conducătorii 
României și Republicii Africa Cen
trală au pus din nou în evidență 
preocuparea constantă a celor doi 
șefi de stat de a adînci și extinde 
legăturile de solidaritate româno- 
centrafricane, în interesul reciproc, 
al cauzei păcii, cooperării și înțe
legerii internaționale.

SlMBĂTĂ Șl DUMINICĂ PE STADIONUL REPUBLICII

NUCȘOARA ARGEȘ:

BUȘTENI: „ȘOIMII" DE LA. . . . . . ȘOIMUL !

ȘTAFETA CAMPIONILOR
De fapt, tabăra de la Nucșoara 

si-a închis porțile. A plecat nu
mai o serie, acesteia îi vor urma 
altele. A plecat o serie care, 
întreceri tinerești, 
multă însuflețire, 
campionii.

sz

BALCANIADA ATLEȚILOR JUNIORI CONTINUA
La Bușteni, vila „Șoimul" și-a 

consacrat calitatea de comandament 
al taberelor școlare. în iarnă, aici 
au făcut popas elevi bucureșteni de 
la școlile sportive ; acum — pentru 
două săptămîni — gustă din frumu
sețile naturii, alți tineri studioși, 
fii ai Hunedoarei. Tineri și — ca să 
fim în concordanță cu realitatea — 
multe tinere.

Un prim fapt care merită a fi 
notat: grupul masiv al elevilor hu- 
nedoreni este condus de un profe
sor de matematică, Dumitru Lațcu. 
Să nu vi-1 imaginați ca pe un om 
sobru, interiorizat, preocupat nu
mai de definiții și formule. Dimpo
trivă, profesorul Lațcu este o fire 
extrem de sociabilă, gata oricînd să 
lege un dialog, pe orice temă, un 
om care dovedește o cultură temei
nică. înțelegem și apreciem alegerea 
făcută de inspectoratul școlar al ju
dețului Hunedoara. înțelegem, de a- 
semenea, cit de mult s-a schimbat 
optica profesorilor de alte materii 
decît educația fizică, in sprijinul 
educației fizice, a împletirii acesteia, 
cit mai firesc, cu suratele ei, fizica 
și româna, chimia și matematica...

Un alt fapt demn de subliniat: 
în programul taberei elevilor hune- 
doreni, sportul se află situat în 
prim plan. O demonstrează campio
natele organizate pe vile („Șoimul", 
„Pietricica", „Prahova", „Ghiocelul", 
„Mesteacănul" etc.), pe grupe, de

tașamente, pe vîrste si — e v oer . 
— pe disciplinele preferate ce par- 
tidpanți. Toate, cuprinse in Spar- 
tachiada taberei. La fotbal de pu
ri ă, echipa detașamentului 1 riețne. 
deocamdată, întiietatea. La toZe-. 
fete, cea a detașamentului IX La 
șah, luptă strînsă pentru șefie intre 
Claudia Popescu ’ io
Elena Popescu (det. 7) ți Carmen 
Mus* <det. 10) ; băieții se pare câ-r. 
ror desemna campionul intre Ion 
Buturuj» (det. 2). Vasile Du mitra - 
ehe fdet 2) ți Nicolae Bobe <'deu 3). 
în fine, la tenis de masă. Constan- 
tin Galeș, Alexandru Aiță și Coa- 
stantin Ilie duc o bătălie perperuâ 
pentru titlu.

Sport înseamnă. în aceiași timp 
multiple acțiuni ce crume-;e s; de 
excursii. Nu există zi in care gru
puri de elevi și eleve cin Hune
doara să nu ia pieptiș culmile mun
ților Bucegi, să cunoască, cum foar
te sugestiv ne spunea eleva Maria 
Mihăilă de la Liceul ar. 1 dm Hu
nedoara -pipăind — nu numai pri
vind — falnicii brazi din zona Je- 
pilor, iarba asprită de vint de pe 
Caraiman**. Pentru Mariana Goiejte. 
colegă de clasă cu Maria MutăiLâ. 
Buștenii au prezentat o notă ce 
inedit si pentru faptul că stațiu
nea găzduiește casa memorîală „Ce-

T. BRADEȚEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

ea

prin 
disputate cu 
și-a desemnat 

pe cei mai buni la 
sp-.-rt. La atletism — probe de cros 
— .aureați au fost Adriana Dan 
Harghita). Viorica Stan (Vrancea), 

' G—nela Mara (Mâra), G.k. Varga 
Sa'.u Mare), D. Ivașcu (Olt) și Ion 

Cursei (Iași). La volei, fruntașe din 
rincu! fetelor, echipele municipiului 
București și ale județelor Prahova,

Ilie FEȚEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Sportai. fum era k disc, 
Ța ioc Pracric.

exista: năei un eler ki eievâ 
să nu fs psrâcps: U o forai 
acUvitaâe sporcrâ. fie ei ace 

sfi» de ~-asă_ hazufaeL sah- ak-et 
sau --Ct în toete caixiri>. s- 
tul i-a aproțxaS pe tsesi. :~a fi 
să se c—oescă mai bene, să se ] 
7—ască.

-Ne pc-e ori: <e nea « z 
tabără n treest wipv de
ți a kmzx izaxpad să «e despărț 
ne spunea u cu moli regret s: Xc 
■a Dan. cm județul Hargr_'a. ț 
Lzria Carter: ac din jcdeptl Suceava 
țî Floreia Mirceaca cm județul CXt

. As jetmt zHe irnatoase. 
la .Vacșoarc. de cs-e *e ros» s 
« ru-ÎTi p*ăcere“, a 1 
mere Ion Co-sei. cin

„Pe-.:-u tot ce a» . 
nos. pentru t ne sm 
mulțumim din inimă 
taberei ți -tovarășilor 
făcut remarca Matei 
județul Teleorman.

Reporterii noștri pe teren, in mijlocul preocupărilor pentru aplicarea

prevederilor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973

LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN REȘIȚA,
FAPTE CARE

REȘIȚA, 26 (prin telefon). — în 
Reșița, acest vechi centru muncito
resc, care a depășit venerabila virstă 
de 200 de ani, activitatea sportivă are 
tradiții la fel de bogate ca și istoria 
pivotului său industrial, furnalul. Nu 
este lipsit de interes amănuntul ei 
prima atestare a unei „manifestațium- 
sportive (gimnastică) depășește 100 de 
ani. Iar 1971 — anul aniversării focu
lui nestins de două secole în furna
lele reșițene — a coincis cu aniver
sarea semicentenarului primei orga
nizații sportive muncitorești de pe 
aceste meleaguri.

Iată de ce am considerat necesar 
ca primul popas în județul Caraș- 
Severin să-l facem chiar in -Ceta
tea de foc“ a siderurgiștilor de pe 
malul Birzavei, acolo unde tradiția 
la care ne-am referit" trebuie să con
stituie un puternic suport în aplica
rea cu spirit de inițiativă a preve
derilor Rotăririi Plenarei C. C. ai 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973, cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului.

DOUĂ ARGUMENTE
La Combinatul siderurgic Reșița, 

peste 30 la sută dintre miile de sa- 
lariați sînt tineri. Acesta ar fi prin 
el însuși un argument ca activitatea 
sportivă să aibă un caracter perma
nent șl să se adreseze unor largi ca
tegorii de salariați. Dar să nu ui
tăm tradiția care înseamnă, implicit, 
că o bună parte dintre muncitori:

ÎMBOGĂȚESC ACTIVITATEA
SPORTIVĂ DE MASA

In construcție, un complex xportr* oecect aiiar oe tatonați 
Gimnastica in producție nu trebuie să c*bâ caracter de com

un bun prieten ai uderurț se or • Se re- 
inteme

panie • Drumeția 
înnoadă tradiția campionatelor

virs 
cut 
simî

ți

■* f s 
aces:

recent au zezăă~e iz ea:
bfroolci •certai cvta^ poliTc 
multiplele sspe:'^ pe care le 
impulsiocarea activității sperrive 
Imnina recentelor sarrir: de par 
privind creșterea capacității d 
că, fortificarea orgaiistEVlt: : 
trecerea recreativă a orelor â

Ku este un secret pentru ni 
și cei cu care am sta: de v 
C.S.R. nu au ascuns acest t 
câ gimnastica in producție a fost ; 
de curind dear un deziderat. A 
se fac eforturi peutm ea îaa 
schimburilor 1 a R zece situ: 
fie afectate exercipuluî fizic. Ai 
tipărite de către CJ£-FS. tăi: 
țiate aupă specificul diverselor

. Ersest Mas
l ț»-Lt-că c

rine:

Pou! SLAVESCU
Tra.cn IOANITE5CU

me- (Oxriauare is peg. a 2-a)

CONCURSURI ALE SEZONULUI
„Republicii". Pen- 
bătrînul stadion

ȘIRUL MARILOR
J
Premieră pe 

tru prima oară,
din Dealu Spirii găzduiește între
cerile atleților juniori din Balcani, 
aflate la cea de a IV-a ediție. O 
competiție interesantă, care ne va 
prilejui, în afara unor dispute ce 
se anunță extrem de echilibrate, 
posibilități de evaluare a poten
țialului „noului val" din Bulgaria, 
Grecia. Iugoslavia, Turcia și Ro

și 
în 
de

AZI, LA ORA 18,01, ÎN PIAȚA SCINTEII

START IN COMPETIȚIA
INTERNAȚIONALA AUTOMOBILISTICA

RALIUL DUNĂRII"

ia astăzi startul intr-una din compe- 
amploare :

mânia, cu aproximativ o lună îna
intea campionatelor europene de 
la Duisburg.

Programul, destul de încărcat, va 
oferi iubitorilor atletismului din 
Capitală două reuniuni pline, cu 
două prologuri (în fiecare diminea
ță, de la ora 9, sînt programate 
probe în cadrul pentatlonului 
decatlonului), care vor constitui 
mod cert un spectacol demn 
urmărit.

Reprezentanții țării noastre și-au 
continuat pregătirile în ultima vre
me, în tabăra de la Predeal. Ma
joritatea a renunțat la participa
rea în cadrul campionatelor națio
nale de seniori (desfășurate sîm- 
băta și duminica trecută), deși unii 
dintre ei dețineau șanse evidente, 
pentru a nu-și întrerupe antrena
mentele și a se prezenta în con
diții optime. După cum am fost 
informați, echipele noastre vor ali
nia, fără nici o excepție, pe cei 
mai valoroși juniori din țară, care 
concurează cu șanse sporite de a 
cuceri cel mai mare număr de tit
luri balcanice. Reprezentanții noș
tri vor reveni în Capitală în cursul 
dună-amiezii de astăzi.

Ultimele noutăți asupra echipe-

lor oaspete : sportivii turci ș’i cei 
iugoslavi se află de aseară în 
București, ei urmînd să efectueze 
astăzi primele antrenamente pe 
„Republicii". Azi sînt așteptați să 
sosească atleții juniori din Grecia 
și Bulgaria.

Marii favoriți ai selecționatei iu
goslave sînt sprinterul Tomo Cro
șeta (recent a alergat 10,5 pe 
100 m. la campionatele de juniori) 
și Ljliana Susnjar, cronometrată 
în aceeași competiție cu 2:08,4 pe 
800 m. De la ultimul concurs de 
verificare a atleților bulgari pen
tru Balcaniada de la București am 
primit, de asemenea, cîteva cifre 
interesante t Tatiana Kamareva 
1,74 m la înălțime, Neli Ghcor- 
gliieva 6,15 m la lungime, Petar 
Petrov 21,3 la 200 m și Liliana 
Panaiotova 23,6 la 200 m.

Cîteva amănunte din regulamen
tul competiției. Fiecare țară are 
dreptul de a înscrie cite doi spor
tivi de probă. în cazul că una 
din selecționate prezintă un singur 
atlet într-o probă, ea poate alinia 
și trei sportivi în altă întrecere. 
Ia Balcaniada de juniori nu se 
alcătuiesc clasamente pe echipe, ci 
numai individuale, pe probe, (a.v.)

z: după- 
l».vl. se
uj D

R

asatu: 
t a-

ieziți 4 sau 5
Rafaele Pinto 
bii pe masin 
nari înscris ir 
un automobil

£>cL..Gr‘3 NI uz 
mental campi 
mat ia âistar.; 
Pinto și Barbe

ire' ue
Hali ui

Raliul Dunării
Foto; St. CIOTLOS

cu hotărîrea de a-și spori 
de puncte acumulată pină 

pentru că Următoarele 3—i

ILEANA 
SILAII

-4:11,98-
NOU RECORD

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

ECHIPAJELE ROMÂNIEI 
S-AU CALIFICAT

ÎN SEMIFINALE SAU FINALE 
LA TOATE PROBELE OLIMPICE

TAMPERE, 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Așteptate cu un interes pe deplin 
justificat, seriile probelor olimpice 
au inaugurat joi, pe o vreme splen
didă, programul celei de a Xl-a edi
ții a C.M. de calac-canoe. Debutul 
sportivilor noștri a fost semnat de 
caiacistul Cuprian Macarcncu aliniat

la startul primei serii la K 1
1 000 m. El a făcut . o cursă tactică 
bună și a trecut linia de sosire în 
poziția a doua, după belgianul Jan 
Pierre Burny și înaintea Iui Alexan
der Slatnow (R.D.G.) obținînd astfel 
calificarea pentru semifinalele de 
sîmbătă dimineața. Rezhiltate : 1,
Jan Pierre Burny (Belgia) 3:51,53, 2.

Echipajul de canoe du b” 
blu, Gheorghe Danielov 
și Gheorghe Simionov. ’
Cuprian Macarcncu (România) 3:51..'’), 
3. Alexander Slatnow (R.D.G.) 
3:52,87.

în aceeași cursă a calificărilor, de 
data aceasta direct pentru finală, 
s-au prezentat apoi la startul probei

Dunării' 
zestrea 
acum, 
etape (Turul Franței. Raliul Spaniei. 
Circuitul Belgiei etc.) sînt deosebit 
de dificile și un oarecare avantaj 
ciștigat în întrecerea care începe 
astăzi îi va prinde bine în viitor. 
Este însă sigur câ Sandro va primi 

replică dublă din partea lui ..Lele" 
Pinto. Replică dublă pentru câ i a) 
Pinto aleargă pentru Plat, iar Mimări 
pentru Lancia : b> -Lele' este cam- 
n.Lzul european al anului 1872 și 
are un prestigiu de apărat

Din punct de vedere tehnic, pilonii 
amintiți disnun de -arme* egale, cu 

pentru Munart Lan- 
rtă ISO C.P. pentru o 
kg. în timp ce 

dispune de 170 C.P.
ncru o greuzaie mai mare cu a- 
3£oe 180 kg
Vom av*a
es-* raxtu

ărim în 
tori din 
intre a- 
insă ca

. destul de strinsă este de
■ re concureniii din țările 

Bulgaria. Polonia și Ro-

LA 1500 m!
STOCKHOLM, 26 (A- 

gerpres). — în cadrul 
concursului internațio
nal de atletism de la 
Stockholm, atleta ro
mâncă Ileana Silai a 
terminat învingătoare 
în proba de 1500 m 
plat cu timpul de 4:11,98 
(nou record național), 
fiind urmată în ordine 
de înger Knutsson 
(Suedia) — 4:12,10 și 
Sue Haden (Noua Ze- 
elandă) — 4:15,86. Cu
noscutul atlet suedez 
Ricky Bruch a dominat 
proba de aruncare a 
discului, realizînd 64.48 
m. Belgianul Emile 
Punemans a ciștigat 
proba de două mile în 
8:16,32 (nou record al 
Belgiei). Pe locul doi 
s-a clasat Ben Jipcho 
(Kenya) — 8:16,39. ur
mat de Rod Dixon 
(Noua Zeelandă) — 
8:17,32).

Dumitru ȘOMLZ

(Continuare fn pag. a 2-a) ..TROFEUC TOMÎS“ LA VOLEI FEMININ

ECHIPA ROMÂNIEI Li A DOUA
VICTORIE: 3-0 CU UNGARIA

de < I >000 m Ivan Patzaichin 
și l una, Wichman care, pe primele 
două culoare, au constituit desigur 
un mare punct de atracție deși due
lul lor direct se află abia la începu'. 
Cei doi canoișfi au făcut o frumoasa

sl convingătoare demonstrație de va 
loare și măiestrie, detașîndu-se au-

Dan GARLESTEANU

(Corttmuare în pag. a 4-a)

CONSTANTA. 26 (prin telefon). în 
prezența unui numeros public spec
tator, joi au continuat partidele din 
cea de a 11-a ediție a „Trofeului To
mis", rezervat echipelor feminine, 
care se dispută în Sala sporturilor 
din localitate.

înainte de a ne referi la intilnî- 
rile din ziua a doua, trebuie să re
venim asupra meciului dintre for
mația de tineret a țării noastre și 
cea a Japoniei, care a fost, fără în
doială, cel mai frumos din cele trei 
disputate în prima zi. Tinerele noas
tre jucătoare, medaliate cu argint la 
Balcaniada de junioare, au opus o 
dîrză rezistență echipei japoneze, ac- 
ționînd cu multă dezinvoltură, con
struind combinații spectaculoase și 
eficace, apărîndu-se cu multă sigu
ranță în linia a doua. Evident, ele 
au trebuit însă să cedeze în fața u- 
r.or jucătoare mai experimentate. în
tre care au excelat Kyoko Kawashi- 
nia și Juri Yokoyama. Scorul ar fi 
putut fi mult mai strlns dacă tinere
le noastre, jucătoare s-ar fi concen
trat mai mult spre finalurile de set, 
de fapt momentele în care adversa
rele și-au impus cu adevărat supe
rioritatea. Merită a fi reliefate efor

turile, deseori încununate de succes, 
ale Emiliei Cernega, Lilianei Pasca 
și Măriei Popența. Au arbitrat foar
te bine Joseph (Anglia) ți Kosmicki 
(Polonia).

Programul de joî a debutat cu 
'meciul dintre formațiile României si 
Ingariei. Voleibalistele maghiare, în
vinse categoric cu o zi înainte d& 
cehoslovace, nu au reușit nici de a- 
ceastâ dată să opună o rezistență 
deosebită sextetului nostru, cedind 
în numai o oră cu 3—0 (15—3, 15—2, 
15—9). Partida a început in nota de 
superioritate a echipei României, 
care manifestă mai multă siguranță 
în apărare și o forță mai mare in 
atac, unde Mariana Ionescu, Venera 
Hoffman, Constanța Bfilășoiu saa 
Gabriela Popa, bine dirijate de Eu
genia Rebac, realizează punct dus 
punct. Superioritatea evidentă a . - 
chipei noastre, a permis antre-...-:. - 
introducerea a 4 noi jucător re. pi— 
trind din sextetul de ba-, c a- oe 
Bălășoiu și Popa. Ac?c~ i t-.pticâ

Emanuel IĂ'G
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SĂRITORII ROMANI AU SUSȚINUT, LA LENINGRAD, DUMINICĂ, LA VĂLENII DE MUNTE,

UN EXAMEN DIFICIL ȘI EDIFICATOR
• Cupa Europei, o etapă importantă în pregătirea pentru cam
pionatul mondial • Se face simțit insuficientul rodaj în întreceri 
internaționale • Unora dintre săritori le sînt necesare salturi mai 
dificile • Intrările, un capitol încă nepus la punct

Participînd la Cupa Europei, 
alături de alte 17 echipe (fiecare 
alcătuită din cite doi băieți și două 
fete), reprezentativa 
apă a României s-a 
6. iar cel mai bun 
dual a fost realizat 
clasat pe locul 9 la 
platformă, locul 12). Ceilalți Spor
tivi români au ocupat următoarele 
locuri : Melania Decuseară locul 11 
Ia trambulină și locul 14 la platfor
mă. Ecaterina Dumitriu locul 13 la 
platformă. Sorana Frelipceanu locul 
16 la trambulină, Alexandru Bagiu 
local 17 la platformă, Gerhard Fa- 
bich locul 24 la trambulină. între
cerile, desfășurate în bazinul aco
perit S.K. din Leningrad, în fața a 
peste 3 000 de spectatori, s-au bucu
rat de condiții organizatorice foarte 
bune.

în legătură cu evoluția săritorilor 
români la ediția 1973 a Cupei Eu
ropei, care constituie o etapă im
portantă în pregătirea generală 
efectuată în vederea campionatelor 
mondiale de la Belgrad, i-am solici
tat părerea antrenorului Panteii- 
mon Decuseară, întrebîndu-1, în pri
mul rînd, ce 
deosebit, prin 
concurs :

— Țelurile i 
fostul 

au fosi 
fruntași 
european, de cea mai mare 

actualului lor 
pe pian

de sărituri în 
clasat pe locul 
rezultat indivi
de Ion Ganea, 
trambulină (la

s-a urmărit, în mod 
participarea la acest

principale, ne-a . răs- 
multiplu campion al 
reacomodarea sărito- 

i cu competițiile de

puns 
țării, 
iilor 
nivel 
valoare, și sondarea
petențial, al posibilităților 
mondial.

— în ce măsură au fost realizate 
obiectivele propuse ?

•— Cu excepția nord-amerieanilor, 
a canadienilor și a mexicanilor, la 
Leningrad au luat parte cei mai 
valoroși săritori din lume. Deci, 
sportivii țării noastre au avut posi
bilitatea să facă un test exigent, in 
compania foarte selectă a unor sări
tori care au avut execuții superioa
re chiar celor de la ultimele Jocuri 
Olimpice. Klaus Dibiasi și Nikolai 
Mihailin. de pildă, au fost excepțio
nali la Z1 ■> salt răsturnat și, respec
tiv. la 2i;2 înapoi de la 10 m. Dar. 
in general, fruntașii clasamentelor 
au excelat prin acuratețe la absolut 
toate salturile, obținind note de la 
8 pină la 9.30. Foarte mult m-au 
impresionat săritorii sovietici. Se 
poate afirma că rodul muncii lor.

intense și de calitate, se vede acum 
cu prisosință. La fete mi-a plăcut 
cel mai mult evoluția suedezei 
Ulrika Knappe care, la trambulină, 
a prezentat un program nu deosebit 
de greu, dar excepțional de bine 
pus la punct, iar la platformă un 
program apropiat de cel al bărba
ților.

— Vă rugăm să faceți o apreciere 
asupra comportării Reprezentanților 
României.

— Ion Ganea a produs cea mai 
bună impresie, luptind de la egal 
cu mulți finaliști olimpici (mai 
puțin reprezentanții Italiei, U.R.S.S 
și R.D. Germane care s-au detașat 
la ambele probe). Finalul „moaie" 
al salturilor sale a afectat, însă, 
poziția și siguranța intrărilor și, 
implicit, notele acordate de arbitri. 
Gerhard Fabich a greșit prima sări
tură și din această cauză, deși in 
continuare a executat bine și chiar 
foarte bine salturile (unele la nive
lul celor mai valoroși concurenți). 
a fost notat slab de arbitri, im
presionați neplăcut de debut. Ale
xandru Bagiu. prea crud și lipsit de 
experiență internațională, a ratat de 
puțin calificarea in finală. El are 
mari posibilități, dar pentru reali
zarea lor va trebui să-și îngreuieze 
săriturile și să se rodeze in com
petiții internaționale. întrevăd în 
Bagiu viitorul platformist al Româ
niei. Melania Decuseară. după o ab
sență de aproape un an din activi
tatea internațională (cauzată de 
unele accidente), nu a avut moralul 
suficient de ridicat, a evoluat sub 
posibilități și a ratat 
despre care știu că 
Sînt convins, insă, 
intrarea în circuitul 
normal va izbuti 
și să obțină din 
făcut pină nu de 
țe remarcabile în
Nici Ecaterina Dumitriu nu s-a com
portat la nivelul așteptărilor. Aces
tei talentate săritoare i se impun 
mai multă seriozitate la antrena
mente. un plus de concentrare in 
timpul execuțiilor și adoptarea unor 
salturi cu coeficienți de dificultate 
mai ridicați, printre care 3’ ■, salt 
înainte. 2A contra 
echer și eventual 2‘ 
Numai in acest fel 
califica in finala

lipeeanu ii este necesară mai multă 
experiență internațională, precum și 
îmbunătățirea mobilității articulare, 
care să-i permită intrări corecte. 
Din punct de vedere tehnic, îi esle 
indispensabilă mărirea înălțimii ge
nerale a săriturii. Ea rătnîne o spe
ranță, un mare talent, așa cum a 
fost și Ulrika Knappe care, la virsla 
Soranei, a ocupat tot locul 16 la 
săriturile de la trambulină din ca
drul Cupei Europei,

— Am apreciat, chiar și anul a- 
cesta la Campionatele internaționa
le ale României, că intrările con
stituie un element deficitar al sări
torilor noștri și, după cum ne-ați 
relatat, această părere a fost con
firmată și cu prilejul Cupei Euro
pei. Credeți că, în scurta perioadă 
rămasă pină la „mondiale", se 
poate face ceva pentru ca reprezen
tanții țării noastre să nu fie han
dicapați în fața arbitrilor, a căror 
opinie este mult influențată de 
acuratețea intrărilor ?

— Bineînțeles că da, și aceasta va 
fi una din preocupările ce Ie vom 
avea noi, antrenorii, pină la pleca
rea Ia Belgard. In acest sens, între
cerile de Ia Leningrad au fost un 
foarte bun prilej de a învăța, de a 
ne insuși tehnica fruntașilor care, 
trebuie spus, izbutesc uneori să com
penseze prin intrări excelente micile 
erori făcute in decursul săriturii. De 
aitfel, doresc să menționez că pină 
la „mondiale" vom folosi și prileju
rile oferite de marele concurs de la 
Bolzâno și campionatul balcanic dc 
Ia Zagreb pentru a îmbunătăți exe
cuția salturilor, astfel ca la Belgrad 
reprezentanții României să se pre
zinte in cea mai bună formă.

D. STANCULESCU

SE REIA CAMPIONATUL DE M0T0CR0S
TORTE SPORTURILE

etapă a campio- 
de motocros reu-

Cea de a Vil-a 
natului republican 
nește la start circa 50 de alergători 
de la Steagul roșu Brașov, Poiana 
Cîmpina. Energia Cimpina, Locomo
tiva Ploiești, Muscelul Cîmpulung 
Muscel, Automobilul Buzău, I.T.A 
Tg. Jiu, Victoria Moreni și Torpedo 
Zărnești, care se vor întrece, de a-

un traseu amenajatceasta dată, pe
in fața gării din Vălenii de Munte.

O succintă lectură a clasamente
lor generale, întocmite după etapa 
a Vl-a, ne permite cîteva comenta
rii asupra întrecerilor de duminică. 
La clasa 70 cmc, ex-brașoveanul E. 
Mulner, acum la Torpedo Zărnești, 
se pare că va avea o misiune ușoa
ră, dacă avem în vedere faptul că 
el conduce cu un avans de 18 p. în 
schimb, la celelalte clase, în special 
la juniori unde primii clasați sînt 
„înșirați" pe o distanță de cîteva 
puncte, se prevede o lupta pasio
nantă pentru cele trei trepte ale po
diumului de premiere.

Dar iată cum arată clasamentele 
generale înaintea „rundei Văleni" : 
clasa 70 eme — 1. E. Mulner 44 p ; 
2. I. Lăncranjan (St. r. Brașov) 26 
p ; 3. D. Zainea (Locomotiva Plo
iești) 16 p ; juniori — 1. E. Lucaci 
(Torpedo) 26 p. 2. Gh. Barbu (Lo
comotiva Ploiești) 25 p, 3. Gh. 
Oproiu (Poiana Cîmpina) 24 p : 250 
cmc — 1. Șt. Chițu (Poiana) 39 p, 
2. M. Banu (Poiana) 30 p. 3—4. A. 
Crisbay și P. Lucaci (ambii St. r. 
Brașov) 24 p ; 500 cmc — 1. P. Fi- 
lipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 38 p, 2. Tr. 
Moașa (St. r. Brașov) 34 p, 3. C. Go
ran (Poiana) 31 p.

Corpul de oficiali va fi condus de 
arbitrul principal N. Manesia.

unele salturi 
le stăpineștc 
că o dată cu 
competiționa! 
se mobilizezesă

nou, așa cum a 
mult, performan- 
marile concursuri.

trambulinei in 
2 salt inapoi. 
ea se va putea 

campionatului 
mondial de la Belgrad. Soranei Pre-

LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN REȘIȚA
• >

(Urmare din pag. 1)

handbal, volei și tenis de cimp. In 
curind, se va tnsămlnța cu gaze.:, 
prima parte a terenului de foibai. 
celelalte suprafețe fiind bituminiza.e. 
După cum ni s-a relatat, „Ziua me
talurgistului" din această toamnă 
prilejui primele jocuri disputate 
noile terenuri.

«nbmati

CA AERUL Șl CA ARA...

V a 
pe

. ...sint necesare aceste amenajari 
pentru ca amatorii de sport din com
binat să aibă la dispoziție în perma
nență un lacaș al lor. La această 
oră, stadionul din Valea Domanului 
— singura și, din această cauză, su
prasolicitata bază a orașului — nu 
poate satisface cerințele. Este ade
vărat că uneori orele „performanței" 
s? suprapun cu acțiunile de masa. 
După cum a relatat ing. Antonică 
Dijmărescu, șeful secției oțelărie, in 
luna iunie sute de oțelari și furna- 
llști veniți sâ-și dispute intiietaiea 
pe stadionul din Valea Domanului au 
trebuit să cedeze locul fotbaliștilor. 
Dar tot la fel de adevărat este și 
faptul că actuala bază materială pen
tru sport în municipiu se dovedește 
insuficientă. Este și unul din moti
vele invocate de către factorii res
ponsabili privind abandonarea tradi
ționalelor întreceri din cadrul cam
pionatelor inter-secții. Motiv care nu 
■poate, totuși, explica slaba preocupa
re de pînă acum în privință organi
zării campionatelor „de casă".

Răspunzind jgrcinilor reieșite d:n

planul de maluri al CA.F.FS. pen
tru aplicarea Hulâririj Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu pritire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului, in cadrul 
îr.noadă arum !
și cupelor interne intre ate 
ții și sectoare, care, nu Vi 
in urmă, angrenau zeci de 
sute de participanți' in pasionante 
concursuri de popice, fotbal, har.dbai. 
volei, șah. Se simte nevoia unui vini 
proaspăt de inițiativă și, in acest ser.,, 
entuziasmul unor animatori ca Ilie 
Brandiburu. Ion Buița (fornăie). Ion 
Alexe (laminoare) și Nic. Brinzeanu 
(C.F.U.) trebuie să-și găsească un 
corespondent faptic in acțivitaiea 
sportivă cotidiană.

Turismul — care a avut si are ne- 
numărați prieteni — figurează pe a- 
genda preocupărilor săp 
cele 20 de „duminici", orj 
acum, incepind din luna 
de participanți și-au pe’ 
tul de săptămină la 
combinatului de la Lacul 
pe înălțimile Semenicul 
aci, după cum ne-a sous 
gheloiu, organele sindicale și U.T.C. 
ar iniția și întreceri nautice, atrac - 
tivitatea unor asemenea manifestări 
ar spori.

Dar era să uităm : nu v-am spus 
cum se numește asociația sportivă a 
combinatului irilrucit ea. practic, -u 
există, fiind patronată de Clubul 
sportiv muncitoresc Reșița, ca și cea 
a altei mari unități industriale de 
aici. întreprinderea de construcții de 
mașini. Dar despre aceasta, în numă
rul viitor al ziarului.

SPORTUL,

Cu prilejul Cupei Europei. Ion Ga
nea s-a dovedit din nou cel niai 
valoros reprezentant al României

Foto: Ion M1HÂICA

CICLIȘTII ROMANI AU REALIZAT
PERFORMANTE MERITORII4

LA CAMPIONATUL BALCANIC
Echipa reprezentativa de ck;Lm 

României a participa: — intre 22 
24 august — la Campionatul Balei 
pentru probe de șosea. D 
la Istanbul. întrecerile au 
start echioeie Bals**4*! 
Greciei. Iugoslaviei. Romanici Tur 
ciei. Au fost prevăzute in progrs-t 
cele doua probe Olimpice : IM kn 
contratimp pe echipe și circuit indi 
vidual. La Înapoierea delega;:?: 
avut o seu 
torui ei. < 
TAVIAN 1

■ E.'ide: 
echipa 
km co

gențiile d< 
știri iaconi

de

arbitrai in 
AMZA.
mt. rezuîut

României

CM. -

li
amplele. ;

bei n e

ciclistul turc Eroi Kiiciikbakirici 
timpul de 3 h 23:11. urmat de bulgarul 
Gbeorgbi Ilicv si iugoslavul Pocrnja 
Milivoe. Ciclistul nostru Vasile Teo
dor a ocupat locul 10.

— Cu prilejul Conferinței Balcani
ce t-aJ stabilit lucruri importante ?

— In afara locului și a datei de 
dr-făsurare a viitorului campionat 
balcanic — Belgrad. ÎS—21 iulie 1974 
— au ș—au luat a>:e hotârîri. Abia in 
1173 s- vor pune in discuție propu
nerile privind lărgirea competiției 
prin introducerea altor probe. Aș vrea 
să subliniez faptul că federația de 
specialitate din Turcia s-a achitat ex
celent de sarcinile ce i-au revenit in 
organizarea competiției.

CU

< » ',„13 rttga u te d

Krțîa 4uonjvi.-r •
— (.•watuBpal echipe a a«M

loc can la 2M km de IstaabaL pe 
■■sriai spre Izmir. A lost lagroritor 
de cald, iar trase al a cuprias si ci
tes a arcușuri — ou prea grele — dar 
suficient de dificile peztru a diminua 
salcarea tâmpilor. Echipa —amăniei — 
alcătuită dia Vasile Teodor, lua 
Cosma. Castel Cârje *â V atenua Hoța 
— a luat plecarea la 5 minute după 
coborârea dân sapors! care ne-a adus 
la locul de start. C eaiider că cei 4 
băieți aa făcut eforturi deosebite si 
aa fost aaimzti de donata de a ob
ține rezultate sapertzare aagaiamen-
trior pe caro vi le Io averi. După caza 
vtiii — aa reoMt. t las agentul final 
a fast urasătorul : 1. Bulgaria
2toM:41: 2. ROM ANI A 2 to l»_St : X 
Iugoslavia 2 b 11:11 : t. Turcia 2 h HAI;
3. Grecia 2 te 23:3*. Atât Kcal ocupat 
cit și rezultatul realizat sânt eteri-

gânizaie pină 
martie, mii 

trecut sflrși-
debarcaderul 
] Xăk-g sau 
ui. $i decâ 
iov. N. An-

i

torii. atestâ pe care le
avem ia prdba <e cMKratîmp. In 
cursa indîvi^aalâ — <r«>ctatâ ia par
tea europeană a Itli abatelui, pe un 
circuit de 15-5 km. pe care rutierii 
l-au acoperit de 9 ari — cood iiiie 
atmosferice au fnst asemâaătoare : 
căldura toropitoare- Traseul a cuprins 
și două urcușuri. Din cei <2 4e c«m- 
mrenți au încheiat cursa naaiai K! 
Media orară finala — 41.7 km — ates
tă că s-a fugit intr-un riiai extrem 
de rapid. Pe primul lac s-a clasat

BASCHET. In cadrul turneului In
ternațional desfășurat. timp de cinci zile, 
în sala Festivalnaia din Sofia, reprezen
tativa de junioare a României a obținut 
următoarele rezultate : 55—50 cu Polo
nia, 52—58 cu Iugosla-ia. 53—1? cu Bul
garia B, 48—75 cu Bulgaria A. Clasament 
final : 1. -........................ ............... .—*
Polonia. 4. 
Antrenorul 
următoarea declarație In legătură cu 
comportarea sportivelor țării noastre : 
„Participarea la turneu s-a dovedit deo
sebit de utilă, deoarece a constituit un 
prețios prilej de învățăminte pentru for
mația română, aflată în compania unor 
valoroase selecționate din Europa. Ju
nioarele noastre au manifestat multă 
combativitate In apărare și au respectat 
disciplina tactică in atac. Ele sînt, însă, 
încă deficitare la aruncările de la se. 
mldistanță (element de bază Ia alte e. 
chlpe) și Ia cele libere. Cele mai bune 
jucătoare : Irina Szekely, Viorica Mo. 
raru, Elena Pop, Ileana Portik și Ma
riana Merca. O mențiune pentru Maria
na Andreesc.u — in progres i'.i acțiunile 
ofensive sub coș, dar insuficient de si
gură în apărare, precum și pentru Ga
briela Nuț care a debutat promițător în 
reprezentativa de junioare" 9 NICO
LAE ILIESCU a trecut cu brio exame
nele susținute în cadrul cursului de la 
Halle și a devenit, astfel, arbitru inter
national • CU PRILEJUL ACELUIAȘI 
CURS, la care a luat parte șl dr. Dan 
Chlriac, delegat din partea Colegiului 
central al arbitrilor din România, au 
fost confirmate noile interpretări a!e 
regulamentului de joc, aplicate deja in 
țara noastră Încă din toamna anului 
trecut • LA RĂDĂUȚI (BĂIEȚII) ȘI LA 
DEVA (FETELE) se pregătesc, în tabe
rele organizate de Ministerul Educației 
și Tnvățămîntului, mlnibaschetbaliștii re
marcați cu prilejul întrecerilor desfășu
rate in cursul primăverii șl, în special,

Bulgaria A, 2. Iugoslavia, 3. 
România, 5. Bulgaria B. 

Nicolae Martin ne-a tăcut

cu ocazia Festivalului național găzduit 
de orașul Suceava. Printre participanți: 
Dau Cadar (Șc. sp. 2 București), Rădu- 
cu Tatu (Șc. sp. Brăila), I'ernaudcl Ma
cri (Șc. sp. Constanța), Bogdan Ghica 
(Șc. sp. Bacău), Va^ilica Iovan (Șc. ap. 
Constanța). 
București) , 
sp. Galați).

PATINAJ

Dana Vlădescu (Șc. sp. 3. 
Mirea și Diana Țonea (țc.

................ . Azi încep, în Capitală, fa
zele preliminare ale campionatului mu
nicipal de patinaj pe rotile, la toate 
categoriile. Prima reuniune va avea loc 
pe aleile Parcului „N. Bălcescu". Urmă
toarele două etape ale „preliminariilor? 
vor fl găzduite de parcul Palatului Pio
nierilor șl de aleea din fața ștrandului 
Tineretului. în zilele de 1 și 2 ale lunii 
viitoare. Finala competiției se va des
fășură tot in părcul de la Palatul Pio
nierilor, la 8—9 august, cîștigătorii dis
putelor de aici primind diplome șl pre
mii, precum și dreptul de participare la 
actul final al campionatului republican.

ORIENTARE TURISTICA In acest, 
sttrșit de săptămină, pădurile din Îm
prejurimile Clujului vor cunoaște ani
mația specifică marilor concursuri de 
orientare. Vineri este prevăzută desfă
șurarea „Cupei Voința Cluj", la Dum
bravă, un prilej de revanșă după re
centele finale al Voințiadei. Sîmbătâ, la 
Sâlicea; au loc întrecerile masculine și 
feminine pentru „Cupa sindicatelor" din 
Cluj. Tot Isf Sălicea se va disputa, a 
doua zi, „Cupa Clujului", la startul că
reia vor fi prezenți cei mai experimen
tați orientariști din localitate ca șl din 
multe alte centre din țară. • IN OR
GANIZAREA asociație; sportive Slănic 
se va disputa, duminică, un concurs în 
împrejurimile localității Slănlc-Prahova, 
la care sportivii prahoveni speră să 
aibă, ca parteneri, orientariști din cit 
mai multe județe.

TRACTORUL BRAȘOV ARE INTENJIA SA ȘI LĂRGEASCĂ
ARIA PREOCUPĂRILOR DE LA SABIE, LA SPADĂ Șl FLORETĂ

Oradea, Cluj, lași, Constanța, Plo
iești etc. Doar Craiova mai pre
zintă un experiment asemănător, 
cu rezultate suficient de edifica
toare. Aceasta în perspectiva creă
rii unui sistem competițional, a 
unei întreceri cu participarea re
prezentanților caselor de pionieri. 
Ce mult ar însemna pentru progre
sul scrimei românești o asemenea 
inițiativă! Ea s-ar bucura, în mod 
cert, de aceeași audiență Pe care 
a avut-o, cu ani în urmă, o altă 
inițiativă, la nivelul baschetului, a - 
dresat^ în exclusivitate copiilor. 
Sigur, timpul nu «ste trecut. Iar 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, care ne-a dovedit nu o 
dată o mare receptivitate, ar pu
tea lua în studiu sugestia noastră.

Revenind la Tractorul Brașov se 
cuvine să semnalăm că antreno
rul M. Ticușan a reușit să-și cre
eze un bun nucleu de sabrieri (Șer- 
ban Vlad, Dan Popovici, Adrian 
Creițaru, Adrian Iliescu, Gabriel 
Duția, Mihai Frunză etc.), elevi și 
studenți, cu care speră să mențină 
mulți ani, de acum înainte, scrima 
brașoveană în plutonul fruntaș. 
Pleiadă de talente în formare la 
Casa pionierilor reprezintă o ga
ranție a permanentizării valorilor. 
Ceva mai mult: antrenorul speră 
să lărgească cadrul secției de scri
mă, punînd bazele și altor probe, 
floretei feminine — iii care se 
afirmă, pe plan local Zelina Naghi 

. și Bianca Borbeii, în spadă — cu 
două talente ..autentice: Emil 
cilă și Francisc Kalmar.

Școlile generale nr. 8, 
13 constituie pepinierele 
ale scrimei din. Brașov, 
li se adaugă Liceul nr. 
economic, Liceul industrial Trac
torul și Școala profesională Trac
torul. Deci, perspectiva are un 
teren asigurat!

O sală proprie — în strada Tur
nului — in incinta stadionului 
Tractorul, material sportiv sufi
cient și posibilitatea ca alături de 
ing. M. Ticușan să lucreze doi in
structori, Rudolf Klug la floretă și 
Nicolae — 
premise ale unei dezvoltări con
tinue a 
promite 
nu numai cu sabreri de frunte...

Sînt 
scrima 
de sub 
nucleu 
sociația 
rod al 
Atanasiu, 
t'ivat la nivelul diviziei B. Scrima 
brașoveană a avansat, însă, greu 
în sfera performanței, lipsită fiind 
de sprijinul unor factori cu res
ponsabilități în domeniul sportu
lui, astfel că abia din 1965 se 
poate vorbi de o relansare a aces
tei discipline olimpice, în perioa
da în care ea a fost „găzduită" 
de clubul Dinamo Brașov. Dar nu
mai pentru... doi ani. Din 1967 
scrima trece la asociația sportivă 
Scena, după alți doi ani . la Stea
gul roșu și în fine, din 1970 la 
Tractorul. După antrenorul Ata
nasiu aveau să militeze pentru 
propășirea scrimei, L. Sigheti, după 
aceea L. Rohonl, și acum, aproape 
singur, ing. M. Ticușan, fost sabrer 
in primul eșalon al scrimei româ
nești. un om al inițiativelor, și 
totodată un remarcabil pedagog. 
Prin strădania sa, în ciuda pro
vizoratului jji care s-a zbătut scri
ma brașoveană. ea a putut ajunge 
— deocamdată prin intermediul 
sabrerilor — în prima divizie a

peste 20 de ani de cînd 
și-a creat făgaș în orașul 
Tîmpa. în 1951 exista un
de mușchetari pe lingă a- 
sportivă Voința Brașov, 

inițiativei antrenorului I. 
cu echipe care au ac-

țării, ocupînd de fiecare dată po
ziții onorabile. Acum, de pildă, Ia 
jumătatea actualei ediții a diviziei 
A, Tractorul Brașov se află pe lo
cul 4 cu 8 puncte, la egalitate cu 
C.S.M. Cluj, ocupanta locului 3. 
Dar etapele care urmează — nă
dăjduiesc sportivii clubului — 
pot însemna un salt decisiv lingă 
Steaua și Politehnica Iași, cele 
două protagoniste ale competiției.

Am precizat că în ciuda provi
zoratului și, am adăuga, a înțelege
rii, adesea prea drămuită. scrima 
brașoveană s-a impus ca un fel de 
portdrapel al performanței din o- 
raș și din județ, alături de lupte, 
dînd lotului reprezentativ multe e- 
lemente de nădejde, pe Petru Ha- 
bala, Vasile Mezei, Alexandru Nil-

VIAȚA IN SECȚII

ARCAȘII DIN S. MARE AU DOMINAT
CAMPIONATELE DE JUNIORI

6

lo- 
A. 

au întrecut net pe 
din Tg. Mures). 

TEHNICE. Arcuri 
+ 30 m): JUNI-

>p. 4. Ecaterina
M.) 666

4.1 483

1. Voința

jratâ recent la Satu Mare, 
lală a campionatelor repu

ne de juniori la tir cu arcul a 
prie afirmarea sportivilor 
calme, (antrenați de inimosul* 
Weselowski) care 
favorițu sportivii

REZULTATE 
standard 2x (50
OARF. : 1. Terezia Preda (Sanitarul 
Tg. Mureș) — 733 p : 2 Gabriela 

?i (Voința Satu Mare) — 745 
Ileana Molnar (Voința S.M ) 

Cherecheș (Voința
p. 5. E. Tenkei (Voința 
p. 6. Doina Petrulescu 
Tp. M.) 209 p. Echipe : 
Satu Mare 2 140 p. 2.

A. Tg. Mureș 1.130 p. JUNI
ORI : 1. Mihai Birzn (Voința S.M.)
4! p. 2 Vasile Eros (Voința Tg. 

’■! 773 p. 3. Horia Buzașu (Voința
S ?>' 764 p. 4. Tiberiu Paizos (Voin-

S.M.) 747 p. 5. Francisc Pon- 
gratz (Voința S.M.) 735 p. 6. Antal 
Lazsio (Mureșul Tg. M.) 643 p.

PE PRIMUL PLAN IN PROGRAMUL TABERELOR VACANȚEI

STUDENȚII ÎȘI VOR DESĂVÎRȘI MĂIESTRIA BUȘTENI: „ȘOIMII4* DE LA... „ȘOIMUL1!

1, Voința Satu Marc
Voința Tg. Mureș 1886

ECHIPE : 
2 372 p, 2. 
p, 3. Mureșul Tg. Mureș 1 689 p. 
4. Parîngul Petroșani 1531 p.

ARCURI SPECIALE. JUNIOARE, 
simplu F.I.T.A. (70-60 -50 30 m) : 
1. Ileana Molnar (Voința S.M.) 770 
p. 2. E. Clierecheș 765 p, 3. G. Sen- 
drei 757 p. 4. Olga Nemeș 
(P.T.T.R. Tg. Mureș) 713 p. 5. Eva 
Engel (P.T.T.R. Tg. M.) 646 p. 6. 
Daniela Mătăsariu (Mureșul Tg. M.i 
495 p. ECHIPE : 1. Voința Satu 
Mare 2 292 p. 2. P.T.TR. Tg. Mure; 
1 793 p, 3. Mureșul Tg. Mureș 1 430 
p. JUNIORI (numai clasament in
dividual ; nu s-a acordat titlul pe 
echipe, neconcurind numărul de e- 

prevăzut în regulament) : 1. 
Buzasu (Voința S.M.)
Birzu 820

Taberele studențești, amplasate in 
cele mai pitorești stațiuni din țară, 
vor primi zilele acestea o nouă serie 
de universitari veniți la odihnă. 
Printre ei se'vor afla, ca și pină 
acum, componenții numeroaselor 
echipe studențești care activează în 
primele divizii naționale.

Pentru a afla amănunte legate de 
activitatea ce urmează să fie desfă
șurată în tabere, pe timpul vacan
ței, de sportivii studenți, precum și 
locul unde se vor găsi echipele, 
na-am adresat tovarășului CON
STANTIN NICOLAE. șeful Comisiei 
sport-turism și pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, din ca
drul U.A.S.C.R.

— Vă rugăm să ne spuneți mai 
întii către ce tabere s-a îndreptat 
atenția dv., in dorința de a oferi 
sportivilor-studenți o cit mai plăcu
tă vacanță ?

— Principalele tabere in care vor 
sosi sportivii sînt cele de la Costi- 
nești, Izvorul Mureș și Oradea. Echi
pele divizionare au fost repartizate 
in aceste stațiuni atit in seria care 
începe acum, cit și în cea preceden
tă. Spre exemplu, la Costinești s-au 
aflat handbaliștii și handbalistele 
de la Universitatea București și 
Universitatea Timișoara, precum și 
rugbyștii de la Politehnica Iași. In
cepind de vineri, locul lor va fi luat 
de rugbyștii de la Știința Petroșani, 
handbalistele și voleibalistele de la 
I.E.F.S., componenții secției de judo 
din același club, 
balistele de la 
rești.

— Ce program 
acești sportivi ?

— Fiind însoțiți, firește, de 
norii lor, componenții echipelor stu
dențești urmează un program dife
rit de cel al studenților veniți nu
mai pentru odihnă. Ei efectuează, 
dincolo de perioada de refacere, 
ușoare antrenamente și chiar jocuri 
amicale cu selecționate ale taberei 

din împrejurimile loca-

precum și baschet- 
Politehnica Bucu-

vor avea In tabere

antre-

lității. în acest fel urmărim ca pre
zența sportivilor noștri in tabere să 
fie și un mijloc de popularizare a 
sportului, atit in rindul celorlalți 
studenți. cit și al cetățenilor din 
stațiunile respective.

— Din cite știm, taberele de la 
Oradea și Izvorul Mureș au un ca
racter deosebit. în ce constă el ?

— Este adevărat. La Oradea, in 
seria 2—13 august, tabăra este des
tinată în exclusivitate sportivilor, la 
fel ca și în seria următoare (16—2* 
august). Printre cei care se vor afla 
acolo se numără rugbyștii de la Po
litehnica Timișoara, voleibaliștii de 
Ia I.E.F.S. și Institutul Pedagogic 
Pitești, handbalistele de la Univer
sitatea Cluj și baschetbalistele de la 
Universitatea Iași.

Tabăra de la Izvorul Mureș va 
cuprinde, pe lingă sportivii de la 
Politehnica și Universitatea Timi
șoara, pe studenții participanți Ia 
cursul de instruire destinat activiș
tilor din domeniul sportului, turis
mului și pregătirii pentru apărarea 
patriei.

— Am aflat că o serie de spor- 
tivi-studenți sînt trimiși pentru tra
tament în cîteva stațiuni balneo
climaterice.

— Este vorba de 30 de sportivi, 
care au suferit accidente in timpul 
campionatelor. Ei au fost reparti
zați, in funcție de tratamentul pe 
care trebuie să-l urmeze, la Eforie 
Nord, Techirghiol și Sinaia.

— Cum este organizată activita
tea sportivă din tabere pentru cei
lalți studenți ?

— Fiecare tabără dispune, pe 
lingă un număr însemnat de cadre 
didactice specializate in educație fi
zică, de tot materialul sportiv ne
cesar desfășurării unei activități 
susținute in această direcție. Cam
pionatele pe tabere, concursurile cu 
premii și întrecerile ad-hoc sînt la 
ordinea zilei, făcînd vacanța cit mai 
plăcută și mai activă.

Horia ALEXANDRESCU

Urmare din pag 1)

zar Petrescu". Mariana dorește să 
urmeze filologia și once element de 
referință din domeniul literaturii ii 
atrage atenția. îl notează cu interes 
și pasiune. Asta n-o reține, insa, de 
a fi și ea prezentă ia drumeții ș 
excursii, la Gura Dihamului și la 
..Urlătoare". la Muzeul Peieș de ia 
Sinaia, la Pîriul Rece ș; '.a cabana 
..Trei Brazi", pretutindeni unde sint 
fixate rutele iubitorilor de turism 
pedestru. Trei viitoare absolvente 
ale Liceului pedagogic din Deva — 
totdeauna nedespărțite — rezervă 
timp și sportului, și lecturi;, da: și 
vizitării creșelor de preșcolari c..i 
stațiune. Explicația este simpla : 
ele urmează secția de educatoare s,. 
firește, le interesează îndeaproape 
felul cum sînt organizate unitățile 
în care vor lucra și ele, miine. Pen
tru cele trei fete, Nina Bozan. Ale
xandra Pantea 
servația că și 
aduc un aport 
la organizarea 
sportive cu „cravatele roșii".

Apropo de cravate roșii : am găsit 
Ia „Șoimul", într-o zi în care toată 
tabăra era plecată in drumeție la 
Diham, un băiețel, pe Mircea Gu
șat, din clasa a V-a a Școlii gene
rale nr. 6 Hunedoara. Avusese, sea
ra, o ușoară indispoziție, astfel că a 
doua zi n-a mai însoțit caravana

și Coca Dumitriu ob- 
in viața taberei iș: 
suplimentar, ajutind 
activităților cultural-

NUCȘOARA ARGEȘ
(Urmare din pag. 1)

Mureș și Neamț, iar din rîndul bă- 
iețior, cele ale județelor Teleorman, 
Iași și Prahova. Handbalistele și-au 
fixat ierarhiile în ordinea următoa
re : Timiș + Municipiul București, 
Olt + Vilcea și Iași + Harghita. 
La băieți, primele trei clasate au 
fost formațiile Țgleorițgn,

pedestrașilor, 
ceasta. El care 
a.es muntele. („Nu mi-a scăpat nici 
o vacanță fără să urc in Retezat 
sau Apuseni, în Făgăraș sau Har
ghita. Acum, am venit să cunosc 
Bucegii și iată..."). Mircea Gușat a 
practicat fotbalul, atletismul, acum 
s-a profilat pe caiac. Trage la pade- 
lâ. la dublu, 
său. inginerul loan Gușat, care în
deplinește și funcția de instructor 
sportiv voluntar la clubul Construc
torul din Hunedoara. îmi i 
cu însuflețire de Patzaichin 
nescu. se miră că ultimul a 
prea repede „flota" noastră 
dedicindu-se antrenoratuluî.

în final, cîteva cuvinte cu tova
rășa Elena Popa, din serviciul de 
întreținere a vilelor afectate gru
pului de elevi hunedoreni. Exprimă 
numai laude la adresa copiilor, pen
tru ordine, pentru disciplină, pen
tru curățenie. Asemenea grupuri de 
elevi își dorește 
pină la 
canței.

Dragi 
in seria 
la

Era trist pentru a- 
iubea sportul și mai

împreună cu... tatăl

vorbește 
și Ver- 

i părăsit 
de aur,

și în continuare, 
finele marii recreații a va-

prieteni, care veți poposi, 
următoare, după 1 august, 

.Șoimul" și la celelalte vile din 
nătate : luați aminte ! La capi

tolul ordine, disciplină și curățenie, 
nu vă lăsați mai prejos decît co
legii voștri hunedoreni. Imitați-i și 
în ceea ce privește preocuparea 
pentru sport, pentru drumeție. Veți 
avea — ca și ei — nurtiai satisfacții.

ȘTAFETA CAMPIONILOR
celelalteIată și campionii în 

discipline sportive : tenis de masă 
— Florela MirCescu (Olt) și Matei 
Paroiu (Teleorman), șah — Carmen 

Nicolae Verciuc (Su-Trița (Olt) și 
ceava).

Acum, alți 
se vor angaja 
care se află 
viața d

și alți elevi si eleve 
în întrecerile sportive 
la ordinea zilei, în 

viața d*. tabără. Alți campioni și 
»- în perspectivă alți prenyați...

chipe 
Horia 
2. M.
765 p.

în paralel s-a desfășurat și un 
concurs pentru 
arcuri standard (25 + 20 + 15 + 10 
m) : 1. C. Fekete (Mureșul Tg. M.) 
971 p, 2. T.
939 p, 3. L.
881 p.

Semnalăm
toi- de redusă la areste finale de 
campionat republican 
arcuri standard și 
arcuri speciale).

Concursul organizat 
română de tir și C.J.E.F.S. Mara
mureș s-a desfășurat în condțiii 
optime.

că. Șerhan Vlad și Alexandru 
Csiki, în timp ce I. Palmai s-a 
aflat printre cîștigătorii „Cupei 
României". S-ar fi cuvenit ca toa
tă această muncă stăruitoare să 
găsească un ecou mai favorabil la 
factorii sportivi locali.

Un oarecare interes față 
movarea scrimei a apărut 
ultimii ani, pe de o pane 
termediul unui activist 
însuflețit, 
Bratu, președintele comisiei 
sport a Consiliului municipal al 
organizației pionierilor și a prof. 
Virgil Budu, directorul Casei pio
nierilor .din Brașov. Doi oameni, 
care au înțeles foloasele practică
rii scrimei de la o vîrstă fragedă, 
și au pledat pentru introducerea 
acestei discipline în «activitățile 
sportive ale cravatelor roșii. în
ceputul este Încurajator, la Casa 
pionierilor din Brașov scrima cîș- 
tigindu-și mulți și pasionați adepți. 
Este o experiență pozitivă (realizată 
cu ajutorul antrenorului M. Ticu- 
șan. în principal), care ar merita 
atenția Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor în ideea ge
neroasă a extinderii scrimei și la 
alte Case ale pionierilor, în orașe 
unde există deja o tradiție pe plan 
local — ne gîndim la Satu Mare,

de pro- 
abia în 
prin in- 
sportiv 

cum este tovarășul I. 
de

Băn-

15 și 
bază

13, 
de
Acestora

1, Liceul

Țupa la spadă, iată

scrimei brașovene, 
să activeze, în viitorii

alte

Tiberiu STAMA

P. 3. T.
832 p. 
Pajzos

juniori mici, cu

But (Mineinl Aninoasa) 
Papp (Mureșul Tg. M.)

participarea îngrijoră-

(25 arcași la 
numai 15 la

de Federația

Mircea BOGDAN

„RALIUL
(Urmare din pag. 1)____________

mânia. Alergătorii polonezi vor lua 
startul pe mașini Fiat 125 p, bine 
pregătite și, credem, însoțite de o 
asistență tehnică eficace.

Lotul bulgar cuprinde cîteva nu
me cunoscute, printre care Ilia Ciu- 
brikov și Iordan Topiodolski, ambii 
cu mașini Renault 12 Gordini.

Pe'ce se sprijină speranțele noas
tre ? Lotul național este format din 
Eugen Ionescu-Cristea însoțit, de a- 
ceastă dată, de fratele său, cunoscu
tul motociclisit Alexandru Ionescu- 
Cristea (automobil R 12 Gordini), 
Horst Graef-Nicolae Curtov (R 12 G), 
Dorin Motoc-Cornel Motoc (R 12 G), 
Florin Morassi-Iuliu Henn (R 12 G), 
Vasile Olaru-Petre Vezeanu (Dacia 
1300), Cum primele trei echipaje pe 
care le-am citat vor concuța și pen
tru clasamentul pe cluburi automo
bilistice, lor ii se va adăuga, pentru 
siguranță, un al patrulea cuplu, for
mat probabil din Ion Drăgoi-Szent- 
pali Zoltaii. pe o mașină Dacia 1300.

întreprinderea de autoturisme Pi
tești este înscrisă în raliu cu o echipă 
formată din Ion Răuță-Corne! RSdu- 
cănoiu (Dacia 1300).' Iosif Santa-Ilie 
Olteanu (D 1300), Gheorghe Morassi- 
Marian Slănescu (D 1300). Florin Mo- 
rașsi-Iuliu Henn și Vasile Olaru-Petre 
Vezeanu, oe care i-a anunțat în com
ponența lotului național, fac parte 
m același timp, si din echipa uzinei 
piteștene.

T >•:;!-? mașinile Renault 12 Gordini 
p” e.i.re concurează alergătorii nost:’ 
:.i un motor de 1X>5 cmc, capabil 
i.irnivcze 125—135 C.P. ia o greutate 
totală ,iv iui d.-pasest ■ 850 l.;.;. Auto
mobile» c- liipei din Pilc li citit Da- 
<■'i 1300 ' f J ur.cle a;a?r, ,-
jari cerme de natura competițită J&...

Incepind de azi, la lași,

CEI
IȘI

MAI BUNI LUPTĂTORI
DISPUTA TITLURILE DE

Incepind 
din Iași va 
competiții interne a anului — cam
pionatele republicane individuale de 
lupte libere ale seniorilor. Timp de 
trei zile, pe saltelele de concurs din 
frumoasa sală ieșeană se vor întrece 
cei mai buni luptători ai acestui 
stil.

de azi, Sala sporturilor 
fi gazda celei mai mari

DUNĂRII-
dar care nu le schimbă caracteristi
cile de bază și grupa îți care sînt 
omologate (turisme de serie).

Aproximativ 20 de mașini de asis
tență și aproape 30 de mecanici vot 
însoți pe traseu ori vor aștepta în 
pumctele-cheie pe concurenții noștri 
pentru a le acorda sprijinul necesar. 
Sîntem siguri că aceste formații vor 
avea ce lucra, mai ales în a doua 
noapte a raliului, cînd disputa spor
tivă va atinge punctul culminant.

DE LIBERE
CAMPIONI

în rîndul 
tricouri de cqjipioni vor fi prezenți, 
printre alții, sportivi reputați, cu o 
veche activitate și performanțe în 
marile concursuri internaționale, ca 
Vasile Iorga, Petre Coman. Ludovic 
Ambruș, Ștefan Stîngu, Petre Cear- 
nău etc.

Va fi interesant de urmărit dis
puta dintre sportivii consacrați și o 
serie de tineri care au realizat pro
grese însemnate în ultima vreme și, 
acum, firește, aspiră la locurile 
fruntașe ale categoriilor lor și chiar 
la un loc în echipa națională ce va 
participa la campionatele mondiale 
de la Teheran, la începutul lunii 
septembrie. Dintre aceștia amintim 
pe Ladislau Șimon, Stclian Morcov, 
Aurel Neagu, Emil Butu. Grigore 
Condrat, Petroniu Andronc, Vasile 
Țigănaș, luptători care vor avea un 
cuvînt greu de spus în competiția 
de Ia Iași și, probabil, unii dintre 
ei vor ieși chiar învingători în con
fruntările cu sportivii mai experi
mentați.

candidaților la cele 10

SPORT DE AGREMENT LA SNAGOV
(PARC

La fiecare sfîrșiU de săptămî- 
nă. în fiecare tiupă-amiază, 
I.T.H.R. București vă oferă posi
bilitatea unui repaus activ în 
cadrul pitoresc și odihnitor al 
Snagovului.

LA SNAGOV SAT baza spor
tivă de agrement dispună do : 
terenuri de volei și baschet, 
mini-golf, mini-bowling, ambar- 
<ații. bazin de înot (pentru co
pii și ad (iți), plajă. Complexul 
Snagov Sal este dotat cu hotel 
(200 locuri) camping 190 locuri), 
vile.

bufete,
le (cri dulciuri 
loc dc parcare.

I.;. SNAGOV PARC, sa put 
i r. ct ta canotajul și ml., 
Complexul de aici dispune de

restaurant (1 600 i icuri), 
chioșcuri, unități moh:- 

și răcoritoare).

Șl SAT)
camping (120 locuri), „căsuțe la
custre" (instalate pe piloni, 
deasupra apei), restaurant (1200 
locuri), restaurant pe plajă, bu
fete, chioșcuri etc.

Pentru salariații care doresc 
să se reci^eeze după terminarea 
programului de lucru, 
organizează prin filiala 
rism din cal. Victoriei 
excursii de 4—5 ore. cu

ITHRB 
de tu

ne. 100 
aul-'ia- 

re ce pleacă din incinta între
prinderilor. în program : vizi
tarea zonei, practicarea unui 
spori, plimbare cu vaporașul și 
o gustare (preț informativ : 20 
lei).

Frumoasa zonă de agrement de 
111 Snagov este accesibilă și cu 
•iulob”’’ I.T.A. (plecarea de la 
Podul Băneasa).
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CUM AM TRĂIT 0 FRUMOASĂ
DUPA-AMIAZA DE VARA

Nu m oș simți de loc bî-e - pierea mec cccd 
oș ircepe altfel c:est afcol cect prin mărtriss- 
rea câ deunăzi am păcat-1 c - sceoticism, păcct 
cu nimic mai prejos decrt ocec c* o-gohu .i. ra
reori precbcot de sartrjl c-roastră. ce-i drept cs* 
pornit din ceeecsi redă: -« retreonicâ Hm' 
după-cm ază. inaopat cw c“t>ctțe d-n courc _-«• 
otte cere nt.-- per-teo cc^u-.l l*-_ ~ —
ceea ce ns -or fi cat curaj și ort o' zo—t — o»-
tezet psHest» $ă crepun cerat cin jtr -' pe*, 
și onur« ce nu c ș&găm. Mț-e-e »eu ț- ere* Gc- 
monu, o» cere sse ceea ce e sporii - adeâ o 
fost cineva or pe la rugbr, ior c-e c trec..; rm rețerr 
— in ed* mei — țtie total, ere 
core mai st* și ce-i aceea joa. 
fiindcă i-a deprins secete e oe le 
celebrul Stiicuță zis și Rcmcscg m-o 
somat : pe cit ? M-am speriat s» *<- 
cm îndrăznit o ț>ne. Ce s’-orje 
dupâ~amiază, cupă duUv. Gcf^cr*u. 
să-mi e«o trgert r se
spuM.o *oerte voios : so te cm 
începi vineri cronice. • ccl« m 
autocritici-.

Este. Ict-o. Și recf =epc-e
afirm'nd că sint geta ee cse-e-ec 
autocritici pine m i-cc S-t gertz 
să mo osez ce naci s m mă pro
nunț exact cu cxrr -tea cenouceac- 
ri.'or echisei c-e^ce-e ce seats- : 
a bătut -eecre. mo-oc a -et-v 
timp ce b'nănJ pomrgee co^me c - 
rate murmured -eă-.- : .S. ooe se 
să c-ed I" — șe-; lu os .G
job I" Adică : e.-c treesc ! Att 
muit

Mei o.’es Oria a «c<-t -- (sau w» x
Fără ei, fere cr.spcrec . c c 
artificii, oe cotec a- grec, ce- •se-» ercace 
adec.at, n-am fi rest get. pacte e-e* - «• > —
acel Sa.-.te ce slmbM. rese oejt : eer p«
angoase, n-or f> ex stet ectc de toeg c -r» 
g«nerastat> o lui Ncrxse apă-j» <- ocu st. 
absolut înc.’ntotor. Atfe s-c- ocuc O«'C
n-or fi estget c=~ rec e cctst c-cc- ^erre. 
cere c cv.t meritd de e -e co-- -c s - z cc-rz 
că tenisul in .Cupa Do s‘ e cx»i: cec- cece-1 
de oticei, ejung -cu-se c- 3- cc cerecsee - C. ?■- >ă 
fie ec.itoți și invers. La 1—1 c-oc prima c ca 
Ovici învins ,in rrad -c—c'" ce Fe-e ; z 
cintot citfe’ în dubiu, se -te *ge X. — t- ca O1 : —

c- o osă de fantezie care s-a dovedit absolut 
•otatarâ — o realizat un rezultat fantezist și anor- 
"al, schiMbind cursul meciului de la bun început, 
- o aso'â și binevenită lecție tuturor scep
tic o- rezonabili. Marți !

tse-- . aeocamăată Io Ovici este câ are un 
CQ9 bun ce tehnician, și ca 
câ 5te — de toate
s» ce nu. Am impresia că si
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REPORTAJELE PREGĂTIRILOR

F.C. CONSTANȚA

DE JOCTEHNICII

atunci trei șăptă-
Iii cea dinții an- 
avut un caracter

erau în plină des-

Șl ÎMBUNĂTĂȚIREA

TR7O-UL OFE.V.S7V CONSTANjFEAN, TURCU MARCVLESCU
TANASE, 1N ACȚIUNE. (Fază din meciul F.C. Constanța Petrolul, 
disputat in returul precedentului campionat) Foto i S. BAKCSY.

orice om cu cap sper 
i se potrivește 

îi sînt buni, *- 
la fileu.
actuală, 

intrat în
nume
de viață grea, 
să-i urăm, din 

sufletul, o asemenea viață 
Omul are puterea s-o ducă și 

ce-te posibilități pentru a ne mai do 
satsfaeții. " . 
oferit-o tot ei. prin Sântei, 
r.e—.orobi!ă. De mult nu 
țt otit de bine pe un 

de mult nu m-am 
alături ce un semen 
s-netă cind Sântei 
noi și de Năstase — 
ae frumos de cap...

Dar ne dăm noi oare 
o asemenea după-amiază 
tncr.sfigu'ează sportul într-o vrajă a 

-cest e »

— ce 
nervii 

o'■ce coz moi buni cetit jocul său 
trec- e să-l descurajeze la ora 

c■e--’ n vedere și cit de tirziu a 
■temet onc'ă unde o-ți făuri un 

destin cere cițivo ani 
Cred câ avem de ce 
tot
grea.

i. • a. *rl

WCrt 
rat 
ca 
o.
cbt

e-

% COtEPONDENTA :

in
Nimic 
dacă 

arena 
și un

ne-a 
fost 
sim- 

de

t - J
J®?, . jtu,.

Dupâ-omicza care 
a

m-am 
teren 
mai bucu- 
ae-al meu, 
— ocrotit 
și-a făcut

seama câ 
fericita în

L »AS-*» zC — comune Toooru, jud. Teleorman : 
c_ o cmabiiitate emoționantă să de

via ^rearebra simpatizant (poate chiar cotizant)* ol 
■Mi adape .dădnoia cu greu anul acesta, de că
tre Rerx-- Vzee c - .Cupa României", neînvinsă 
s» te e- : cț . ce peste un on de zile", echipă 
CP* ■■ «ă * pkb face să stou cu capul in jos, 
.steație ia care v-aț> găsit cu Progresul"... Vă mul- 
toMK peafeM bm — d°r nu pot *ă trâa'ez
■'* ev-- aa pet • ne cu dcuă echipe, nu pot fi 
depkcbv. Lăeep-reă sâ-xi ridic capul cu .Progre- 

Z c:eec nu-i departe. Ceea ce nu mă
i ■. : - * : ... so c,-ncă

■ Sade .Cap» loarenâei*. docă nu mai sus...

sâ-mî

BELPHEGOR

20 DE INTERNAȚIONALI A PREZENTI> J

LA TURNEUL ..F.C. ARGEȘ XX“
Turneul internațional crsar.. '«•. 

de F.C. Argeș, cu prilejul impl r... 
a 20 de ani de activi ta ze, susc.:â 
un deosebit interes in rindul iu.- 
torilor fotbalului, datorită fapului 
câ el aduce la start patru valoroase 
echipe din Iugoslavia. Ungaria < 
România. în zilele de 3 august a 
București, pe stadionul .,23Augvs‘. 
și 5 august (la Pitești, pe stadionul 
,.l Maili) vor evolua unii dintre cei 
mai bani jucători din cele trei țâri,

♦ a *■

PE TEME ACTUALE

TESTAREA PREGĂTIRII FIZICE
A ARBITRILOR DIVIZIONARI

Putem afirma, fără teama de a 
greși, că fotbalul dinamic în care 
fazele rapide alternează de la o 
poartă la alta, ciștigă tot mai mu?: 
adepți atît în tribune cit si in .-ja
dul specialiștilor, pretutindeni. in
diferent de categoria competiție: 
sau de importanta acesteia

Este firesc ca. în aceste cond-țo 
de joc, arbitrii din loturile div.zio- 

■re^uire — indiferent dacă ace~:.a s. • 
delegați la centru sau la linie — 
să aibă o foarte bună pregătire 
zică, deoarece numai ea le permite 
să fie mereu aproape de fază, de 
locul unde disputa pentru minge 
este bărbătească, nu rareori, dură. 
Numai fiind aproape de fază, con
ducătorii jocului și cei ce îi ajută 
la linie, vor avea posibilitatea să 
intervină cu promptitudine, cu efi
ciență, să aprecieze corect și să in
terpreteze în spiritul literii regu
lamentului de joc situațiile ivite, 
elintinînd astfel orice interpretare 
echivocă.

tăcsd 
barer

•e e 
de î 
Amz

oe ex<

be- 
râc-

Incepînd de astăzi, la București 
CURS PENTRU ARBITRII 

DIVIZIONARI A

Timp de trei zile, cu începere 
de astăzi, va avea loc la sala de 
ia Complexul ,,23 August", din 
Capitală, un curs pentru cavalerii 
fluierului din lotul divizionar A, 
organizat de Colegiul 
arbitri. Cursanții vor 
în cadrul examenului 
zice, unor noi norme, 
de zi figurează o serie 
aspecte disciplinare tratate 
prisma regulamentului, aspecte în 
legătură eu colaborarea dintre ar
bitri, aspecte cu exemplificări 
practice din art. 12 (obstrucția. îm
pingerea, simulările). Lectorii a- 
cestui curs sînt Corne] Nlțescu. 
Octavian Comșa, Mircea Grădinara, 
Gheorghe N. Gherghe,

central de 
fi supuși, 

probelor fi- 
Pe ordinea 

de teme ca : 
prin

Amintim, e-j această -.-r»- * na 
arbitrii divînonart A vi- etiectrea 
probele la Bucuros — i- fata Cole
giului central, cu ocaz.a coatfătrer- 
rii ce va începe astăzi. u.mlnd o 
arbitrii din celelalte «ofuri să trea
că probele conform ș’.ar.Z.că.- 
colegiilor municipale ți județene de 
care aparțin.

în încheiere, sugeram Coleg - - 
central să îmbunătățească ace- s 
norme, în sensul de a 'ace o dife
rențiere între arbitrii mai virs - : 
și cei tineri. De asemenea, coeside- 
răm că ar fi util ca ți arbitrii «ie 
categoria 
județene 
gația de 
eventual 
sitor nu
vor trece in lotul divizionar ci ț: 
fotbalului din această categue.e.

I ți a II-a. din k>:urt'.e 
și municipale să aibă obu- 
a trece un asemenea test. 
cu timpi mai largi, foîo- 
numai celor care Dfine

Troian ON IC EL

--eea ce
tx

a:

9 4K.4A
i<sas

A *

c<e retem*-

ae

LOTUL „CAVALERILOR FLUIERULUI" PENTRU 01. ZIA B9f
Biroul federal a aprobat com

ponența lotului divizionar B de 
arbitri pentru sezonul competițio- 
nal 1973—1974, care arată astfel i 
Grigore Angheluță, Marcel Buzea, 
Mircea Cîțu, Mihai Cruțescu. Ion 
Dancu, Gheorghe Dragomir, Con
stantin Dragotescu, Stelian Ene, 
Dumitru Ghețu, Alexandru Grlgo- 
rescu, Martin Haimovici, Marcel 
Ilanganu, Constantin lofciu, Con
stantin Ioniță I, Constantin _Ioniță 
II, Dumitru Iordache, 
lătrate, Francisc Coloși.
Ștefan, Gheorghe Micloș, Gheorghe 
Motorga, Anton Miinich, Vasile 
Murgășan, Alexandru Paraschiv, 
Ion Petculescu, . Maximilian Po
pescu, IIie. Puia, Gheorghe Rete- 
zan. Ilie Roșoga. Victor Roșu, Sil
viu Stăncescu. Vasile Toma. Marin 
Țud'or, llie Urdea, Gheorghe Vasi- 
lescu I, Gheorghe Vasilescu II 
(BUCUREȘTI); . Călărașu
(ALBA); Aurel C'roșân și Ion O- 
prița (ARAD) ; FI. Anuțescu și Ion

Tănase
Lazăr

CoBstantm <|ARGE$); Alexamir .
Ghigea. Vasile Goriuc ți Ion 
roj (BACAU): M. BĂduiescu. to- 
liu Erdos, Vioreî lacob. Aleea— 
dru Szike. Z. Siiaghi st Tibet - 
Vass (BIHOR); Teudte Cunoeaa- 
(BISTRITA): Constantin Prusac
(BOTOȘANI); Colaman Braua O, 
Gheorghe Ionesca. Nit-riae li-esri 
și Gheorghe Racz (BRAȘOV: Pa-J 
Căpriță, Tomiță Podaru ți Constan- 
tin Pîrvu (BRAlLA): I:s ’ Ksf 
Vasile Pîrvulescj s Cr Tc.
dorescu (BUZĂU): Ion Hatdo. Dj- 
mitru Munteanu și Elemer M - 
teanu (CARAȘ-SEVERIK: : . :
Constantinescu, Emil Câibăjcs. T- 
beriu Gaboș, Aurel Pop. Ion Țtîrea 
și Gheorghe Vereș (Cluj): Zaharie 
Drăghici și Andrcnie Pilossiao 
(CONSTANȚA); Constantin Gben 
ciulescu (DÎMBOVIȚA): Venus C:o- 
cîiteu, Alexandru Ene. Xicolae Mo- 
goroașe și Radu Șerban (DOLJ)t 
Ovidiu Constantinele-.!. Victor Pa- 
ladescu și Teodor Trofin (GALAȚI);

Li-C

«IJLȘ 
Gaț;

H

x
■

Fotbaliștii de la F.C. Constanța 
au început primii pregătirile din 
această vară; la 2 iulie, dată la 
care pentru unii anul competițio- 
nal precedent nu se încheiase 
încă, iar pentru alții frumoasele 
zile ale vacanței 
fășurare.

Au trecut de 
rnîni încheiate, 
trenamentele au 
de adaptare a organismului la e- 
fort. Solicitările au crescut după 
aceea progresiv, frecvența ședin
țelor de pregătire a sporit în ca
drul unui ciclu săptămînal cu 
două-trei vîrfuri (ea volum și in
tensitate), instruirea a căpătat un 
tot mai pronunțat conținut specific, 
șjungîndu-se la sfîrșitul saptămî- 
nii trecute, în etapa jocului _ pre- 
competițional, de ansamblu și ve
rificare.

Privind retrospectiv și analitic 
perioada din limitele primelor 
două decade de pregătire antreno
rii formației constănțene, Em. Ha- 
șoti și P- Comâniță, apreciază că 
— aproape fără excepție — jucă
torii au răspuns la solicitări, așa 
cum era și de dorit, cu un anga
jament sporit față de trecut, par
ticiparea lor activă, fără rezerve, 
la programul de instruire și educa
te. din etapa acumulărilor canti- 
-.a’.ive. constituind o premisă de 
oază pentru obținerea unei forme 
-p.r'.ive. corespunzătoare nevoilor 
competiției oficiale.

— Ce s-a urmărit în principal 
pmâ acum ? l-am întrebat pe an
trenorul Hașoti.

plecat la drum cy ideea 
a vacanței nu a 
de 20—25 la sută

' i l
startul noului campionat, ca jucă
torii conștănțeni să adauge o notă 
de calitate pregătirii lor specific 
fotbalistice. Rămîne doar ca acest 
timp să fie folosit și în. continuare 
cu maximum de eficiență, pentru 
ca și rezultatele ulterioare să îm
plinească dorințele și să aducă ve
ritabile satisfacții.

...In meciul amical, susținut 
sinibăta trecută cu Bohumin, Ma
rin Tufan — timp de 11 ani com
ponent de bază al echipei constăn- 
țene a îmbrăcat pentru ultima 
oară tricoul cu nr. 8 al forma
ției, urmînd să părăsească prima 
scenă divizionară. Conducerea clu
bului și foștii săi coechipieri l-au 
felicitat cu căldură, i-au oferit 
flori și o cupă, în semn de pre
țuire și recunoaștere a contribu
ției însemnate pe care Marin Tu
fan și-a adus-o la succesele obți
nute de fotbalul constănțean.

Ion MIHĂIESCU

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
EDIȚIA 1973-1974, SERIA7 7 A III-A

ETAPA

— Am 
eă durata scurtă 
scăzut ntai mult

Avintul Mineciu 
Petrolul Berea 
Poiana Cîmpina 
Luceafărul Focșani 
Carpați Buzău 
Portul Brăila 
Victoria Florești 
Petrolistul Boldești

I, 12 AUGUST
— Prahova Ploiești
— Olimpia Rm. Sărat
— Chimia Buzău
—- Comerțul Brăila
— Unirea Focșani
— I.R.A. Cîmpina
— Chimia Brazi
— Carpați Sinaia

Luceafărul Focșani 
Prahova Ploiești 
Avîntul Mîneciu 
Comerțul Brâila 
Chimia Buzău

□j.e

Antrenorul
despre acumulările echipei 

in perioada de vară

EM. HAȘOTI

ETAPA
I.R.A. Cîmpina
Carpați Sinaia
Comerțul Brăila 
Prahova Ploiești 
Chimia Brazi
Olimpia Rm. Sărat 
Unirea Focșani
Chimia Buzău

A

ETAPA A

■ MV

Ian Sxa (MUREȘ : 
VasUe Bârrețâ ți 
(NEAMȚ); lan Chir; 
ex-escu. Mreai Mar 
M-j.-ari Nrsolae Moraanu ! 
sie Neacțu PRAHOVA): 
Catena si Gbeurgbe Pao I 
M ARE): Ion Bazieiu. A .orei 
Mihai Molnar și Andrei 
iSIBIU): Petre Britânesc 
hai Fediuc (SUCEAVA): Ilie Hrts- 
tea (TELEORMAN): Ș.efan Biră- 
cscu. luliu Boroș. Vasile VUcu ț- 
Mari. Sofronie (TIMIȘ : Constan 
tir» Stăoculescu (VASLUI): Francisc 
Nasuito. Gheorghe Sanfrancîsco și 
Nicolae Stoieulescu (VlLCEA .

\ Le
Mba 

£ V»- 
Vas£e 

iSATU 
i c: -c.
Ttxlor 

și Mi-

H A. 19 AUGUST
— Luceafărul Focșani
— Avîntul Mîneciu
— Petrolul Berea
— Carpați Buzău
— Portul Brăila
— Poiana Cimpina
— Petrolistul Boldești
— Victoria Florești

ETAPA
Portul Brăila 
Chimia Buzău
Victoria Florești 
Petrolul Berea 
Petrolistul Boldești 
Olimpia Bm. Sărat 
Luceafărul Focșani
I.R.A. Cimpina

A

— Unirea Focșani
— Olimpia Rm. Sărat
— Petrolistul Boldești
— Portul Brăila
— Carpați Buzău

IX-A, 21 OCTOMBRIE
— Prahova Ploiești
— Carpați Sinaia
— Unirea Focșani
— Avîntul Mineciu
— Poiana Cîmolna
— Comerțul Brăila
— Carpați Buzău
•— Chimia Brazi

a. .. individual al jucă
torilor. De aceea structura, conți
nutul ți mijloacele de pregătire au 
' c. r- .. . — retc cleusc-
bire de alți ani — foarte aproape 
de ceea ce facem in mod obișnuit 
ți pe timpul sezonului competițio- 
naL Am mai considerat, de aseme
nea. că Ir 
efort.
de b i r 
atenți 
Mi i 
pregă 
rentele a-j fost și sînt mai 
cente, mai supărătoare și cu 
secințe directe asupra 
kt ansamblu a echipei. 
Iizat pînă acum ?

_Citeva minute mai
sei

privința capacității de 
-c. -. : a a st >t destul

M și in trecut și câ principala 
c a noastră în momentul de 
trebuie să se îndrepte asupra 
. ..- tehnice. acolo unde ca- 

evi- 
con- 

comportării 
Ce am rea-

tirziu. după 
te discuție cu Em. Hașoti, ră

masă oarecum suspendată, ni s-a 
□ferit prilejul că urmărim forma
ția constențeană. într-un meci de 
verificare în compania unui redu- 
tabîl adversar, echipa cehoslovacă 
Bohumin. Am avut posibilitatea cu 
această ocazie, să primim și un 
răspuns concret — deși parțial — 
la întrebarea ce s-a realizat pină 
acum ”

în ansamblu. F.C. Constante ă 
evaluat la un nivel bun. aproape 
de cel competiționaL 
Has-u avea dreptare
câ eterii săi stau b -E p m pregât - 
rea fizică ți că pe planul tehnicii 
de joc se simte mai mult nevoia 
unor cițtîgurî de substanță. Ne re- 
ferun in special la îmblmăzățree? 
arcclapei mingii ți recupera.-. 
aaltxtuluu la creșterea efieaettă: . 
ifet-slre. Timp ar «a; fi oiște te

Antrenorul 
ciad afirma

MECIURI

'• OLIMPIA oR-WE.A — -V 
CLVJ 3—Z <1—1>. Joc de slabă 
factură tehnică. Au înscris Mure- 
șan 2) și Stan pentru gxzde. res
pectiv Furnea și Soo. (I. G0IȘA — 
corggp. județean),

Victoria Florești 
Carpați Buzău 
Portul Brăila 
Chimia Brazi 
Petrolul Berea 
Luceafărul Focșani 
Prahova Ploiești 
Poiana Cîmpina

IH A. 26 AUGUST
— Petrolistul Boldești
— Comerțul Brăila
— Olimpia Unt. Sărat
— Chimia Buzău
— Carpați Sinaia
— Avintul Mineciu
— I.R.A. Cimpina
— Unirea Focșani

r

ETAPA
Unirea Focșani 
Olimpia Rm. Sărat 
Petrolul Berea 
Carpați Sinaia 
Comerțul Brăila 
Carpați Buzău 
Poiana Cîmpina 
Avintul Mîneciu

A X-A, 28 OCTOMBRIE
— Chimia Buzău
— Luceafărul Focșani
— Petrolistul Boldești
— I.R.A. Cîmpina
— Victoria Florești
— Chimia Brazi
— Prahova Ploiești
— Portul Brăila

ETAPA A
Carpați Buzău 
Petrolistul Boldești 
Petrolul Berea 
Portul Brăila 
Avintul Mîneciu 
Unirea Focșani 
Olimpia Rm. Sărat 
I.R.A. Cîmpina

IV-A, 9 SEPTEMBRIE
— roiana Cimpina
— Chimia Brazi
— Luceafărul Focșani
— Carpați Sinaia
— Victoria Florești
— Prahova Ploiești
— Chimia Buzău
— Comerțul Brăila

ETAPA
Victoria Florești 
Prahova Ploiești 
Luceafărul Focșani 
Carpați Buzău 
Chimia Brazi 
I.R.A. Cîmpina 
Petrolistul Boldești 
Comerțul Brăila

A

ETAPA A
Olimpia Hm. Sărat 
Poiana Cîmpina 
Comerțul Brăila 
Victoria Horești 
Luceafărul Focșani 
Chimia Buzău 
Carpați Sinaia 
Prahova Ploiești

V-A, 16 SEPTEMBRIE
— Unirea Focsani
— Petroiul Berea
— Avintul Mîneciu
— I.R.A. Cîmpina
— Petrolistul Boldești
— Portui Brăila
— C arpați Buzău
— Chimia Brazi

ETAPA
Chimia Brazi 
Poiana Cimpina 
Unirea Focșani. 
Portul Brăila 
Chimia Buzău 
Prahova Ploiești 
Petrolul Berea 
Olimpia Rm. Sărat

ETAPA

ETAPA A VI-A, 30 SEPTEMBRIE

A

A

C himia Buzău 
Carpați Sinaia
Victoria Florești 
Ponuî brăila
IJLA. Cimpina 
Petrolistul Boldesu
Chimia Brazi 
luceifiruJ Focșani

ETAPA A

ETAPA A

VH-A, 7 OCTOMBRIE

c

VW-A, 14 OCTOMBRIE
— \ inerta Flerefti
— I R-A. Cimpi-L*
— Prtrviul Berc*

AMICALE
e METALI C PLOPEM — OTE

LUL GALATI 1—• (•—•>- Aflate 
ia pregătire, la Bușteni, cele deuâ 
□ oc-are B s-au intilnit intr-un 
mec am.cal. ciștigat pe merit de 
Metalul care a dominat mai mult.

(mirt. 76).A inserte Vrlățeanu

• C ARAIMANUL 
MITROM BRAȘOV 
După o dispută intt 
venii au terminat î

e U..M. TIMIȘOARA — U.TJL 
1—2 <•—1). Joc plăcut, disputat pe 
o vreme splendidă. Au marcat: 
Kon (mia. 40) și Trandafilon (min. 
55». pentru U.T-A- respectiv, Crap- 
eie. (C. CREȚU-coresp

e CORtTNUL HUNEDOARA 
T.T.V.E. BUDAPESTA •—1 (•—«). 
Joc modest, presărat cu destule du- 
ntett Ma: incisivi, oaspeții au ciș- 
ugaț grație golului înscris de Ior- 
(oss (min. CSI. <L VLAD — coreap.l.

ECHIPA KARL MARX STADT
(R. D. GERMANA) — IN TURNEU 

IN TARA NOASTRĂ

Karl Marx Stadt,
p: r.a divizie a campionatului 
RD. Germane, va efectua un tur
neu în țara noastră. Ea urmează 
să joace. în zilele de 2, 5 și 8 
august, cu adversari ce vor fi de- 
s^gțjiați zilele acșjtșa.-

Comerțul Brăila 
Chimia Buzău 
I.R.A. Cîmpina 
Carpați Sinaia 
Petrolistul Boldești 
Victoria Florești 
Avintul Mîneciu 
Unirea Focșani

Xl-A, 4 NOIEMBRIE
— Portul Brăila 
— Petrolul Berc»
— Carpați Sinaia
— Olimpia Rm. sărat
— Poiana Cîmpina
— Avîntul Mîneciu 
— Chimia Buzău
— Unirea' Focșani

XII- A, 11 NOIEMBRIE
— Luceafărul Focșani
— Victoria Florești
— Avintul Mîneciu 
—- Petrolistul Boldești 
— I.R.A. Cîmpina
— Comerțul Brăila
— Carpați Buzău
— Carpați Sinaia

XIII- A, 18 NOIEMBRIE
— Poiana Cimpina
— Luceafărul Focșani
— Carpați Buzău
— Chimia Brazi
— Prahova Ploiești
— Petrolul Berea
— Olimpia Rm. sărat 
— Portul Brăila

ETAPA A XIV-A, 25 NOIEMBRIE

Petrolistul Boldești 
Carpați Buzău 
Luceafărul Focșani 
Comerțul Brăila 
Chimia Brazi 
Prahova Ploiești 
Poiana Cîmpina 
Petrolul Berea

— Olimpia Rm. Sărat
— Avîntul Miner iu
— Victoria Florești
— Chimia Buzău
— Unirea Focșani
— Carpați Sinaia
— Portul Brăila
— I.R.A. Cîmpina

ETAPA A XV-A, 2 DECEMBRIE

Carpați Sinaia 
Unirea Focșani 
Avintul Mîneciu 
I.R.A. Cîmpina 
Portul Brăila 
Victoria Horești 
Chimia Buzău 
Olimpia Rm. Sărat

— Comerțul Brăila
— Petrolul Berea
— Poiana Cimpina
— Petrolistul Boldești
— Luceafărul Focșani
— Carpați Buzău
— Prahova Ploiești
— Chimia Brazi

LOTO PRONOSPORT
Adjpă cum am mai anunțat, Administrația de Stat Loto-Pronosport orgâ- 

. cază. in colaborare cu A.C.R.. ediția a II-a a „RALIULUI ClȘTIGATORlLOR 
DE AUTOTURISME LA LOTO-PRONOSPORT“, în zilele de 18 și 19 august a.C.

La ace<t concurs participă conducătorii proprietari ai autoturismelor cîștigate 
< ele Loto-Pronosport cit și alți posesori do autoturisme înscrise în cir-

c^ațae.
a -r .nte la sucursalele județene Loto-Pronosport și la filialele A.C.R.

z^Z/Z/Z AUTOMOBILISTIC 
AL CÎSTIGĂTORILOR LA 
LOTO -PRONOSPORT

18-19 AUGUST 1973



MIȘCAREA OLIMPICA lN FATA
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UNUI MARE EVENIMENT

CUPA DA VIS

^Swiri lume ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU

Interviu cu ANGHEL SOLAKOV, vicepreședinte al Comitetului

Olimpic Bulgar, secretar general al Comisiei

de organizare a Congresului olimpic

FINALA ZONEI EUROPENE
4 PARTIDE-4 VICTORII

OLYMPIC
CONGRESS
VARNA75

trebui

SPORT
f OR A WORLD 

OF PEACE
Ne aflăm intr-un birou răcoros, 

cu lumină difuză, din incinta Pala
tului sporturilor din Varna care ur
mează să găzduiască, la toamnă, lu
crările celui de-a) X-lea Congres 
olimpic. Anghel Solakov, vicepreșe
dinte al Comitetului olimpic bulgar 
și totodată secretar general ni Corni, 
tetului de organizare a acestui con
gres, ne oferă, binevoitor, amănunte 
despre apropiatul eveniment ce inte
resează întreaga mișcare olimpică,

— Tovarășe vicepreședinte, cum 
ați explica — în mod succint — 
cititorilor noștri geneza acestui 
congres 7

— Sîntem cu toții martori la o 
extindere continuă a cooperării in
ternaționale. în toate domeniile, la 
o lărgire a relațiilor politice, econo
mice și culturale între diferite țări. 
Această dezvoltare a colaborării in
ternaționale nu este un fapt întîm- 
plător, ci urmarea firească a evolu
ției sociale în întreaga lume. Spor
tul n-ar putea nici el să se dez
volte fără o vastă colaborare inter
națională, mai ales că el este o ma
nifestare socială care reflectă o 
gitimă tendință a tinerilor de a 
apropia, de a se cunoaște, de a 
întrece tntr-un climat prietenos.

Dezvoltarea cooperării sportive 
ternaționale a dus la crearea unui 
întreg sistem de foruri diriguitoare 
ale activității sportive I C.I.O., fede
rațiile internaționale, comitetele na
ționale olimpice. Cooperarea inter
națională în domeniul sportului fiind 
și ea supusă legilor obiective de dez
voltare a vieții sociale, a făcut po
sibilă și necesară convocarea unui 
forum sportiv larg și competent. A- 
cest forum este Congresul olimpic 
ce va avea loc la Varna, la începutul 
toamnei.

— Ce așteptați de la acest 
congres ?

— în primul rînd, să statueze că 
aceste congrese se vor ține regulat,

le
se 
se

in-

la anumite intervale ce vor ____
respectate. După cum se știe, prece
dentul Congres olimpic a avut loc 
tocmai în 1930, iar după aceasta a 
intervenit o lungă pauză, dăunătoa
re pentru mișcarea olimpică mon
dială.

In al doilea rînd, ar fi de dorit să 
lărgim acest forum mondial al spor
tului. Cred că problemele sportului 
contemporan trebuie discutate de toți 
exponenții organismelor care se ocu
pă de această activitate cu profund 
caracter social.

— Credeți că dezbaterile din ca
drul Congresului vor avea im
plicații ]a nivelul 
C.I.O. 7

— Sperăm. Membrii 
internațional olimpic vor ,____ ,
Congres iar, în continuare, se 
reuni la sesiunea C.I.O. unde, fără 
îndoială, vor avea o agendă bogată. 
Discuțiile purtate in cadrul Con
gresului ar putea determina condu
cerea C.I.O. să adopte o atitudine 
mai realistă față de problemele spor
tului contemporan. Sportul este un 
important factor educativ si iniția
torul Olimpiadelor moderne, Cou
bertin, afirma că „știința educației 
trebuie să evolueze din plin odată 
cu epoca sa", că însăși principiile 
fundamentale ale acestei științe, care 
rămin valabile lungi perioade de 
timp, „au nevoie să fie adaptate con
cepțiilor și tendințelor epocii 
porane".

— Am văzut că acest 
și-a stabilit o deviză de 
sc aspirații: „Sportul — 
o lume pașnică". Cum 
concretiza adeziunea congresiști- 
lor la această nobilă idee 7

— Fără îndoială, Congresul va 
prilejui importante discuții, purtate 
cu sinceritate și într-un climat cor
dial, de respect reciproc. Sper. câ 
delegații vor pleda pentru apropierea 
tineretului lumii prin mijlocirea 
sportului, vor sublinia necesitatea de 
a face din sport un factor de conso- 

■ lidare a păcii în întreaga lume. Se 
știe că ideea de pace constituie unul 
din fundamentele Jocurilor Olimpice 
cu adînci rădăcini istorice. Pacea și 
prietenia au format linia ideologică 
a mișcării olimpice încă de la în
ceputurile acesteia. Pierre de Couber
tin vorbea despre „libertate și între
cere pașnică", atunci cînd a reînviat 
Jocurile Olimpice.

Lupta pentru pace este un impera
tiv categoric al epocii noastre și 
mișcarea olimpică, in virtutea prin
cipiilor sale fundamentale și a ma
rilor sale idealuri, este organic inte
resată în salvgardarea păcii. Deviza 
aceasta a Congresului de la Vama 
— „Sportul — pentru o lume pașni
că" — este un apel fierbinte către 
toate organizațiile, instituțiile, către 
toți acei ce activează în domeniul 
sportului, să nu-și precupețească 
eforturile pentru triumfu] cauzei 
păcii în întreaga lume.

avea 
conducerii

Comitetului 
participa la 

i vor

contem-

Congres 
fruinoa- 

pentru 
se va

Sebastian BONIFACIU

BILANȚUL POLOIȘTJLOR LA
In ultimul meci: Romania — Bulgaria 8=4

(prin telefon), 
au încheiat cu

VOLGOGRAD. 27
— Poloiștii români 
succes seria partidelor amicale des
fășurate în orașul de pe Volga, 
în cele patru întâlniri susținute în 
compania jucătorilor bulgari și a 
celor din selecționata R.S.F.S. Ru
se, sportivii noștri au înregistrat 
tot atitea victorii. în ultimul meci, 
poloiștii români au avut din nou

ca adversari pe sportivii bulgari, 
în fața cărora au cîștigat cu 8—4 
(2—0, 2—2, 3—0, 1—2).

Net superiori, reprezentanții noș
tri și-au dominat copios partenerii 
de întrecere timp de trei reprize 
(scorul ajunsese 7—2), fiind în dese 
rînduri aplaudați pentru combina
țiile spectaculoase concretizate de 
cele mai multe ori. De această dată,

La Palermo : BASCHETBALIȘTII ROMÂNI
AU AVUT 0 COMPORTARE REMARCABILA
MESSINA. 26 (prin telefon). — 

Reprezentativa masculină de baschet 
a României a avut o comportare 
remarcabilă în cadrul turneului 
desfășurat recent la Palermo, la 
Campo del Mondello. în fața a 
peste 2.000 de spectatori entuziaști. 
Sportivii români au învins cu 
60—59 (28—30) echipa U.R.S.S., cu 
53—51 (30—31) pe cea a Bulgariei 
și au cedat cu 54—64 (27—32) în 
fața formației Simmenthal Milano, 
în aceste partide, punctele selecțio
natei României au fost înscrise de: 
Tarău 16. Georgescu 11. Novac 10. 
Demian 8. Mănăilă 6. Cernat 6, 
Popa 3 (cu U.R.S.S.). Tarău 15, Dia- 
conescu 10. Mănăilă 7. Georgescu 
6, Oczelak 4. Popa 4. Pirșu 3. De- 
ntian 2, Novac 2 (cu Bulgaria). 
Cernat 11. Tarău 10. Novac 10, Oc
zelak 10 Demian 7. Pirșu 2. Mă- 
năilâ 2. Popa 2 (cu Simmenthal).

în mod deosebit se cuvine a fi 
remarcată victoria in fata echipei 
U.R.S.S., in rindul căreia au evoluat 
jucători binecunoscuți pe plan in
ternațional printre care Edesko, Sa- 
kandelidze. Kovalenko (2.07 m). Bo- 
losev (2.05 m). KrQnm. Sideakin ș. 
Blik. Din rindul forma: ei bulgare 
nu au lipsit Go’omeev (36 p înscri
se în fața L'.R SK.. 28 cu Simmer- 
thal și 18 cu România). Branșev. 
Hristov, Peieev. Pander. Kirov 
Sanev. în sfi:-.L in I ce ri. 
Simmenthal au jucat lellinL Bra- 
matti. Massini. Baririera. Cerioau 
(din loiul national), precum s ce
lebrii baschethaliș": american: Ken
ner și Fultz.

Selecționata re-mână a impresio
nat prin agresivitate in apărare.

indiferent că a folosit apărarea om 
ia om sau cea în zonă. Atacul, în 
schimb, a avut momente de inefica
citate
cu 
iii
14 
să
zonă utilizată de adversari, și au 
obținut victoria de abia în final, 
deși pe parcurs arătaseră o supe
rioritate mai evidentă.

în continuarea turneului sicilian, 
lotul român va juca la Messina, în 
compania acelorași formații pe care 
le-a intilmt la Palermo.

supărătoare. în partida 
Bulgaria, de pildă, ■ baschetbaliș- 
romăni au pierdut un avans de 
puncte, deoarece nu au izbutit 
se descurce în fața apărării în

LIUBOJEVICI CONDUCE

IN TURNEUL

INTERZONAL DE ȘAH

RIO DF JANEIRO. 26 (Agcrpreș). 
— Turneul interzonal 
la Petropolis (Brazilia), 
cu part-dele rundei a 
bo;evtoi (Iugoslavia) a

de șah de 
a continuat 
treia. Liu- 
ciștigat în

♦3 de mutări la Byasas (Canada), 
iar marele maestru argentinian 
ParLa ;n*. pe elvețianul Hug. 
A fmt eowannată remiza in pai- 
-ce-e <U.R.SS.) — Po-
l-âacvșĂ. iL'JL&S.). Portisch (Un- 
•Li -î — Gheljer tUJLSS.). Savon 
<UJLSS. — Kenes (UJLKS.I. Ce
lelalte partxie »-au întrerupt. în 

—" e ~-os—avui I -.i:- 
L eboyennci cu 2 pur.cte ți 

rtică zrrerupta. Heria Gbeer- 
a-e 1 poact sc o partidă

VOLGOGRAD

In cursul zilei de ieri a fost co
municat oficial lotul reprezentati
vei de tenis a României, care va 
întîlni în zilele de 3, 4 și 5 august, 
la București, selecționata U.R.S.S., 
în finala zonei europene (grupa A)

a „Cupei Davis”. Cei patru jucă
tori români sînt Ilie Năstase, To
ma Ovici, Ion Sântei șl Viorel 
Marcu. Căpitanul nejucător al echi
pei este maestrul sportului Cristea 
Caralulis.

antrenorii A. Grințescu și Al. Szabo 
nu au folosit cîțiva dintre jucăto
rii de bază (Huber, Zamfirescu,
C. Rusu, Lazăr), utilizînd în per
manență pe ceilalți 7 poloiști : 
Frățilă — Nastasiu, Scherwan, Ră- 
ducanu, V. Rus, D. Popescu și Sla
vei. Punctul forte al echipei noas
tre a fost contraatacul. tricolorii 
înscriind majoritatea golurilor din 
acțiune, la capătul unor faze sim
ple și rapide, 
regularitate pe 
rarea adversă.

Realizatorii
D. Popescu 2 i 
ducanu 2. V.
Slavei. Pentru formația bulgară au 
marcat T. Tomov 3 (unul din 4m, 
unul din superioritate numerică) 
și V. Tomov. A condus N. Kuzne- 
țov (Moscova).

Echipa României urmează să se 
întoarcă în Capitală în cursul zilei 
de astăzi

care au prins cu 
„picior greșit" apă-

celor 8 puncte : 
(unul din 4 m), Ră- 
Rus 2. Nastasiu și

HANDBALIȘTII

ROMÂNI

IN FRANȚA
Selecționata masculină de hand

bal a României, care se află de 
mâi multe zile în Franța, a sus
ținut la Caen un nou joc amical 
în compania reprezentativei țării 
gazdă. Handbaliștii români au ob
ținut victoria cu . scorul de 19—9 
(9—1). Echipa română urmează să 
evolueze la Deauville.

ÎNAINTEA MECIULUI CEHOSLOVACIA ITALIA

KODES ACCIDENTAT!
PRAGA, 26. — O telegramă de 

presă a agenției C.T.K. anunță din 
Bratislava, că multiplul 
cehoslovac de tenis Jan 
suferit un accident la 
săptămînii, care-1 face 
nibil pentru turneul 
tional început în capitala 
Kodes s-a lovit destul de grav, în 
cădere, în timpul unei partide ami
cale de fotbal pe care o susținea 
cu cîțiva tenismeni în parcul spor
tiv al clubului Slovan, unde se 
desfășoară întrecerile.

campion 
Kodes a 
începutul 

indispo- 
interna- 

Slovaciei.

Este incertă participarea lui Ko
des și la apropiata finală Ceho
slovacia—Italia, din cadrul „Cupei 
Davis" (zona europeană B), progra
mată săptămîna viitoare, la Praga. 
în același timp, federația italiană 
de specialitate a anunțat următoa
rea formație : Corrado Barazzuttj, 
Antonio Zugarelli, Giordano Maioli 
și Pietro Marzano. Ultimii doi ju
cători vor evolua, probabil, în pro
ba de dublu.

TURNEE DE TENIS
ISTANBUL. — In primele me

ciuri din turul doi s-au înregistrat 
rezultatele : Maud (R.S.A.)—Ozde- 
mir (Turcia) 7—5, 6—1 ; Jovanovici 
(Iugoslavia)—Gensoy (Turcia) 6—2, 
6—0 ; Gisbert (Spania)—Altinkaya 
(Turcia) 6—1, 6—0 ; Ball (Austra
lia)—Anbar (Turcia) 6—Q, 6—2 ; 
Giltinan (Australia) — Tuncay 
(Turcia) 9—7, 6—1.

BRATISLAVA. — în campiona
tele . internaționale de tenis al Slo
vaciei, australianca Evone Goola- 
gong a învins-o cu 6—0, 6—0 pe 
Valeria Ralaj (România), iar Vlasta 
Vopickova (Cehoslovacia) a dispus

cu 6—3, 7—5 de Eva Szabo (Unga
ria). în competiția masculină, ceho
slovacul Bartok a cîștigat cu 6—3, 
7—6 în fața maghiarului Gulyas în 
timp ce polonezul Nowicki a în
trecut cu 6—3, 9—7 pe cehoslovacul 
Pisecki

WASHINGTON — Stan Smith l-a 
învins cU 6—3, 6—3 pe B. Gottfried, 
iar Phil Dent pe Roscoe Tanner cu 
6—7, 7—6, 6—3. Alte rezultate : 
Okker—McManus 6—1, 6—1 ; Ashe 
—Musalem 6—0, 6—1; Masters — 
Solomon 6—3, 6—4 ; Fillol—Dibbs 
6—3, 6—4 ; Van Dillen — Rahim 
6—3, -6—1 • Pilici—Alvarez 6—3, 
6—2.

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE
(Urinare din pag l)

toritar de ceilalți concurenți RE
ZULTATE : 1. Ivan Patzaichin
(România) 4:07,41, 2. Tamaș Wichman 
(Ungaria) 4:07,58, 3 Glosser (R.F.G.) 
4:15,43.

A urmat prima din piobele femi
nine, cea de K 1 — 500 m, în care 
primele trei locuri obțineau dreptul de 
participare în semifinale. Viorica 
Dumitru a luat startul în cea de a 
doua serie. Caiacista noastră s-a 
menținut în plutonul fruntaș pe pri
ma parte, apoi de la 250 m a luat 
conducerea pe care n-a mai cedat-o 
: : .â la s ire. REZULTATE : 1. Vio
rica Dumitru (România) 2:05,69, 2. 
I".gt Marie Blom (Suedia) 2:05,90. 3. 
L--r_a Tăzser (Ungana) 2.06.33.

Pr^rarmJ a continuat cu seriile 
Tobei de K 2 — 1 000 m. echipajul 

i.rmai din Ion Dragulschi si

Pavel Erast luînd startul în seria, a 
Hl-a. Miza cursei i calificarea în se
mifinale. Echipajul nostru a avut 
un start bun, s-a desprins rapid, 
luînd conducerea și la 500 m avea o 
barcă înaintea caiaciștilor bulgari și 
austrieci. In continuare, sportivii 
noștri au redus puțin strocul pentru 
ca, pe ultimii 200 de m, să accelereze 
clin nou ocupînd locul I REZULTA
TE : 1. Ion Dragulschi—Pavel Erast 
(România) 3:31,65, 2. Pfaff—Hedeker 
(Austria) 3:32,44, 3. Kilinghirov — 
Dankov (Bulgaria) 3:32,97.
, Din nou întreceri de canoe. La 

C 2 — 1 000 m, în prima serie a luat 
startul și echipajul nostru Gheorghc 
Danielov—Gheorghe Simionov. Ei au 
obținut calificarea în finală după o 
cursă excelentă pe care au contro- 
iat-o tot timpul. REZULTATE : 1.
Gheorghe Danielov—Gheorghe Simio
nov (România) 3:45,70, 2. Opara — 
Gronovitz (Polonia) 3:50,45, 3. Lin- 
denlof—Zeidlitz (Suedia) 3:50,77.

Cu o mare nerăbdare au fost aș
teptate cursele de K 2 — 500 m fete, 
care au reunit în prima serie toate 
echipajele de valoare din lume (în 
afara celui al Ungariei care a con
curat în seria a doua). Reamintim 
câ este vorba de dublurile României, 
U.R.S.S., Poloniei, R.F.G-., Olandei și 
R.D.G. Interesul extrem de mare 
pentru seria în care luau startul 
Maria Cozma și Maria Nichiforov 
era desigur dublat și de importanța 
calificării directe în finala probei. 
Caiacistele noastre au reușit acest 
lucru ocupînd locul III. REZULTA
TE « 1. Pineaeva—Gopova (U.R.S.S.) 
1:50,43, 2. Kaschube—Borzyn (R.D.G.)

1:50,60, 3. Maria Cozma—Maria Nichi- 
forov (România) 1:52,38.

Ultima probă a programului de 
dimineață a cuprins cele două serii 
de 'K 4 — 1 000 m, echipajul nostru 
format din Sciotnic—Zafiu—Vartolo- 
meu—Sîmiocenco avînd o misiune 
destul de grea în obținerea califică
rilor pentru semifinală. La 250 m el 
se afla în apropierea ambarcațiuni
lor R.D.G., Ungariei și U.R.S.S. La 
500 m ordinea era U.R.S.S., Ungaria, 
România, R.D.G. în ultima parte a 
probei s-a desprins echipajul Uniunii 
Sovietice, dar sportivii noștri s-au 
menținut pe primul plan al cursei 
și ocupînd locui III obțin calificarea 
pentru semifinale. REZULTATE: 1. 
U.R.S.S. 3:07,08. 2. Ungaria 3:08,94, 3. 
România 3:10,68.

Așadar, In întrecerile preliminare 
din prima zi, sportivii români au 
obținut calificarea pentru semifinale 
sau finale în toate probele olimpice 
Este un succes țâre ne bucură dar 
trebuie să spunem, că deși unele 
curse au fost deosebit de grele, ne 
așteptam la un asemenea bilanț dat 
fiind valoarea și pretențiile echipaje
lor noastre.

Vineri Intră 
sportivi români 
hai Zafiu, C 1 
zaichin, K 2 —
— Favel Erast și C 2 — 500 m I 
Gheorghe Danielov—Gheorghe Simio- 
nov, precum și ștafeta de K 1 — 
4x500 m formată din Sciotnic— 
Zafiu—Vartolomeu—Simiocenco.
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• Un plan ingenios alcătuit de Buschner: 4 meciuri în opt iile
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Tyll • Pregătirea jucătorilor va continua la cluburi
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ușorul echilibru din setul ai III-lea, 
cînd jucătoarele maghiare au reușit 
să acumuleze 9 puncte. Considerăm 
utilizarea jucătoarelor de rezervă ca 
o intenție lăudabilă, deoarece a per
mis nu numai odihnirea titularelor în 
vederea dificilelor partide din zilele 
următoare, ci și rodarea altor spor
tive deosebit de dotate și talentate. 
Cu această victorie, echipa Româ
niei candidează cu șanse apreciabile 
la unul din primele locuri ale tur
neului. Desigur, problema primului 
loc urmează a fi lămurită, după o- 
plnia specialiștilor prezenți aici, abia 
duminică cînd se va disputa meciul 
cu echipa Japoniei. Cuplul de ar
bitri Kosmicki (Polonia) — F. Klaus 
(R.F.G.) a condus foarte bine ur
mătoarele echipe î ROMANIA i CON
STANTA BĂLAȘOIU, EUGENIA RE- 
BAC (DOINA BOTEZAN), Mariana 
Ionescu (PAULA CAZANGIU), VE
NERA HOFFMAN (CARMEN PUIU), 
VICTORIA CARANDA (Maria Matei) 
Și GABRIELA POPA. UNGARIA i 
EVA BISHKOA (Agnes Hegyi), Ka- 
talin Hudak (Jujo Sentidai), ILDIKO 
CICHI (ludith lavorkuti), Erji Sat- 
mari (Agnes Siiarto), ILDIKO KAJ- 
DI, Ildiko Szonyi (Zsuzsa Biszku).

Cu mult interes 
din nou evoluția 
care a întîlnit, de .. 
mația Poloniei. Atacurile puternice, 
blocajul ferm și agresiv, marea mo
bilitate în linia a doua, varietatea 
acțiunilor pe fileu au fost determi
nate in realizarea victoriei cu 3—0 
(15—6. 15—9, 15—5). Voleibalistele po
loneze s-au străduit, dar au reu-:t 
de prea puține ori să-și pună in di 
ficultate adversarele, lor lipsindu-le

Ora 16 : Japonia — Cehoslovacia 
(meci televizat) 
Polonia — Ungaria 
România — Româna 
neret

clarviziunea in atac și ur. plasame" 
adecvat, la primirea serviciilor, 
cum și Ia dublaj. Din nou s-au 
dențiat Kyoko Kawashima șj 
Yokoyama irezistibile în atac. în 
ce de la poloneze au evoluat 
curajos doar Jadwiga Arzkielowcz 
Anna Kouda. Partiaa a fost fc-a: 
bine condusă de arbitrii români R 
Farmus și V. Dumitru.

R »ma.-..e.i — Leow (Singapore) remi
ză ; Christiansen (S.U.A.) — Freile
Ecuador) 1—0 ; Cooper (Anglia) — 

B.-;k (R.S_A.) remiză. Restul par- 
t.celor s-au întrerupt. în clasament 
ct -.duc Miles și Christiansen 
cite 1.5 puncte fiecare.

ȘIRUL VICTORIILOR
J -

Entuziastele și spectaculoasele în
treceri finale ale campionatelor de 
înot ale școlilor sportive au conti
nuat, ieri, în incinta frumoasei baze 
Obor a Școlii sportive nr. 2, pro- 
gramînd probe îh care nu rareori 
am asistat la curse echilibrate, cu 
cîștigători cunoscuți de abia pe ul
timul metru al cursei. Dintre învin
gători s-a detașat din nou reșițea- 
îiul Dietmar Wetternek, ieri învin
gător la 200 m delfin, 400 m liber și 
100 m spate, așa cum procedase, de 
altfel, și cu o zi înainte, cînd în
cheiase pe locui I alte trei curse. 
Interesantă este și disputa pentru 
primele locuri în clasamentul pe e- 
chipe, unde înotătorii de la Școala 
sportivă nr. 2 București și din Re
șița luptă „umăr la umăr" pentru 
„aur", în vreme ce la medalia de 
bronz concurează cei din Galați, Plo
iești și Sibiu.

în afara reprezentanților acestor 
orașe, cu tradiție mai veche sau mai

proaspătă, se cuvine să remarcăm 
evoluția cu totul promițătoare a ti
nerilor elevi brăileni, cei care cu 
doi ani în urmă erau de-abia inițiați 
în înot de către maestrul sportului 
Felix Heitz. Același Felix Heitz, fes: 
multiplu campion și recordman la 
probele de bras, este acum antreno
rul unor sportivi de performanță, 
așa cum au devenit cei care învă
țaseră să înoate în anul 1971. Deci, 
în numai doi ani a fost posibil ca, 
prin capacitate profesională, pasiune 
pentru munca depusă, ajutor primit 
din partea școlilor generale, școlii 
sportive, comitetului de părinți si 
C.J.E.F.S., Brăila să intre în circui
tul centrelor de performanță în do
meniul natației, așa cum ne-a do
vedit în aceste zile la Obor. Este un 
cîștig pentru natație, pe care îl a- 
preciem ca atare, așa cum am făcut 
la timpul potrivit cînd a fost vorba 
de Galați sau de Ploiești.

CAMPIONATUL NATIONAL DE AEROMODELE CAPTIVE

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE FINALE
CONSTANȚA, 26 (prin telefon). 

La complexul sportiv al pionierilor 
din localitate au început întrecerile 
ediției a 25-a, jubiliară, a campio
natului național de aeromodele cap
tive. Proba inaugurală, în cadrul 
căreia au fost executate două man
șe, cea de viteză 2,5 cmc, a reunii 
la start peste 50 de concurenți. 
După două manșe, la seniori, con

duc Ștefan și Elvira Purice (Grivița 
Roșie București), urmați de Alexan
dru Csomo (A.S. Plastica Oradea), 
iar la juniori pe primul loc se află 
Nicolae Deac (Cimentul Turda).

Vineri dimineața vor intra în 
întrecere concurenții înscriși la pro
bele de viteză 5 și 10 cmc. la lup
te aeriene (două serii) și curse pe 
echipe (două serii).

RezXta^e tehrjee. JUNIORI - 
m Liber (b) : SC- SP- 1
4 C.4. Șc. sp. 2 4024: 4xM» ■ 
(f) : Reș;>= 4^9-1. 5
Mureș 5:43_2; 3K zn detfîn <b> : 
WETTERNEK (Reș.) 25TJ» I_ Șopce: 
(Șc. sp. 1) V. Ceia (Res.•
200 m delfin (O : SI-GRID SZLSCSZAN 
(Reș.) 2.25.5, loar a S^rea (Reș » 2:512. 
Cristina Goran (Tg. Mareei 2^1-’ : IM 
m spate juniori (b) : D- __ *
1:05.0. A. Horvath (Șc. sp. i) 1&5. D. 
Gropșanu (Reșița) libi i : ltb m sp**e 
(f) : LA\TNIA DONIA (Rerta) 1:13 7. K»- 
rin Parutscn (Timișoara) Martar-a
Giurcâ (Reșița) : 4M m Mbrr jo-
niori (b) : D. WETTERNEK 4:42-1, A. 
Horvath 4:44,7, S. Baran>1 (Reș.;a) 4-54.4-

COPIT A — lte m spate (f) : HANA 
DUMITRESCU (Ploiești) 1:23-7. Ot-la 
Cîmpeanu (Ploiești) 1:24.4. Țeava popesc-j 
(Sibiu) 1:28.4 : 100 m spate (bl : H. HA- 
BETLER (Ti-Tiișcara) I :»-2. M. Oncesc J 
(Șc. sp. 2) 1:88.7. R. Crohme jc (PX»-ef :) 
1:15.1 ; 200 m delfin (f) : CECTEIA ROȘU 
(Ploiești) 3:87.1. Eeana Bucșa (Cluj) 
3:14.2. Tereza Salos (Tg. Mureș) 3:41.1 : 
20n m delfin (b) : I. SVETZ (Șc. sp. 2) 
2:36.5. Șt. Ifitu (Gaiați) 2:44.8. H. Lucaclu 
(Sibiu) 2:49.5 ; 4x1 oo m liber (b) : ȘC. 
SP. 2 4:28.7. Galați 4:38.2. Cluj 4:42.5 : 
4x100 ni liber (f) : ȘC. SP. 2 5:02,0, Si
biu 5:18,1. Șc. sp. 1 5:22,4.

COPH B — 100 m spate (b) : U. 
MILLI “ - ----------“
sp. 1) 
îoo m 
(Sibiu)
2) 1:20,5, ludith Hunyadi (Reșița) 1:21,2.

COPH C - 50 m spate (f) ; ANGELA 
BODOR (Galați) 41,2, Otilia Tofan (Ga
lați) 42,4, Marcela Modar (Reșița) 43,4 : 
50 m spate (b) : C. BANU (Galați) 39,1 
H. Wist (Reșița) 40,3, ’ H. Voin (Reșița' 
41.3 ; 4x50 m liber (b) : REȘIȚA 2:27,9. 
Tg Mureș 2:32.8, Șc. sp. 2 2:35,0 ; 4x50 
m liber (f) : GALAȚI 2:40.7, Reșița 2:45,1 
Brăila 2:45,9.

Ultimele probe se vor disputa astăz' 
de la ora ^-30 și de la ora 17-30.

IN COMPETIȚIILE EUROPENE
i

ăsu- 
ire-

s-a 
trei 
fe-

KA- 
(Șe. sp. 2) 1:17,7. K. Dozer (Șc. 
1:19.6, L. Orei (Reșița) 1:20.3: 
spate (f) : cabmen bunaciu
1:13.3. Sorina Baranyi (Șc. sp.

D. ASMARANDE!

Cu prilejul tragerii la sorț 
pele europene, desfășurate r 
Zurich, președintele U.E.F-A, dr Ar 
temio Franchi (Italia) a făcut u 
precizări importante privind deșt 
rarea anterioară ți viitoare a In 
cerilor in C.C.E., Cupa cupelor 
Cupa U.E.F.A.

Referindu-se la modul in care 
organizat ultima ediție a celor 
Întreceri, dr. Artemio Franchi a
licitat pe organizatori, menționind 
sportivitatea în care s-au desfășurat 
marea majoritate a întâlnirilor.

In continuare, in aceeași conferință 
de presă, au fost menționate cîteva 
importante repere privind calendarul 
celor trei competiții. Astfel, după 
cum s-a mai anunțat, turul I in cele' 
trei intreceri a fost fixat între 19 
septembrie și 3 octombrie, iar Turul 
II va avea loc la 24 octombrie și la 7 
noiembrie In Cupa U.E.F.A. se 
desfășura 
noiembrie șl 12 decembrie). în 1974. 
'•ele' trei 
leași date >. 5 și 19 martie (sferturi de 
finală) ; 9 și 23 aprilie (semifinale).

Finala C.C.E. va avea loc la Bru
xelles la 15 mai, iar finala Cupei cu
pelor, la Rotterdam, la 8 mai.

La cererea formațiilor ciștigătoare 
ultimele ediții ale C.C.E și Cu- 
cupelor, . respectiv Ajax Amster .

dam șt A C. Milan, cele două cluburi 
aj fost de acord să susțină „finala 
f; olelor", în ianuarie 1974.

S-a stabilit, de asemenea, ca „finala 
Cupei intercontinentale" să nu se mai 
organizeze in viitor, decit atunci cînd 
ambele finaliste sint de acord cu or
ganizarea unui asemenea joc. In acest 
ar>, atit Ajax cit și Juventus au re
fuzat propunerea campioanei Ameri- 
cii de Sud, Independiente Buenos Ai
res, așa incit intilnirea solicitată de 
echipa sud-americană nu va mai avea 
loc.

Zilele trecute a început noul se
al echipei naționale de fotbal 

D. Germane. Programul al- 
t de antrenorul Buschner a 
destul ce ingenios. El a al- 
t lotul imediat după ce jucă

torii s-au reîntors din concedii și, 
fără o pregătire prealabilă, a su
pus echipa unui efort destul de 
mare: 4 meciuri în 8 zile ! Busch
ner a ales două țări cu o climă 
plăcută în -luna lui cuptor", Is
landa și Suedia. Bilanțul — se 
cunoaște: două victorii eu repre
zentativa Islandei și tot atitea 
potriva unor echipe suedeze.

-Turneul a corespuns în linii 
neraie — spunea Buschner la 
întoarcerea lotului din țările nor
dice. Nu mă refer Ia forma jucă
torilor, care în această perioadă nu 
poate fi cea dorită. Acest lucru 
este explicabil, dacă mă gîndesc 
că jucătorii au venit la Iot direct 
din concediu. Tn orice caz, pentru 
perioada actuală a pregătirilor, pot 
fi mulțumit do randamentul majo
rității jucătorilor".

în linii mari, lotul folosit este 
cunoscut din preliminariile C.M. 
Numelor vechi li s-au adăugat cî
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anul acesta și turul III (28

competiții continuă Ia ace.

In diferite orașe europene s-au dis
putat meciurile pentru competiția inter
națională „Cupa dc vară". Iată rezul
tatele : Feyenoord Rotterdam — St Eti
enne 3—2 ; Grasshoppers Zurich — Bar
reiro (Portugalia) 1—4 ; Hanovra 96 — 
Winterthur (Elveția) 3—0 ; Kickers Of- 

’ ‘ ....... ~ - - c
vvmietuiut (xuivcțicij o—v , 
i'enbach — Wisla Cracovia 0—2 : F. 
Ziirich — Slavia Praga 3—0 ; Lugano 
Voest Linz 0—2 ; Polonia Bytom — I. 
Oesters 1—2.

F.

0 După disputarea jocurilor de cali
ficare. în prima liga a campionatului 
iugoslav au promovat echipele Prole, 
ter Zrenjanin și Zagreb din orașul 
cu același nume.

O Fostul internațional cehoslovac Io-

sef Masopust a devenit recent antrenor 
al formației Dukla Praga. El îl înlo
cuiește pe Jaroslav Vejvoda, care — 
din toamna acestui an — va activa la 
Legia Varșovia.
• Cel mai bun arbitru al Ungariei, 

desemnat recent, -este Gustav Bircsak. 
El este urmat de cunoscutul arbitru 
F.I.F.A. Gyula Emsberger.

S în noul sezon, renumitul jucător 
italian Prad va evolua la A. S. Roma. 
Golgeterul campionatului italian, acum 
în vîrstă de 26 de ani, părăsește, după 
o activitate de 13 ani. clubul Milan.

§ Gianni Rivera (A. C. Milan) a su
ferit recent o operație la nas și își va 
relua antrenamentele mai tîrziu decit 
colegii săi dc echipă.

teva noi: Schțjuphase și Tyll, ju
cători cu reale aptitudini, deși sînt 
încă foarte tineri. Primul are doar 
19 ani și a promovat din echipa de 
tineret (a fost prezent și în me
ciul de Ia Pitești cu formația de 
tineret a României) și a excelat 
în postul de mijlocaș defensiv.

Ce se poate spune despre cei
lalți ? în poartă a reapărut cele
brul portar Croy, care a evoluat 
foarte bine după o absență atît de 
îndelungată. Este foarte probabil 
ca, de acum înainte, Croy să fie 
din nou titular, avînd ca rezer
ve pe Blochwitz și Schneider Li
nia de fund nu a strălucit, însă, 
în nici un meci. Sammer a făcut 
două greșeli elementare în meciul 
cu Hamărby, care au adus tot atî- 
tea goluri marcate de suedezi.

în linia mediană se resimte încă 
forma necorespunzătoare a lui Krei- 
sche. Acesta, deși a 
cele patru goluri în 
Islanda, suferă încă 
accidentării sale de 
luni, fiind destul de 
țiunile de la mijlocul terenului. 
Dintre atacanți, doar Vogel a co
respuns integral. Dispoziția sa de 
joc a coincis cu cel de al 50-lea 
meci internațional susținut în pri
ma reprezentativă. Despre Streich, 
Lowe și Peter Ducke. concluziile 
nu pot fi definitive. Au manevrat 
bine balonul în duelurile cu ad
versarii, dar s-au mișcat prea pu
țin și au ratat nepermis de mult 
în situații favorabile.

Așadar, prima etapă a pregătiri
lor pentru meciul cu România s-a 
încheiat. Acum, jucătorii se pregă
tesc în cadrul echipelor de club 
si așteaptă prima etapă de campio
nat. programată la 18 august.

înscris 3 din 
partidele cu 
de pe urma 
acum cîteva 
greoi în ac-
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