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Data de 27 iulie 1973 se înscrie în 

viața Mangaliei și a locuitorilor ei 
ca un moment de seamă, ou profunde 
semnificații.

In această zi, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a vizitat orașul, 
examinînd aici posibilitățile amplasă
rii unui șantier naval de mari propor
ții, a cărui realizare va deschide largi 
perspective bătrînei așezări mari
time, înscriind-o plenar în circuitul 
industrial al țării.

Această vizită a fost precedată de 
o initilnire a secretarului general al 
partidului cu factori de răspundere, 
în cadrul căreia au fost analizate co
ordonatele programului de dezvoltare 
a șantierelor maritime și fluviale — 
program aflat în curs de elaborare — 
corespunzător cerințelor și exigențe
lor actuale ale modernizării transpor
tului pe apă, ale economiei noastre, 
în ansamblu.

★
In ovațiile și aclamațiile mulțimii, 

coloana de mașini se oprește la por
țile șantierului naval, unde secreta
rul general al partidului este întîm- 
pir.at de directorul șantierului, căpi
tan de rangul I ing. Iuliu Chioreanu, 
de contraamirali, generali și ofițeri 
superiori.

J
O gardă militară prezintă onorul. 

Tovarășul Nieolae Ceaușescu trece în 
revistă garda de onoare.

Muncitorii de aici fac, la rîr.dul lor, 
o însuflețită primire înaltului oasDete. 
scandînd cu înflăcărare „Ceaușescu— 
P.C.R.11, „Ceaușescu și poporul".

Iată atmosfera In care începe vizita 
tovarășului Nieolae Ceaușescu.

Șantierul naval oferă imaginea unei 
activități prodigioase, concentrată pe 
o suprafață restrânsă, cu multă chib
zuință, pe baza unor procedee tehno
logice moderne — fapt ce reține 
atenția secretarului general al parti
dului, care apreciază preocuparea 
constructorilor de a asigura o efici
ență economică superioară.

Răspunzînd întrebărilor tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu. muncitorii 
care lucrează pe platforme, în aer 
liber, arată că munca lor se desfă
șoară aici în mai bune condițiuni si 
cu un randament sporit Ca nou ar
gument în plus al concluziilor secre
tarului general cu privire Ia nece
sitatea utilizării ne scară largă a 
acestei metode. Constructorii de nave 
îl salută pe tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, cu multă bucurie. Incon- 
jurir.du-1 cu dragoste.

Pretutindeni de altfel. tovarășul 
Nieolae Ceaușescu este intfcnpi’t — 
de-a lungul diferitelor sectoare de 
muncă — cu vii aplauze, cu ’orale.

Și la Mangalia, ca peste tot în vizi
tele sale de lucru la obiective, con
struite sau în locuri unde vor prinde 
contururi noi obiective, secretarul ge
neral manifestă o permanentă preo
cupare pentru găsirea celor mai e- 
ficiente soluții, ascultînd euvîntul 
muncitorilor, specialiștilor.

La capătul drumului parcurs 
ultim popas, prilej de subliniere de 
către participanții la vizita de lucru 
a secretarului general al partidului 
a faptului că acest amplasament în
trunește condițiile, necesare.

Primarul orașului ține să mulțu-' 
mească tovarășului Nieolae Ceaușescu 
in numele locuitorilor, pentru aceas
tă opțiune, se face mesagerul senti
mentelor lor de satisfacție și bucurie 
pentru faptul că nu peste mult timp 
Mangalia va cunoaște o viață econo
mică înfloritoare, fnscriindu-se ca un 
puternic centru pe harta industrială 
a țării. El asigură pe secretarul ge
neral că oamenii muncii din această 
localitate 1st vor închina toate for
țele înfăptuirii acestui important o- 
biectiv.

Sentimente care și-au găsit expre
sia și în manifestarea de dragoste 
fierbinte cu care locuitorii Mangaliei 
l-au condus la plecare pe conducăto
rul partidului și statului nostru.
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MECIUL DE FOTBAL
R.D. GERMANA

ROMÂNIA IA LEIPZIG
Federația din R. D. Germană a 

comunicat, ieri, oficial, printr-o te
legramă federației noastre că meciul 
de fotbal, contînd pentru prelimina
riile C.M., dintre selecționata R.D.G. 
și reprezentativa României va avea 
joc la 26 septembrie, ora 17.30 — așa 
cum fusese anunțat inițial, renun- 
țîndu-se, deci, la varianta progra
mării partidei la Dresda — pe sta
dionul centra! din Leipzig, care poa
te primi aproximativ 100 000 de spec
tatori.

Reporterii noștri pe teren, in mijlocul preocu pârilor pentru aplicarea prevederilor

Hotâririi Plenarei C. C. al P. C. R. din 28 februarie 2 martie a. c
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Un important concurs al tinerelor speranțe

BALCANIADA DE ATLETISM A JUNIORILOR
ÎNCEPE ASTĂZI PE STADIONUL REPUBLICII

• SPORTUL ȘCOLAR Șl CEL COO- M A I U A
PERATIST, LA LOC DE FRUNTE MU I I f I I H
• DE CE AU DISPĂRUT ATLETISMUL. VOLEIUL Șl BASCHETUL’ • SPORTUL 
DE MASĂ - UN „COPiL VITREG" LA ASOCIAȚIA „METALUL'
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Ridăuții, eu cei 25 000 de loc 
concepută a unui orășel liniștit. r 
ne-cu demonstrat din n :z 
bane de mărime mută . t. -e oi 
industriale fintreprmde-T.e I-P.I 
2 000 de salanați), sociale (mslți 
cvartale noi) și culturale âe—.t—.s 
zează existența — nu cu 
alimentare — ci, pe o activitate 
măsura caracteristicilor gene >e ale

Sportul a devenit și el, mai ale» 
acum, In perioada ce după apariția 
Hctărfrii Plenarei C.C. al P.C.R.. o 
componentă a activității cetățenii :r 
de aici. Râdăuțenii sînt convinși că 
a face cit mai multă mișcare ir. aer 
liber, a redescoperi punctele turistice 
de mare interes istoric ale Buco-

im,
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III SPORTIVE DE MASĂ

TG. OCNA: STADION 
CU 1 000 DE LOCURI

în localitate a fost inaugurat re
cent un stadion cu o capacitate de 
1000 de locuri, realizat prin mun
că voluntară și cu sprijinul Consi
liului popular al orașului. Cu pri
lejul festivității de inaugurare, a 
avut loc un meci internațional de 
fotbal între selecționata de pionieri 
Tg. Ocna și echipa Știința Barez 
(Ungaria). Gazdele au ciștigat cu 
1—0.

Alexandru AVEL

BUCUREȘTI: „CUTEZATORii"
IN NUMEROASE ACȚIUNI I

Pentru reprezentanții clubul- 
sportiv „Cutezătorii**,  al Palatului 
pionierilor, această perioadă este 
marcată de numeroase acțiuni. Ia- 
tă-le, în ordine cronologică :

« Se fac pregătiri pentru ca în 
primele zile ale s&ptămînii vi;toane 
să înceapă cel de-al 4-lea ciclu r? 
inițiere în natație. înscriși — aproa
pe 400 de copii și școlari. Listele se 
închid luni 30 iulie.

• La 1 august va avea loc faza 
municipală a campionatului de pa
tinaj pe rotile. în vederea acestui 
eveniment, „Cutezătorii" și pionie
rii care activează în cadrul tabere
lor locale se pregătesc cu toată sir-

guința. Clubul „Cutezătorii" a pus 
la dispoziție amatorilor un număr 
de 10 perechi de patine (skating-uri).

• La 2 august, cei mai buni ju
cători de tenis de cîmp de la „Cu
tezătorii" vor pleca în Ungaria în 
vederea unui turneu. Ei vor susține 
nu mai puțin de 40 de meciuri, 
sistem „Cupa Davis". Participă, 
printre alții. Eduard Pană. Doina Io- 
nescu. Andrei Mirza. Cristian Viad. 
surorile Romanov și frații Popovici.

• Tot săptămina viitoare vor
pleca in Bulgaria 43 de reprezen
tanți ai „Cutezătorilor*  — fotba
list*.  voleibaliști și gimnaste specia- 

mul’e întilniri cu pionierii sportivi 
dm Sofia. După 15 gaz/tel»

sportivi bocuresteni— (L sL).

însemnări d;n sinaia
Poposind in orașal de la poi» 

masivElvi Bocep m Ueat cit era 
notări pe marzinea activității spor
ii se ce se desfășoară aăci.

• lut terii m-seăru ia aer liber

Dumitra NEGSEA

ând din primăvara acestui an, un 
substanțial. Conștiente de im- 

înța unei solide baze materiale, 
■fie sportive locale au proceda:, 
-.mul tfanp, la amenajarea și re- 

terenuri sau com- 
raidului nostru, am 
că terenurile lice- 
(prof. R. Chirilă) și 

prof. P. Storoș), ale școlilor ge- 
3 (prof. D. Rotaru), nr. 4

I. Creții) și nr. 1 (prof. Ioana 
precum și cele ale asocia^ 
live Voința se aflau în con- 
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LA RĂDĂUȚI 
tablou real al sportului 
cel de al doilea oraș

Suceava, nu se poate trece 
cu vederea asociația sportivă Voința 
Rădăuți. Președintele ei, Mircea Ni- 
chiforiuc, ne-a vorbit cu multă com
petentă despre cei 1 400 de coopera
tori care au, în totalitate, cotizația 
plătită la zi. despre cele 10 secții pe 
ramură de sport, toate viabile, des
pre gimnastica în producție, despre 
activitatea turistică, despre campiona
tele non-stop ale asociației sau des
pre alte competiții ocazionale la care 
se participă cu deosebit interes. Nu 
am putea' omite, de asemenea, nici 
datele puse la dispoziție de către 
prof. Serafim Fodor de la Casa pio
nierului : numeroasele ieșiri în afara 
orașului, ale membrilor cercului tu
ristic (condus de către prof. Paulina 
Pinzarut, și nu numai ale lor, cele 
5 expediții „Cutezătorii* 1 (una dintre 
ele, „Pionierii Nordului- a parcurs, 
pe jos, trasee însumînd 470 de km !),

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 3-a)

Atleți din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia iau 
startul azi în cea de a patra ediție 
a Balcaniadei pentru juniori. în
trecerile au loc pe stadionul Repu
blicii din Capitală. Ele vor începe 
azi. la ora 17, și vor continua mîine, 
la ora 16,30. In ambele zile de con
curs, dimineața, de Ia ora 9, sînt' 
programate cîteva dintre probele 
pentatlonului și decatlonului.

Conform regulamentului competi
ției, adoptat de Congresul Balca
nic, fiecare țară participantă are 
dreptul să înscrie cîte doi atleți de 
probă (face excepție țara organiza
toare, care poate fi reprezentată de 
mai mulți sportivi). în cazul în care 
nu prezintă, la o probă, decît un 
singur atlet o țară poate înscrie trei 
sportivi la o altă probă. La Balca
niada de juniori nu se întocmesc 
decît clasamente individuale pe 
probe, nu și pe echipe ca în. între
cerile seniorilor.

Concurenții participanți ia aceas
tă ș treia ediție a Balcaniadei sînt 
juniori născuți în anul 1954, sau 
mai tineri și junioare născute în 
1955, sau mai tinere. Pentru mulți 
dintre ei competiția de pe Stadio
nul Republicii reprezintă un impor
tant punct de referință în privința 
posibilităților lor actuale, în lumina 
participării la apropiatele campio
nate europene de juniori de la 
Duisburg. Acest fapt va impulsiona, 
fără discuție, pe principalii compe
titori să se comporte la un nivel 
cit mai ridicat.

în programul de concurs figu
rează următoarele probe : juniori: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 
m, 5 000 m, 110 mg, 400 mg, 2 000 
m obst.. 10 km marș, lungime, tri
plu, înălțime, prăjină, greutate, 
disc, ciocan, suliță, decatlon, 4X100 
m, 4X400 m ; junioare : 100 m, 200 
m, 400 m, 800 m, 1 500 m. 100 mg, 
lungime, înălțime, greutate, disc, 
suliță, pentatlon, 4X100 m, 4X400 m.

La ediția precedentă a competi
ției, pe marele stadion din Izmir, 
juniorii români au avut o compor
tare excelentă, adjudecîndu-și cel

Un grup de tineri atleti din Turcia, Iugoslavia Șt Bulgaria tn curtea 
hotelului in care stnt găzduiți

mai mare număr de titluri balca
nicei Evident, avînd în vedere creș
terea rezultatelor adversarilor lor, 
sarcina juniorilor români va fi mai 
grea în acest an, 
concurează 
este foarte 
credere în 
capacitatea 
gătirea pe 
numerosul 
F.R.A. i-a 
reținem numele unor autentice ta
lente ca : Dorel Cristudor, Virgil 
Miloiu, Gheorghe GhipU, Nieolae 
Onescu, Iosif Korodi, Ștefan Ioniță, 
C-tin Cîrstea, Dan Oprea, Gheorghe 
Megelea, Mircea Zamfirescu, Adria
na Surdu, Liliana Leau, Niculina 
Lungu, Elisabeta Bakalar, Viorica 
Neagu, Doina Spînu, Mariana Nan, 
Florența lonescu. Aceștia și încă 
alții vor lupta pentru cucerirea tit
lurilor de campioni balcanici.

chiar dacă ei 
pe un stadion care le 
familiar. Avem insă In- 
spiritul lor de luptă, In 
de mobilizare. în pre

care au efectuat-o. Din 
lot de atleți pe care 

înscris pentru concurs

ASTĂZI LA LENS

AL DOILEA MECI

IN FRANȚA
• Albert

partida

Batteux despre

de la Nancy

• Va începe jocul același

unsprezece ca tn prima

Campionatele mondiale de caiac-canoe

IN CEA DE A DOUA ZI,
' DIN NOU REUȘITA DEPLINA: »

CALIFICAREA IN SEMIFINALE SI FINALE
2

LA TOATE PROBELE DE VITEZA
• ASTĂZI. FISALELE PROBELOR OLIMPICE

Z7 (prin telefer, de io 
trimisei «est-a).

Viseru la Ka_*a.âro  a ‘est ziua 
spron-ert-ro. e soeetalisrikir de viteză 
pe dâzanM de 53» =. care si-ac is- 
rt-tat tttLerase*  n trotcată califica-

Ivan Patzaichin împre
ună cu antrenorul său 

Octav Mercurean

Foto :
Paul ROMOȘAN

nm ia ps®. « 3-cj

Pe stadionul bucureștean „Voința", la experimentarea practică a Ccmplexvhii JSport â sănătate". Aruncarea 
mingii de oină s-a dovedit o probă foarte accesibilă marii majorități a celor testați

Foto: Theo MACARSCH;

In continuarea curselor pe care, 
datorită prezenței sportivilor noștri 
le urmărim in mod deosebit s-a des
fășură: prima serie a probei de C 1- 
5C9. Din start s-a detașat Sedulov 
(U.R S.S.) urmat de Ivan Patzaichin 
(România). Pină la 30—40 de metri 
înainte de sosire sportivul sovietic 
s-a aria: in frunte, dar finișul mai 
bun al sportivului român a făcut ca 
acesta să treacă primul linia de so- 
s.re cu roată ambițioasa ripostă a 
ad ersarulu; său. Rezulta» : 1. Ivan 
Patzaichin România) 2:00.08, 2. Se- 
du_: UJLS.S.) 2r30.30, 3. Crterteka
(Cehoslovacia 2-32.44. Canoistul nos
tru se califică astfel pentru finală.

A urmat proba de caiac dublu 
500 m, echipajul nostru format din 
Ion Dnagulschi și Pavel Erast luînd 
startul in cea de a treia serie și a- 
vind ca obiectiv calificarea in semi
finale. Cu toate că au avut o mică 
ezitare la plecare, caiaciștii români 
au revenit rapid în prim-planul 
cursei, s-au instalat la conducere și 
au ciștigat clar. Rezultate : 1. Ion 
Dragulschi. Pavel Erast (România) 
1:38,91, 2. Szuskewicz — Piszcz (Po-

Don GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

intllnire a „testului 

francez44
LENS, 27 (prin telefon). — Lotul 

reprezentativ de fotbal al Românie: 
a lăsat o bună impresie la Nancy, 
in primul- joc disputat miercuri .cu 
formația de primă divizie eu același 
nume. Directorul tehnic' al acestei 
formații, clasată" pe locul VI în pri
ma divizie, cunoscutul ALBERT BAT
TEUX, a declarat după joc : „Mă su
pără, se înțelege, infrîngerea. Și încă 
la un scor așa de categoric. Trebuie 
să recunosc. însă, că am pierdut fără 
drept de apel in fața unei echipe care 
și-a cucerit, de altfel, indiscutabile 
merite in fotbalul internațional". An
trenorul Valentin Stănescu socotește 
că cea mai bună perioadă a lotului a 
fost prima repriză, și in special pri
mele 30 de minute, cind fotbaliștii 
români șl-au surclasat adversarul. în 
unsprezecele lui Nancy au evoluat 
cîțiva fotbaliști de clasă precum ar
gentinianul Couta. spaniolul Lopez, 
internaționalii francezi Herbett și Le- 
merre.

Joi, a dotM zi după meci, a avut 
loc un antrenament tot la Nancy. 
Apoi, s-a plecat cu autocarul la Lens. 
După ce au trecut prin splendidul 
oraș Reims, jucătorii noștri au ajuns 
in centrul minier Len-s, unde s-au 
bucurat de o frumoasă primire E- 
chipa pe care lotul nostru o va în- 
tllni simbătă seara, a promovat a- 
nul acesta In prima divizie. Așa cum 
declara președintele clubului, Jean 
Bondoux, formația locală este decisă 
să facă totul spre a învinge formația 
română. „Un asemenea rezultat ar fi 
o hună carte de vizită pentru noi, a- 
cum, la revenirea in prima divizie" 
a adăugat dl. Bomdoux.

Meciul cu Lens, va începe simbătă 
seara, la ora 21,30 (ora Bucureștiu- 
lui). Lotul va începe partida cu ace
eași formație cu care a debutat și 
tntîlnirea de la Nancy, adică : Hai- 
du — Sătmăreanu, Sameș, Dinu-, De- 
leanu — Dumitru, Nunweiller — Troi, 
Dobrin, Dumitrache, Marcu.

IERI, DIN BUCUREȘTI Șl BUDAPESTA

PESTE 40 DE ECHIPAJE 
AU LUAT STARTUL

IN „RALIUL DUNĂRII
„TROFEUL TOMIS**  LA VOLEI FEMININ

Echipele României și Japoniei neînvinse
CONSTANȚA, 27 (prin telefon). 

— Cea de a treia zi a „Trofeului 
Tomis'*  care se desfășoară în Sala 
Sporturilor din localitate, a pro
gramat partide interesante, care 
s-au încheiat cu victoriile scontate 
ale favoritelor.

în deschiderea programului au 
evoluat echipele Japoniei și Ceho
slovaciei. Prima formație, neînvinsă 
în. meciurile precedente, a avut ca ad
versară un team care a cedat surprin
zător eu, o seară înainte în fața sexte
tului .secund al României, dar care a 
abordat confruntarea de vineri fără 
a lăsa impresia că este dominată de

șocul psihologic. Așa se explică fap
tul că voleibalistele cehoslovace au 
opus o dîrză rezistență valoroaselor 
lor adversare, mai cu seamă în pri
mele două seturi ale disputei, care 
au și furnizat, de altfel faze de 
mare spectacol. Sportivele nipone 
și-au valorificat mai bine forța de 
atac (tînăra Juri Yokoyama punc- 
tînd deseori în urma unor atacuri 
irezistibile, executate din linia a 
doua), reușind, în cele din urmă, 
să-și impună superioritatea.

Punctul slab al elevelor antreno
rului Miroslav Rovny a fost bloca
jul, care nu a reușit decît rareori

să stopeze, la fileu, acțiunile ad
verse, deși jucătoarele nipone nu 
excelează printr-o talie înaltă. De
pășită psihic și fizic echipa Ceho
slovaciei a cedat categoric ultimul 
set. Scor final 3—0 (154—13, 15—10,
15—3) pentru Japonia. S-au remar
cat Juri Yokoyama, Kyoko Wawa- 
shima și Noriko Narada de la în
vingătoare, respectiv, Irena Svobo- 
dova, Maria Malisova și Ludmila 
Vinduskova, Au condus bine M. Ma-

Emanuel FANTANEANU

POLANA BRAȘOV, 27 (prin tele
fon). Campionul european Raffaele 
Pinto, la volanul mașinii sale Fiat 
124 Abarth. a deschis cea de a 9-a 
ediție a „Raliului Dunării", plecînd 
din Piața Scinteii tn parcursul de 
concentrare, lung de 684 km, care se 
încheie aici, la Poiana Brașov. Pe 
linia de start, i-am solicitat pilotului 
italian o primă declarație. El ne-a 
spus : „Concurez cu plăcere in acest 
raliu. Ca orice sportiv, îmi pun spe
ranța intr-o victorie. Nu-mi va fi insă 
prea ușor s-o obțin. Barbasio și Mu
nari sînt adversari redutabili. Și, apoi, 
mai este vest-germanul Walter Rohrl, 
care intenționează să ia startul din 
Budapesta. Sînt curios să știu dacă 
Rohrl va pleca intr-adevăr în cursă. 
El dispune de o mașină foarte puter
nică, poate cea mai puternică din ra
liu, un Opel Ascona 1 900, și din acesl 
motiv are șanse sporite in probele 
speciale".

după București — au plecat fn cursă 
doar două echipaje (din cele patru 
înscrise), printre care și cuplul al 
cărui pilot este Walter Rohrl. Această 
veste însă nu-i vom putea-o furniza 
lui Pin» decît mîine dimineață (n. r. 
astăzi), după ora 5,17, cînd concuren- 
ții vor începe să sosească la Brașov 
din aventura lor nocturnă.

Tot Ia București, pe linia de start, 
am discutat... telegrafic și cu campio
nul nostru, Eugen Ionescu-Cristea. Ca 
de obicei, cu un optimism rezervat, 
el ne-a spus : „Avem de parcurs un 
traseu de dificultate medie, cu o sin
gură porțiune mai grea, cea din ve
cinătatea Cabanei Sloboda. La fel ca 
toți concurenții români din cele trei 
echipe reprezentative (națională, 
A.C.R. și U.A.P.), mă voi strădui să 
obțin un rezultat bun. Sper ca fra
tele meu, Sandi, cu care debutez în 
această cursă, să-mi fie de un sprijin 
real".

A 9-a ediție a „Raliului Dunării" a fost deschisă, ieri după amiază, la 
București, de campionul european Raffaele Pinto (Italia) 

Foto : S. BAKCSY

(Continuare în pag. a 4-a)

După ce toate cele 44 de echipaje 
române și străine au părăsit Capi
tala, ne-am îndreptat și noi spre 
Poiana Brașov, bineînțeles pe un 
traseu direct. Acolo am aflat că din 
Budapesta — al doilea punct de start,

O informație de ultimă oră : Uzina 
„Danubiana" a înzestrat gratuit cu 
anvelope speciale (profil M.S.) între
gul lot de alergători ai țării noastre. 
Felicitări întreprinderii bucureștene 
— care nu este la prima ei acțiune

de acest gen — și un îndemn ca 
exemplul să-i fie urmat și de alții t 
Sinterom, Peco etc...

Mîine (n. r. astăzi), de la ora 8, 
începe adevăratul Raliu al Dunării, 
adică etapa comună care măso-ară 
1755 km, cu zece probe speciale. De 
bună seamă, unii spectatori se vor 
deplasa la fața locului pentru a asis
ta la probele de viteză. Acestea sînt 
programate după cum urmează : slm- 
bătă — Moeciu (ora 9), Mâtejaș (9,30),

Almașul Mare (16), Hula-Mediaș 
(19,50), Prarid (21,40), Gheorghieni 
(22,10) ; duminică — Frumoasa (1,30), 
Zagon (4,30), Moeciu (6,20), Păduchio
sul (8). Iată numele și numerele unor 
concurenți care merită urmăriți în 
mod special: Pinto (1), Munari .*  
Barbasio '(3), Rohrl (4), Ionescu-C: 
tea (22), Graef (25), Motoc (27), Florin 
Morassi (33), Olaru (40).

Dumitru ȘOMLI
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IN ACESTE ZILE, SPORTUL DE PERFORMANȚĂ Ds miine, la piscina Dinamo

CUNOAȘTE PRETUTINDENI 0 ACTIVITATE BOGATĂ, COMPLEXĂ
• CLUJUL VERITABILA CITADELA A CICLISMULUI • SELECȚIA

CEI MAI 
ÎNCEP

buni Înotători ai tării
ASALTUL RECORDURILOR

PE PRIMUL PLAN AL PREOCUPĂRILOR
• NUMEROASE ACȚIUNI PENTRU ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR ANTRENORILOR Șl ARBITRILOR • O VASTA

ACȚIUNE DE REAMENAJARE Șl UTILARE A BAZELOR SPORTIVE

Aparent, unele sporturi au intrat și ele în vacanță. Doar aparent, de
oarece dacă, intr-adevăr, practicanții unor discipline se află într-o scurtă 
perioadă de refacere, alții se găsesc în plină perioadă competițională. in 
prim plan se situează și acțiunile de selecție, cele de pregătire teoretică și 
practică a tehnicienilor și arbitrilor, cele de amenajare și reamenajare a 
bazelor sportive. Activul mișcării sportive muncește cu sirguință pentru trans
punerea în fapt a Hotărîrii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, 
din 28 februarie — 2 martie, și roadele nu întirzie să se arate. Pentru a 
înfățișa o parte din ele, om solicitat citorva prim-vicepredinți ai consiliilor 
județene pentru educație fizică ți sport să ne facă o sinteză a acțiunilor 
ce se desfășoară în aceste zile.

Prof. DUMITRU IVAN — Constanța

NICOLAE MUREȘAN — Cluj:

„Dată fiind așezarea geografică 
a județului nostru, în timpul sezo
nului de vară pe litoral se desfă
șoară o intensă activitate sportivă 
la mai toate disciplinele. întregul 
nostru activ este ocupat în perma
nență cu organizarea diferitelor în
treceri sportive interne sau inter
naționale. Să amintesc numai cî
teva competiții ce se dispută in a- 
ceste zile în Constanța și in ce
lelalte stațiuni : Turneul internațio
nal feminin de volei „Cupa To
mis". Turneul internațional de vo
lei (masculin) rezervat primelor 
șase echipe din lume. Turneul in
ternațional de baschet (feminin) 
„Cupa Mării Negre", meciul de 
fotbal dintre F.C. Constanța și se
lecționata orașului Alexandria (R.A. 
Egipt), întîlnirea dintre boxerii de 
la Farul și cei de la T.S.K. Berlin 
și multe altele.

în plus, pentru popularizarea 
unor ramuri sportive, se organizea
ză diferite demonstrații și întîlniri 
bilaterale în majoritatea stațiuni
lor litoralului.

Activitatea competițională inten
să nu ne împiedică să ne ocupăm,

Prof. ION ȘORCARU — lași

așa cum se cuvine, și de bazele 
sportive, care trebuie amenajate și 
bine întreținute. De curind s-a dat 
în folosință Sala sporturilor din 
zona industrială a orașului Con
stanta, ce aparține de A.S. Hidro
tehnica. Aici s-au amenajat săli de 
box, lupte, tenis de masă, șah. do
tate cu aparatura necesară și o sa
lă de 20/40 m, care a fost reame- 
najată pentru 
zitîa jocurilor

Vechea sală 
și ea refăcută 
tura necesară, 
activitatea pugiliștii de la A. 
Voința și o grupă de tineri de la 
Șc. sp. nr. 2.

Pentru atleții constănțeni a fost 
reamenajată pista de Ip stadionul 
,.l Mai". De asemenea, au fost re
parate instalațiile sanitare, vestia
rele 
sare 
rare 
aici, 
care 
tura 
chiar și în timpul vacantei activ 
tatea noastră se 
maximă".

a fi pusă la dispo- 
sportive.
de box Voința a fost 
și dotată cu apara- 
Aici își desfășoară 

S.

și s-au creat condițiile nece- 
pentru o mai rapidă recupe- 
după efort a sportivilor. Tot 
s-a amenajat o sală de forță 
a fost dotată cu toată apara- 
necesarâ. După cum vedeți,

situează la cota

„în județul nostru și, 
mai ales, în municipiul 
Iași, se desfășoară o 
intensă activitate spor
tivă, orientată în pri
mul rînd spre depista
rea și selecționarea e- 
lementeloi- de perspec
tivă pentru secțiile de 
performantă. Clubul 
Universitatea a pus la 
dispoziția tuturor copi
ilor din oraș bazele 
sportive de care dispu
ne și, în funcție de un 
program alcătuit pe 
discipline, copiii vin 
pe terenuri și în săli, 
găsind nu numai ca-

> drul și echipamentul 
necesar, ci și specia
liști cace-i îndrumează.

, în acest fel, 
acțiune capătăt, 
lo de caracterul 
lecție, și un 
de inițiere pentru în
cepători, 
majore pentru 
manifestă, de 

nea, cluburile 
(tenis de masă, 
lupte și box) și 
na (lupte, 
box). Aș sublinia, 
asemenea, faptul că în 
această perioadă, s-au 
încheiat și lucrările de 
reamenajare și utilare 
a bazelor sportive. La 
C.S.M., bunăoară, spor
tivii au la dispoziție

această 
dinco- 
de se- 

caracter

Preocupări 
selecție 
aseme- 
C.S.M. 

scrimă, 
Nicoli- 

haltere și 
de

tenis 
lupte 
o sală de jocuri, înzes
trată cu panouri noi de 
baschet și porți da 
handbal. De asemenea, 
se impun a fi amintite 
noile săli de atletică 
grea, amenajate în in
teriorul Casei sindica
telor din Iași.

Dintre antrenorii ca
re depun o activitate 
intensă in timpul verii 
i-aș remarca pe Gheor- 
ghe Luca și Dan Con- 
stantinescu 
tatea), Ion 
Gabriel

de masă, scrimă, 
și box. precum si

(Universi-
Butnaru și 
Simionescu

UNDE MERGEM?
SIMBATA

ATLETISM.Stadionul „Re
publicii", de la ora 9 : Bal
caniada de juniori (probe de 
pentatlon și declaton) ; de la 
ora 17 : festivitatea de des
chidere ; între orele 17,30— 
20: alte probe, printre -are 
și primele finale.

FOTBAL FEMININ. Sta
dionul „Progresul", ora 16,30: 
două meciuri din cadrul tur
neului internațional feminin 
organizat de asociația sporti
vă Unirea Tricolor București 
(participă echipele Flan Bel
grad, Victoria Constanta, Lu
ceafărul și Unirea Tricolor 
Buc.).

DUMINICA

ATLETISM. Stadionul „Re
publicii", de la ora 9 : Bal
caniada de juniori (probe de 
pentatlon și decatlon); de la 
ora 16,30 pînă la 19,20 — 
ultimele probe.

AUTOMOBILISM. Piața 
Scînteii, de la ora 11,30 : so
sirea în Raliul Dunării.

FOTBAL. Stadionul „Pro
gresul", ora 16,30: ultimele 
meciuri din cadrul turneu
lui internațional feminin or
ganizat de asociația sportivă 
Unirea Tricolor București.

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de 
la orele 9,30 și 18 : campio
natele republicane de seniori.

TOATE SPORTURILE
HANDBAL. Echipa de handbal fe

minin a României se află în preajma 
unei noi și importante verificări a sta
diului de pregătire în’ vederea campio
natului mondial programat în luna de
cembrie, în Iugoslavia. Jucătoarele noas
tre vor lua parte, între 1 șl 5 august, 
la tradiționalul turneu internațional do
tat cu „Cupa Balaton“. unde se vor 
întrece cu redutabilele formații ale 
R. D. Germane (actuala deținătoare a 
titlului suprem). Ungariei, Cehoslovaciei. 
Danemarcei și R. F. Germania. Cele 7 
echipe — la întreceri mai participă și 
selecționata orașului Veszprem — au fost 
împărțite în două grupe, după cum ur
mează : GRUPA I : Ungaria, R. F. Ger
mania și Cehoslovacia ; GRUPA A il-A: 
România. R. D. Germană, Danemarca și 
selecționata orașului Veszprem. După 
încheierea partidelor din grupe, vor a- 
vea loc meciuri de baraj pentru alcătui
rea clasamentului final. Handbalistele 
românce și-au cotinuat în ultimele zile 
pregătirile sub conducerea 
emerit Constantin Popescu, 
oră nu se cunoaște exact

antrenorului
La această 
componența 

lotului ce se va deplasa In Ungaria, 
dar în mod sigur, din echipa țării noas
tre nu vor lips, cunoscutele jucătoare 
internaționale Doina Băicoianu, Simona 
Arghir, Doina Furcoi și Rozalia Sos, 
care cu acest prilej își va face reintra
rea în m7“-' ' reprezentativ, după o în
delungată absență.

AUTOMOBILISM. Asociația spor
tivă „Gloria" organizează, în cinstea 
„Zilei presei”, o atractivă întrecere pen
tru lucrătorii din presă, care sînt și 
pasionați conducători auto. Raliul va 
avea loc în după-amiaza zilei de 11 au
gust, pe traseul Băneasa — Mogoșoaia — 
Buftea (circa 50 de km.). Cursa de regu
laritate (viteză, 40 km/h) va fi combi
nată cu diferite probe surpriză. Con-

„Cu toate câ majoritatea sporti- 
vilor clujeni și-au luat o bineme
ritată vacanță, județul nostru nu 
duce lipsă de activitate competitio- 
nală. In momentul actual. Consiliul 
județean Cluj organizează o mare 
competiție de tenis, la care, alături 
de sportivii din județul nostru, va 
participa și o echipă din ~ 
slovacia. De asemenea, au 
vitați jucători din toate 
țării.

Cum șoselele din jurul 
sînt favorabile ciclismului, 
te zile, se vor disputa campionatele 
naționale de șosea pentru seniori, 
tineret și juniori. Tot in această 
perioadă vor avea loc și campiona
tele republicane cu biciclete de tu
rism. De fapt, ciclismul ocupă un 
loc însemnat în programul nostru 
competițional de la sfîrșitul lunii 
iulie și prima parte a lui august. 
Printre cele mai importante între
ceri cicliste ce se vor organiza la 
noi. amintim 
pei orașelor, 
care vor lua 
sportivi din 
Criteriul international al juniori
lor.

Profitind de perioada de vacantă 
a elevilor, tehnicienii cluburilor și 
asociațiilor din județ au inițiat o 
serie de acțiuni de selecție pentru 
completarea secțiilor de performan
ță ale unor discipline sportive : 
fotbal (Universitatea și C.F.R. Cluj), 
natație (C.S.M. Cluj), handbal (Șc. 
sp. 2), volei (Liceul N. Bălcescu) 
ș.a.

Scurtul ^ăgaz oferit de pauza 
competițională am căutat sâ-1 fo
losim îndeosebi pentru împrospă
tarea cunoștințelor tehnicienilor 
noștri și pentru reamenajare® ba
zelor sportive afectate sportului de

Prof. IOAN POP

Ceho- 
fost in- 
județele

Clujului 
în aces-

etapa a VII-a a Cu- 
.Turul Clujului- (la 
parte cei mai buni 

țară) si, bineînțeles,

performantă. împreună cu cabine
tele metodice am organizat o serie 
de cursuri pentru perfecționarea 
cunoștințelor antrenorilor. De ase
menea, s-au organizat cursuri de 
pregătire pentru antrenorii ce ur
mează să se prezinte la examenele 
de promovare în categorii superi
oare. Cu toți arbitrii de fotbal din 
județ s-au organizat cursuri pentru 
avansare în altă ordine de idei, o 
preocupare majoră constituie pen
tru noi, întreținerea și renovarea 
unor baze sportive care au fost in
tens solicitate și, mai cu 
darea în folosință, cît mai 
a altor baze, noi. De pildă, 
nul de fotbal C.F.R. a fost
nat și la 29 iulie va fi inaugurat. 
Este aproape încheiată gazonarea 
terenului municipal din Cluj. La 
stadionul din parcul orașului a fost 
amenajată o nouă sală de haltere, 
care a și fost dotată cu aparatura 
necesară. în zileie următoare va fi 
gata și sala de box de la același 
stadion si două noi vestiare pentru 
secția de copii (fotbal).

La stadioanele din 
Dej și orașul Gherla 
minate amenajările 
cîtva timp în urmă.

Pentru atleții clujeni a fost ame
najată pista de atletism din parcul 
Babeș, acum ea asigurînd condiții 
bune de pregătire. De asemenea, a 
fost refăcută pista din 
Clujana. Nici înotătorii 
uitați. Sala de forță de 
acoperit din Cluj a fost 
toată aparatura necesară.

In acest moment sînt 
pregătire pentru reluarea 
competitionale Sala sporturilor, sa
la AB. Armata și cea de 
tică".

seamă, 
curînd, 
stadio- 
termi-

municipiul 
au fost ter- 
incepute cu

Maramureș:

complexul 
n-au fost 
la bazinul 
dotată cu

în plină 
activității

gimnas-

Înaintea 
priză în 
atletism.

„Continuăm în această vară procesul de selecție început 
vacanței școlare. Ne-am axat pe cîteva discipline, cu mai mare 
județul nostru, și anume handbal, volei, gimnastică, fotbal și 
Pentru o cît mai bună desfășurare a procesului de selecție, alături de an
trenorii și profesorii care se ocupă de acțiune, am format și un colectiv 
— alcătuit din specialiști, reprezentanți ai C.J.E.F.S.. ai Inspectoratului 
școlar si ai cluburilor sportive — colectiv care dirijează întreaga activitate.

O altă acțiune la care aș vrea să mă refer, aflată in curs de desfășura
re, este aceea a formării unor noi arbitri de fotbal, handbal și volei, precum 
și calificarea unor noi instructori sportivi recrutați în majoritate d’ntre 
absolvenții Liceului cu program de educație fizică din Baia Mare. Merită 
să amintim, apoi, că in momentul de față are loc un interesant lectorat, 
organizat de C.J.E F.S., la care participă toți antrenorii echipelor divizio
nare din județ.

în privința bazelor sportive s-au realizat multe lucruri bune. S-au 
făcut importante lucrări de amenajare la Stadionul „23 August" Gin Baia 
Mare, la poligonul de tir. la stadionul din Casnic și la cel din Vișeu. în 
plus, mai putem adăuga si faptul că. în prezent, se lucrează intens la com
plexul sportiv de la Sighetul Marmației — dat în folosință parțial — pre
cum și la complexele sportive de iarnă Mogoșa și Bocșa". —

LA MUREȘUL Tg. MUREȘ

PERFORMANȚELE PATINATORILOR DE VITEZA
SE PREGĂTESC IN TIMPUL
NOI RECORDURI REPUBLICANE PE

Se știe că secția de patinaj viteză a 
clubului sportiv Mureșul Tg. Mureș, care 
îl are de ani de zile la conducerea teh
nică pe veșnic tânărul antrenor Caro! 
Gall, a produs o serie de sportivi valo
roși, devenii campioni naționali sau re
cordmani republicani la diferitele probe, 
în ultima vreme, patinatorii din Tg. Mu
reș se afirmă și pe... uscat, dominind 
cu autoritate campionatele republicane 
pe rotile. La finala pe țară a ediției de 
anul trecut a acestei competiții, mure
șenii au cucerit majoritatea titlurilor 
puse In joc, stabilind, totodată, cele mai 
multe recorduri ale țării.

Zilele trecute, ne-am reintllnit cu ' e- 
chea noastră cunoștință, antrenorul Ca
rol Gali. L-am găsit în plină activitate 
la o ședință de pregătire cu începătorii- 
într-un moment de răgaz, ne-a spus su- 
rîzînd :

— Pînă în prezent am organizat șapte 
concursuri populare, la care au partici
pat peste 400 de fete și băieți din 14 
școli. Am depistat multe talente. Pe cei 
mai înzestrați copii i-am înscris la con
cursul premergător fazei județene a ac
tualului campionat republican pe rotile, 
la care au participat și sportivii avansați 
de la clubul nostru. Promit copiii! Pă
cat numai că nu avem mai multe p.,ste 
de asfalt și materiale corespunzătoare, in 
rest... totul e bine. La ultimul concur*  
au fost doborîte numeroase 
republicane.

Cercetăm foile de arbitraj și 
că numele unor viteziști sînt 
cu creion roșu, cifrele înregistrate ck 
ei reprezentând cele mai bune perfor
manțe republicane la categoriile respec
tive de virată. Iată-i pe autorii noilor 
recorduri : cat. 9—10 ani — 50 și 100 m — 
1BOLIA SATMARY 8,5 (v.r. 9.1) și, res
pectiv, 16,6 (v.r. 18,2), cat. 11—12 ani, 50

recorduri

observăm subliniate

cursul va constitui și un prilej pentiu 
alegerea celor mai bune echipaje, care 
vor reprezenta Romania la „Raliul in
ternațional al artiștilor și ziariștilor ro
mâni și bulgari", pe ruta Sinaia — Pam- 
porovo (R. P, Bulgaria). înscrierile se 
fac, zilnic, la redacția ziarului „Sportul", 
ptnă la data de 4 august.

OINĂ. stadionul municipal din Bo
toșani a găzduit, eu puțin timp în urmă, 
competiția de oină „Cupa Moldovei", 
manifestare inițiată și organizată de 
Comitetul județean Botoșani al U.T.C. 
șl C.J.E.F.S. O inițiativă menită să a- 
jute la popularizarea sportului nostru 
național, să sondeze stadiul de pregă
tire in care se află echipele ce vor ~ 
tlcipa, în luna august, la actul 
al „Cupei tineretului de la sate".

Invitației organizatorilor au răspuns 
echipele Biruința Gherăești (Neamț), A- 
vintul Frasin (Suceava), Șiretul Suraia 
(Vrancea), Unirea Broscăuți și Avtntul 
„M. Emlnescu" (jud. Botoșani). Experiența 
oiniștilor din Gherăești și Frasin și am
biția de a se remarca a tinerilor spor
tivi din celelalte echipe au furnizat pu
blicului prezent în jurul suprafețelor de 
joc un spectacol atractiv, cu partide 
interesante care au atins, deseori, un 
nivel tehnic ridicat. Așa cum era de 
așteptat, echipa Biruința Gherăești, con
dusă de veteranul Eugen Cocuț, unu! 
dintre cei mai buni oiniști din țară, 
a terminat competiția neînvinsă, Intrind 
în posesia trofeului. în cel mai disputat 
meci, jucătorii Biruinței au învins cu 
11—1 pe echipierii Avîntului Frasin, care 
s-au clasat pe locul secund. Au urmat, 
în ordine. Șiretul Suraia, Unirea Bros
căuți și Avîntul ,,M. Eminescu". Forma 
țlile ocupante ale primelor locuri, cil 
și sportivii Ion Ciobanu (cel mal tinăr 
participant) și Eugen Cocuț (cel mai 
tehnic jucător), au primit diplome și 
p; .'mii constînd în echipament sportiv.

par- 
final

VERII
ROTILE -

r. tJ>ți 1W m — GVOKGH KISS U G 
și HJ (v.r :«X». cai. 10— u aai 
» ■ - SODICA PAȘCAN 1« (W. 
fi JX• rat- 15—M ani — 1*>
IUDITH BAL1XT 15.4 rt-T. 15-5>. junioare 
I. 394 m — EMKO GOJGA 3LS (r. “
iar la W s « 
1^9.1.

Notând 
mult in glumâ___
fost ta repetate rinduri campsop pe 
U. s-a reprolilat in patâxutfal Pî 
Gazda ce-a replicat :

— Ce să facem, dacă ne aJLă*n  încă 
la^. discreția vremii Noi Ba beneficiem 
ca vîtezistii din Cluj. Mirreurea Cine, 
Brașov și București de gheață aruncai*  
Anoi. ln>>enir.indu-se la a adâugat:

hotârit să Înființez și o echipă 
de hnehei p*  rotile. Să știți câ rulajul 
din timpul verii, suplinește — in bJL’iâ 
măsuri — îipaa pregătirii pe gheață vi 
ne ajută sâ-i amrenâm pe alergătorii 
consacrați pentru concursurile din zilele 
friguroase*.

Intr-adevăr, in patinajul viteză, ta con
dițiile absraxei unei piste artâtcîaie. per
formantele din timpul iemi: se pregă
tesc in toxul verii, pe_ uscat.

Troian IOANIȚESCU

record
3).

aer. nașe. atn m*  acirenoru-uî, d deși a

Dimeca Marian

recorduri

• Antrenorul Gh

• Anca Groza vizează

Slavic se

Dietmar Wetternek
Foto : M.

unul din favoriții cursei de 200 m mixt
THEO

Suita competițiilor republicane 
ale înotătorilor continuă. începînd 
de duminică, timp de trei zile, 
pentru prima oară în formula unui 
program condensat la cite 9 și chiar
10 finale pe reuniune, se vor în
trece cei mai buni sportivi din țară, 
în joc 29 de titluri de campioni ai 
României.

întrecerile sînt programate, ca de 
obicei, la piscina Dinamo din Ca
pitală, care pare să întrunească cele 
mai multe din calitățile tehnice ne
cesare obținerii unor performanțe 
superioare. Așadar, un motiv in 
plus să așteptăm cu încredere rea
lizarea promisiunilor, făcute de 
sportivii fruntași, după sezonul de 
iarnă pe jumătate ratat, de a-și îm
bunătăți recordurile personale și de 
a le apropia cît mai mult de per
formanțele de valoare europeană. 
Mai ales că, la sfîrșitul acestor în
treceri, selecționerii se vor pronun
ța definitiv asupra loturilor ce ne 
vor reprezenta, mai întîi la Balca
niada juniorilor 
București) și apoi 
lor (10—12 august,

Din informațiile 
nem am aflat că 
pionilor și recordmanilor s-au efec
tuat în ultimele săptămîni cu mai 
multă seriozitate. Reșițenii (cărora
11 s-a adăugat și sprinterul clujean 
Zeno Oprițeseu) au folosit propriul 
lor bazin descoperit pentru cite 
două ședințe zilnice. într-un ritm 
asemănător s-au antrenat și dina • 
moviștii în piscina din 
Mare. în schimb, grupul 
de la Steaua a preferat

„REGATA DUISBURG"

liniște, 
parve- 
formei

afla in forma bună“

(1—5 august, la 
la cea a seniori- 
la Dubrovnik).
pe care le deți- 
pregătirile cani

Șt?fan cel 
sportivilor 
să pregă-

tească aceste campionate în 
la Geoagiu, de unde ne-au 
nit vești bune în privința 
lui Marian Slavic (antrenorul Gh. 
Dimeca este foarte încrezător în 
actualele posibilități ale multiplu
lui campion pentru cursele de 200 
m și 400 m liber) și Eugen Aimer.

In cursul zilei de ieri am avut 
prilejul să ne întreținem cîteva mi
nute și cu recordmanul tetratloniș- 
tilor români, Dietmar Wetterneck, 
care colecționează titluri și medalii 
în campionatele școlilor sportive. 
,.Dc cîteva zile am încetinit motoa
rele, dar eforturile depuse în cele 
trei curse la care iau startul zilnic 
sînt echivalente cu cele ale unui 
antrenament tare. De altfel, niulți 
înotători de valoare folosesc ase- 
nea concursuri ca mijloc de pre
gătire a marilor competiții. Mă 
simt într-o bună condiție fizică și 
doresc să-mi îmbunătățesc ambele 
recorduri naționale (n.r. la 200 m și 
400 m mixt). Am progresat simți
tor la bras, capitol unde anul tre
cut eram deficitar în comparație cu 
procedeele delfin și spate, astfel câ 
vă puteți aștepta la rezultate în jur 
de 2:15,0 și respectiv 4:47,0—4:48,0. 
Sper că voi obține cifre care să-î 
convingă pe selecționeri în ceea ce 
privește prezența mea Ia C.M. de la 
Belgrad".

Și Anca Groza, înotătoarea nr. 1 
a țării este optimistă înaintea „na
ționalelor" : „Nu-mi voi menaja 
cîtuși de puțin forțele și voi concu
ra in 5 probe — 100 m liber, 100 
m și 200 m delfin, 200 m și 400 m 
mixt. Obiectivele mele pentru ac
tuala ediție : un nou record la 100 
in liber cu o cifră sub 64 de secun
de și un timp în jurul a 2:25,0 la 
200 m delfin, care să mă mențină 
în lista primelor 10 performere din 
lume în acest sezon !“

Ad. VASIL1U

Final remarcabil in campionatul școlilor sportive

D. WETTERNEK. RECORD DE SENIORI 
LA 200 m SPATE: 218.21

Campionatels republicane ale îno 
tătorilor școlilor sportive s-au înche
iat ieri, la ștrandul Obor al Școlii 
sportive nr. 2, intr-o atmosferă săr
bătorească, specifică, de altfel, ir 
toate zilele de întreceri. Și, ca o în
cununare a eforturilor și talentului 
său și pentru a încheia în mod cît 
mai strălucit acest campionat, reși- 
țeanului Dietmar VVetternel (antrenori 
I. Schuster șl F. Konig) a clștigat 
și a opta cursă, într-un mod strălu 
cit, cu un nou record național. Este 
vorba de pretențioasa și spectacu
loasa probă de 200 m spate, probă 
a eleganței și fineții tehnice, în care 
Wetternek a făcut o frumoasă de
monstrație și a atins peretele bazi
nului cînd acele cronometrelor in
dicau 2:18,2 : nou r«cord de seniori, 
mal bun cu 6 zecimi de secundă de- 
cît cel deținut din anul 1971 de Mir
cea Hohoiu în sfîrșit, încă un as
pect interesant al acestui record de 
seniori : este primul stabilit la ba-

UN SERIOS EXAMEN
ÎNAINTEA EUROPENELOR DE CANOTAJ

După tradiționalele întreceri de 
canotaj de la Lucerna, care au avut 
loc la mijlocul lunii curente, repre- 
aentativele de schif ale țârii noastre 
participă, astăzi, și mîine, la un 
nou și important concurs interna
țional — .Regata Duisburg". A- 
ceastă ediție a cunoscutei compe
tiții ce se desfășoară în R.F. Ger
mania se anunță deosebit de inte
resantă. constituind un ultim cri
teriu de 
național, 
europene 
disputa 
canotoare 
Australia,
Elveția, Franța, R.F. Germania, Ir
landa, Iugoslavia, Norvegia, Olan
da, Polonia, România, Spania și 
Ungaria.

Shifistele noastre participă la 
toate cele 4 curse prevăzute în pro
gram, iar vîslașii și ramerii la 5 
din cele 7 probe (nu prezentăm 
ambarcații la 2 vîsle și 8+1). Iată 
echipajele reprezentative feminine

ale României la această regată: 
simplu — Elena Sakal ; 2 vîsle — 
Doina Bărdaș, Ioana Tudoran : 4 +1 
v — Teodora Boicu, Marioara Sin- 
georzan. Mit an a Botez, Elisabeta 
Lazăr + Maria Ghiață ; 4+1 r - 
Georgeta Funariu, Georgeta Alexe, 
Elena Gavluc, Marînela Ghiță + 
Aneta Matei (antrenori Ion loicu 
și Stelian Petrov). La băieți echi-

verificare, pe plan inter- 
înaintea campionatelor 

de la Moscova. își vor 
întiietatea canotori și 
din 16 țări : Argentina, 
Austria. Belgia, Bulgaria,

pajele vor fi alcătuite dm : St. Tu
dor, P. Ceapura, I. Oanlă, !«. Gru- 
mezescu, E. Tușa, Fr. Gall, C. Dă- 
nilă, Fr. Papp, Gh. Gherman, Gh. 
Moldoveanu, D. Ivanov, A. Mitarcă, 
I. Ocneanu, A. Agh, M. Naumenco, 
Z. Pop, I. Cergă și cîrmacii Gh. 
Gheorghiu, L. Lovrenschî, Gh. Ovi- 
cliu. (antrenori Dumitru Popa, Ca
rol Vereș).

START IN CAMPIONATUL
NAȚIONALE DE PLANORISM

zinul Obor după o perioadă de 21 
de ani ! Ultimul record fusese sta
bilit aici in anul 1952... Să sperăm 
că performanța lui Wetternek va fi 
de bun augur pentru acest tradițio
nal centru al natațiel bucurestene 
care este Oborul și că vom avea pri
lejul să vedem mai des și competiții, 
și... recorduri.

In rest vom menționa 
samentul — neoficial — 
alcătuit pe baza locurilor 
reșițenii au clștigat 24 de 
tașîndu-se în ultima zi 
zentanții Școlii sportive nr. 2 (17). 
lată acest clasament ; 1. Reșița 24,
2. Șc. sp, 2 17, 3—4. Ploiești și Ga
lați cite 7, 5. Tg. Mureș 5, 6. SiHu 
4, 7—8. Brăila și Șc. sp. 1 cite 2, 9— 
10. Cluj și Timișoara cite 1.

Rezultate. JUNIORI : 400 m liber (f) : 
LAVINIA DONIA (Reșița) 5:30,6, LottC 
Seidl (Timișoara) 5:31,2, Julleta Miroșu 
(Reșița) 5:44,6 ; 400 m liber (b) : AL. 
NOÂPTEȘ (Șc. sp. 2) 5:05,7, C. loan 
(Cluj) 5:08.5, M. Dobrescu (Șc. sp. 
2) 5:14,0 ; 200 m spate (b) : D. WETTER
NEK (Reșița) 2 :18,2 — record republican 
de seniori (v.r. : 2:18,8 deținut de M. 
Hohoiu), A. Horvath (Șc. sp. 1) 2:20,3,
D. Gropșanu (Reșița) 2:27,0 ; 200 m 
spate (t) : LAVINIA DONIA (Reșița) 
2:38,2, Karln Parutsch (Timișoara) 2:41,8, 
Julieta Miroșu (Reșița) 2:51,4 ; 100 m del
fin (b) : D. WETTERNEK 1:04,2, L. 
Șopterian (Șc. sp. 1) 1:05,55, M. Baclu- 
șanu (Reșița) 1:05.6 ; 100 n> delfin (f) : 
Sigrld Szecslan (Reșița) 1:16,0, Anca 
Mihăescu (Șc. sp. I) 1:18.4, Ioana Spo
rea (Reșița) 1:20,9 ; 1 500 ni liber (b) :
E. POP (Tg. Mureș) 19:56,4, L. Velciov 
(Tg. Mureș) 20:35,5, A. Jurj (Reșița) 
20:33,5 ; 800 m liber (f) : SIGR1D SZLE- 
CSIAN (Reșița) 11:21,5. Lotte Seidl (Ti
mișoara) 11:45,5, Julieta Miroșu (Re
șița) 12:01,6.

COPtl A : 400 m liber (f) : VALI DRA- 
GOMIR (Șc. sp. 2) 5:38,6, Simona Berțla 
(Ploiești) 5:37,7, Lavinia Vlșan (Ploiești) 
5:56.0 ; 100 m delfin (b) : H. LUCACEU 
(Sibiu) "*  •••"■
M. Oncescu (Șc. sp. 2) 1:12.4 ; loo 
delfin (f) : ILEANA BUCȘA 
1:22.6. Vali Dragomir (Șc. sp. 2) 
Cecilia Roșu (Ploiești) 1:25.5 ; i 
spate (b) : I. SVETZ (Șc. sp. 2) 
H. Habetler (Timișoara) 2:32,4, F. 
ger (Reșița) 2:42,5 ; 200 m spate 
LIANA DUMITRESCU (Ploiești) 
Otilla Cimpeanu (Ploiești) 3:04,2, 
men Cociuban (Șc. sp. 1) 3:03,4.

COPII B. 100 m delfin (b) : I. 
DER (Tg. Mureș) 1:15,2, U. KamUU (Ș«. 
sp. 2) 1:17.5. FI. Vlșan (Ploiești) 1:20,0; 
100 ni delfin (f) : CARMEN BUNACIU 
(Sibiu) 1:19,0, Camelia Popa (Ploiești) 
1:21,3, lues Ptellebrandt (Reșița) 1:24.8.

COPII C : 50 111 delfin <b) : L. Balint 
(Tg. Mureș) 37,2. H. Voin (Reșița) 37,3, 
MADĂLINA ILIEȘI (Brăila) 41,1, Ange
la Bodor (Galați) 42,1, Cristina Andrei 
(Ploiești) 43,3.

D. STĂNCULESCU

că în cla
pe echipe, 
I ocupate, 
titluri, de- 
de repre-

1:08,5, Șt. Mitu (Galați) 1:12,3, 
‘ m 

(Cluj) 
1:23,1, 

200 m 
2:28,7, 

. Știe- 
(« : 

2:58.1, 
Car-

ME-

noștri,lașul, cu împrejurimile sale pro
pice zborului fără motor, găzduieș
te, începînd de duminică, a XVII-a 
ediție a campionatelor naționale de 
planorism. Ca și în edițiile prece
dente și de această dată alături de 
sportivii români își vor încerca pu
terile invitați din Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Ungaria și U.R.S.S 

întrecerile, eșalonate pe durfita a 
două săptămîni, 
număr de manșe 
edițiile precedente, 
încercare priceperea 
concurenților.

Spre dosebire de 
desfășurată în condiții destul de vi
trege din cauza timpului nefavora
bil, cea actuală promite să-i solicite 
pe concurenți din plin. Recent în
cheiata fază de calificare a consti
tuit o repetiție generală, edificatoa
re în acest sens. Cei 18 sportivi ro
mâni, dintre care se remarcă com- 
ponenții lotului național Zoltan 
Naglii, Nicolae Mihăiță, Mihai Bin- 
dea, Valentin Romașcu, Emil Ilies
cu, Ion Alexa, alături de primii cla
sați în faza precedentă Erwin 
Rosch, Petre Zenovei, Ion Iosub 
Ionel Munteanu, Ion Pavel, la care 
se adaugă cei 8 sportivi străini in
vitați la concurs, ne dau — prin 
valoarea lor recunoscută — certitu
dinea unor dispute dîrze, echili
brate.

întrecerile încadrîndu-se în clasa 
„nelimitat" permit participarea în 
concurs al planorului românesc IS 
29-d, pilotat de către unul dintre

cei mai buni zburători ai 
inginerul Mircea Finescu.

Campionatul, înscriindu-se 
virimentul marcat în ultima 
de către zborul fără motor,
speranța unor rezultate de valoare.

în re- 
vreme 
ne dă

localitatea mai

disputelor din 
în primul rînd

și principalii anima- 
precedente, I. Bobil- 
Sibiu), D. Vasilesca 
Brașov) și T. Popa

programează un 
sporit, față de 
ce va pune Ta 
și îndemînareaÎNCEPE campionatul de REGULARITATE Șl

REZISTENȚA AL MOTORETELOR ROMANEȘTI
ediția trecută,

27 IULIE 1973 ;

86 52 89 18 77

— Sighișoara — Mediaș — 
BRAȘOV — Miercurea Ciuc

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN

cît și alți posesori de autoturisme 
înscrise în circulație. Amănunte la 
sucursalele județene Loto-Prono
sport și Filiale A.C.R.

RALIUL AUTOMOBILISTIC AL CIȘTIGATORILOR LA LOTO-PRONOSPORT

DE PREMII :

Peste citeva zile, municipiul Tg. 
Jiu și împrejurimile sale vor găzdui 
o nouă ediție a campionatului re
publican de regularitate și rezisten
ță, rezervat motoretelor românești

Vor fi prezenți pe traseul acestei 
competiții, care va măsura circa 
550 de km. aproape 70 de alergă
tori din Zârnești. Sibiu, Tg. Jiu. 
Brașov, București, Moreni. Cimpina. 
Reșița, Ploiești, municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Galați, Câmpulung 
Muscel etc...

Caravana posesorilor de motorete 
românești va trece prin două jude;e 
(Gorj și Hunedoara), străbătind lo
calitățile Novaci. Baia de Fier, Tg 
Cărbunești, Clinic, Motru, Tismana 
Sadu, Petroșani sau atingînd puncte 
cum sînt Peștera Jiul și cabana 
forestieră Sohodolu, traseul fiind

prevăzut a fi parcurs în trei etape. 
Primul start se va da în ziua de 
3 august.

In încheierea competiției este pro
gramată o probă de viteză pe cir
cuit (pentru departajarea concuren- 
ților aflați la egalitate de puncte), 
care se va desfășura pe străzile 
municipiului Tg. Jiu. De menționat 
că etapele zilnice vor avea ca punct 
de plecare și sosire 
sus amintită.

Printre favoriții 
acest an se numără 
campionul N. Berloiu (Torpedo Zăr- 
nești), precum 
tori ai ediției 
neanu (Voința 
'Steagul roșu 
.Metalul București).

Administrația de Stat Loto-Pro 
nosport organizează, în colaborare 
cu Automobil Clubul Român, edi
ția a II-a a Raliului Cîștigătorilo: 
de Autoturisme la Loto-Pronosport 
în zilele de 18 și 19 august 1973 
Concurenții care participă la aces 
Raliu vor putea obține : titlul de 
cîștigător al Raliului; titlul de cîști 
gător al unei clase ; premii în bani 
mențiuni ; diplome de participare

Traseele de parcurs pentru con
centrare sînt următoarele : BUCU
REȘTI — Ploiești — Brașov — Si
ghișoara — Bălăușeri — Tîrnăveni
— Sibiu ; BRĂILA — Buzău — Plo
iești — Brașov — Sibiu ; BACĂU
— Adjud — Gh. Gheorghiu Dej —

Brașov
Sibiu ;
— Reghin — Tg. Mureș — Mediaș
— Sibiu ; SIBIU — Rm. Vîlcea — 
Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg — 
Sebeș — Sibiu ; CLUJ — Tg. Mureș
— Sovata — Odorhei — Mediaș — 
Sibiu; RM. VÎLCEA — Drăgășani
— Craiova — Tg. Jiu — Rm. Vîl
cea — Sibiu ; DEVA — Petroșani
— Tg. Jiu — Rm. Vîlcea — Sibiu. 
Traseul comun — Sibiu — Bucu
rești (etapa a II-a) : SIBIU — RM. 
VÎLCEA — PITEȘTI — GĂEȘTI
— TITU — BUCUREȘTI.

La acest Raliu pot participa con
ducătorii proprietari ai autoturis
melor cîștigate la Loto-Pronosport

FOND GENERAL
917.823 lei.

Extragerea I : 30 
61 68 21.

Extragerea a II-a : 33 66 46 83
70 27 8 13 2.



ETAPA

A

ETAPA A III-A, 26 AUGUST

Tul«*

IV-A, 9 SEPTEMBRIEA

A

Foto : S. BAK.CSY

Constanța
Galați 
Mangalia

— Marina Mangalia
— Ancora Galați
— Chimia Brăila
— Cimentul Medgidia
— Electrica Constanța
— Arrubium Macin
— Știința Constanța
— Dunărea Tuleea

Electric* Constanța 
Granitul Babadaff 
Știința Constant* 
Tehnometai Galați 
I.M.U. Medgidia 
Dunărea Tuleea 
Arrubium Măcin 
Viitorul Brăila

Chimia Brăila 
Electrica Constanța 
Cimentul Mcdfidi» 
Granitul Babadag 
Dunăre» Tulcea 
Știința ~ 
Ancora
Marina

— Arrubium Macin
— Viitorul Brăila
— Portul Constanța
— Constr. Tuleea
— Rapid Fetești
-r- Tehnometai Galați
— Voința Constanța
— I.M.U. Medgidia

1, 12 AUGUST
— Granitul Babadag
— Marin» Mangalia
— Dunărea Tuleea
— Chimia Brăila
— Ancora Galați
— cimentul Medgidia
— Electrica Constanța
— Știința Constanța

ll-A, 19 AUGUST

— Tehnometai Galați
— Rapid Fetești
— Viitorul Brăila
— Știința Constanța 
«— Granitul Babadag
— Electrica Constanța
— Dunărea Tuleea
- I.M.U. Medgidia

V-A, 16 SEPTEMBRIE

• X - f

Constr.
Portul Constanța 
Rapid Fetești
Voința Constanța 
Tehnometai Galați 
I.M.U. Medgidia
Viitorul Brăila 
Granitul Babadag

ETAPA

l’ortul Constanța 
Voința Constanța 
I.M.U.M. Medgidia 
Tehnometai Galați 
Constr. Tuleea 
Viitorul Brăil* 
Rapid Fetești 
Arrubium Măt’ia

ETAPA

Cimentul Medgidia 
Constr. Tuleea 
Arrubium Macin 
Portul Constanța 
Ancora Galați 
Voința Constanța 
Marina Mangalia 
Chimia Brăila

ETAPA

— Chimia Brăila
— Voința Constanța
— Rapid Fetești
— Marina Mangalia
— Portul Constanța
— Ancora Galați
— Cimentul Medgidia
— Constr. Tuleea
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REPORTAJELE PREGĂTIRILOR

SE PREGĂTEȘTE 
CU GÎNDUL LA TITLU

Zile cu soare, zile ploioase la 
Poiana Brașov. Toate aceste ca
pricii ale naturii nu-i împiedică 
însă pe fotbaliștii de la Universi
tatea Craiova să-și 
strictețe programul 
gătire In vederea 
competițional. Aici, 
tăvarului găzduiți 
zont“,

respecte cu 
zilnic de pre- 
noului sezon 

la poalele Pos- 
la vila „Ori- 

elevii lui C. Cernăianu și 
C. Oțet, acoperă zeci de kilometri 
cu gîndul la titlul pierdut, dar cu 
optimism, spre cucerirea medalii
lor de campioni în ediția viitoare 
a campionatului. Dar înainte de 
asta, craiovenii sînt cu gîndul la 
debutul d’in această toamnă, in 
„Cupa U.E.F.A." Aceasta repre
zintă pentru ei o nouă posibilita
te de afirmare pe plan interna
țional, chiar dacă sorții le-a opus 
unul dintre cele mai valoroase 
teamuri europene, echipa italiană 
Fiorentina.

De la 12 iulie, cînd au luat star
tul pregătirilor, după un stadiu 
de trei zile la Craiova, în care s-a 
urmărit readaptarea organismului la

UN TiNĂR ANTRENOR
?/ PREOCUPĂRILE SALE

Dialog-fulger 
Alexandru Constantinescu

Din tânăra generație de antre
nori face parte și Alexandru Con- 
stantinescu. Fost atacant la C.C.A., 
Corvinul Hunedoara, F.C. Argeș și 
Progresul București, odată cu în
cheierea activității de jucător, s-a 
dedicat profesiei de antrenor, ocu- 
pîndu-se pe rînd de instruirea for
mațiilor Chimia Rm, Vilcea, ȚAf-B., 
iar — din returul campionatului 
trecut — se află la conducerea teh
nică a echipei Ceahlăul P. Neamț. 
Cu toate că e destul de nou în 
meserie, el se bucură de bune apre
cieri profesionale, datorită metode
lor de instruire, exigenței, dar, mai 
ales, simțului pedagogic deosebit cu 
care este înzestrat. De la începu
tul carierei, sale a cunoscut unele 
satisfacții. Printre acestea, pregă
tirea și promovarea talentaților 
jucători Gojgaru și Petrică, deveniți 
apoi oameni de bază ai actualei de
ținătoare a „Cupei României". O 
altă satisfacție a avut-o cu echipa 
Ceahlăul Piatra Neamț, de pregă
tirea căreia s-a ocupat în returul 
campionatului. I-am solicitat — re
cent — o scurtă convorbire.

— La cei 36 de ani ai riv„ 
considerați că este principala 
tace a unui antrenor tînăr ?

— In primul rînd, să știe 
apropie din prima clipă jucătorii. 
Să devină prietenul lor. Numai așa 
poate fi înțeles și ascultat. Pe fon
dul acestei amiciții se poate realiza 
totul; respect reciproc, înțelegere 
și, bineînțeles, esențialul, obținerea 
performanței.

— Care trebuie să fie relația 
antrenor—conducător ?
— Antrenorul trebuie să fie spri

jinit intrutotul de conducători. Să

cane 
cali-

să-și

REALIZĂRI NOTABILE
(Urmare din pag. I)

sportul carturilor și al radiotelegrafiș- 
tilor care au făcut numeroși prozeliți 
tn oraș.

Este vorba, așadar, despre reali
zări demne de laudă care, așa cum 
ne-au spus mulți dintre interlocutorii 
noștri, pot fi amplificate. Dar numai 
cu’ condiția ca să nu mai existe și 
cîteva anomalii, printre care lipsa de 
aprovizionare a orașului cu patine 
(sport deosebit de agreat), nevoia a- 
cută a unei noi garnituri de saltele 
pentru numeroșii luptători, instituirea 
unui club profilat pe această disci
plină, construirea unei piste de car
ting și a unui patinoar artificial...

★
Șl ar mal fi ceva...
Parale] cu desvoltarea celor două 

sporturi, am spune caracteristice pen
tru orașul Rădăuți, hocheiul și lupte
le, am constatat și un proces invers, 
de dispariție a altora î baschetul, a- 
tletismul și voleiul. P? vremuri, spor
tivii rădăuțeni, dominau întrecerile 
județene la aceste ramuri, unele for
mații activînd chiar în diviziile na
ționale. Dar aceasta se petrecea cu 
aproximativ 17—18 ani în urmă... Bi
neînțeles. am căutat să descifrăm

(Urmare din pag. 1)

Lotul jucătorilor 
craioveni este gata 
pentru primul antre
nament al zilei. Este 
ora 7,30 și lupta cu 
kilometrii va înce
pe...

sus, la 
i-și antrenamen- 

preocupați de cele două

efort, studenții au 
Poiană, accentuindu- 
tele, preocupați de cele două o- 
biective majore: titlul și competiția 
europeană. Fiecare jucător din 
Bănie știe că un sprint în plus, o 
picătură dc sudoare pe fruntea 
fiecăruia vor însemna mai multe 
succese și bucurii în lunile care 
urmează.

(Ceahlăul Piatra Neamț)

PUNCTE DE VEDERE
se 
să 
de 
La

i se accepte propunerile, să i 
respecte ideile, intr-un cuvînt, 
fie ajutat din toate punctele 
vedere, dar mai ales moral, 
noi, la Ceahlăul, președintele clubu
lui, Dumitru Vitalie, și cel al sec
ției, Eugen Oprea, mi-au arătat tot
deauna multă înțelegere. Aceasta 
găsesc eu că este și explicația pen
tru care, în returul campionatului, 
echipa a avut o comportare supe
rioară turului. In sezonul care se 
apropie, sperăm să ne situăm la un 
nivel și mai ridicat mai ales că, 
prin grija conducerii, vom benefi
cia de condiții optime de pregătire. 
In aceste zile se regazonează su
prafața de joc, se refac cabinele 
și tribunele.

— Ce rol joacă suporterul în 
viața unei echipe ?

— Un rol capital. Adevăratul su
porter trebuie să fie cit se poate 
de obiectiv, alături de echipă în 
fiecare clipă. Să știe să-i încurajeze 
Pe jucători, mai ales in momentele 
grele.

— gh. n.

cauzele acestui fenomen și le-am gă
sit pe gazdele noastre preocupate, 
de asemenea, de găsirea lor. Mihai 
Ghicioc, președintele C.O.E.F.S., ne-a 
spus i „Lipsa unor preocupări susți
nute din partea asociațiilor sportive, 
la care s-a adăugat și mult prea pu
țina pasiune a unor cadre de specia
litate, constituie sursele dispariției 
sporturilor de care aminteați. Consi
der, însă, că dragostea pentru sport 
a tinerilor locuitori din orașul nos
tru ne va ajuta în acțiunea de a re
pune în drepturi atletismul, voleiul 
și baschetul".

Intr-adevăr, după cum am putut 
constata și noi, lucrurile nu merg, 
— uneori,’ deloc bine — in unele a- 
sociații sportive sindicale din Ră
dăuți. La Metalul (asociație a între
prinderii F.M.I.’C. — președinte de 
sindicat, Dumitru Boghian), in afară 
de echipa de fotbal și de cea de ho
chei, vicepreședintele Constantin Dia- 
conescu nu ne-a mai putut da nici 
un alt amănunt. Nu există un campio
nat intern, cu etape săptămînale, la 
care să participe — așa cum subli
nia și Hotărirea Plenarei — formații 
ale atelierelor sau secțiilor; cotiza
țiile nu sînt strînse la zi : activitatea 
turistică și competițiile organizate sînt 
cu totul sporadice : participarea la

bază sportivă com- 
construi în cartierul

sportivă „Bucegi", 
pe salariații micilor

• Actualul teren sportiv „Car- 
pați“ Sinaia va fi înlocuit, în per
spectivă, cu o 
plexă ce se va 
Izvor.

• Asociația 
care reunește 
întreprinderi și instituții din locali
tate, are un singur activist. In a- 
fară de faptul că acestuia îi revine 
sarcina să se ocupe de toată activi
tatea asociației (lucru deosebit de 
dificil, avînd în vedere că membrii 
săi sini tale răspîndiți), el tre-

Iată, motivul pentru care cei 18 
jucători prezenți aici. Manta, O- 
prea, Papuc, Niculescu, Deselnicu, 
Velea, Bădin, Chivu, Berneanu, 
(revenit de la Electroputerc Craio
va), Strimbeanu, Ivan, Bălăci și 
Boldici (ambii promovați dc la 
tineret). Bălan, Niță, Pană, Bondrea 
și Oblemenco (lipsesc Sameș, Țară- 
lungă și Marcu 
din Franța cu 
încadrează cu 
disciplina și un 

intensul

plectiți în turneul 
lotul național), se 
toată seriozitatea, 
deosebit spirit de 

program de

lucru începe dis-de-di- 
cuprinde două ședințe

antrenorului Cer- 
în obișnuința a- 
Pi'imul antrena- 
ora 7,30, atunci 

jucătorilor este

muncă în 
pregătire.

Ziua de 
mineață și 
de instruire. Este o metodă de lu
cru mai veche a 
năianu, intrată 
pestei formații, 
ment începe la 
cînd organismul 
odihnit și rouă dimineții îi îmbie 
să zburde pe pantele stațiunii. Nu 
lipsesc alergările pe teren variat, 
multiplele circuite, totul în vede
rea îmbunătățirii calităților fizice 
de bază. Abia după 90 de minute 
de lucru în intensitate maximă, 
craiovenii revin la vilă unde iau 
micul dejun Și apoi se pot des
tinde pînă la ora prînzului. Fie
care jucător își petrece timpul 
cum crede de cuviință. Ivan și De- 
selnicu preferă micile excursii. O- 
blemenco, Bălan, antrenorul Cer 
năianu și doctorul Frînculescu 
joacă tenis pe .terenul din vecină»

Schimbarea sistemului competițional 
creează implicații profunde, structu
rale chiar. Ceea ce vrem să facem 
aici nu este nicidecum de a discuta 
asupra acțiunii inițiate de F.R.F., ci 
numai de a veni cu unele propuneri 
care, transpuse în practică, pot să 
asigure noilor hotărîri un fundament 
solid, pe care să se ridice construcția 
perfect echilibrată atît a apropiatului 
campionat (19* *3 —1974), cit și a viito
rului nu prea depărtat al fotbalului 
românesc.

lejuită de „Ziua constructorului de 
mașini", dispute găzduite de terenul 
de fotbal din cartierul Izvor și de 
terenul de volei al asociației Voința.

• Două noi spații de joacă pen
tru cel mici : unul în ^cartierul 
Izvor, dat deja în folosința și care 
servește și pentru pregătirea de 
vară a celor încadrați în „Centrul 
de schi pentru copii", și unul _ în 
cartierul „1 Mai", care se află în 
Curs de amenajare.

Dat fiind răgazul prea scurt ce ni-1 
lasă începutul noului an competițional 
(pînă la 12 august a. c.), am împărțit 
aceste propuneri în două categorii : 
1) aceea a măsurilor imediate și 2) 
a propunerilor ce nu pot fi realizate 
decît într-o perioadă mai lungă de 
timp.

Măsurile ce le preconizăm pînă la 
începerea campionatului se reduc, în 
mod obligatoriu, la cele care privesc 
trasarea cadrului organizatoric pen
tru buna desfășurare a competițiilor 
din anul 1973—1874, in noua formulă 
inițiată de F.R.F.

în acest sens, cred că se impune, 
în ordinea urgenței, rezolvarea urmă
toarelor probleme i 

acțiunile sportive de la nivelul ora
șului nu este, nicidecum, reprezen
tativă pentru numărul mare de raia- 
riați. Iar cu prilejul raidului nostru 
efectuat pe bazele sportive din urbea 
moldoveana, am constatat că terenul 
de handbal (iarna este întrebuințat 
ce patinoar) proprietate a Metalului, 
avea tribunele periculos deteriorate, 
împrejmuirea uzată și ruginită, etc. 
(Iertata fie-ne digresiunea, dar, cu 
această ocazie, ne-au revenit In min
te frumoasele realizări ale elevilor 
de la liceele nr. 2 și Hurmuzachin și 
ale colectivului lor de profesori, care 
și-au construit, prin muncă patriotică 
baze sportive in valoare de aproxi
mativ 300 000 lei fiecare...).

Lucrurile nu merg așa cum trebuie 
nici în alte cîteva dintre cele șase 
asociații sportive sindicale din oraș. 

.I arp -epercusluni asupra acti
vității sportive a unei mari mase de 
salariați din oraș. Nu trebuie să se 
uite nici un moment că educația fizi
ca și sportul au influențe — directe 
— asupra ridicării calitative a însuși 
procesului de producție. Or, un oraș 
industrial tînăr, în plină dezvoltare, 
așa cum este Rădăuțul, are nevoie să 
ia, și in acest domeniu, un start lan
sat !

prezent și la „Centrul 
cirnp" al asociației și

buie să fie 
de tenis de 
la „Centrul de închiriere al echipa
mentului sportiv". Cam multe, pen
tru un singur om 1

• Sîntem în plin sezon turistic și 
vizitatorii acestei frumoase stațiuni 
montane nu prea au posibilitatea 
de a practica, în perioada pe care o 
petrec aici, sporturile lor preferate 
Este un lucru care trebuie să dea 
de gîndit, atît celor de la Clubul 
sportiv orășenesc, cit și I.T.O. Si
naia.

tatea „Orizont", melo
manii se adună lîngă magnetofon. 
După masa de prînz urmează o 
binemeritată odihnă, iar la orele 
16,30 vicecampionii pot fi văzuți 
pe stadionul stațiunii. Se execută 
diverse exerciții cu mingea, totul 
din mișcare, pentru menținerea și 
îmbunătățirea factorilor tehnico- 
tactici.

„Ceea ce este îmbucurător, ne 
mărturisea antrenorul CERN Al A- 
NU, e că toți jucătorii au revenit 
din vacanță cu un potențial fizic 
foarte apropiat de parametrii ma
ximi și, astfel, ne-am permis să 
intrăm in plin efort chiar din pri
mele zile de ședere la munte. Și 
încă ceva, de care mă temeam 
foarte tare. Șocul psihologic su
portat de jucători după pierderea 
titlului, a fost depășit cu multă 
ușurință. Cea mai elocventă do- 
vadă o reprezintă faptul că ei 
și-au exprimat hotărirea să reluăm 
totul de la capăt în așa fel ca în 
campionatul viitor să obținem 
titlul mult rîvnit".

Munca fără menajamente, 
tuziasmul și optimismul, 
din calitățile existente 
universitarilor craioveni. 
du-se astfel, este firesc 
că vor avea o comportare supe
rioară în apropiatul sezon de 
toamnă.

en • 
iată cîteva 
în tabăra 
Pregătin- 

să credem

Gheorghe NERTEA

ÎNAINTEA SEZONULUI COMPETIȚIONAL
1) amenajarea terenurilor necesare, 

care să Întrunească acel minimum de 
condiții cerute de desfășurarea ne
turburată a meciurilor : dimensiuni 
regulamentare, împrejmuire, etc.

antre- 
și cei 
tineri. 

282 de

2) asigurarea unui corp de 
nori și istructori, utilizîndu-se 
mai virstnici, dar și cei mai 
pentru buna pregătire a celor
echipe angrenate in competițiile ce
lor trei divizii (plus „tineretul") cu 
număr majorat de componente; (se 
știe că și acum multe echipe din di
viziile inferioare sînt obligate să facă 
apel la antrenori necalificați) ;

3) verificarea actualului corp de 
arbitri și promovarea unor noii serii 
(din Capitală și din provincie) spre a 
putea acoperi efectivul cerut de par
tidele duminicale, cu un arbitraj co
rect și unitar pe toată suprafața ță
rii ;

4) afectarea unui număr necesar de 
amedici tuturor echipelor, pentru 

supraveghea procesul de pregătire și 
a fi prezenți pe teren la fiecare par
tidă ;

5) reorganizarea pe baze realiste, 
de mai mare eficiență, a campiona
tului echipelor de tineret (care, prin 
noua hotărîre a F.R.F., vedem că vor 
fi cu adevărat întinerite) ;

6) în locul jucătorilor plafonați să 
fie aduși in echipele de tineret și ale 
diviziilor B și C jucători din centrele 
de juniori și din campionatele jude
țene.

MARȚI SE VOR PERFECTA
ULTIMELE TRANSFERĂRI
Ieri la sediul Federației române 

de fotbal, reprezentanții cluburilor 
divizionare A s-au intîlnit pentru 
soluționarea ultimelor cazuri în li
tigiu, privind lista de transferări. 
Precizăm că ultimele hotărîri în a- 
ceastă direcție, vor fi luate în dis
cuția biroului federal, marți 31 iu
lie, dată după care se va face pu
blică situația definitivă a transfe
rărilor.

S.C. PACĂU ÎNVINSĂ LA LIMITĂ 
DE CAMPIOANA R. D. GERMANE

De cîteva zile, echipa S.C. Bacău, se 
află în turneu în R.D. Germană. In pri
mul meci susținut la Dresda, In com
pania campioanei RD. Germane, Dy
namo din localitate, fotbaliștii băcăuani 
au fost întrecuțl la limită (0—1). Singu
rul punct al partidei a fost marcat în 
prima repriză (min. 38) de către Heid- 
Icr.

Următorul joe t! va susține S.C. Ba
cău astăzi, cu F.C. Karl Marx-Stadt, cla
sată pe locul 5 in campionat.

DE LA I. E. A. B. S.
Biletele de intrate pentru cuplajul de fotbal internațional dintre echi

pele „U" Craiova — O.F.K. Beograd și F.C. Argeș — Vasas Budapesta, 
care se va disputa pe Stadionul 23 August în ziua de 3.VIII.1973, s-au 
pus in vinzare !a casele de bilete din oraș.

Stadion 23 August, Republicii, Dinamo, Giulești, C.C.A. și C.N.E.F.S.
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ETAPA A

Ancora Galați 
Dunărea Tuleea
Granitul Babadag 
Voința Constanța 
Chimia Brăila 
Portul Constanța 
I.M.U, Medgidia 
Rapid Fetești

ETAPA A

Știința Constanța 
Viitorul Brăila 
Tehnometai Galați 
Electrica Constanța 
Constr. Tuleea 
Cimentul Medgidia 
Marina Mangalia 
Arrubium Macin

ETAPA A VIII-A, 14 OCTOMBRIE

Cimentul Medgidia 
Rapid Fetești 
Portul constanța

VI-A, 30 SEPTEMBRIE

— Marinu Mangalia 
— Arrubium Măcin
— Electrica Constanța
— Viitorul Brăila
— Știința Constanța
— Tehnometai Galați 
— Constr. Tuleea
— Cimentul Medgidia

VII-A, 7 OCTOMBRIE•
— Granitul Babadag
— Rapid Fetești
— I.M.U. Medgidia
— Dunărea Tulcea 
-r Voința Constanța 
— Chimia Brăila
— Portul Constanța 

Ancora Galați

— Dunăre*  Tuleea
— Tehnometai Galați
— Arrubium Mă cin

CHIMIA RM. VILCEA
CUBA, LA 1 AUGUST

turneului 
țara

pe 
noastră 
disputa 

la 2 au- 
anterior.

Ultimul meci al 
care-1 efectuează în 
selecționata Cubei se va 
în ziua de 1 august, și nu 
gust, cum se anunțase
Adversară va fi Chimia Rm. Vilcea, 
cîștigătoarea „Cupei României" 
1972'73.

Acestor propuneri, ce se cer trans
puse în practică pînă la 12 august 
a. c,, le adăugăm pe eele destinate să 
creeze și climatul sănătos, de înaltă 
etică și de mare forță stimulativă, în 
care să se dezvolte fotbalul nostru in 
anii următori :

— consolidarea actualelor „centre 
de copii și juniori", cărora să li se 
afecteze cei mai buni antrenori, pa
ralel cu îmbunătățirea condițiilor de 
pregătire, astfel ca aceste centre să 
devină adevărate pepiniere pentru 
numeroasele echipe aflate acum în 
competiție ;

— găsirea unor noi modalități de 
depistare a „tinerelor talente", prin 
acțiuni de preselecție în întreprin
deri, I.A.S.-uri și C.A.P.-uri, în școli 
și chiar în echipele „de stradă", ta
lente care să primească apoi o pre
gătire temeinică, științifică, de la 
vîrstă fragedă ;

— întărirea muncii de educație in 
toate cluburile și asociațiile, pentru 
ca noua generație de fotbaliști să 
constituie, alături de toți sportivii 
țării, elemente de nădejde.

Pentru ca toate aceste sugestii (și 
altele venite de la cei cu pasiune 
nestinsă pentru 
ță, am propune 
periodic, spre 
specialiști care 
ganismelor F.R.F. pentru ca și aceș
tia să contribuie cu opiniile lor >a 
dezvoltarea mai departe a fotbalului 
nostru.

Ing. VIRGIL ECONOMU

fotbal) să capete vla- 
ca F.R.F. să convoace 

consultare, pe unii 
lucrează în afara or

MIINE, NUMEROASE Șl ATRACTIVE MECIURI AMICALE
UN NOU TURNEU IN TARA 

NOASTRĂ: VELEJ MOSTAR 
(IUGOSLAVIA)

Una dintre protagonistele campio
natului recent încheiat al primei 
divizii iugoslave, ocupanta locului’ 
secund în clasamentul final. Velej 
Mostar, va întreprinde un turneu 
în țara noastră. Ea va întîlni 
divizionara B. F. C. Galați, 
august Politehnica Iași și la 
gust S. C. Bacău.

mîine
la 1

5 au-

F.C. PETROLUL— 
SELECȚIONATA ALEXANDRIEI

După ce joi a evoluat la Con
stanța. selecționata orașului Alexan
dria (R. A, Egipt) va juca mîine 
la Ploiești. în compania diviziona
rei A, F. C. Petrolul.
C.F.R. CLUJ — SELECȚIONATA 

CUBEI
inaugurării
C.F.R. va
la ora 11,

La Cluj, cu ocazia 
stadionului său, echipa 
juca, cu începere de 
cu selecționata Cubei, care va sus-
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Tuleea
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I.M.U. Medgidia
Ancora Galați 
Arrubium Măcin 
Chimia Brăila
Marina Mangalia

ETAPA

\

Viitorul Brăila 
COnstr. Tuleea 
Electrica Constanța 
Tehnometai Galați 
Cimentul Medgidia 
Rapid Fetești 
Știința Constanța 
Arrubium Macin

ETAPA

Marina Mangalia 
Cimentul Medgidia 
Știința Constanța 
Chimia Brăila 
Granitul Babadag 
Constr. Tuleea
Ancora Galați 
Portul Constanța

ETAPA

Arrubium Macin
Voințg Constanța 
I.M.U. Medgidia 
Chimia Brăila 
Ancora Galați
Electrica jConstanța 
Dunărea
Granitul

Tuleea
Babadag

ETAPA

BrăilaViitorul
Rapid Fetești
Electrica Constanța 
Cimentul Medgidia 
Tehnometai Galați 
Dunărea Tuleea 
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Constanța 
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ETAPA

GalațiAncora
Voința Constanța 
Constructorul Tuleea 
Portul Constanța
Viitorul Brăila 
Marina Mangalia 
Arrubium Măcin 
Cimentul Medgidia

ETAPA

Rapid Fetești 
Știința Constanța 
Chimia Brăila 
I.M.U. Medgidia 
Electrica Constanța 
Tehnometai Galați 
Dunărea Tuleea 
Granitul Babadag

LISTA TROFEELOR
SI PALMARESE
9

Ne apropiem de cele două im
portante evenimente ante-cam- 
pionat, acele interesante turnee 
pe care Bucureștiul și Piteștiul 
le va găzdui săptămîna viitoa
re : turneul internațional ,.F. C. 
ARGEȘ XX" și tradiționala 
„CUPĂ A MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI". Pentru astăzi, vă 
vom prezenta trofeele competi
țiilor și palmaresul întrecerii 
bucureștene — aflată la a șap
tea ediție.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
organizat de F. C. Argeș cu 
ocazia împlinirii a 20 de ani 
de activitate, și la care vor ti 
prezente cunoscutele echipe 
O. F. Beograd. Vasas Budapes
ta, alături de reprezentantele 
noastre, fruntașe ale fotbalului 
românesc. Universitatea Craiova 
și formația clubului organizator, 
oferă 
neului 
XX" 
pante 
nea - 
înscrie, în cadrul turneului, cei 
mai mare număr de goluri va 
primi 
LUI", 
pelor 
signa 
tean cu ocazia celei de a XX-a 
aniversări. Premierea tuturor 
echipelor se va face în a doua 
zi a turneului, duminică 5 mai, 
pe stadionul „1 Mai” din Pi
tești.

echipei cîștigătoari
„CUPA F. C.

Celelalte formații 
vor primi — de 

- cupe. Jucătorul

e a tur-
ARGEȘ
partici- 

• aseme- 
care va

„CUPA GOLGETERU- 
Componenții tuturor echi- 
vor primi fanionul și in- 
realizate de clubul piteș-

ține astfel cel de-aj doilea meci 
al 
in

turneului pe care-1 efectuează 
țara noastră.

F. C. ARGEȘ—RAPID

La Pitești, pe stadionul „1 Mai", 
cu începere de la ora 17. se în
tâlnesc două divizionare A: F.C. 
Argeș și Rapid București. E primul 
meci al sezonului pe care pitește- 
nij îl dispută în fața publicului lor. 
tn deschidere, de la ora 15. vor 
juca formațiile de tineret-rezerve 
ale celor două cluburi.

F.C. CONSTANȚA — SPORTUL 
STUDENȚESC

Stadionul „1 Mai" din 
ța va găzdui, mîine, în 
meciul amical dintre

Constan- 
nocturnă. 
echipele

A ÎNCEPUT CONSFĂTUIREA ARBITRILOR DIVIZIONARI A
Ieri, la Complexul sportiv „23 

August" din Capitală, s-au reunit 
33 de arbitri divizionari A (prin
tre ei Gheorghe timona, laureatul 
ultimului sezon, Otto Andereo. loan 
Rus, Gheorghe Popovici, Emil Vlaî- 
cuieseu, Ion Cîmpeanu etc.), inau- 
gurînd consfătuirea lor de trei zile 
Programul zilei de ieri a cuprins 
o testare fizică, (probe de 4*25  m 
și 75 m), precum ți următoarele 
referate : „Analiza arbitrajelor în 
sezonul 1912 73” (Andrei Rădulescu)

— Știința Constanța
— Electrica Constanța
— Marina Mangalia
— I.M.U. Medgidia
— Chimia Brăila

ETAPA A IX-A, 21 OCTOMBRIE

— Rapid Fetești
— Știința Constanța
— Constr. Tuleea
— Electrica Constanța
— Viitorul Brăila
— Tehnometai Galați
— Granitul Babadag
— Cimentul Medgidia

X-A, 28 OCTOMBRIEA

A

— I.M.L’. Medgidia.
— Chimia Brăila
— Ancor3 Galați
— Dunărea Tulce*
— Granitul Baba
— Portul Consta
— Marina Mang
— Voința Coasta .4

Xl-A, 4 NOIEMBRIE

A

— Arrubium Măcin
— I.M.U. Medgidia
— Voința constanța
— Viitorul Brăila
— Rapid Fetești
— Dunărea Tuleea
— Tehnometai Galați
— Electrica Constanța

Xll-A, 11 NOIEMBRIE

A

— Constructorul Tuleea
— Portul Constanța
— Rapid Fetești
— Marina Mangalia
— Cimentul Medgidia
— Știința Constanța
— Viitorul Brăila
— Tehnometai Galați

Xlll-A, 18 NOIEMBRIE

A

— Portul Constau!»
— Ancora Galați
— Arrubium Măcin
— Constructorul Tuleea
— Voința Constanța
— Chimia Brăila
— I.M.U, Medgidia 

■— Granitul Babadag

XIV-A, 25 NOIEMBRIE

A

—- Chimia Brăila
— I.M.U. Medgidia

Tehnometai Galați 
— Dunărea Tuleea 
— Granitul Babadag 
— Electrica Constanța 
— Rapid Fetești 
— Știința Constanța

XV-A, 2 DECEMBRIE

— Marina Mangalia
— Constructorul Tuleea
— Portul Constanța
— Ancora Galați
— Cimentul Medgidia
— Viitorul Brăila
— Voința Conștiința

— Arrubium Măcin

Interesantele turnee
\\W'

de sâptămina viitoare

„CUPA MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI. trofeul transmisibil, va 
fi acordat echipei clasată pî 
locul I în întrecerea dintre re
putatele formații ale fotbalului 
nostru : Steaua, Rapid, Sportul 
studențesc și Steagul roșu Bra
șov. Trofee vor primi și celelalte 
echipe participante. Se vor mai 
acorda o cupă pentru CEL MAI 
BUN ARBITRU al competiției 
si o cupă GOLGETERULUI 
ÎNTRECERII. Aflată la a șap
tea ediție. „CUPA MUNICIPIU
LUI BUCUREȘTI” a fost cîști- 
gată pînă acum de următoarele 
echipe : 1967 : DINAMO ; 1968 : 
STEAUA : 1969 : RAPID ; 1970 : 
RAPID : 1971 : STEAUA : 1972 : 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV, Cum 
se vede, echina brașoveană este 
prezentă pentru a-șî apăra tro
feul cucerit la ultima ediție. Vă 
reamintim că toate cele Datru 
echipe au dreptul să utilizeze 
jucătorii aflați în curs de trans
ferare.

în afara interesului pe care 
amîndouă turneele îl trezesc în 
rîndul spectatorilor — dornici 
să se reîntâlnească, după pauza 
de vară, cu echipele fruntașe 
ale țării și cu formații renumite 
din Ungaria si Iugoslavia — 
aceste veritabile avanpremie”e 
ale stagiunii sînt de o mare uti
litate pentru echipele participan
te. aiutîndu-le să-si verifice pre
gătirea și formulele de formații 
în vederea sezonului care va 
începe Iș 12 august.

F, C. Constanta și Sportul studen
țesc. Partida va începe la ora 19,30.

STEAGUL ROȘU — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA

Mîine dimineață la Brașov, pe 
stadionul Tineretului, Steagul roșu 
va juca eu Universitatea Craiova. 
După acest meci, echipa craiovea- 
nă se va înapoia acasă. închein- 
du-și perioada de pregătire mon
tană. Joia viitoare, Universitatea 
va veni la București pentru tur
neul „F. C. Argeș XX".

F. C. BIHOR — U.T,A,

Mîine dimineață la ora 10, pe 
stadionul din Oradea echipa F. C. 
Bihor va întîlni în meci amical 
pe divizionara A, U.T. Arad 

și „Aspecte in legătură cu colabo
rarea dintre arbitri în timpul jo
cului” (Octavian Comșa). Pe margi
nea ultimului referat au urmat dis
cuții.

Consfătuirea se reia astăzi cu o 
nouă testare fizică (6000 m), cu o 
altă testare, de data aceasta, teo
retică. după care George N. Gher- 
ghe va prezenta referatul „Ob
strucția, împingerea, simularea și 
alte elemente de indisciplină".



TURNEUL DE BASCHET DE LA MESSINA
ea

BâSCHETBALIȘTIl SOVIETICI S-AU REVANȘAT:->

II. R. S. S. - ROMANIA 58-48
MESSINA, 27 (prin telefon). în 

partida inaugurală a celui de al 
doilea turneu sicilian, reprezenta
tivele României și U.R.S.S. au o- 
ferit o întrecere echilibrată, aprig 
disputată în majoritatea timpului, 
încheiată cu succesul campionilor 
olimpici cu scorul de 58—48 (34— 
22). In felul acesta, echipa sovietică 
s-a revanșat pentru înfrîngerea su
ferită cu trei zile în urmă, 
lermo.

începutul meciului a fost 
bil baschetbaliștilor români 
condus cu 11—4, 13—8 și 
Dar, introducerea în teren 
gantului Kovalenko (2,18 m) și a- 
doptarea. de către formația U.R.S.S., 
a apărării în zonă au stopat ela
nul și eficiența atacurilor selec
ționatei române. „Capacele" lui Ko
valenko au împiedicat înscrierea 
unor coșuri și au descurajat pe 
jucătorii înalți ai lotului român 
care, treptat, au cedat pasul. în 
repriza secundă, în ciuda variației 
de sisteme și de tactici adoptate,

la Pa-

favora- 
care au 
14—10. 
a gi-

echipa României nu a mai putut 
prelua inițiativa, aceasta rămînînd 
de partea selecționatei U.R.S.S., 
superioară la recuperări ți cu o re
marcabilă precizie în aruncările de 
la semidistanță. Totuși, baschet- 
baliștii români au menținut o di
ferență mică, datorită agresivității 
în apărare.

Au înscris: Demian 9, Diaco- 
nescu 8, Tarău 8, Georgescu 7, 
Novac 4, Pîrșu 3. Cemat 2, Manăilă 
3, Popa 2, Roman 2 pentru Româ
nia, respectiv Sidiakin 14, Edeșko 
12, Sakandelidze 10, Boloșey 9, 
Kovalenko 5, Krikun 8. Au arbitrat 
Bonacorso și Juliano (Italia).

în cealaltă întîlnire, de asemenea 
echilibrată, Simmenthal Milano a 
întrecut echipa Bulgariei cu 
79—75 (35—40). Cei mai buni :
Bariviera, Kenney, Fultz și Brumatti 
de Ia Simmenthal, respectiv. Go 
lomeev, Hristov, Branzov și Pei- 
cev. Au arbitrat Kokorev (U.R.S.S.) 
și Sarosi (România).

INTERZONAI OL SAU

Petropolis (Brazi- 
cu jucarea parti- 
în rundele ante- 

clasamentului, iu- 
pe

avînd

RIO DE JANEIRO, 27 (Agerpres). 
— Turneul interzonal de șah care 
se desfășoară la 
lia) a continuat 
delor întrerupte 
rioare. Liderul
goslavul Liubojevici, l-a învins 
elvețianul Hug și conduce, 
acum 3 puncte. El este urmat de 
marele maestru argentinian Panno. 
care are două puncte. Șahistul ro
mân Florin Gheorghiu a întrerupt 
pentru a doua oară partida cu Tan 
(Singapore), având în momentul de 
față 1 punct.

C.M. DE ȘAH

PENTRU JUNIORI

FINALA „CUPEI DAVIS“
PE TEREN ACOPERIT?

NEW YORK, 27. Oficialitățile sportive americane au anunțat că. in even
tualitatea calificării echipei de tenis a S.U.A. în faza inter-zone a - 
Davis", semifinala ar putea avea loc la San Francisco (17, 
iar ultimul act, finala, la Cleveland (30 noiembrie, 1 și 
teren acoperit.

Cupei
18 și 19 august), 
2 decembrie) pe

LONDRA, 27 (Agerpres), — După 
trei runde, în turneul final al cam
pionatului mondial de șah pentru 
juniori de la Thornaby-on-tees, pe 
primul loc în clasament se află 
iugoslavul Marianovici cu 3 punc
te. urmat de Larrj’ Christiansen 
(S.U.A.) — 2,5 puncte, Stean (An
glia) — 2 puncte și o partidă în
treruptă, Leow (Singapore) — 2
puncte. Miles (Anglia) — 2 puncte, 
Beliavski (U.R.S.S.) — 1,5 puncte. 
Șahistul român Biriesc-j are 
punct. Rezultatele înregistrate 
runda a treia : Biriescu — 1 
remiză ; Leow — Roundsari 1—0 ; 
Marianovici — Cooper 1—0 ; Chris
tiansen — Dieks 1—0 ; Beliavski 
— Freile 1—0 ; Bloch — Stean în
treruptă.

un
• în
Miles

ÎNTRECERI PENTRU „CUPA GALEA“
Pe terenurile clubului „La Playa" din 

Catania au Început Întrecerile zonale 
ale „Cupei Galea" la tenis pentru echipe

ALTE TURNEE

de tinerel. Selecționata Australei con
duce cu 3—0 in meciul cu România și 
este callficatâ pentru faza următoare a 
competiției. Rezultate tehnice : Paul Mc 
Namee — Traian Marcu 6—3. 9—7: Wil
liam Durham — Florin Manea 8—6. 1—3. 
7—5 ; Durham, McNamee — Marcu. _ 
nea 3, 6—3. 8—1. în altă întîlnire, se
lecționata Mexicului conduce cu 2—1 în 
partida cu Italia.

Ma-

ISTANBUL. — în primele douâ partide 
susținute în proba de simplu. Hie Nâs- 
tise a cîștigat ușor în fața ’ 
turci : 6—0. 6—2 cu Avudunk 
cu Ataș. La dublu. Năstase, 
spaniolul Gisbert. înving pe 
Altinkaya cu 6—0. 6—0.

BRATISLAVA. — Au continuat între
cerile din turul trei al probei de dubiu 
masculin. Ovici (România) și Novicki 
(Polonia) au învins cu scorul de 6—4.
6— 4 pe Hordijk (Olanda) — Szafarik 
(Cehoslovacia).

WASHINGTON. — Dick Stockton, nou 
selecționat in echipa SUA a obținut o 
meritată victorie în fața coechipierului 
său Stan Smith, de care a dispus cu 
f—2. 3—6. 6—4. Gorman a cîștigat cu 7—5. 
4—6. 7—5. în fața ’.ul Richey, iar Connors 
l-a învins cu 6—2. 4—6. 6—9 pe Car”--- 
chael. Alte rezultate : Ashe — Gemîaftis
7— 5. 4—6. 7—51 Gerken — Dent 4—4. 7—5: 
FiUol — Vîlaft 4—6. 6—2. 6—3: Riesser. 
— Van Diller. 6—4. 6—4: Pilici — Cace 

.7—6, 7—6: Okker — Masters 6—1, 7—6.

jucătorilor 
și 6—0. 6—0 
alături de 
Gencsoy —

i

ir
în La Guocho (Spania), seleețior.aia 
ngariei a întrecut cu scorul de 3—2 
irmația Indiei. La Mariaruke Lazr.-e. In 
reeași competiție, echipa Noii Zeeland; 
învins cu 4—1 raprexetstauva Austriei.

Clasamentul la zi

Campionatele republicane

de aeromodele captive
I

in marele premiu F.I.L.T.
în u finala cunrpujietesor acum-la^e fe ser~d- 

â .Cupel Davis*.  împotri
va eeldpe: Noli Zeelande eanr.p.rra’- 
român Hie Xfcstase își păstrează avan
sul de 122 puncte față de a! do-Jea cla
sat in Marele Premiu, t^nismanul ceho
slovac Jan Kodes. care și el a obținut 
trei victorii in semifinala cu R.F. Ger
mania. Iată deținătorii primelor 
In

St.
I

Purice, Gh. Hapenciuc i

Și Gh. Dan ciștigători I
ai probelor de viteză I

(prin telefon).CONSTANȚA, 27
Vineri, la Complexul sportiv al pio
nierilor, au continuat întrecerile 
campionatelor republicane de acro- 
modeie captive, cu proba de viteză. 
La seniori s-a impus aeromodelis- 
tul bucureștean Ștefan Purice (Gri
vița Roșie) care și-a adjudecat două 
din cele trei titluri ale categoriei, 
celălalt revenind coechipierului său 
Gheorghe Dan. La juniori, Nicolae 
Deac lider în prima zi, a fost ne
voit să cedeze întîietatea lui Gheor
ghe Hapenciuc (Stăruința Suceava)

Iată clasamentul general al pro
bei de viteză : clasa 2.5 cmc : se
niori — 1. ȘTEFAN PURICE (Gri- 
vița Roșie) 195,6 km/h, 2. Alexandru 
Csoma (Plastica Oradea) 182,7, 3. El
vira Purice (Grivița Roșie) 180,0, 1 
Petre Horvath (Sanitarul Deva) 
153,1, 5. Toma Ilea (Cimentul Tur
da) 148,1, 6. Liviu Ionescu (Meta
lul Tîrgoviște) 138,4

Juniori —1. GHEORGHE HAPEN
CIUC (Stăruința Suceava) 135,0, 2 
Nicolae Deac (Portul Constanța) 
93,9, 3—4. Baboș Tivatlar (Cimentul 
Turda) și Nicolae Nistor (Portei 
Constanța) ; clasa 5 cmc : seniori 
1. ȘTEFAN PURICE 213,0, 2. Șerban 
Gardon (Metalul Tîrgoviște) 200,0 
3. Silviu Morariu 187.5. 4. Ion Bo- 
tușan (Stăruința Suceava) 142,8. 
5—7. Petre Petromăneanțu, Con
stantin Răchită (Lumina Botoșani) 
și Emil Boboc (Victoria Bacău.

Clasa 10 cmc: seniori — 1 
GHEORGHE DAN (Grivița Roșie) 
189,4, 2. Silviu Morariu 130,4, 3
Gheorghe Hapenciuc.

Pe programul zilei de sîmbăte 
figurează probele de curse pe echi
pe, acrobație și luptă aeriană.

'1.
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Selecționata masculină de baschet a R P. 
Chineze și-a continuat turneul In Spa
nia. jucînd la Bilbao cu formația locală 
..KAS“. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 104—97 (51—53).

po- 
vor

x. Mart

vor fi organizate meciuri 
handbal, fotbal, popice 

delegațiile diferitelor na- 
acest prilej, vor fi pre-

1. Japonia
2. România

3—4. Cehoslovacia. 
Polonia

5. România tineret
6. Ungaria

Foto: L BU

fiecă- 
mare 

tinere- 
unei

Selecționatele masculine «j feminine de 
volei ale R.P. Chineze și-au continuat 
turneul în Japor.ia. în meciul de la Na
gasaki. reprezentativa .ocalâ a întrecut 
cu 3—0 echipa R.P. Chineze. Selecționata 
feminină a evoluat la Ibaragi In com
pania echipe: Musashi Hidachi. Gazdele 
au terminat învingătoare cu scorul de 
3—2.

feminină de baschet

inaugura azi, la Berlin cea de a X-a ediție a Festivalului mondial al 
tineretului și studenților.

MĂRII NEGRE"

„vîoar' 
iba’Htî 
3U JXF

dma—Polo-
Constanța

PROGRAMUL DE AZI
ora 15 : România tineret — polo

nia
Japonia — Ungaria
România — Cehoslovacia

In turneul de fotbal de la Bratislava, 
echipa Inter Bratislava a învins cu 3—7. 
(2—1) pe MTK Budapesta.- iar Slovan 
Bratislava a ciștigat eu 3—1 (0—0) jocul 
cu Beroe Star» Zagora (Bulgaria). în 
clasamentul turneului, pe primul loc se 
află Inter Bratislava — 4 p, urmată de 
Slovan — 3 p.
■
Echipa cehoslovacă de fotbal Banik Os
trava, aflată in turneu In Franța, a sus
ținut primul joc. invingînd cu scorul de 
2—1 (0—1) formația Troyes.

..CUPA

DIETER HOBECK
„Deutsches Sportecho" — Berlin.

a 
Canadei, prezentă pentru prima dată în 
țara noastră, cu prilejul „Cupei Mării 
Negre-4 (luni, marți Și miercuri. în Sala 
sporturilor din Constanța), sosește in 
Caoita’.ă astăzi, dep’.asind următorul iot: 
Bârne? Beverly. Bland Beverly. Angie 
Dobie. Joyce Douthwright. Mendy Grant. 
Angie Johnson. Rose Johnson. Karen 
Kusler. Marg Mainwaring. Debbie Phe
lan. Joanne Sargent- Sheila Strike, pa’ 
Tatham. Kathy William*. Cea mai ina’.- 
tâ jucătoare. Sheila Strike : 2,92 m ! An
trenor. Vic B—ano.

PEKIN. 27 (Agerpres). — Capita
la R P. Chineze va înccpind
de la 25 august, un mare turneu 
internațional de tenis de masă, la 
care vor lua parte jucători și ju-

1
‘-â_ pe care adver-

- - . s-
15—IS—T) pentru 

deiUa'-: Jadwiga
a Seaze Danuta
Bați» rișTigâ :nare.
/kw si Katalin Hu- 
bcce M Nicolau 

Dvsaw Prielojniî (Ce-

A FESTIVALULUI MONDIAL AL TINERETULUI SI STUDENȚILOR
CORESPONDENȚA 
SPECIALĂ PENTRU
SPORTUL

Azi, la Berlin, capitala Republicii 
Democrate Germane, are loc des
chiderea celui d'e-al X-lea Festiva! 
mondial al tineretului și studenți
lor Cu acest prilej, zeci de mii de 
tineri din toate colțurile lumii își 
vor da întîlnire sărbătorind 
preună. cu voioșie și în. bună 
țelegere, zile de neuitat.

Intr-o conferință de presă, 
Fania, membru în Comisia de 
ganizare a celei de-a X-a ediții a 
Festivalului mondial al tineretu
lui și studenților, a făcut declara
țiile pe care le reproducem in rin- 
durile de mai jos.

— Care sînt momentele sportive 
cele mai importante din cadrul 
Festivalului ?

— In principiu, intenția noastră 
este de a oferi posibilitatea 
rui participant la această 
manifestare multilaterală a 
tului, să activeze în cadrul 
discipline prevăzută în program. 
Există opt întreceri sportive, din 
care participanții vor alege cel 
puțin trei. Printre cele opt între
ceri se numără alergarea pe o milă 
aruncarea mingii medicinale, tirul 
cu armă cu aer comprimat, 
pice, triplusalt etc. Cei care 
termina trei probe, vor fi distinși 
cu ecusonul Festivalului. De ase
menea, mai este prevăzut un cros 
al solidarității internaționale, pro
gramat la 29 iulie și care prevede 
o alergare de 500 m pentru femei 
și 1 000 m pentru bărbați.

— Ce alte competiții sportive sînt 
prevăzute în program ?

— Desigur, zecile de delegații 
prezente în aceste zile la Berlin 
își pot alcătui singure un program

De pildă, 
de volei, 
ș.a. 
țiuni. Cu 
zeiitate și unele sporturi specific 
naționale, cu o largă popularitate 
în țara respectivă

— Ce competiții sînt rezervate 
sportivilor fruntași ?

„TROFEUL TOMIS

— Pe prim plan. se situează 
concursurile de atletism, ciclism, 
judo, și volei. La acestea vor fi 
înscriși numeroși sportivi tineri, cu 
mari perspective. Vor exista, de a- 
semenea, șl întreceri de mare an
vergură, organizate de forurile de 
specialitate din R.D. Germană, cum 
sînt cele de gimnastică.

— Care vor fi activitățile și pre
ocupările sportivilor în afara com 
petițiilor prevăzute în program?

— Ne-am străduit ca orele libere 
să fie folosite intr-un mod cît mai 
plăcut și atractiv, pentru ca tine
retul lumii prezent la Berlin să 
se cunoască, să se împrietenească, 
în acest scop va funcționa un club 
internațional al sportivilor, u-nde 
tinerii prezenți la Festival pot vi
zita pe marii campioni ai lumii, 
care să le acorde autografe, foto
grafii și scurte interviuri. Tot aici, 
în fiecare seară, vor avea Ioc spec
tacole de cinematograf intitulate 
„Serile sportive ale continentelor"

— Care sînt marile personalități 
sportive prezente la Festival ?

— Lista este destul de lungă, 
dar mă voi limita să citez doar pe 
cîțiva : Komar (Polonia), Reding 
(Belgia), Tommy Smith (S.U.A.), 
Danek (Cehoslovacia),. Borzov, Tu- 
risceva, Firsov, Medved (toți 
U.R.S.S.) și mulți alții.

— Ce competiții cu participarea 
largă a maselor vor fi programate 
în zilele Festivalului ?

— In afară 
sus (alergări, 
te în cadrul 
demonstrațiile
care se va inaugura și încheia Fes
tivalul, trebuie să amintesc de., 
două manifestări originale In A- 
lexanderplatz, din centrul Berli
nului, doi mari maeștri de șah din 
Uniunea Sovietică (încă nedesem
nați) vor da simultane la zeci de 

cei care vor 
posibilitățile

mese cu 
încerce 
te. Printre programele distractive, 
care desigur, vor fi urmărite cu 
mare interes de sutele de mii 
de cetățeni prezenți . pe marile 
artere ale capitalei R.D. Germane, 
se numără întrecerile de automo
bile și căruțe de epocă. Și pentru 
ca amuzamentul să fie si mai com
plet, printre vehicule se va afla Și 
un „car cu bere" cu 20 de butoaie
Pilsner". Bineînțeles, la 

participanții și spectatorii se vpr 
putea răcori cu renumita bere ce
hoslovacă...

— Ce ne puteți spune despre or
ganizarea manifestațiilor sportive?

— La ora aceastș totul este 
pregătit pînă la ultimul amănunt. 
Zecile de mii de participanți și-au 
ocupat locurile în cămine, interna
te, hoteluri și campinguri. De pe 
acum, străzile Berlinului cunosc 
animația specifică Festivalului..

versarele lor, reușind în cel de al 
treilea set să fie la un pas de a-1 
cîștiga. Experiența și-a spus însă cu- 
vîntul, deși în prima garnitură au' 
figurat cîteva jucătoare de rezervă, 
astfel că la sfîrșitul meciului sco
rul a fost de 3—0 (15—7, 15—9, 15— 
12) pentru România. Arbitrii Kren- 
tzer (Austria) și Taraku (Iugoslavia) 
au condus bine următoarele 
ROMANIA : GABRIELA 
CONSTANTA BALAȘOIU

Antonescu). DOINA BOTEZAN, MA
RIA IONESCU, Venera Hoffman 
.Ga-men Puiu). Paula Cazangiu. RO
MANIA TINERET, RODICA CILI- 
BIU, Doina Stoian (Maria Popa), 
PETRUTA TACHE, CONSTANȚA 
DINCULIȚA. Maria Popența (Cristi- 
ra Liuba), EMILA CERNEGA (Mar
gareta Bako).

locuri
clasamentul actual :

I. NASTASE (România) 
Kodes (Cehoslovacia) 
Metreveli (U.R.S.S.) 
Meiler (R.F G.) 
Taylor (Anglia) 
O ran te s (Spania) 
Panatta (Italia) 
Connors (S.U.A.) 
Newcombe (Australia) 
Parun (N. Zeelandă)

J. 
A.
K.

1.
i.
3.
4.
5. R.
6. M.
7. A.
8. J.
9. J

10. O.

237
165
129
119
113
103

93
83
37
87

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P
P

T. Okkerîn continuare sînt clasați : _
(Olanda) 86 p: N. Pilici (Iugoslavia) 80 
p: J. Fassbender (R.F.G.) 79 p: S. Smith 
(S.U.A.) 72 p; T. Gorman (S.U.A.) 70 p; 
P. Bertolucci (italia) și A. Mayer 
(S.U.A.) 60 p: B. Borg (Suedia) și P. 
Proisy (Franța) 57 p; E. Dibbs țS.U.A.) 
55 p etc.

Constanța Bâlășoiu cea 
nia depășește blocajul

(Urmare din pag I)

rian și R. Farmuș ambii
Cel de ai doilea joc a avut 

protagoniste echipele Poloniei .= : Un
gariei. Mai omogene, ma: sigure i" 
construirea acțiunilor îa fileu, v-le:-

I
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Ionia) 1:39,59, 3. Riemenscheider — 
Malelier (R.F.G.) 1:40.78.

S-au aliniat, apoi, echipajele de ca
noe 2-500. Cel al țării noastre a fost 
format din Gheorghe Danielov -i 
Gheorghe Simionov. Și aici, primele 
trei echipaje urmau sâ cucerească 
dreptul de calificare în finală. Am 
urmărit o spectaculoasă întrecere di
rectă între echipajul nostru, afla' 
tot timpul la conducerea cursei, și 
al Uniunii Sovietice. Pe ultima 
sută de metri canoiștii români au 
sprintat pu/ternic trecind primii linia 
de sosire. Rezultate : 1. Gheorghe Da- 
nielov — Gheorghe Simionov (Ru
mania) 1:46,35, 2. Kalidov — Slopo- 
denjuk (U.R.S.S.) 1:47.19, 3. Opara - 
Gronovicz (Polonia) 1:48,52.

In încheierea programului de di
mineață s-a disputat. spectaculoasa 
probă de ștafetă — trei serii — pri
mele două echipaje clasîndu-se pen
tru semifinale. Prezenți la startul ce
lei de a doua serii, caiaciștii român! 
au avut o evoluție foarte bună, ob- 
ținînd un avans confortabil încă din 
primul schimb prin Roman Vartolo- 
meu, păstrat în continuare de Slmi- 
bcenco, Sciotnic și Zafiu. S-au caii 
ficat ștafetele României și Belgiei.

Așadar, o evoluție merituoasă s 
sportivilor români și în cea de a 
doua zi a C. M. Echipa noastră do
vedind pînă in prezent siguranță și 
constanță valorică, cucerind poziții 
destul de importante în realizarea 
primului său obiectiv — prezența în 
finale la toate probele.

De fapt, pentru a ajunge aici nu 
mai este de trecut decît examenul

Campionatele de lupte

NUMEROASE
IAȘI 21 (prin telefon) — Vine.: 

dimineața într-o atmosferă plăcu 
tă în Sala sporturilor din locali
tate, au început întrecerile campio
natelor republicane de lupte libere 
ale seniorilor.

La startul confruntărilor pentru 
decernarea celor zece titluri de 
campioni s-au aliniat 185 de spor
tivi. cele mai populate categorii 
fiind 57 kg (31 concurenti). 52 kp 
(24), 62 kg (23) etc. Ceea ce se poa
te remarca la sfirșitul primei zile 
de concurs este numărul mare de 
victorii înainte de limită. De pildă

semiiinai?: »r. 
niimpice si d 
C 4-500 (f).
K 2-500 m (1 
mâni ntimârf: 
printre finali! 
probe trebuie 
ceri de f «nd. 
curse preiimii 

Cu aceste 
scurtă prezen 
simhâtă. Dim 
trecerile sem:

‘MO
2-5»'

1

m

— Siniiocenco. K 
Dumitru. Avem 
din nou frrtr-o 

reprezentanților n 
ah r.k

comportare 
>ștri și ast- 
rea echipa- 
ele 7 finale 

sîmbâtă dupâ- 
Este pentru toa
te cel mai sever

lanț dintre examenele 
ediții a C.M.
Ia Kaukajâ: 

nește Ja medalii, sî

î loc fr- 
vor par- 
români

K 1-1000 m Cuprian Macarrncu K 2- 
1 000 n» Ion Dracul schi — Pavel Erast 
K 4-1 000 m Sciotnic — Zafiu — Vsr- 
tolomeu 
Viorica 
sDerăm 
hună a
fel sâ consemnăm 
jelor românești la f 
olimpice, programat 
amiază de la ora 15. 
te echipele participa 
și cel mai imțjoi 
celei de a XT-a 
nentru că deși la Kaukajărvi ’oatâ 
'□mea rîvnește la medalii, sînt foarte 
mulți cei care le d rese în m. ’ spe
cial pe cele ce vor fi decernate dună 
finalele probelor olimoice. Intr-ade
văr. C. M. *73  de la Tampere sînt în 
□lină actualitate dar J. O. de la Mont
real rămîn obiectivul principal pen
tru multe echipe, îndeosebi pentru 
cele fruntașe, printre care se înscrie, 
desigur, și reprezentativa țârii noas
tre. De aceea, ne-am bucura nespus 
de mult ca sîmbâtă seara sâ avem 
prilejul de a transmite vești cît mai 
bune despre evoluția sportivilor ro
mâni.

libere ale seniorilor

VICTORII ÎNAINTE
la cat 62 kg, Gh.
șov) a obtinut victoria prin tuș în 
partida cu I Olteanu (Cluj) după 
ce își i 
o. De
Mtu ->ș)
Neicov 
condus, 
mul meci al categoriei 74 kg mul
tiplul campion P. Poalelungi a ob
ținut cu greu victoria la puncte 
în fața brăileanului Gh. Caracos- 
tea.

Alte rezultate : cat. 57 kg — FI. 
Moț (Buc.) b.t. V. Cioacă (Brăila),

Dobrănei (Bra-

asigurase un avantaj de 24 
asemenea, A. Ambruș (Tg 
l-a învins prin tuș pe FI 
(Tîrgoviște) după ce fusese 

, la puncte, cu 4—11. în pri-

LIMITA
ir. Condrat (Brașov) b.t. N. Gri- 

tore (Gh Gheorghiu-Dej). Gh. E- 
•emia (Buc.) b.t. St. Varodi (Satu 
Mare) ; cat. 52 kg — E. Butu (Iași) 
b p. V. Stănescu (Buzău), I. Arapu
Buc.) b.p. C. Szasz (Odorhei) ; 62 

kg — P. Coman (Buc.) b.t. C. Ignat 
(Galați), D. Pițurcă (Buc.) b.t. N. 
Preduț (Tîrgoviște) ; cat. 74 kg — 
Gh. Paraschiv (Brașov) b.t. Al. Mo- 
torga (Hunedoara),
(Buc.) b. dese. E. Teglas 
E. Cristian (Brașov) b.t.
(Lugoj).

M. Pîrcălab 
(Odorhei).

D. Humi$a

M. TRANCA

Campionatele unionale feminine de înot 
s-au desfășurat anul acesta la Rostov 
pe Don. Iată cîștigătoarele probelor: 200 
m liber : Tamara 
record unional);
Rusanova 1:16,3; 
Golovanova 2:27: 
Erșova 1:09,4 ; 400 
lofastova 4:36 ( 
m fluture: Alei 
100
100
400
01
Pe
put campionatele
Proba de 1 000 m cu start de pe loc a 
revenit lui Anatoli Iablunovski, cu tim
pul de 1:09 61. Cursa de urmărire pe 
echipe a fost eîștigată de selecționata 
orașului Tuia, cronometrată în 4:33,04. 
a
Cea de-a 21-a ediție a „Marelui premiu 
automobilistic al Olandei” se va desfă
șura duminică pe circuitul renovat de 
la Zandvoort. Concursul contează pen
tru campionatul mondial al conducăto
rilor (formula I) și va reuni 27 de piloți 
la startul probei care măsoară în total 

304 km.

Șelofastova 2:10.4 pou 
100 m bras : Liubov 

200 m spate : Irins
100 m spate : Natalia 
m liber : Tamara Șe- 

(nou record unional) : 200 
„iksandra Meerson 2:25.7: 

m liber: Tamara Șelofastova 1:00,8: 
m fluture: Aleksandra Meerson i:07,3; 
m mixt : Natașa Popova 5:16,3.

velodromul din orașul Tuia au înce- 
unionale de ciclism.

în cadru! concursului de atletism de la 
Turku, proba de 1 500 m plat a fost 
eîștigată de americanul Wotțle. cronome
trat în 3:39, iar în proba de 5 000 m 
plat primul a trecut linia de sosire ke- 
nyanul Ben Jipcho. în 13:47,4. Al. Feuer- 
bach a terminat învingător în proba de 
nruncare a greutății, cu 20.84 m. Ossi 
Kartunen (Finlanda) s-a dovedit cel 
nai rapid concurent în proba de 400 m 
plat, fiind înregistrat cu timpul de 46 
sec., iar americanul Wohlhuter a sosit 
primul în proba de 80o m plat, cu 1:47.■
La AngrI și Sumonte au continuat în
trecerile campionatului european de bas
chet pentru juniori. în ultima zi a pre
liminariilor au fost. înregistrate urmă
toarele rezultate tehnice : Iugoslavia — 
Turcia 52—46Suedia — Anglia 71—44; 
Spania — Portugalia 72—55; Franța — 
Cehoslovacia 70—65; URSS — Belgia 
95—52; Italia — Grecia 57—49; Israel — 
Polonia 68—56; R.F. Germania — Austria 
67—50. Pentru semifinalele competiției 
s-au calificat echipele URSS, Italiei. Spa
niei și Iugoslaviei. Jocurile semifinale 
încep astăzi.

MOMENTUL
Analizînd continua creștere a 

popularității tenisului în lume, zia
rul milanez „CORRIERE DELLA 
SERA" publică un larg articol pe 
care îl redăm în rezumat :

Trăim în lumea sportivă un mo
ment al tenisului, sport care este 
în continuă și spectaculoasă creș
tere în toate părțile lumi. Zeci de 
mii de spectatori invadează terenu
rile de tenis, atit de puțin pregătite 
pentru o asemenea afluență, iar 
telespectatorii pot fi socotiți cu 
milioanele. Popularitatea marilor 
jucători întrece oe aceea a fotbaliș
tilor. Dacă în Italia, datorită succe
selor obținute de un Panatta, numă
rul tenismenilor a crescut la 300 de 
mii, în Statele Unite ei se ridică la 
10 milioane — oameni de toate 
virstele și profesiile. Asemenea ci
tire nu pot fi înțelese fără a socoti 
popularitatea pe care sportul alb, 
altă dată rezervat unor cercuri res
trânse. o capătă în prezent in rîn- 
durile copiilor și tinerilor. Popula
ritatea marilor jucători este imensă 
Și este suficient să cităm cazul ro
mânului Ilie Năstase. un tinăr care 
vorbește șase limbi și face, în fie
care an. unul sau mai multe ocoluri 
ale globului. Beneficiază in lumea 
sportivă de același renume de care

se bucură d-na dr. Aslan in cea 
științifică.

Dar în spatele acestei explozii, de 
spectaculoasă dezvoltare se ascund 
aspectele negative ale unei creșW' 
prea repezi și neprevăzute. DJ «- 
xemplu, acelea generate de un pro
gram excesiv de intens, cupripzînd 
turnee mici Și mari, care sfîrșesc 
prin a epuiza pe jucători, adueîn- 
du-i uneori în situația de a provoca 
decepții și surprize. Mai există și 
insuficiența terenurilor de joc, pro
porțiile lor reduse în raport cu ce
rerea de bilete, preturile ridicate 
produse de penuria de locuri, cauze 
multe și efecte și mai numeroase, 
care duc uneori la veritabile crize. 
Multe surprize se pot ascunde în 
spatele acestei escaladări neaștep
tate a tenisului în cota preferințe
lor publicului sportiv. Este oare nu
mai un moment trecător sau lucru
rile se vor stabiliza și fiecare copil 
va dorj o rachetă, tot așa cum azi 
își dorește o pereche de bocanci de 
fotbal ? Viitorul va decide

Britanie

..Cind William Webb Ellis a luat 
balonul in mină și a fugit cu el 
pină dincolo de linia porții, 
timpul unui meci de fotbal, 
Rugby School, în secolul trecut,
cine ar fi putut să creadă că aceas
tă neașteptată acțiune a tînărului 
elev avea un asemenea efect asu
pra destinelor unui sport care, as
tăzi, își întinde aria de dezvoltare 
aproape pe tot globul își în
cepe articolul publicistul britanic 
Dave Furlonger, în „SURREY 
LIFE", comentariu menit să anali
zeze cele mai noi permutări în 
sportul cu balonul oval, 
continuare, cîteva dintre 
cele mai interesante.

«Mai întîi, doar Marea
și Commonwealth-ul erau atrase de 
acest joc. Apoi, încetul cu încetul, 
rugbyul se întinde prin tot mai 
multe țări, astăzi influența sa cu- 
prinzînd locuri dintre cele mai în
depărtate, ca America de Sud, in
sulele Pacificului, ca să nu mai vor
bim de Europa. Țări ca România, 
Italia și Insulele Fidji au căpătat o 
anume personalitate în acest 
niu, în vreme ce „England’s Rugby 
Union11 (federația engleză de 
— n.n.) și-a sărbătorit deja 
nărui, iar Federația scoțiană face

dome-

rugby 
cente-

același lucru. Turneele efectuate 
de celebra selecționată • neozeelan
deză All Blacks, care atrage zeci de 
mii de oameni oriunde joacă, este 
de asemenea o mărturie pentru a- 
vîntul acestui sport.

Și totuși, în ciuda lungii și pres
tigioasei sale cariere în Marea Bri- 
tanie,^ rugbyul nu a izbutit să în
frângă o nefericită barieră pe care, 
însă, noii veniți în elita sportului 
cu talonul oval se pare că nu o 
cunosc. în Anglia, și in împrejuri
mile sale, rugbyul continuă să aibă 
un caracter aproape „snob“ în ciu
da eforturilor făcute în această di
recție, iar marea majoritate a iu
bitorilor sportului tind să considere 
un rugbyst ca pe un personaj a- 
parte. în vreme ce, de exemplu, un 
fotbalist sau un jucător de cricket 
este mult mai aproape de inima 
mulțimii. . .

în ultima vreme, surprinzător de
sigur pentru „conservatorii" spor
tului britanic, lucrurile au început 
să se mai schimbe. Inevitabile sem
ne au început să se arate Abia 
acum pătrund pe dreptunghiurile te
renurilor de rugbv reprezentanții a- 
devărați ai poporului englez, ai mul
țimii iubitoare de sport. Lucru 
foarte important primul pas pen
tru schimbarea la față a rugbyului 
britanic a fost efectuat Să sperăm 
că vor veni și alții, și că ruperea 
barierei care împiedică transforma
rea rugbyului intr-un -joc cu ade
vărat democratic se va produce 
cit mai curînd».


