
MESAJUL
ADRESAT DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA. NICOLAE CEAUȘESCU, 
participanților la cel de-al X-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Berlin

Dragi prieteni tineri,
Am deosebita plăcere să adresez un căiduros sout 

participanților la cel de-al X-lea Festival Mondial ol 
Tineretului și Studenților, tuturor tinerilor și organizați or 
de tineret care iau parte la această tradițională reu
niune a tineretului doritor de pace și progres d n »- 
treaga lume.

Festivalul Mondial al Tineretului si Studentlor ore loc 
intr-o perioadă cind in Europa și in lume se corrtw- 
recză tot mai evident un curs nou in rata nte“«to
nală, indreptat spre destindere si colaborare train, că 
intre popoare. Constituie o vie recitate fapta1 că tnăro 
generație și-a adus și iși aduce contribuia sa preoooso 
la acest curs.

întotdeauna generațiile tinere au reprezentat ntorul 
țărilor lor și fiecare nouă generație c avut H fota sa 
probleme noi, izvonte din reclitătle socce. pc tce v 
naționale ale etapei respective. Tineretul L- de astăr 
este dornic de innoiri in viata sooetec de a se pune 
capăt vechii politici de inegc tete sooc-ă s< asuo e 
națională, de o se asigura rea :orea unei km ra Dure, 
mai drepte — atit pe plan ncronoi cit si -ter-ict-oic 
El se e'irmă tot moi viguros ca o vnoso tortă o pro
gresului, iși spune curajos curmtui in manie prabieme 
ale omenirii, io parte octiră ta lupta popoare tor pen
tru abolirea politicii de forță, de dominație și dictat, a 
colonialismului și neocoloniafismu ui, pentru întronarea 
unor relații noi intre state, întemeiate pe echitate și 
justiție. Acționind pentru făurirea propriului său viitor, 
tinăra generație este profund interesata in instaurarea 
pe planeta noastră a unui climat durabil de poce și 
securitate, de încredere și colaborare fructuoasă intre 
națiuni, in eliberarea umanității de coșmarul unor noi 
războaie — și in primul rind al confruntărilor nucleare 
pustiitoare —, in respectarea dreptului sacru al po- 
popoarelor de a-și decide singure destinele, de a parti
cipa, in mod egal, la soluționarea marilor probleme 
ale lumii contemporane. Unindu-și forțele, dezvoltind le
găturile dintre ei și conlucrind tot mai strins, cunos- 
cindu-se mai bine unii pe alții, tinerii din întreaga lume 
pot aduce o contribuție de cea mai mare însemnătate la 
realizarea înaltelor deziderate de progres ale umanității, 
la făurirea propriului lor viitor de pace, in care să-și

poată pune pe deplin in valoare minunatele lor capa* 
crtăti de creație materială și spirituală.

Este pentru mine un motiv de satisfacție să pot afir
ma și cu acest prilej că tineretul României socialiste 
participă activ si responsabil la eforturile constructive ale 
i-tregu ui nostru popor pentru edificarea societății noi, 
sociotste, punindu-și toată energia, priceperea și hărni
cia in slujba acestei mărețe opere, a progresului și 
prosperității patriei. Totodată, tineretul român iși aduce 
contnbuba lă lupta forțelor înaintate de pretutindeni, 
dezvokâvd ceaiiauw legăturile sale de prietenie și solida
ritate ca laie re tul revoluționar, progresist din intreaga 
■joe. cm tot ti«e* care militează pentru o societate mai 
nună, m dreaptă, pentru pace și ințelegere intre

D“d glas voinței ți aspirațiilor intregului popor, Româ
na soc ci s-.3 pram:,«zză cu consecvență o politică de 
«"ăărire coatvauâ a legăturilor sale cu toate statele Iu- 
m. . fără oeoseb-re de onnduire socială, militează pen-, 
tra cr -marea ui nota ntemabonolă a unor relații noi, 
barate pe e deplinei egalități in drepturi, ale
respacSâri* iodepeadeaței și suveranității naționale, ne- 
oaestocvtai ia treburile interne și avantajului reciproc 
a« -en-*nă-»- « fană s. la amenințarea cu folosirea 
forte*, connnsa că țuarai astfel se pot dezvolta rapor
turi train.ee de pcce ți conlucrare rodnică intre popoare.

Irm ezp m speranța, 3 rogi prieteni tineri, că cel de-ai 
X-lea Festivi MoecSai ai Tineretului și Studenților se 
va înscrie ca o nouă contnbutie la cauza mai bunei cu
noașteri ți cprapien dmtre popoare, la amplificarea co
laboram si ntă-reo sa ăcntătu dintre organizațiile de 
tineret din intreoga hune m lupta pentru promovarea 
nobilelor țehsri ale pr eternei si conlucrării pașnice, ale 
progresului social u pocii. Cu oceste ginduri, vă urez 
tuturor, din toata inima, succes deplin in desfășurarea 
acestei importante non raston Internationale a genera
ției tinere, împlinirea dorntelor și aspirațiilor voastre 
mai bine, multă sănătate ți fericite.

rnoLWAia pm roArs-TlMix, VW-VA L
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Un mare succes al canoiștilor noștri

PATZAICHIN ȘI CUPLUL DANIELOV-SIMIONOVCAMPIONI MONDIALI LA TAMPERE
PREȘEDINTELE REPUBLICII AFRICA CENTRALA 
GENERAL DE ARMATĂ JEAN

VIZITA ÎNSl-A ÎNCHEIAT3
.sinibătâ. 28 iulie, președintele Re

publicii Africa Centrală, general de 
armată, Jean Bedel Bokassa, cu so
ția, Catherine Bokassa. și-a încheiat 
vizita neoficială întreprinsă în țara 
noastră, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena —

Ceremonia plecării 
aeroportul „Mihail 
din Constanța.

Este ora 8,45. La reședința rezer
vată, in stațiunea Neptun, solilor po
porului centrafrican sosesc președin
tele Consiliului de Stat. 
Ceaușescu, și tovarășa
Ceaușescu. împreună iau loc in 
sini, escortate de motocicliști, 
dreptindu-se spre aerogara.

De- a lungul traseului, cei doi 
de stat sint salutați cu căldură

Ceaușescu. 
a avut loc la
Kogălniceanii“

Nicolae 
Elena 

nu 
in-

șefi 
de

CONDUSĂ ’ DE
La invitația Comit, tu! ui Centra' 

Partidului Comunist Romăr. si a z.- 
vernului Republicii Socialiste Romă, 
r.ia. simbătă la amiază a sosi: : 
Capitală, intr-o vizită oficială c 
prietenie in țara noastră, delegați3 
de partid și guvernamentală a R-D 
Vietnam condusă de tovarășul Fam 
Van Don’, membru al Biroului P*>- 
litic al Partidului Celcr ce Munt e~ 
din Vietnam, prim-ministru al Gu
vernului R. D. Vietnam.

Din delegație fac carte Le Thar 
Nghi, membru al Biroului Politic 
C.C. al Partidului Celor ce Muncesc 
din V ietnam.
Nguyen Van Kha. ministru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat a! 
Planului; Nguyen Co Thach, vic?- 
ministru al afacerilor externe: ge- 
neral-maicr Tran Sam. vicemir.:. . - 
•al apărării naționale; Nguyen D=:.. 
Hanh, amhasadorul R.D. V:etnam 

ia București. Delegația este însoțita 
de consilieri și experț:.

viceprim-mmistru ;

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consifiuiui de Stat 
al Repubfcai Socialiste România

SIMIONOVGH. DANIELOVIVAN PATZAICHIN

PERECHEA DRAGULSCHI-ERAST MEDALIE DE ARGINT,

BEDEL BOKASSA 
TARA NOASTRĂ

mii și mii de constănțeni. de tu 
români și străină

La aeroport au fost arborate, 
vederea momentului solemn al 
tării șefului statului centrafr 
drapelele de stat ale României 
Republicii Africa Centrală, care 
cadrau portretele celor doi președinți.

O gardă militară prezintă onori i. 
Sint intonate, apoi, imnurile de stat 
ale celor două țâri. Președintele 
Nicolae Ceaușescu si președintele 
Jean Bedel B .kassa trec In revistă 
garda de onoare, după care șeful 
statului centrafrican iși ia rămas bun 
de la personalitățile române venite 
să-l salute.

La scara 
Consiliului 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
mas bun

1
al ■

iși 
de

avior 
de 
și 
iau 
la

Bedel Bokassa si Catherine Bokassa 
C“i doi conducători iși string cu 
cordialitate mtinile. se îmbrățișează.

La acest prietenesc rămas bun 
dintre iei doi șefi de stat au luat 
„arte numeroși locuitori ai orașului 
Cor.stanța. care au făcut o manifes
tare de dragoste tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de profundă stimă con
ducătorului Republicii Africa Cen
trală.

înainte de a părăsi aeroportul, to
varășul Nicolae Ceaușescu este din 
r.ou aclamat, ovaționat îndelung de 
mulțime. Cei prezenți și-au reafir
mat. în mod vibrant, simțămintele 
de adincă prețuire și considerație 
fată de conducătorul partidului și 
statului nostru, care-și consacră, neo
bosit, întreaga putere de muncă în
floririi continue a patriei, fericirii 
poporului. înfăptuirii înaltelor aspi
rații ale lumii contemporane.

IAR VIORICA DUMITRU MEDALIE DE BRONZ, LA CAIAC
de la

pistei 
arhi-

1

r.arile de Stat ale R. D. Vietnam și 
Republicii Socialiste România.

Tovarășii Fam Van Dong șl Ion 
:-rghe M vreo in revistă

TAMPERE, 28 (prin telefon, 
trimisul nostru).

Tribunele de la sosire ale 
de apă Kaukajărvi au fost 
pline simbătă după-amiază, cind ps
programul celei de a Xl-a ediții a 
Campionatelor mondiale dc eaiac- 
canoe figurau ’finalele a’7 probe — 
toate pe distanțe olimpice, O vre
me foarte bună de concurs, lupta 
pasionantă pentru titluri și medalii, 
ca și valoarea ridicată a competito
rilor a transformat această regată 
intr-un spectacol deosebit de atră
gător. răsplătit cu aplauze, din plin, 
de iubitorii sportului cu padela sau

pagaia prezenți la întreceri.
în prima zi a finalelor reprczen 

fanții României au înregistrat un 
bilanț excelent : două medalii de 
aur. una de argint și alta de bronz, 
precum și locul II in clasamentul 
pe națiuni al probelor olimpice. O 
impresie puternică â lăsat-o talen
tatul nostru reprezentant Ivan Pat- 
zaichin, care la cele două titluri 
olimpice și-a adăugat, acum, pe cel 
de campion mondial în proba de 
canoe simplu, cîștigînd în mod stră
lucit. O altă mare bucurie ne-a 
oferit-o cuplul de canoiști Gheorghe 
Danielov — Gheorghe Simionov,

care prin locul 1 cucerit la dublu, 
a sporit prestigiul școlii românești 
în această dificilă disciplină spor
tivă. în fine, remarcabile au fost 
și evoluția perechii de caiaciști Ion 
Dragulschî — Pavel Erast, medalie 
de argint a C.M. sau 
zei Viorica Dumitru, 
medaliei tic bronz La 
In fine, cuvinte de
și caiacistul Cuprian Macarenco, cla
sat pe un valoros loc 4, tot în 
cursa de simplu, într-o companie 
extrem de puternică. Toate aceste 
performanțe demonstrează seriozi
tatea în pregătire a canoiștilor și

aceea a dîr- 
ciștigătoarea 

caiac simplu, 
laudă merită

caiaciștilor noștri, puterea lor de 
luptă și de dăruire pentru culorile 
patriei, tehnica avansată la care au 
ajuns. în acest sens avem datoria 
să adresăm felicitări și grupului de 
antrenori care s-au străduit să-i 
pregătească cit mai bine : Cornel 
Birsănescu <— antrenor coordonator, 
Octavian Mercurean — canoe, Ni
colae Navasart și Aurel Vernescu—• 
caiac băieți. Maria Navasart — ca
iac fete. Cu toată comportarea

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag, a 4-a)

Renorterii noștri pe teren, in mijlocul preocupărilor pentru aplicarea prevederilor Hotaririi Plenarei C. C. al P. C.R, din 28 februarie - 2 martie a. c.

VATRA REȘIȚEI Șl PERIMETRUL SAU SPORTIV

teri

la
pe

28 (prin telefon). De 
siderurgic am trecut 

al Bîrzavei,

-e ca.
•ițească 
r «a i 
: Maur

Cu 
care 
toate 
din ultima
Gheorghe Chipu ter- 
— nâ învingător de
tașat proba de 1500 
m urmat de Nico

lae On eseu

• Lnde sa se joace

La c
N

impetuo: 
a carac 

cursele

avu

m probele d?

ei. prezenți la 
salută cu multă 
rvaflrmlnd sen- 
î p: ie tenie pe 
e nutrește față 
ramez. profun- 

-.alistă

• 700 de salariați in doua zile pe stadion • Spiritul gospodăresc... plecat in vacanța
copiii ? • Intre ozon și alcool..

BEȘITA.
Combinatul
malul celălalt al Bîrzavei, peste 
pasarela ce leagă cele două uzine 
megieșe, și am poposit la a doua 
mare asociație sportivă reșițeană. 
cea a ÎNTREPRINDERII DE CON
STRUCȚII DE MAȘINL Aci. ne-au 

lucuto.. tovarășii Care!
Kisslinier. secretar a! comitetului

BALCANIADA DE ATLETISM A JUNIORILOR

PETROV, CRISTUDOR, GHIPU

sindical, și Victor Bonța. responsa
bil al comisiei sport-turism și mem
bru in biroul C.S.M. Reșița.

Factor comun : amatorii de sport 
de la I.C.M.. ca și cei de la C.S.R., 
au posibilitatea de a practica exer
cițiul fizic și disciplina preferată 
prin același intermediar — C.S.M. 
Miile de constructori de mașini ca 
ș- tovarășii lor siderurgiști, au la 
dispoziție, bilunar, cite două zile, 
Stadionul municipal din Valea Do- 
manului. La sfîrșitul lunii mai, de 
pildă, stadionul a fost la dispozi
ția secțiilor ..boghiuri" și „turnăto
ria de fontă". Ce a însemnat prac
tic, aceasta ? Campionatul intersec
ții. in acțiune, așa cum prevede 
planul de măsuri al C.N.E.F.S. re
feritor la aplicarea Hotărîrii Ple-

narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie a.c. Numai că, spre 
deosebire 
locuri...) 
I.C.M. nu 
ne-a spus 
trecere între echipe reprezentative 
ale secțiilor, ci dispute efective, în
tre echipe alcătuite ad-hoc dintre 
sutele de muncitori ai secțiilor res
pective. De pildă, din cele două 
secții amintite mai sus, au fost 
prezenți pe stadion, la 26 mai, 700 
de salariați. Și, firesc, se aflau a- 
colo numai sportivi nelegitimați, iar 
premiile oferite n-au ocolit pe or
ganizatorii ce au știut să mobili
zeze cît mai mulți amatori de 
sport.

Ceea ce nu înseamnă, însă, că

de alți ani (și de alte 
campionatul intern la 
înseamnă — după cum 
tov. V. Bonța — o în-

lucrurile merg șnur. Și aceasta nu 
din cauză că organele de resort din 
uzină nu ar avea inițiativă și arie 
de cuprindere. Dar știind că în 
cadrul întreprinderii se află 24 de 
secții și programarea la stadion e 
bilunară, unei secții îi vine rîn- 
dul în „Valea Domanului“ cam o 
dată la... trei luni ! Ceea ce, să re
cunoaștem, nu este o premisă fa
vorabilă pentru o activitate de 
masă permanentă și susținută.

Ce discipline sportive angrenea
ză salariații de la I.C.M. ? Fotbal, 
handbal, volei și probe atletic?, 
între faza de primăvară și cea de 
iarnă a campionatelor interne se 
află o vastă activitate de turism. 
Drumeția are ca pivot casa de

Paul SLAVESCU 
Traian iOANITESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Șl LILIANA PANAIOTOVA
VEDETELE PRIMEI REUNIUNI
• 2x10,2 secunde pe 100 m! • Numeroase 
recorduri înregistrate in prima zi de concurs

Stadionul Republicii din Capita
lă a îmbrăcat din nou haina de 
sărbătoare a marilor concursuri 
internaționale. Ieri s-au disputai 
primele întreceri din cadrul celei 
de a patra ediții a Balcaniadei de 
juniori care reunește tinere spe
ranțe ale atletismului din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia. Turcia si 
România. Atmosferă plăcută, tine
rească, așa cum este firesc pentru 
această competiție.

Din păcate, vîntul și-a făcut 
simțită prezența mai mult decit 
era... ‘regulamentar, stînjenind des
fășurarea unor probe. Dacă la 100 
m băieți tăria vîntului s-a înca
drat în limitele admise (2 m’s) 
ceea ce i-a ajutat, evident, pe sprin
teri (s-au și înregistrat două per
formanțe de certă valoare interna
țională: 10,2), la fete el a depășit 
3 metri pe secundă, motiv pentru 
care alergătoarele nu s-au putut 
bucura prea mult de performan
țele realizate, acestea nefiind omo 
logabile. La alte probe de alergări 
cu una sau mai multe ture vîntul 
a fost un adversar greu de depășit 
pentru cei mai mulți competitori, 
care n-au știut să-și drămuiască 
bine eforturile. Din acest motiv 
majoritatea alergătorilor (chiar și 
unii dintre ciștigători) au Încheiat 
cursele în dificultate. Așa se ș> 
explică, în bună măsură, de ce re-

treme.

Foto: I. MIHAICA

zultatele înregistrate 
sprint prelungii și semifond au fost 
sub posibilitățile reale ale tinerilor 
atleți.

Prima zi a concursurilor a prile
juit dispute interesante și echili
brate. Prezentindu-se in evident 
progres față de ediția anterioară a 
competiției, cea de la Izmir — 
1972. juniorii bulgari au dominat, 
adjudecindu-și cele mai multe ti
tluri de campioni balcanici. O fru
moasă impresie au lăsat, în special, 
cei doi ciștigători de Ia sprint, 
Petar Petrov și Liliana Panaiotova 
ca și săritorul în lungime Iordan 
lanev. Remarcabilă comportarea 
hurdlerului iugoslav Anton Gluhak.

Dintre aUeții roma 
frumoase evoluții ie-au 
ghe Ghipu și Nicolae Onescu. 
culina Lungu fi Viorica Neaga. 
Dorel Cristudor, Iosif Korodi. Ta- 
dorel VasUe și Mircea Zamfirescu

BĂIEȚI: 100 m: 1. Petar Pelrov 
(Bl 10.2 — campion balcanic. rec. 
bulgar seniori. 2. Dorel Cristudor (R) 
10,2 — rec. național seniori egalat, 3. 
E. Eftimov (Bi 10,3, 4. T. Groseta <I)

Romeo VILARA
S. PAUL

IContinuare în pag. a 4-a)

„TROFEUL TOMIS11 LA VOLEI FEMININ

PASIONANTE DISPUTE IN PENULTIMA ZI
• România Cehoslovacia 1-3 !

CONSTANȚA, 28 (prin telefon). 
Penultima zi a competiției voleiba- 
listice feminine dotată cu „Trofeul 
Tomis", a debutat cu partida dintre 
echipele Poloniei și Românici-tine- 
ret. A fost prima întîlnire maraton, 
ea incheindu-se, după aproape două 
ore de joc, cu victoria team-ului 
polonez: 3—2 (12—15, 15—13, 15—7, 
11—15, 15—9). Insuccesul formației 
române are drept cauză principală 
lipsa unei coordonatoare lucide. 
S-au remarcat Jadwiga Askielowicz 
și Danuta Piela de la învingătoare, 
respectiv, Constanța Dinculiță, Emi
lia Cernega și Liliana Pașca. Au ar-

CUPA DAVIS"

A. METREVELI IN FRUNTEA ECHIPEI U. R. S. S 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

MOSCOW A, 28 (prin telex). — Fe
derația unională de tenis a comu
nicat lotul celor 4 jucători care vor 
face deplasarea la București, in ve
derea intilnirii România — U.R.S.S 
din cadrul finalei zonei europene

a „Cupei Davis". 
ordine : Aleksandr 

Kakulia,

Aceștia 
Metre-

Serghei

(gr. A) 
sînt, in 
veli, Teimureaz 
Lihaciov și Șamil Tarpiscev. Con
ducătorul tehnic este Serghei An
dreev.

(România)bitrat bine N. Găleșanu 
și H. Sodja (Austria).

Conform așteptărilor,
o oră de joc echipa Japoniei a dis
pus categoric, cu 3—0 (15—5, 15—6, 
15—5), de fragila formație a Unga
riei. A condus foarte bine cuplul 
Mc Leen (Scoția) — M. Nicolau 
(România).

Deși se anticipa o victorie facilă 
a sextetului României în fața re
prezentativei Cehoslovaciei, aceasta 
nu s-a întîmplat, dimpotrivă, vo-
»\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CLASAMENT

1. Japonia
2. România
3. Cehoslovacia
4. Polonia
5. România-tineret
6. Ungaria

4
4
4
4
4

4

în numai

4
3
2
2
1
0

0
1
2
2
3
4

12: 0
10: 4
7: 7
7: 8
5:10
0:12

<(\\\\\\\\\\\\\^^^^^

PROGRAMUL DE AZI

Ungaria — România tineret

România — Japonia

Polonia — Cehoslovacia

8
7
6
6
5
4

leibalistele noastre
au cedat eu 3—1 (11—15,
15
decât primul set, ele s-au văzut 
prea devreme învingătoare, acțio- 
nînd în continuare fără clarviziune 
în atac, unde doar Constanța Bâlă- 
șoiu a ieșit în evidență. Cu un blo«.

evoluind slab
15—13, 

■12, 15—9). După ce și-au adju-

caj mai 
cehoslovace 
majoritatea 
fileu, ele reușind să 
victorie pe cît de surprinzătoare, pe 
atit de meritată. Poate alta ar fi 
fost soarta meciului, dacă în setul 
al III-lea, cînd echipa noastră a 
condus cu 10—6 și 12—7, l-ar fi 
cîștigat, dar jocul neinspirat atît 
în atac cit și în apărare a dus și la 
pierderea acestui set. Arbitrii 
Kodama (Japonia) și Spisak (Polo
nia) au condus bine următoarele 
formații : ROMÂNIA : EUGENIA 
REBAC, CONSTANȚA BALAȘOîU, 
Mariana Ionescu (Carmen Puiu), 
Gabriela Popa, Venera Hoffman, 
Victoria Caranda (Paula Cazangiu). 
CEHOSLOVACIA : IRENA SVOBO- 
DOVA. (Jela Orsagova), Eva Pisa- 
reikova (Irena Gronova), Suzana 
Rujicikova (Alena Dvorciakova), 
LUDMILA VINDUSKOVA. Dorina 
Kodaiova, MARIA MALISOVA.

agresiv, 
au reușit 
acțiunilor

voleibalistele 
să stopeze 
noastre ,lă 
realizeze o

Emanuel FÂNTANEANU

train.ee
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DIN CETATEA RULMENȚILOR 

PARC DES PRINCES'* DIN PARISi1

...„întreg stadionul Parc des Prin
ces a fost surprins să-1 vadă pe ar
bitrul român Nicolae Hainea scoțin- 
du-și cartonașul galben și avertizîn- 
du-i pe Chiesa cind l-a înlocuit pe 
Largye"...

.... în Franța este puțin obișnuit un 
asemenea RESPECT față de regulile 
de joc. Este bine că arbitrul Rainea 
ne-a amintit de acest amănunt neluat 
în seamă"...

Citind aceste rînduri din cronica 
jocului Franța—Irlanda, din cadrul 
preliminariilor Campionatului mon
dial, apărută in revista „FRANCE 
FOOTBALL", fără să vreau gîndu- 
rile mi-au zburat în urmă cu aproa
pe 15 ani. Era în primăvara anului 
1959 și conduceam o școală de arbi
tri de fotbal. Tntr-o joi. predam po
ziția „afară din joc" Cind, deodată, 
ușa sălii în care se țineau cursurile 
s-a deschis ; un vechi arbitru bîrlă- 
dean, .Solomon Dascălu, urmat de un 
tînăr bine făcut, se apropie de mine 
și-mi spuse : „Eliade, astăzi am arbi
trat un joc din campionatul orășe
nesc (și a spus ce joc) și n-a venit 
un tușier (i-a spus numele). Am a- 
pelat la serviciile unui spectator, la 
acest tînăr care m-a ajutat excepțio
nal ; primește-1 la cursuri : are sto
fă de arbitru"...

Ascultîndu-1 pe omul cu tîmple ar
gintii, m-am uitat încă o dată la ti- 
nărul din fața mea și l-am „măsu
rat", cum se spune, din cap pînă-n 
picioare • statura atletică și hotărîrea 
care i se citea pe față, mi-au pro
dus o impresie bună .și i-am spus : 
„Stntem la jumătatea cursului, astăzi 
am predat ofsaidul : ai să poți să-i 
ajungi din urmă pe colegii dumitale ?“ 
Răspunsul a venit prompt și foarte ca
tegoric : „Da !“

L-am invitat pe noul elev să ia 
loc și am repetat predarea lecției „a- 
tară din joc".

La a doua lecție, am făcut un son
daj privind cunoștințele teoretice de 
regulament, pină la ofsaid, ale noului I 
elev. Răspunsurile clare și precise, 1 
m-au impresionat. Solomon Dascălu ! 
nu se înșelase : tînărul Nicolae Rai
nea avea într-adevăr... stofă.

Anii au trecut, și Nicolae Rainea, 
cel care fusese descoperit de Solo
mon Dascălu, in urmă cu 15 ani pe 
terenul II al „Stadionului Tineretu
lui" din Birlad. a urcat treaptă cu 
treaptă pînâ in vîrful piramidei „ca
valerilor fluierului" din tara noastră. 
El a condus 500 de jocuri — de la 
competițiile de copii pină la prelimi
nariile campionatului mondial, In cu- 
rînd urmînd să cunoască și suprema 
consacrare : ecusonul F.I.1AA.

Astăzi, cind N. Rainea primește 
laurii pentru activitatea sa pe gazon, 
se cuvine să facem un scurt bilanț. 
A devenit arbitru de fotbal în luna 
mai 1959, și după 6 ani, la 7 noiem
brie 1965 a debutat în Divizia A, 
conducînd jocul U.T.A. — Farul. De 
atunci, a arbitrat, în Divizia A, 90 
jocuri la centru și 24 la linie. N. 
Rainea a mai condus 17 jocuri in
ternaționale în R. P. Polonă, R. P. 
Bulgaria, Turcia. Grecia, Cipru, R. S. 
Cehoslovacă, U.R.S.S., Finlanda, R. D. 
Germană, R. F. Germania, -Franța... 
El a arbitrat două finale ale „Cupei 
Balcanice" și două jocuri inter-țări 
(reprezentative A) : Polonia — R.D.G. 
1—1 și Franța — Irlanda 1—1, înde
plinind astfel baremul pentru ecu

I

sonul F.l.F.A. — visul de aur al tu
turor „cavalerilor fluierului".

N. Rainea este pe cale de a realiza 
încă o mare performanță în arbitraj : 
participarea la turneul final al Cam

pionatului mondial care se va des
fășura în 1974 in R. F. Germania, 
făcind parte din lotul celor 50 de ar
bitri selecționați de F.l.F.A. la Con
gresul de la Buenos Aires (Argen
tina).

N. Rainea deține o serie de per
formanțe și pe frontul muncii : co
lectivul de turnători de la Intreprin-

derea de rulmenți Birlad, pe care-1 
conduce, iși realizează, zi de zi, sar
cinile de plan, făcind importante e- 
conomii de metal. Numele lui N. 
Rainea îl întîînim și printre acelea 
ale celor mai fervenți „căutători ai 
noului" — inovatorii din cetatea rul
menților : el este autorul a 14—15 
inovații aplicate cu succes in pro
ducției. Numai o inovație „Folosirea 
metalului din cenușa cupriferă", a 
dus in primele șase luni ale anului 
1973 la economisirea a 40 000 kg de 
metal (alamă) care înseamnă eco
nomii de peste o jumătate de milion 
lei.

Dar, N. Rainea este cunoscut în 
Birlad și prin activitatea lui Cultu- 
ral-educativă : el a scris multe texte 
pentru programele brigăzilor artisti
ce de amatori și pentru spectacole 
muzicale jucate pe scena teatrului 
birlădean „Victor Ion Popa", de multe 
ori asumîndu-și și rolul de prezen
tator.

Pentru munca sa neobosită, la 1 
mat 1973. cu prilejul împlinirii a două 
decenii de la fabricarea primul rul
ment la Birlad. N. Rainea a fost de
corat cu „Ordinul Muncii clasa a 
III-a".

...Din 1959. am urmărit evoluția lui 
N. Rainea. M-am bucurat de fiecare 
succes al iui și m-au durut în aceeași 
măsură insuccesele sale (au fost și 
din acestea !). De aceea, astăzi, cind 
N. Rainea primește laurii — a înde
plinit norma pentru ecusonul F.l.F.A. 
— scriu aceste rînduri, urîndu-i nu
mai succese.

Eliade SOLOMON

„ROMÂNIA PITOREASCA ’73" 
ON ÎNDEMN LA DROMEȚIE
Obiectivul fotografic este o Invenție 

fascinantă căci fură — fără eă fure, de 
fapt — un co'.ț de natură, o rărire, a c" 
viață și ni le-aduce In fața ochitor 
pe o coală de carton, ca pe o tipsie 
fermecată. Iar cind privirea noastră U>- 
ti’.nește. pe artastă. suprafață, o P«‘A 
de lumină care vibrează. tonei grai »t 
anei umbre sau. poate, o cuioare care Ira
diază cu aceeași prospețime ca petala 
macului in lanuț de crin, inseamnâ ră 
spațiui rectangular al fotografie: devine 
o fereastră iscusit deschisă spre lumea 
din jur.

Expoziția .România pitorească ‘73". 
rezultanta celei de a V-a ediții a con
cursului de artă fotografică cu temă 
turistică, organizat cu o lăudabilă con
secvență de Ministerul Turismului, ne 
pune, in multe cazuri. în fața unoT 
asemenea ferestre deschise către fru
musețile fără de sfîrșit ale patriei noas
tre. Citeva din ele ne-au atras în mod 
deosebit atenția. De pildă, monomul de 
alpiniștl care urcă spre înălțimile P c- 
trei Craiului (autor : M. Popescu), pe • 
vale cu zăpadă solzoasă, lingă pereți 
înalți, copleșitor de înalți și atît de 
abrupți incit omătul nu-și găscș-.e cul
cuș pe ei. Am admirat grupul dc turiști, 
surprins de abilul S. Mendrea, pc un 
fundal cu multiple planuri de culmi În
cețoșate, sub un cer pe care urcă — 
de dincolo de munți — spuma albă a 
norilor. Am zimbit cu simpatie celor 
doi părinți pe care I. Petheu ni-J ara'.ă

suind spre Ciucaș. cu cite 
un copil pe umeri, lîsndcâ 
d.n incomoda Jor posturi 
se desprinde, fără indoa-â. 
dorința unei comuni un: cu 
natura in plenul familiei. 
Miferem de rirsU.

e* 33*-

uwtrta
țra a cs»-xr-_n-_<-c 
in iiihr.ii am tu :
•. eetule aon.-ue-e de ar
hitectură. ctitor.î « -
dale aaa modeste, ea bise
rica de lcrrn din Mva*'-- 
res înfățișată dc D. Bă- 
descu intr-o proîtxz 
vegetali, del.cai umar^aii 
de prezența unui de
copii ce se Joacă h pe r
nița d:n preajma seeu.are: 
construcții născute d:n ro- 
plituri de bardă. Mai sus* 
Sriveliști din orașe sae?-

? pe culm: carpai.ee - 
din adir.curile munților, de 
pe Dunărea rămas3- 13 tn- 
iV.ișarea sa priciorc^ .ă
din Deltă sau ordonată ia. 
e'gani.ee contururi de t>*- 
ton ca la Porțile de Faer.

Ș. totuși, am părăs t ca-a 
d.n Schitu Mâgarear j ~- 
o părere de rău Pentru 
că o asemenea expoziție 
care poate r o corvm®*- 
toare pledoar.e pentru te-

„Nu mai plînge, Baby"
Foto : Luca ANDREI — Cluj

„RIVALITATEA" GEMENELOR
Intră in legea jocului ca învingă

torul dintr-o partidă de tenis să 
stringă mina sau să-l îmbrățișeze 
pe cel care i-a fost adversar.

Există însă și cazuri cind „uzanța" 
finală nu se reduce doar la con
venționalul salut, ea cuprinzind și 
cuvinte de îmbărbătare pe care cîș- 
tigătorul le adresează „victimei", 
cum au fost cele înregistrate de noi 
în semifinala republicană a fetelor 
de 13-14 ani: ..Dar, te rog. nu mai 
plinge, data viitoare o să ciștigi 
tu", asigurare venită din partea li
nei... surori gemene !

Cine a privit, de altfel, imaginea 
alăturată și-a dat seama că este 
vorba de gemenele Lucia (dreapta) 
și Maria Romanov și a dedus că 
afectuoasele cuvinte aparțin Luciei, 
cea care avea să divină campioana 
națională a categoriei.

Dar, să cunoaștem mai bine acest 
cuplu de autentice speranțe, campi
oane republicane de dublu (cat. 
13-14 ani) ediția '13.

Au început tenisul în clasa I, in 
aceeași zi. bineînțeles. Frecventează 
același club: Cutezătorii, și se su
pun acelorași baghete : cele ale an
trenorilor Tudorel Bădin și Enrico 
Modiano. Ambele sînt foarte îndră
gostite de rachetă pe care visează 
s-o mînuiască cu „dexteritatea și 
curajul Christei Evert, cu tenaci
tatea lui Smith, și talentul lui 
Năstase".

Au aceeași înclinație — chimia
— și aceleași dorințe: atingerea 
măiestriei sportive în tenis și ob
ținerea diplomelor de inginer chi
mist.

Singura deosebire: Lucia mlnu- 
iește racheta cu dreapta sau cu a- 
mîndouă miinile de-o dată. Maria
— pe rind, cind cu dreapta, cind 
cu stingă. Singura deosebire, după 
care noi. spectatorii. ne vom iden
tifica, miine, favorita. Deși toate 
argumentele pledează să le iubești, 
deopotrivă, pe amindouă.

Nușa DEM1AN

ȘTIAȚI CĂ...
. . .in ultimul clasament alcătuit de 

World Boxing Association, la catpgoria 
grea, primele trei locuri sint ocupate 
de George Foreman. Ken Norton și 
Cassius Clay T Joe Frazier se află pe 
pwiȘa a 4-a- iar Floyd Patterson a... 
dispărut de pe lista primilor 10 „grei" 
din lume.

. . -in Argentina, cea mai gravă sanc
țiune pentru componenții lotului na-

■ ■

țional dc fotbal este dictată in cazurile 
de atitudine ireverențioasă față de ar
bitru ? Măsura a fost luată la propu
nerea selecționerului Omar Sivori, re
cordmanul eliminărilor dc pe teren. în 
anii lui de activitate competițională, pen
tru proteste și injurii la adresa arbi
trilor. Niciodată căința nu e prea tîr- 
zie...

. . .Billie Jean King a mai realizat o- 
dată performanța de a cîștiga toate 
titlurile posibile, la Wimbledon : sim
plu, dublu și dublu mixt ? O singură 
sportivă, faimoasa tenismană franceză 
Suzanne Lenglen, a realizat de trei 
ori această performanță, între anii 
1920—1925.

...într-un clasament al țărilor în care 
s-a realizat cea mai mare medie de go
luri în campionatul de fotbal ediția 
1972—1973. primul loc din Europa este 
ocupat de Luxemburg ? In această țară, 
s-a obținut o medie de 3,76 de goluri, 
pe meci, in vreme ce, în Italia, media 
este de numai 1,87 ! De altfel, după Lu
xemburg, urmează Danemarca, Irlanda 
de Nord, Islanda și Finlanda, singura 
dintre marile puteri fotbalistice care 
ocupă un loc... onorabil în acest clasa
ment fiind Anglia, unde s-a realizat în 
campionat o medie de 2,50 goluri de 
meci.

— Dragă Dioyene, cind gă- 
sești „omul ideal", teii dacă 
nu este Și arbitru de fotbal!

rism nu are proporț. : mai am puc o w 
c:ai vastă- mai în calea u_—

i
I I

LA COTE RIDICATE

ROMANȚA NOULUI (antrenor) VENIT
(după Ion Minulescu)

— Străinule ce bați la poartă,
De unde vii
Și cine ești ?
Străinule de urbea noastră.
Să-mi spui de unde-ai apărut,
Ce club ți-a oferit coșmarul nepovestitelor povești
Și pentru ce motiv anume, contractul ți l-a desfăcu: ?

— De unde vin ?
De unde pot veni cind ochi-mi,
Plini de regrete și tristeți,
Par două jertfe pe altarul năbădăioșilor băieți ?
Priviți, hirtiile-mi sînt rupte,
Iar din cununa ce-am primit-o
Cind am urcat echipa-n „A“,
N-a mai rămas decit... crenguța și azi e veștedă și ea:

Sint trist
Căci calea-mi fuse lungă
Și-n calea mea-ntîlnii, pe rind.
Pe toți cîți vrură să m-„ajute“
Cu „sfaturi" și „idei" oricind :
Pe-un secretar de club cu toane și tupeu,
Pe-un casier.
Ce lingă casa lui de fier
Credea că este și in fotbal un veritabil... dumnezeu !
Niște „vedete" de-o repriză
Și prefăcute-n piedestaluri.
Pe care le-a cuprins beția cu totul altor... idealuri.

De unde vin ?
De la echipa creată dincolo de zare,
Creată-n timp și cu migală
Și-apoi ferită de blazare...
De la echipa ce-am condus-o pe-un drum pe care-acum îl știe, 
l-am dat un crez și o idee,
Ba chiar și o... categorie !
Ehei, mi se cinta și-un cintec
Purtat pe-a dragostei aripă,
Din loc in loc, din gură-n gură,
Din om in om. in orice clipă!

Acum ei mi-au uitat efortul.
Dar ce să-i faci I Așa e... sportul!

Deschideți poarta, dar,
Și-n cale ieșiți-mi toți cu flori de... seră.
Semnez contractul și, de miine,
Se va deschide-o nouă eră!

— Poftim, maestre, în cetate,
Sintem alăturea de tine.
Tu ești nădejdea, ești știința
Ce-aduce clipele senine!

— Da-i sigur c-aveți postul liber ? >
Nu-i antrenor ?
Unde-o fi el 1
— El a muncit la fel ca tine
Și a pățit
Exact la fel !

NELU MARIAN

Sebcstor BONIFAOU

IN 4 RÎNDURI
Deși exist* âin be^ug =»e- 

r.ale și ech-pamer.: pen-r-j tears, 
uneori nu le gâseșu decit ia. 
vitrine
Cei care au fast atrași 
De vitrina cea frumoasă. 
.V-au rămas chiar păgubaș 
Căci — in schimb — ei cm

In a «e -n
campionat dc fotbal. lucat din 
automobil
Fotbal iaedit.
Ca schimbări de roiuri
Șt vezi — ați ghici: — 
Doar... autogoluri !
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EUGEN COHN. DOROHOI. Nu pot 
decit să vă felicit pentru locul do. pe 
care î-ați ocupat, la tenis, in finala pe 
școală. Acest prim succes dă temei cu
vintelor dv. : -joc, relativ, destul de 
bine tenis, pentru virsta mea <13 ani)* 
Credeți, insă, că aU iuca mai bine.

ALENE DUMITRU. BACAU. Fort- a 
Fălticeni este prima ech.pâ dm D’.vizia 
C. care a ajuns in finala Cupei Româ
nie;. Scorul finalei. 6—0 pentru Steaua, 
in meciul disputat la 1 iulie 1967, pe 
„Republicii®, în nocturnă.

dacă aii avea o rachetă Dunlop’. Pă
rerea mea este că nu contează atît ra
cheta, cit... mina care o dirijează. Dacă 
n-aș fi fost conștient de acest lucru, 
poate că mi-aș fi încercat și eu. șansa 
la Wimbledon. De o rachetă „Dunlop-4 
aș fi făcut rost ! Dv. rămîneți în cău
tarea ei, oferind, în schimb, o rachetă 
„Smash“ și una „Challenger" în perfectă 
stare. Adresa dv. : strada G. Ghica nr. 
40, Dorohoi, județul Botoșani.

DANTE BRATU. PITEȘTI. Politehnica 
Iași și Vagonul Arad sînt echipele care 
. ; promovat in Divizia A. la terminarea 
cdrtiei 1967—1968. Prin baraj, intre Stea
gul roșu. Progresul și ocupantele locului 
al doilea in cele două serii ale Diviziei 
B (Crișul și Politehnica Galați). Pro
gresul și Crișul au prins și ele... Divizia 
A, care, atunci, a cunoscut trecerea de 
la 14 echipe, la 16. Este clar, acum, nu 
e așa ?

ION CHLRIL1UC, BUCUREȘTI, cunoș
tințele mele in materie de culturism sint. 
in orice caz, inferioare celor ale lui 
Lazăr Baroga. autorul cărții care v-a 
condus pe drumul primelor exerciții. El 
este acum plecat în concediu. Telefor.a- 
ți-i. Ia întoarcere : 22.65.28. Nu mă în
doiesc că vă va da explicațiile nece
sare.

GHEORGHD HUCI. ROMAN. Susțineți 
că: în ediția 1964—65, în meciul ei de 
debut, în. Divizia A., Universitatea Cra
iova a fost învinsă de Steaua, la Cra
iova. cu 5—0. Sînteți pe aproape. Bucu- 
reștenii au învins atunci cu 4—0.

IOAN LUNKA, BUCUREȘTI. „Sint șo
fer de troleibuz pe linia S3. Mă contra
zic cu un prieten, In legătura cu Țară- 
lungâ“. Sper că nu vă contraziceți in

timpul mersului Oricum, dv. aveți 
dreptate : în perioada 1964—1965, Țară- 
lungă a jucat la A.S.A. Tîrgu Mureș.

BOGDAN RELUTU. S1NLCOLAUL MA
RE. Am citit cu interes rindurile dv. 
care prin căldura lor reflectă cei 13 ani 
ai dv. Vreți să devenițl crainic sportiv, 
cu specialitatea fotbal. Ce v-aș putea 
răspunde ? Acest vis il nutresc, probabil 
mulți tineri. Treaba nu este. insă, atit 
de ușoară cît vi se pare dv. Incepînd 
cu dicțiunea și debitul verba'., se cer, 
în continuare, o serie de calități care 
nu sînt la îndemina tuturor. Oricum, 
adresați-vă Radio-televiziunii. Vorba 
aceea : „încercarea moarte n-are* :

DUMITRU DRAGAN. BUFTEA. Poc/ a 
trimisă are multe carențe, care ii în
chid drumul spre tipar. Dar nu e lipsită 
și de unele calități. în cazul dv. nu ne 
putem, deci, referi ia dictonul latin : 
..Errai'e humanurn est. perseverare dia- 
bolicum". Dimpotrivă...

ANTON SCUTARU. IAȘI. ,.Mini-Wim- 
bledonul“ de anul acesta a dat cîștigâ- 
torului tot 100 de puncte, ca și... „Maxi- 
Wimbledonul“ din anul trecut. Așa că...

VIRGIL CACINSCHI. MEDGIDIA. Este 
ceva, dar nu este destul. Am impresia, 
însă, că, într-o zi, veți trece... Rubico- 
nul.

TON BADEA. COMUNA COCORAȘTI. 
Nu-mi dau seama la care fotbalist vă 
referiți. Dacă este vorba de Dobay. a- 
cesta n-a jucat la Petrolul, nici atunci 
cind echipa purta alte denumiri : Ju
ventus, Distribuția Flacăra etc.

Ilustrații : N, CLAUDIU

Poșta sportivă a acestui sfîrșit 
de săptămină este, din nou. 
deosebit de bogată. De pe în

treg cuprinsul țării, corespondenții 
ne relatează anvergura pe care o 
cunosc activitățile sportive de ma,- 

s în scopul 
de a se oferi cetățenilor patriei po
sibilitatea de a-și petrece într-un 
mod plăcut și util timpul liber, de 
a se întilni cu un prieten fidel, dar 
de atîtea ori necunoscut, sau oco
lit, EXERCIȚIUL FIZIC.

Să spicuim din maldărul de scri
sori :

I cunosc activitățile sporti 
să, acțiunile organizate

I
I
I
I
i
I
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I
I
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• ZIUA CONSTRUCTORULUI, 
sărbătoare dragă și tradițională a 
clasei noastre muncitoare, a 
prilejuit. la Brăila, festivități 
remarcabile. în prezența tovară
șului Dumitru Bălan, prim-se- 
cretar al Comitetului județean de 
partid, a fost dată în folosință o 
nouă bază sportivă complexă, ame
najată — în principal — prin mun
ca patriotică a localnicilor. Ea cu
prinde, printre altele, 3 terenuri de 
tenis, un teren de volei, unul <țe 
baschet și o popicărie. Inaugurarea 
a coincis cu un frumos șl reușit 
program polisportiv.

• FESTIVALUL SPORTULUI CA- 
LAFETEAN, desfășurat în perioada 
8—22 iulie, a angrenat în întreceri 
de atletism, volei, înot, ciclism, te
nis de masă și fotbal un mare nu
măr de tineri și tinere din între
prinderile și instituțiile orașului. 
Deși în premieră. acțiunea s-a 
bucurat de auspicii organizatorice 
desăvîrșite, îndemnîndu-i pe orga
nizatori să o repete. Un amănunt 
demn de luat în considerație : toți 
competitorii s-au prezentat la con
cursuri cu echipament personal.

• „CINE ȘTIE SPORT — C1ȘTI- 
GĂ“ se intitulează noua inițiativă 
a C.J.E.F.S. Botoșani. Organizatorii 
au tipărit, buletine — fiecare cos- 
tînd 2 lei — pe care orice doritor 
este invitat să răspundă la o serie 
de întrebări privind istoricul, tra
dițiile și realizările actuale ale ac
tivității sportive din județ. Premiile 
oferite sînt foarte ispititoare : o 
excursie în străinătate, un televi
zor „Venus“, o bicicletă „Carpați", 
rachete de tenis, mingi de fotbal 
și de volei, alte materiale și echi
pament sportiv.

• '5 000 DE . QAMBNI au» 4»a.t 
parte la ^.FestivaluH Jjtoicenfler" 

-------  ——«--------------- ■ ■ ■  --------—

i VATRA 
!si PERIMETRUL
j (Urmare din pag. I)

I odihnă a întreprinderii, situată la
Văliug, unde concursurile de ca
notaj și înot sînt la ele acasă.

I RAPORT PE CARE L-AM DORI 
1 INVERSAT
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Toți cei cu care am stat de vor
bă în timpul vizitei noastre la Re
șița, municipiul de reședință al 
județului Caraș-Severin, au relevat 
penuria de baze sportive în raport 
cu dezvoltarea economică și socia
lă a acestui important centru in
dustrial al țării. Acest fapt reiese 
pregnant în evidență chiar și atunci 
cind încerci o simplă inventariere 
a terenurilor de sport, comparativ 
cu alte locuri unde tinerii se pot 
întilni. Iată un singur exemplu, pe 
deplin edificator : in timp ce ora
șul posedă zece „cafe-baruri“, ia 
Reșița există doar trei terenuri de 
fotbal, două de handbal și... nici 
unul de volei.

Intenționai pu am amintit maj, 
pe iarg despre cele citeva terenuri 
simple $col>re. deoarece le-am gă
sit. acum in plină vacanță (cind co
pt.i trebuie să se relaxeze după un 
an de învățătură) pustii și nejn- 
treț.nuie. Erau foarte departe de 
a constitui un punct de atracție 
pentru micii locuitori ai microra- 
oaneior I și 2 om Lunca Birzavei.

Și pentru că am vorbit de proas
ta gospodărire, să amintim aici, mai 
ales că s-a invocat lipsa acută d- 
baze sportive, și de „Complexul 
tineretului", aflat in același .mare 
cartier, cel din apropierea Gării de 
Nord. Dat în funcțiune cu doi ani 
in urmă, rod al unor eforturi ma
teriale ale organelor locaie. al mun
cii patriotice a tineretului, împii- 
nindu-se astfel o veche dorință a 
reșițenilor. iubitori de atletism, a- 
cest complex sportiv (pistă circula
ră de 400 m. sectoare de aruncări 
și sărituri, tribună metalică și o su
prafață ce ar putea fi transformată 
in terenuri de handbal, volei și 
baschet) este lăsat în voia soartei. 
Trecut de la Consiliul popular mu
nicipal in proprietatea C.J.E.F.S. și 
de aci în custodia Școlii sportive 
(director Aurel Gherghina), care nu 
are altă bază proprie, amenajările 
menționate se degradează treptat.

Deci, inainte de a solicita înmul
țirea terenurilor dc sport, să le 
gospodărim cu grijă pe cele pe care ie 
avem. Iar cei care nu înțeleg a- 
cest lucru să fie trași la răspun
dere.

SPAȚIILE DE JOACA Șl... 
BENEFICIILE

Parcurgind noul cartier din Lun 
ca Birzavei (microraionul 1 dat în 
folosință de circa 5 ani. iar micro
raionul 2 se află în fază finală de 
construcție) am constatat că cei mai 
mici locuitori nu sînt răsfățați de 
fel cu locuri de joacă și sport. Deși, 
am văzut multe spații disponibile, 
ce se pretau la asemenea amena
jări, hîrtoapele și bălăriile erau 
atotstăpinitoare pe aceste locuri. Nu

desfășurat în această pitorească co
mună maramureșeană. în rîndul 
celor prezenți s-au aflat numeroși 
oaspeți,primiți cu tradiționala os
pitalitate locală. Programul sportiv 
a cuprins două turnee fulger de 
fotbal și volei, precum și numeroa
se jocuri distractive : tras-, la frîn- 
ghie, alergare în saci, cățărare pe 
stîlpi înalți, bine lustruiți ș.a.

• IUBITORII SPORTULUI DIN 
VASLUI au primit un dar frumos, 
mult așteptat: platforma bițumini- 
zată pentru tenis de cîmp, amena
jată în cadrul Complexului sportiv 
al orașului. Aici a și început să-și 
desfășoare activitatea centrul jude
țean de inițiere și antrenament 
condus de prof.. Gheorglie Pîntîlie.

■ Cu citeva zile în urmă au început 
lucrările de amenajare-a unei plat
forme acoperite pentru baschet și 
volei. ' 1

• PRIMUL CONCURS DE ÎNOT 
a avut loc Ia Gura Humorului. El 
s-a desfășurat în noul -bazin (de 
dimensiuni olimpice) amenajat, re
cent. la locul de agrement Lunca 
Moldovei. Adrian Crăciun (Ia ju
niori și seniori), Ecaterin.a Nîcolae 
.'junioare) și Maria Fazeka.ș (seni
oare) au fost primii latireați.

• TINERETUL DIN CALAN 
(jud. Hunedoara) participă la acti
vitatea de muncă patriotică ce se 
desfășoară pentru amenajarea unei 
zone de agrement de la marginea 
orașului. Aici vor exista, printre 
altele, terenuri de fotbal, tenis, vo
lei, handbal, baschet și o popicărie.

• PROGRAMUL BUCUREȘ- 
TEAN cuprinde astăzi mai muite 
activități atractive. Pe stadionul 
Metalul este programată, de la ora 
8, o mare duminică cultural-sporti- 
vă, iar pe Stadionul Olimpia (de la 
ora 9) vor avea loc finalele „Cupei 
tineretului de la sate". întreceri 
populare de ciclism, canotaj, volei 
ș.a. vor fi găzduite de Parcul He
răstrău, în organizarea „Clubului 
sportiv municipal". în sfîrșit, este 
preconizată o mare excursie la 
Snagov pentru posesorii de bici
clete.

e ÎN . ÎNTÎMPINARF.A 
MINERULUI", la Suncuiuș 
hor) este programată astăzi , o mare 
competiție de masă, dotată cu „Cu- 
R3 ,.4Pj^ylpi,‘.‘, la atletism, volei,

„ZILEI 
(jud. Bi-

hhndbal,. fotbal șt popice. 
-T 3 S - tit T l L S 

REȘIJEI
SĂU SPORTIV

ne referim aci la spațiile verzi (nu
meroase în microraionul 1), ci la 
amenajările speciale unde copiii să 
aibă acces cu mingi și alte mijloa
ce de joacă. Am căutat explicația 
acestei situații la Consiliul popular 
municipal, organ care are sarcini 
exprese în acest sens, prin Hotări- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului. Aici am 
discutat cu tov. vicepreședinte Vic
tor Dumitru, în ale cărui atribu- 
țiuni intră și problemele de siste
matizare. Dînsul ne-a spus că, in
tr-adevăr, în inima microfâionului 
2 ar trebui amenajat ceva, deoarece 
copiii se joacă pe străzi și pe plat
formele de parcare. „în detaliile de 
sistematizare — ne-a informat in
terlocutorul — au fost și sint pre
văzute asemenea spații de joacă, 
chiar pe clase de virstă. Dar în 
marea lor majoritate nu au fost 
realizate din cauza lipsei de fonduri 
special alocate".

întrebindu-1 dacă în Consiliul 
executiv municipal s-a.discutat pro
blema spațiilor de joacă; sport și 
agrement, ni s-a răspuns simplu : 
„xu r

Și dacă în parcul din Lunca Bir
zavei nici organele locale de resort 

nici asociațiile de locatari din 
preajmă nu au găsit cu cale să 
ofere copiilor distracțiile vîrstei lor, 
in schimb a apărut... un restaurant. 
In loc de aerul ozonat. aburii al
coolului... Și toate acestea, așa cum 
ne-a spus tov. vicepreședinte, pen
tru că restaurantul aduce beneficii 
imediate și palpabile...

Aici s-a încheiat vizita noastră 
în orașul de reședință și va conti
nua în alte localități ale județului 
Caraș-Severin.

ATLETISM. Stadionul „Re
publicii", de la ora 9 : Bal
caniada de juniori (probe de 
pentatlon și decatlon); de la 
ora 16.30 pină Ia 19,20 — 
ultimele probe.

AUTOMOBILISM. Piața 
Scinteii, de Ia ora 11,30 : so
sirea în Raliul Dunării.

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

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

carpai.ee
gani.ee
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GAZDELE DORESC

comportare frumoasă

Antrenorul Coidum subliniază utilitatea acestui ..test-

SĂ FIE LA INALJIME

lURNEUL INTERNAȚIONAL

A

Pileșlenii speră intr-o

După a IV-a

„F. C. ARGEȘ XX

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
EDIȚIA 1973-1974 SERIA

9
A V-a

ETAPA
Laromet București 
Dinamo Slobozia 
Olimpia Giurgiu 
Argeșul Mihăilești 
Voința BuC. 
Flacăra Roșie Buc. 
Dinamo Obor Buc. 
I.O.R. București

I, 12 AUGUST
— Unirea Tricolor Buc.
— Sirena București
— Electronica București
— Șoimii TAROM Buc.
— Sportul Ciorogirla
— T.M. Buc.
— Azotul Slobozia
— Tehnometal Buc.

T.M. Buc.
Olimpia Giurgiu
Laromeț_ București 
Sirena
Voința

Buc. 
Buc.

ETAPA A

ETAPA A II-A, 19 AUGUST

București 
TAROM Buc.

—- Dinamo Obor Buc.
— Flacăra roșie Buc.
— Tehnometal Buc.
— Șoimii TAROM Buc.
— I.O.R. București

IX-A, 21 OCTOMBRIE

Șoimii 1AROM Buc. 
Sportul Ciorogîrla 
Tehnometal Buc. 
Unirea Tricolor Buc. 
Azotul Slobozia 
Electronica Buc.
T.M. Buc. 
Sirena Buc.

— Olimpia Giurgiu
— Laromet Buc.
—- Dinamo Slobozia
— Flacăra roșie Buc.
— Argeșul Mihăilești
— I.O.rI București
— Voința Buc.
— Dinamo Obor Buc.

I.O.R. 
Șoimii
Argeșul Mihăilești 
Flacăra roșie Buc. 
Tehnometal Buc. 
Dinamo Slobozia 
Electronica Buc. 
Unirea Tricolor Buc,

Sirena București
— Laromet Buc.
— T.M. Buc.
•— Voința Buc.
— Sportul Ciorogirla
— Olimpia Giurgiu
— Dinamo Obor Buc.
— Azotul Slobozia

ETAPA A III-A, 26 AUGUST

ETAPA A X-A, 28 OCTOMBRIE

Nu știm clacă mai e nevoie >â 
spunem cu cită emoție așteep a 
formația sărbătorită — F. C. Argc> 
T- turneul organizat cu prilejul ani
versării a 20 de ani de activ: ia: e. 
Faptul că la startul competiției in
ternaționale se aliniază formații de 
ridicată valoare, cu recente perf • - 
mănțe, dintre cele mai recomanda
bile, îi stimulează pe fotbaliștii pi- 
teșteni să aibă o comportare cit 
mai bună. Pregătirile lor se des
fășoară în ritm susținut și, astăzi,

cel mai vechi purtător al 
tricoului alb-violet.

vor 
fata 

un 
PS

pe stadionul din Trivale, ei 
apare pentru prima oară in 
spectatorilor proprii intilnind 
adversar de ridicată forță. 
Rapid.

Cu ce gînduri întîmpină suita de 
manifestări din săptămîna care 
vine, jucătorii lui F. C. Argeș ? 
Sâ-i dăm cuvîntul. cum credem că

e firesc. în primul rind lui Barbu, 
cel mai vechi put 
alb-violete (219 jo 
vizie, toate penrr Argeș) :
-An trecut deci de ani de cind. 
intr-o zi de august, a luat ființă 
echipa care astăzi reprezintă Pi- 
teștiul in prima divizie a țării ! 
Mă bucur că am reușit să joc multe 
sezoane sub culorile lui F.C. Argeș 
că m-am identificat cu culorile ei. 
Marea mea dorință este să inches 
in modul cel mai onorabil activi
tatea mea competițională și să pul 
spune că mi-azn făcut datoria. Mă 
bucur ci cele două decenii de ac
tivitate 
turneul 
rești și 
bitorii 
ciuri frumoase și disputate. F. C. 
Argeș e decisă să-și onoreze așa 
cum se cuvine calitatea de gazdă 
și de sărbătorită-.

Alt vechi, component al forma
ției. Prepurgel. consideră că tur
neul — alături de formații redu
tabile cum sint Vasas. O.F.K. Beo
grad $i Univers Utea Craiova — re
prezintă o admirabilă introducere 
în noul sezon. -Xe vom verifica 
pregătirea in compania unor ad
versari cu experiență internaționa
lă. Sper in jocuri spectaculoase 
Iar Radu, de asemenea unul dintre 
jucătorii cu cele mai multe par
tide sub tricoul Iui F.C. Argeș (212, 
partide in Divizia A> adaugă t 
-Trebuie să fim la inălțime. Suc
cesul turneului depinde în bună 
măsură de noi !“ în sfîrșit antre
norul Ștefan Coidum ne-a împărtă
șit următoarele ginduri : ..Turneul 
e binevenit. E o verificare reală 
și utilă inaintea intrării in cam
pionat. Luăm pulsul unor veritabile 
competiții internaționale dacă ne 
gindim că Vasas și O.F.K. Beograd, 
ca și Universitatea Craiova, de alt
fel, se aliniază — ca și noi — la 
startul cupelor europene din aceas
tă toamnă*.

0 COMPETIȚIE,
? 1

sini marcate special prin 
internațional de la Bucu- 
Pitești. Sint convins câ iu- 

fotbalului vor urmări me- 
F.

0 SELECȚIONATA, 0 SUGESTIE» ■ ■ ■

ÎN SEPTEMBRIE :

SELECȚIONATA DE JUNIORI VA JUCA 
LÂ PLOVDIV ȘI DONEȚK

Vă prezentăm, in clișeul alăturat, 
echipa Liceului de fotbal „Mihai 
Vtteazu" din București (in rindul 
de sus. de la stingă la dreapta : 
prof. I. Slocșor. Fl. Penciu, V. Mi
les. C. Milea. A. Axenia. I. Frățiiă, 
S. Bălosu. Gh. Necula, Gh. Pisau, 
prof. M. Rotărăscu ; în rindul din 

M. Ene. Cr. Petrescu, Cr. 
Niță. V. Andreescu. V. Deaconescu, 
C. Mihai ți V. Nicolcscu). ciștigătoa- 
rea merituoasă a ediției din acest 
an a „Criteriului școlilor sportive'*. 
Ultima fază a acestei competiții s-a 
desfășurat in cadrul taberei de la 
Făgăraș (5—22 iulie) și a reunit la 
start cele zece echipe calificate 
după disputarea fazei de zonă. Mai 
intii au avut loc meciurile din cele 
două serii de cite cinci echipe. 
Primele două formații din fiecare 
serie s-au calificat pentru turneul 
final. S-a jucat numai tur, victoria 
revenind, din nou — ca și în ce
lelalte trei ediții precedente — Li
ceului de fotbal bucureștean dar, 
de astă dată, cu multe emoții, în 
urma unei replici foarte puternice 
primite din partea Școlii generale 
nr. 178 și Școlii sportive nr. 2, am
bele din București. Iată, de altfel, 
cum arată clasamentul final al în
trecerii : 1. LICEUL 
..MIHAI VITEAZU"
2. Școala generală nr. 178 București,
3. Școala sportivă nr. 2 București,
4. Liceul de fotbal Bacău, 5. Școala 
sportivă Mediaș. 6. Școala sportivă 
Timișoara, 7. Școala sportivă Bra
șov. 8. Școala sportivă Tg. Mureș, 
9. Școala sportivă Ineu, 10. Școala 
sportivă Sinaia.

După încheierea competiției, din 
cei mai buni jucători pe posturi a 
fost alcătuită și o selecționată a 
taberei : Enc (Liceul de fotbal Bucu
rești) — Sobortoceanu (Șc. sp. Me
diaș), Axenia (Liceul de fotbal 
București). Agachi (Liceul de fotbal 
Bacău), Nicolae (Se. sp. 2 Buc.) —

Petrescu, Niță (Liceul de fotbal 
București), Predeanu (Șc. gen. 173 
București) — Ciobică (Liceul de fot
bal Bacău), Andreescu și Bălosu 
(Liceul de fotbal București).

Cum și la Brașov își desfășoară 
activitatea, în aceste zile, o tabără 
cu jucători născuti tot în 1958, su
gerăm F.R.F. și M.E.I. organizarea 
unui dublu meci-test între selecțio
natele celor două tabere. S-ar pu
tea trage multe concluzii despre 
valoarea jucătorilor de această ca
tegorie, și despre gradul lor de 
pregătire in centrele de copii și ju
niori, pe de o parte (tabăra de la 
Brașov) și in unitățile școlare cu 
profil, pe de altă parte (tabăra de 
la Făgăraș). Și, în același timp, 
s-ar nominaliza, pentru a fi urmă
rite, cu atenție, în continuare, cele 
mai dotate elemente de perspecti
vă, acum în vîrstă de 14—15 ani.

DE FOTBAL 
BUCUREȘTI,

Argeșul Mihăilești
I.O.R. București 
Laromet București 
Dinamo Obor Buc.
Dinamo Slobozia 
Olimpia Giurgiu 
Flacăra roșie Buc. 
Electronica Buc.

— Tehnometal Buc.
— T.M. Buc.
— Sirena București
— Șoimii ' ’
— Unirea
— Azotul
— Sportul Ciorogirla
— Voința Buc.

Azotul Slobozia 
Sportul Ciorogîrla 
Sirena Buc.
Laromet București 
I.O.R. București 
Dinamo Obor Buc. 
T.M. Buc.
Electronica Buc.

— Șoimii TAROM Buc.
— Olimpia Giurgiu
— Voința Buc.
— Argeșul Mihăilești
— Dinamo Slobozia
— Flacăra roșie Buc.
— Unirea Tricolor Buc.
— Tehnometal Buc.

ETAPA A

TAROM Buc. 
Tricolor Buc. 
Slobozia

ETAPA A Xl-A, 4 NOIEMBRIE

IV-A, 9 SEPTEMBRIE

Buc.
Sportul Ciorogîrla 
Șoimii TAROM Buc. 
Dinamo Slobozia 
I.O.R. București 
Voința Buc.
Tehnometal Buc. 
Olimpia Giurgiu

— Azotul Slobozia
— Sirena București
— Electronica București
— Laromet Buc.
— Flacăra roșie Buc.
— Unirea Tricolor Buc.
— Dinamo Obor Buc.
— Argeșul Mihăilești

Voința Buc.
Flacăra roșie Buc. 
Tehnometal Buc.
Azotul Slobozia 
Unirea Tricolor Rac. 
Argeșul Mihăilești 
Olimpia Giurgiu 
Șoimii TAROM Buc.

— Dinamo Obor Buc.
— Electronica București
— T.M. Buc.
— Sirena București
— Sportul Ciorogîrla
— Dinamo Slobozia
— Laromet Buc.
— I.O.R. București

ETAPA A V-A, 16 SEPTEMBRIE

ETAPA A Xll-A, 11 NOIEMBRIE

Șoimii TAROM Buc. 
Unirea Tricolor Buc. 
Dinamo Obor Buc.
Azotul Slobozia 
Sirena Buc.
Argeșul Mihăilești 
Voința Buc.
Laromet București

— Flacăra roșie Buc.
— Tehnometal Buc.
— Olimpia Giurgiu
— Sportul Ciorogirla
— T.M. Buc.
— Electronica București
— Dinamo Slobozia
— I.O.R. București

I.O.R. București
Voința Buc.
Dinamo Obor Buc.
Unirea Tricolor Buc.
Sirena Buc.
l aromet București
T.M. Buc.
Dinamo Slobozia

— Sportul Ciorogîrla
— Tehnometal Buc.
— Argeșul Mihăilești
— Olimpia Giurgiu
— Flacăra roșie Buc.
— Azotul Slobozia
— Șoimii TAROM Buc.
— Electronica București

ETAPA A XIII-A, 18 NOIEMBRIE

ETAPA A VI-A, 30 SEPTEMBRIE

I.O.R. București 
Electronica Buc.
Sportul Ciorogîrla 
Olimpia Giurgiu 
Flacăra roșie Buc. 
Tehnometal Buc. 
Unirea Tricolor Buc. 
Dinamo Slobozia

— Argeșul Mihăilești
— Azotul Slobozia
— T.M. Buc.
— Voința Buc.
— Laromet Buc.
— Șoimii TAROM Buc.
— Sirena București
— Dinamo Obor Buc.

T.M Buc.
Azotul Slobozia 
Șoimii TAROM Buc. 
Argeșul Mihăilești 
Dinamo Obor Buc. 
Sportul Ciorogirla 
Electronica Buc. 
Tehnometal Buc.

— Olimpia Giurgiu
— I.O.R. București
— Voința Buc.
— Sirena București
— Laromet Buc.
— Dinamo Slobozia
— Unirea Tricolor Buc. 

Flacăra roșie Buc.

ETAPA A VII-A, 7 OCTOMBRIE

ETAPA A XIV-A, 25 NOIEMBRIE

Flacăra Roșie Buc.
Sirena Buc.
Șoimii TAROM Buc. 
Azotul Slobozia 
Argeșul Mihăilești 
Dinamo Obor Buc. 
Laromet București 
T.M. Buc.

— Dinamo Slobozia
— Olimpia Giurgiu
— Unirea Tricolor Buc.
— Tehnometal Buc.
— Sportul Ciorogîrla
— I.O.R. București
— Voința Buc.
— Electronica București

Sirena Buc.
Flacăra roșie Buc.
Olimpia Giurgiu 
Unirea Tricolor Buc.*
Voința Buc.
Laromet București 
Sportul Ciorogîrla 
Dinamo Slobozia

— Tehnometal Buc.
— Argeșul Mihăilești
— I.O.R. București
— Dinamo Obor Buc.
— Azotul Slobozia
— Electronica București
— Șoimii TAROM Buc.
— T.M. Buc.

ETAPA A VIII-A, 14 OCTOMBRIE

— Electronica București
— Argeșul Mihăilești
— Dinamo Slobozia

ETAPA A XV-A, 2 DECEMBRIE

Șoimii TAROM Buc. 
T.M. Buc.
Argeșul Mihăilești 
Azotul Slobozia 
Dinamo Obor Buc. 
Tehnometal Buc. 
Electronica Buc.

1 I.O.R. București

— Dinamo Slobozia
— Laromet Buc.
— Voința Buc.
— Flacăra roșie Buc.
— Sportul Ciorogîrla
— Olimpia Giurgiu
— Sirena București
— Unirea Tricolor Buc.

Noua noastră reprezentativă de 
juniori își Va face debutul inter
național peste aproximativ o lună
— prima decadă a lui septembrie.
— cind va-participa la turneul de 
la Plovdiv, 
bulgară de 
deschiderii 
ternațional. 
parte la acest turneu selecționate
le de juniori ale

■ă. Turciei. Greciei. 
României ; alături, 
echipa țării gazdă.

x;- In vederea unei 
mai bune, atît la întrecerea de 
Plovdiv, dar mai ales la ediția din 
acest an a turneului ..Prietenia", 
care va avea loc în U.R.S.S., la 
Donețk (tot în septembrie), pe par
cursul întregii luni august pregă
tirile juniorilor români se vor in
tensifica în tabăra de la Rimnicu

organizat de federația 
specialitate cu prilejul 
tradiționalului tirg in- 
Au fost invitate sâ ia

Cehoslovaciei. 
Iugoslaviei 
bineînțeles.

comportări

si 
de

cit 
la

un 
în

Vîlcea, la care a fost convocat 
lot lărgit de jucători născuți 
anii 1955 și 1956. In rindul acesto
ra îi întilnim pe Ioniță, Cotigă, 
Hurloi. Vrinceanu. Bălăci și mulți 
alții, încă necunoscuți ; din acest 
lot se va alcătui nucleul echipei 
care va încerca (in fața unui ad
versar redutabil, selecțicnata R. F. 
Germania) sâ se califice pentru 
turneul final U.E.F.A. dtn 1974.

'încheierea consfătuirii
ARBITRILOR DIVIZIONARI A

nccunosc
După trei zile de testări practice 
teoretice, refetate si dezbateri, 

lăzi se incheie la complexul ..2TJ 
jgusi" din Capitala, consfătuirea 
lor 33 de arbitri cLivizionari A.

UN INTERESANT TURNEU LA
Incepind de teri. in locsdaatea 

Fiatra Neamț se deslâsoarâ un : 
teresant turneu, organiza: ce du
blul Ceahlăul, la care pârtie.pă e- 
cnipele Jiul. Politehnica Ia$î. Știin
ța Bacău. Constructorul Galați lașt

MECIURILE DE BOX CU ECHIPA S. U. A

BUNĂ BAZĂ DE PREGĂTIRE
PENTRU TURNEUL „PRIETENIA

La încheierea turneului de trei 
meciuri al echipei de box (tineret) 
a Statelor Unite în România, tre
buie să subliniem din nou caracte
rul folositor al întilnirilor dintre 
tinerii pugiliști români și americani. 
Utilitatea galelor de la București. 
Brăila și Constanța a constat mai 
ales în prețioasa posibilitate oferită 
tuturor combatanților de a-și îm
bogăți substanțial experiența coni- 
pclițională internațională. Acest a- 
vantaj devine cu atît mai valoros 
pentru adolescenții boxului nostru, 
cu cît un 
ni-i arăta ajungînd la vîrsta se- 
nioratului 
preciabilă.

‘ momentului, concluzia aceasta este 
valabilă.

între 6 și 11 august, la Galați, 
22 de tineri pugiliști români (repar
tizați în două echipe) vor trebui să 
facă față unei importante competi
ții : turneul ..Prietenia". la cate 
participă puternice formații simila
re din alte 10 țări. In mod normal, 
reprezentanții tinerei noastre gene
rații s-ar fi prezentat la acest tur- 

.. neu înarmați doar cu învățămin
tele unei perioade pregătitoare de 
antrenament. Iată cum meciurile 
cp colegii lor americani le-au per
mis să-și amplifice' cunoștințele, 
dincolo de lecțiile de sală sau de 
partidele de verificare prea puțin 
convingătoare în cadru autohton, 
întîlnind adversari puternici, can- 
didații români au putut prilejui și 
selecționerilor argumente suplimen
tare, mult mai corecte, de judecată. 
A putut fi astfel reconfirmată va
loarea bună a citorva dintre băieții 
noștri : semimusca Paul Dragu (un 
mic maestru, puțin cam hazardat,

trecut nu prea depărtat

fără vreo experiență a- 
Chiar și în circumstanța

al eschivelor), cocoșul Eugen Cai 
ricuță (foarte curajos, bălăioc 
ring), semi ușorul Carol Hajnal 
cit de tinăr. pe atît 
stăpinirea variatelor 
luptă).
(despre 
că este 
Mircea 
veritabilă). Dacă majoritatea tineri
lor noștri boxeri se disting prin 
combativitate, prin spirit ofensiv, 
ei nu pot fi scutiți de critici in aîtc 
domenii însemnate ale pregătirii 
sportive, cum ar fi de pildă con
diția fizică, orientarea tactică in 
ring sau precizia loviturilor. In acest 
sens, intilnirile cu pugiliștii ameri
cani ne-au oferit o lecție instructi
vă. S-a văzut clar. în contrast pu
ternic cu partenerii lor de între
cere. că boxerii români fac încă un 
consum inutil de energie cu brațele, 
agitîndu-le adesea 
Evoluția cocoșului 
Hess ne-a prilejuit 
model de economie 
mișcări.

Federația română 
obținut cu această ocazie un succes 
de prestigiu in palmares, trebuie 
să persevereze pe această cale, dind 
posibilitate tinerilor noștri pugiliști 
să-și lărgească cunoștințele în în- 
tîlniri cu formații tot mai variate 
ca stil și metode de luptă. în ace
eași măsură. însă, secțiile de box. 
antrenorii sînt datori să asigure 
elevilor lor o mai completă pregă
tire fizică, tehnică și tactică, pen
tru că — evident — școala ele
mentară nu se absolvă în competiții 
internaționale !

de complet 
mijloace 

ușorul Xicolae Mehiim 
care de pe acum se spune 

un nou Cuțov) $i semigreul 
Simon (o speranța olimpică

PIATRA NEAMȚ
PUlr* Xeamț

a ruu

Sportul Ciorogîrla 
Unirea Tricolor Buc.
Azotul Slobozia

n Un;

NUMĂRUL SPECTATORILOR 
LA MECIURILE DIN UNGARIA

JUCĂTOR KENIAN LA 
FORTUNA KOLN

Singurul jucător african care va activa 
în campionatul vest-german este kenia- 
nul Jonathan Nivan. El a fost achizițio
nat de noua promovată in prima ligă, 
Fortuna Koln. Antrenorul Detmar Cra
mer (R.F.G.). care a lucrat ca instruc
tor F.I.F.A. în unele țări in curs de dez
voltare din Africa și Asia, l-a remarcat 
pe jucătorul kenian in meciurile inter
naționale din campionatul Africii. După 
spusele lui Cramer. Nivan are calități 
deosebite : „este un înaintaș de mare 
calibru, care se va remarca cu siguranță 
in campionatul vest-german". Nivan a 
susținut 1» de mec.uri internaționale 
în echipa sa de club 51 in reprezentativa 
Keniei. pinâ la cei 28 de ani, pe care-i 
are astăzi.

ie-

ora și

campioni 
voi

Bobby Charlton (ai doilea din stingă), in noua sa 
End. Iatâ-l conducind un antrenament al jucătorilor de 
de lucru.

R:n-

ne e:

INTRANSIGENȚA
nor al lui Ajax Amsterdam, 
i. actualmente F.C. Bar- 
unul dintre tehnicienii cu 
pean. cunoscut pentru in-

LUI MICHELS..

profesiune. cea de antrenor al echipei Preston North 
la Preston, care l-au primit cu multă bucurie și. poftă

Tclefoto: A. P. — AGERPRES

CLASAMENTE ORIGINALE
de abaterile discipli-

fără finalitate, 
american Mike 
urmărirea unui 
și eficiență in

de box. care a

Victor BANCIULESCU

Cine 
niei. ce recorduri »oe rr.»i fi apro
piate de ni»elul rezultatelor pe pian 
continental, ce sportivi ne »«r repre
zenta Iu prunul campionat mondial 
de la Belgrad ? lată numai citeva din 
întrebările la care sint cfiemati să 
răspurda cei 174 de sportivi (care au 
îndeplinit haremurile impuse de 
F.R..N.) din București. Ploiești, Brăi
la, Cluj, Oradea. Tg. Mureș. Timi
șoara și Reșița, ce vor urca timp de 
trei zile pe blocstarturile piscinei Di
namo din Capitală.

La ediția din acest an a Campio
natelor naționale de seniori, numărul 
competitorilor este in ușoară creștere. 
Totodată, cei mai mulți antrenori sint 
de părere că, spre deosebire de anul 
trecut, pregătirea înotătorilor s-a fă
cut în condiții mai bune. Există, așa 
dar, premise ca din confruntarea ce
lor cițiva sportivi consacrați și a re
prezentanților „noului val*, să putem 
consemna o creștere valorică a per
formanțelor.

Programarea în această perioadă a 
celei mai importante competiții cu 
caracter republican reprezintă și ea 
un stimulent. Campionii și record- 
menii noștri sau tinerii care asaltea
ză puternic poziții superioare în ie
rarhiile naționale știu câ de evolu
țiile lor in aceste trei zile depinde 
în cea mai mare măsură selecționarea 
în vederea Balcaniadei de la Dubrov
nik (9—12 august), a „Cupei Europei* 
de la Bratislava (18—19 august) și a 
C. M. de la Belgrad (31 august — 10 
septembrie).

Care si atracție ale
ediției din primul rind
probele d« l la băieți cit și
Ia fete. A 100 m și 2C0 m)
sau E. Aimer it.O m și 1 ăOO m) por
nesc favoriți. dar ei vor avea de în
fruntat concurența puternică a clujea
nului Z. Opritescu (100 mi și, respec
tiv... a lui Slavic (la 400 m). Recor
duri posibile : la 200 m. 400 m și 
1500 m. In cursele feminine, princi
palele competitoare la titluri vor fi 
din nou ~ -
Hor» ath (revelația întrecerilor de Ia 
Mamaia) 
proba de „sută*. Anca Groza nu poa
te fi Învinsă, dinamovista fiind ac
tualmente capabilă de rezultate sub 
64,0 sec.

In cursele de bras vom urmări dis
pute pasionante intre O. Resler și E. 
îlempel. La fete, Anca Georgescu are 
prima șansă in fața tinerei Camelia 
Hoțescu. care nu se află in cea mai 
bună formă. Prezența lui D. VVetter- 
neck în probele de spate ne-ar fi 
scutit de orice comentariu în privin
ța învingătorului. Reșițeanul ne-a de
clarat, insă, că se concentrează doar 
asupra întrecerilor tetratlonului (unde 
va încerca și îmbunătățiri de record), 
astfel că in absența sa, lupta va fi 
deschisă între A. Horvat, T. Nuțea- 
nu. D. Gropșan și M. Hohoiu. Pentru 
probele feminine — Lavinia Donia 
nu are încă o adversară de talia sa, 
singurul obiectiv al reșițencei rămî- 
nind să se apropie cît mai mult de 
recordurile țării, cele mai vechi dia 
tabelă.

Eugenia Cristescu. Ildiko

și Cătălina Pănulescu. In '

multiplele

transigența sa față 
nare ale jucătorilor.

Recent, in urma partidei pe care 
echipa sa a pierdut-o, în Cupa Spaniei, 
in fața lui F.C. Sevilla. Michels le-a in
terzis jucătorilor să părăsească locuin
țele pină luni dimineață. intenționind 
sâ-i viziteze pe rind. pentru a depista 
cauzele jocului slab din ziua respectivă.

7 dintre titulari, printre care interna
ționalii Rexach, Marcial, Reina și Sa- 
dumi. au încălcat dispozițiile antreno
rului. care a cerut a doua zi conducerii 
clubului drastica suspendare a acestora, 
propunind sancțiuni mergind pînă la... 
transferare !

Spre surprinderea generala, conducerea 
clubului a acceptat propunerea lui Mi
chels. silindu-i pe jucători să-și ceară 
scuze și supunîndu-i la aspre sancțiuni 
bănești.

Iată cum arată clasamentele echipelor 
participante in cele două mari compe
tiții europene, C.C.E. și Cupa cupelor. 
Ordinea formațiilor este determinată do 
numărul de puncte acumulate (ultima 
coloană). Dinamo București ocupă 
loc destul de bun (10) în C.C.E.

Iată, de altfel, ordinea cifrelor în 
două clasamente : ‘Victorii în finale, 
ticipâri, numărul jocurilor, victorii, 
ciuri egale, infringed, golaveraj și puncte 
totalizate.

un

cele 
par- 
me-

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
86Benfica Lisabona

Ajax Amsterdam
Celtic Glasgow
Ț.S.K.A. Sofia
Steaua roșie Belgrad 8
Juventus Torino

2
3
1

12 74 40 15
8
7

11

49 30 9
19
10

174
91

95

55
42

26
16

10
18

88
51
36

de delfin și mixL Dintre 
sale evoluții la această ediție ne in
teresează. in primul rind, cea de la 
200 m delfin probă în care eleva 
Cristinei Balaban-Șoptereanu are cele 
mai mari șanse de a se clasa onora
bil la C. M. Ion Miclăuș (100 m) și 
Eugen Aimer (200 m) sint protagoniș
tii delfinilor. Recorduri posibile, in 
ambele probe.

Așadar, de astăzi, trei zile de 
înot la piscina Dinamo. Spre deose
bire de alte ediții, anul acesta pro
gramul a fost concentrat în numai 
trei reuniuni finale, care in mod cert 
vor supune pe participanți la eforturi 
mai mari, mai apropiate de cele pe 
care Ie vor depune in marile con
fruntări internaționale. Examenul va 
fi astfel mai concludent pentru toa
tă lumea.

Adrian VASILIU

ACTUALELE RECORDURI NAȚIONALE

MASCULIN

MADELEY „OMNIBUZUL"
5

33
29

15
14

5
6

13
9

71
78
35

71
55
30

69
60
4o
35
34

100
200
400

1 500
100
200
100
200
100
200
200
400

100
200
400
800
100
200
100
200
100
200
200
400

m 
m 
ni 
m 
m 
m 
ni 
m 
rn 
m 
m 
m

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
rn 
m 
m 
m 
ni

liber : 
liber : 
liber : 
liber : 
spate : 
spate : 
bras : 
bras : 
delfin 
delfin 
mixt : 
mixt :

liber : 
liber : 
liber : 
liber : 
spate : 
spate : 
bras : 
bras : 
delfin 
delfin 
mixt : 
mixt :

Slavic 54.6
Slavic 1:59.2
Aimer 4 :15.6
Aimer 16:59.5
Hohoiu 62.3
Wetterneck 2:18,2
Costa 68.5
Costa 2:32.5
Miclăuș 60.6
Aimer 2:13,9
Wetterneck 2:16.2
Wetterneck 4:49,3

FEMININ
64.2 
2:20.8
4:58.2

Balaban 
Balaban 
Balaban 
Cristescu 10:12,7
Balaban 69,4
Balaban 2:33.4
Georgescu 1:20.5
Georgescu 2:53,3
Groza 67.5
Groza 2:26.4
Groza 2:36.3
Groza 5:32,0

1971 
1973
1972 
1972
1972
1973 
1968 
1968
1971
1972
1973 
1973

1967 
1969 
1969 
1971 
1966 
1966 
1971 
1971 
1973 
1973 
1971 
1971

Istoria fotbalului consemnează multe 
cazuri cind. din necesitățile echipei sau 
din disponibilități tehnice, deosebite, unii 
jucători s-au făcut cunoscuți prin evo
luțiile lor pe mai multe posturi...

Un record în materie pare să ii stabilii 
in sezonul recent încheiat cunoscutul 
internațional englez Paul Madeley, fot
balist pe care publicul nostru l-a văzut 
in formația lui Leeds United.

In campionatul recent încheiat. Made
ley a jucat in echipa sa de club pe... 9 
posturi. îndeplinind cu succes sarcinile 
tactice care i-au fost încredințate.

întrebat de un ziarist cum de a reușit 
această performanță, Madeley — pe care 
colegii il numesc „omnibuzul echipei- — 
a declarat, pe jumătate in serios, pe j li
mitare in glumă : „Am făcut ce am 
putui, dar in nici un caz o minune... Nu 
uitați că n-am evoluat decit ca jucător 
de cimp. La anul, cine știe, poate voi 

trece și in poartă..,*

Atletico 
Spartak 
Uj pești 
Dinamo

Madrid
Trnava

Dozsa
București

Galatasaray Istanbul
Liverpool

CUPA
Glasgow Rangers
Cardiff city
A. C. Milan
Sporting Lisabona
Dinamo Zagreb
Olympique Lyon
Rapid Viena
Legia Varșovia
F. C. Magdeburg

Torpedo Moscova

FOTBAL IN CETATEA PAPALĂ!
Așa ceva nu s-a întimplat niciodată și 

tocmai de aceea ziarele de sport de pre
tutindeni notează evenimentul, unic în 
istoria sportului.

Săptămîna trecută, s-a încheiat cam
pionatul de fotbal al.-. Vaticanului, al 
cărui învingător a fost echipa redacției 
ziarului „Osservatore Romano".* Primii 
campioni din analele fotbalului papal au 
evoluat în culorile tradiționale ale sta
tului, alb cu galben, iar jocul lor a 
entuziasmat nu o dată asistența.

KOPA IȘI REIA
Surpriză de mari proporții în fotbalul 

internațional : ceea ce părea doar o 
glumă s-a transformat în realitate : cele
brul fotbalist francez al anilor ’60, Ray
mond Kopa reapare pe gazon, nu in
tr-un meci de old-boys, ci în... campio
natul diviziei secunde !’

Anunțînd lotul echipei, Paris Saint- 
Germain, recent promovată în eșalonu 
secund al fotbalului francez, golgeterul 
campionatului mondial din 1962. Fontai
ne, antrenorul noii divizionare B, a tre
cut în rîndul celor 18 jucători și numele

3
4
4
6
6

18
22
23
14

14
10

1
4

8
4

46
38

24
17

29
24

9 3 0 30
9 3 10 34

24
44

8 5 10 38
72

cupelor

1 5
7

34
31

16
13

4 3 17
21
13

2 19 11
1 4 20

5
3
4
3
3

2

23
18
18
13
13

11
9
8
5
6
5

4

7
10

11
8

59
53

41
30

39
3G

8 0 32 10 30
4
5
3
7
3
6

3

5

7
6

4
9

53 28
25
26
28

26
21
30

26
23
19
17

22
20

15
11

9

17
16
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pentrudecisivă
la „Osservatbre

1—1 cu echipa 
zeului din Vatican, egalitate suficientă 
pentru a intra în posesia titlului.

Presa, italiană, care publică această in
formație, menționează că întrecerea s-a 
bucurat de un deosebit interes in rînclnl 
locuitorilor cetății papale, printre spec
tatori fiind notați chiar cițiva... cardi
nali !

•In ultima partidă, 
sament, ziariștii de 
mano“ au realizat

ACTIVITATEA?

ela-
Ro- 

niu-

Iul Kopa, prietenul și coechipierul său 
de altădată...

„Sint sigur că Raymond va face fa*â 
cu succes solicitărilor unui meci de cam
pionat — a declarat Fontaine. El are 
încă o condiție fizică remarcabilă, pe 
care ar trebui s-o invidieze 
tori profesioniști de astăzi*.
' Ziariștii francezi sînt ceva 
vați. rieuitîncl că, la această

Fontaine, 
remarcabilă, 

mulți jucă-

mai
... oră,

de altădată a echipelor Stade de 
și Real Madrid are 42 de an...



Va 11 noiembrie, la Valence

ROMÂNIA -

FRANȚA

LA RUGBY
PARIS, 28 (Agerpres). — Tn 

cursul lunii octombrie, selecțio- 
nata de rugby a Franței va în- 
tilni de patru ori reprezentativa 
Japoniei. Jocurile vor avea loc 
la 17, 21, 24 și 27 octombrie, în 
orașele Avignon, Perpignan, 
Brive șl Bordeaux. La 10 no-, , 
‘.embrie, selecționata secundă a 
Franței va întîlni, la Creusot, 
echipa R. F. Germania, iar la 
II noiembrie, la Valence, se vor 
întîlni în meci contind pentru 
„Cupa F.I.R.A." primele selec
ționate ale Franței și României. 
In prima parte a anului viitor, ' 
echipa Franței va susține ur- . 
mătoarele partide, contind pen
tru „Turneul celor 5 națiuni" : 
la 19 ianuarie — cu Irlanda, la j 
Paris ; la 16 februarie — cu ' 
Tara Galilor, la Cardiff ; la 2 
martie — cu Anglia, la Paris 
și la 10 martie — cu Scoția, la 
Edinburg.

CEA DE A DOUA TINEREȚE
A SPORTULUI DIN R. D. VIETNAM

5J

DESCHIDEREA CELUI DE AL X-lea FESTIVAL
MONDIAL AL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR

BERLIN 28 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc, sîmbătă după- 
amiază, în prezența lui Erich Ho
necker, prim-seeretar al C.C. al 
P.S.U.G., a lui Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri, a altor conducători de 
partid și de stat ai R.D. Germane, 
a delegațiilor tineretului, festivita
tea de deschidere a celui de-al 
X-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților. Ceremonia a fost 
precedată de defilarea delegațiilor

participante reunind aproximativ 
20 000 de delegați din partea a 
1 700 de organizații de tineret din 
aproape toate țările lumii, precum 
și o numeroasă delegație a Repu
blicii Democrate Germane.

Reprezentanții tineretului român 
— tineri muncitori, țărani, elevi și 
studenți, fruntași in producție și 
în activitatea obștească — au trans
mis celor prezenți un vibrant 
mesaj de pace, prietenie și solida
ritate, exprimind voința tinerei 
generații din patria noastră de a

RALIUL DUNĂRII" LA ORA TENSIUNII MAXIME
0 FRUMOASĂ COMPORTARE A ECHIPAJELOR ROMANEȘTI

RM. VILCEA, , 28 (prin telefon) 
Sîmbătă dimineața, cînd încă nu mi
jiseră zorile, participanții la cea de 
a IX-a ediție a Raliului Dunării 
și-au făcut intrarea în Brașov, în
cheind parcursul de concentrare. A- 
poi. s-a dat startul în proba de vi
teză, pe serpentinele spre Poiana. 
O impresie bună au lăsat cei doi 
piloți italieni, Pinto și Barbasio, pre
cum și un tînăr concurent vest-ger- 
man, puțin cunoscut, pe nume Wal
ter Rohrl, care, după trei întreceri 
de coastă, a luat conducerea în cla
samentul individual al raliului.

Rohrl aleargă impresionant de re
pede, dar riscînd foarte mult.

La, Poiana Brașov el i-a „bătut'1
și pe Barbasio cu 
totodată recordul 
1967, cu prilejul 

ediții a Raliului 
finlandezul Pauli

o greșeală de pilo- 
revenit la valoarea

pe 'Pinto cu 13 sec
20 sec., doborînd 
coastei, stabilit în 
celei de-a IV-a 
Dunării, de către 
Toivonen.

In ceea ce-1 privește pe actualul 
lider al campionatului european de 
raliuri, Sandro Munari, el a sosit la 
Poiana Brașov pe locul al... 28-lea, 
în urma lui Vasile Olaru șl Darie 
Gologan I Ambiționat foarte mult 
din cauza acestui eșec (se pare că

a fost vorba de 
taj). Munari a 
sa în următoarele două întreceri de 
viteză (Moeciu și Mateiaș), unde și-a 
surclasat toți adversarii. In afară 
de unul: Walter Rohrl.

Echipele noastre reprezentative au 
ajuns în formație completă la Bra
șov, iar în probele speciale au ob
ținut rezultate bune. Eugen Ionescu- 
Cristea, a realizat, pe coasta de la 
Poiana, al patrulea timp al zilei, 
imediat după Rohrl, Pinto și Barba
sio. Campionul nostru s-a compor
tat excelent și după aceea, astfel că 
în după-amiaza zilei de sîmbătă el 
se găsește pe locul al 4-lea în cla
samentul general 
lui, înaintea lui 
Horst Graef.

Dacă în etapa
Ieșit din cursă .... . .
care luaseră startul din simplă dis
tracție, în cea de a doua parte, a 
întrecerii au abandonat unele echi
paje valoroase, printre care și cel 
format din Florin Morassi — Iuliu 
llenn. Un bilanț alcătuit la Rm. 
Vîlcea, după cel de-al nouălea con
trol orar și după aproximativ 1 oca 
km de drum, arată că au ieșit din 
întrecere 11 echipaje, iar majorila-

neoficial al raliu- 
Sandro Munari și

de concentrare au 
cîțiva „plimbăreți”,

tea celor rămase în concurs au pri
mit penalizări importante. Printre 
cei care au știut să evite penaliză
rile in cursul zilei de sîmbatâ se 
numără Eugen Ionescu-Cristea, Horst 
Graef și Dorin Motoc.

Echipajele Uzinei de Auto
turisme Pitești au avut și ele o 
comportare onorabilă. Mașinile „Da
cia 1300“ s-au dovedit rezistente, ra
pide și cu o bună ținută de drum 
in probele speciale. Alergători ca 
Iosif Santa. Ion Răuțâ și Vasile Ola
ru au făcut dovada talentului și pri
ceperii lor în acest raliu cu o atît 
de valoroasă participare internațio
nală. De altfel, trebuie să sounem că 
într-un alt clasament neoficial, în
tocmit după trecerea raliului prin 
Rm. Vîlcea, *' ~
pe" primul 
Poloniei și 
transmitem 
clasamentul 
astfel: 1.
3. S.B.A. Bulgaria 
Brașov.

Duminică. în jurul orei 11, se în
cheie, in Piața Scînteii din Bucu
rești. cea de a IX-a ediție a Raliu
lui Dunării.

contribui, ca și pină acum, la in
tensificarea dialogului între tineri 
de diferite convingeri politice, fi
lozofice sau religioase, în vederea 
realizării unității de acțiune a for
țelor democratice in lupta împotri
va imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru pace 
și progres.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm tineresc, pe stadionul „Ti
neretul lumii" împodobit sărbă
torește cu drapelele statelor ai că
ror soli sînt prezenți la festival, 
președintele Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, Roberto 
Viezzi, a declarat deschis cel de-al 
X-lea Festival al tineretului și stu
denților. Mii de porumbei albi s-au 
înălțat de pe stadion, vestind în
ceperea sărbătorii tineretului.

A luat, apoi, cuvîntul Erich Ho
necker. prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Comitetului 
Național pentru pregătirea Festi
valului, care i-a salutat pe parti
cipant. urindu-le mari succese în 
înfăptuirea nobilelor țeluri ale Fes
tivalului.

A urmat un program sportiv.

(Urmare din pag 1)

BALCANIADA DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

10,5, 5. Em. Smuda (R) 10,6, 6. D. Știr- 
bu (R) 10,6; 400 ni : 1. Goran Amzur 
(I) 49,2 — campion balcanic, 2. V. Mi- 
loiu (R) 49,7, 3. W. Kraus (R) 49,7, 4. 
N. Eftihimiou (G) 50,2, 5. S. Tzanis 
(G) 50,2, 6—7. M. Radunovici (I) și M. 
Sedar (I) 50,4 ; LUNGIME : 1. Ior
dan Ianev (B) 7,39 m — campion bal
canic, 2. T. Vasile (R) 7,39 — record

58,20 m, 3. V. Magganas (G) 58,04 m, 
4. P. Lenghel (R) 57,60 m, 5. B. Raș- 
kov (B) 56,60 m, 6. G. Călin (R) 
56,10 m : 1500 m : 1. Gheorghe Ghipu 
(R) 3:52,1 — campion balcanic, 2. Nic. 
Onescu (R) 3:52,4, 3. VI. Kanev (B) 
3:53,4, 4. P. Kourtis (G) 3:54,8. 5. N. 
Voicu (R) 3:55,6, 6. A. Karkalis (G) 
3:55,6.

FETE : 100 m: 1. Liliana Panaio- 
tova (B) 11,3 — campioană balcanică. 
2. Vera Velianovska (I) 11,6, 3. Galir.a

trecerea
echipa României se află 
loc. înaintea celor ale 
Bulgariei. La ora cînd 
această

echipelor
A.C.R. ; 2

4.

Dumitru SOMUZ

foarte bună a majorității sportivi
lor români care au concurat sîm
bătă în finalele olimpice ale C.M., 
credem că e bine să

14,0. 4. Ștefania Sansu (R) 1Ț2. 
Krasimira Filipova (B) 14,4. 6. Aera 
Tuturov (I) 14.4; 1500 m : 1. Viorica 
Neagu (R) 4:32,7 — campioană balca
nică, 2. Zora Tomecici (I) 433,4. 3. 
Liljana Susnjar (I) 433.6, 4. Viorica 
Jitaru (R) 434,0. 5. Vasilica Bocra (R> 
4.34,1. 6. Rossutza Mir.icesa (B) 438.7.

Rezultatele celorlalte probe desfă
șurate sîmbătă le vom publica in nu
mărul nostra de tniiz-e.

♦
Ziua a doua a Balcaniadei de atle

tism a juniorilor programează probe 
azi de Ia ora 9 (pentatlon si decatlon; 
și 1630.

Unul din aspectele cele mai convingătoare din 
R. D. Vietnam despre ritmul in care se desfășoară 
opera de reconstrucție a orașelor și satelor distruse 
de război este masiva participare a populației la 
refacerea potențialului material necesar practicării 
sporturilor in această țară. Se poate spune că pa
ralel cu munca depusă la refacerea clădirilor dis
truse de bombardamente, tineretul 
voluntar la ridicarea unui mare 
sportive, de la terenurile pentru 
lului, pînă la sălile de sport și 
adăposti pe tenismeni, handbaliști 
de volei sau baschet.

Educația fizică este unul din 
torii și cu mare pondere în aprecierea situației șco
lare a elevilor din R. D. Vietnam. Peste 30 de mii 
de persoanș de toate vîrstele și profesiile au par
ticipat la dtosurile de vară organizate în numeroa
se centre republicane. Pe stadionul central din Ha
noi, pe bazele sportive ridicate de-a lungul Rîului 
Roșu, în piața Ba-Dinh, s-au disputat numeroase și 
variate concursuri sportive cu caracter de masă. 
Numai în orașul portuar Haifong, în secțiile de no
tație și tir sint înscriși peste o mie de băieți și 
fete, care se antrenează zilnic, organizînd concur
suri în zilele de sărbătoare.

in acest oraș, renumit înainte de război prin 
clasa bună a fotbalului jucat aici, s-au construit 
zece noi terenuri pentru practicarea acestui sport 
atît de popular. Un număr de 18 echipe din Hai
fong și-au anunțat participarea la campionatul ce 
urmează a se organiza în scurtă vreme, cu diferite 
categorii. Fotbalul este o disciplină sportivă foarte 
agreată în R. D. Vietnam și cu toate greutățile 
provocate de război, el a continuat să anime uneori 
viața sportivă, atît a militarilor cit și a populației 
civile.

Cu tot atîta ardoare sînt practicate, în toate re
giunile R. D. Vietnam, frumoasele și pitoreștile spor
turi populare tradiționale.

țării s-a angajat 
număr de baze 
practicarea fotba- 
platourile ce vor 

și tinerii pasionați

obiectele obliga-

Ca aspect general, mai trebuie să 
adăugăm că finalele au scos în evi
dență forma excelentă a caiaciști- 
lor maghiari (3 medalii de aur) și 
progresele înregistrate de echipajele 
R. D. German?. De altfel, iată si 
CLASAMENTUL PE MEDALII : 1.corespondență, 

do club arată 
Polski Fiat ; 
Universitatea

arătăm

ION DRAGULSCHI PAVEL ERAST

între-

tenii

WASHINGTON. - Pa.—e f -r
de finali mb soMm ca ■ ■ân irr 
zuliate : FUoi (Ciule» — Riesses (SUA) 
6—4. 4—3: Okier (Olanda» — Ge.-ier 
(SUA) 6—2. 4—3: tSUA> — PCici
(Iugoslavia) 4—4. 4—4. 4—3: Gorman
(SUA) — Stockton (SUA) 1—4. 4—4. 4—4.

ISTANBUL. Fina 
național de tenis de 
disputa intre 
spaniolul Juan 
finală. Lie Nă 
6—0. 6—3 pe . 
landa), iar în _
8—0. 6—4. 6—4 pe Bob Maud OLSJUl. 
tn semifinale. Gisbert a e-:y g-- cs 6—I- 
2—6. î—â. 6—2 partida ca atgDSăBTBi 
Bora Jovanovic:.

FRAGA. 28 (Agerpresj. — Finaia 
probei de simplu din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la Bra
tislava se va disputa intre ceho
slovacul Frantisek Pala și maghiarul

; acestei prime zile a 
decisive putea fi mai stră- 

luctor dacă și echipajele de caiac 
dub'.j fete și caiac 4 băieți și-ar 
fi valorificat mai bine potențialul 
de pregătire, apărindu-și șansele cu 
mar rnuiiă ambiție.

TLR\EIL DE TE\IS DE LA BRATISLAVA

INTR-UN MECI-MARATON
.5 Beniyk. In semifinale, Pala l-a 

ir.trevui pe Toma Ovici (România) în 
5 seturi : 4—6, 10—8, 6—3, 3—6, 6—1, 
ar Ber.iyk l-a învins cu 6—2. 6—I 

6—2 pe VI. Zednik (Cehoslovacia).

Petar Petrov (Bulgaria) întrece, pe linia de sosire, pe Dorel Cristudor, in 
100 m platcursa de

juniori II, 3. V. Stoikov (B) 7,22 m,
4. B. Bedrosian (R) 7,18 m, 5. A. Tsa- 
likis (G) 7,04 m, 6. C. Olah (R) 6,97 m; 
400 mg : 1. Anton Gluhak (I) 52,6 — 
campion balcanic, record național ju
niori, 2. Ioșif Korodi (R) 53,0 — re
cord național juniori, 3. Em. Kaloia- 
nov (B) 53,3, 4. S. Jerkovici (I) 54,0,
5. N. Vladirakas. (G) 54,1,-6. M. Mihai
lov (B) 54,5; CIOCAN ; 1. Emanoul 
Dulgherov (B) 59,50 m — campion 
balcanic, 2. Mircea Zamfirescu (R)

Penkova (B) 11,7, 4. Branislav a Gak
(I) 11,9, 5. Adriana Surdu (R) 12,0, 6. 
Greta Măgirescu (R) 12,1; 400 m : 1. 
Niculina Lungu (R) 56,6 — campioană 
balcanică, 2. Sonia Zaharieva (B) 56,8, 
3. Snejana Vujatov (I) 56,9, 4. Liliana 
Leau (R) 57,0, 5. Aurelia Filip (R) 
57,1, 6. Nadia Anzalovici (I) 57,2;
100 mg : 1. Temenovika Nakova (B) 
13,9 — campioana balcanică, record 
național junioare, 2. Olga Ciobanu 
(R) 14,0, 3. Coculeana Bucătaru (R) I

Campionatul național de aeromodele captive I

ALTE TURNEE DE TENIS

Ungaria (3—0—3); 2. România 
(2—1—1). 3. U.R.S.S, (1—4—1). 4. 
R. D. Germană (1—1—2), 5. Polo
nia (0—1—0). Menționăm că din 
cele 23 de țări participante la C.M. 
numai 5 țări au reușit, pînă acum, 
să obțină medalii.

Și acum o scurtă relatare a ce
lor 7 finale de sîmbătă și ordinea 
primelor 6 echipaje clasate (din 
cele 9 finaliste ale fiecărei probe).

CAIAC SIMPLU 1 000 M. Maghia
rul Geza Csapo s-a impus în aceas
tă probă, deși erau prezenți la start 
campionul olimpic de la Munchen, 
Aleksandr Saparenko, și campionul 
mondial de la Belgrad. Sledziewski. 
Csapo a condus aproape toată cursa, 
avînd un moment oarecum critic la 
750 de 
afla în 
puternic 
parenko, 
lor, a < 
final.
zentantului nostru Cuprian Mara- 
renco, care a avut un stroc con
stant, menținindu-se în imediata 
propiere a plutonului fruntaș. RE- 
- ------------ CSAPO (U11- 

(Po-

metri, 
frunte ; 
el s-a 
nu 

cedat 
Foarte bun rezultatul repre-

în
în

cînd Sledziewski se 
dar prir.tr-un finiș 
distanțat clar, Sa- 
plenitudinea forțe- 
schimb tocmai în

GEZE
2

a-

FRAȚII PETRE SI GHEORGHE HORVATH,
NOII CAMPIONI Al PROBEI DE CURSE

CONSTANȚA, 28 (prin telefon). 
La complexul sportiv al pionierilor, 
din localitate, au continuat întrece
rile din cadrul campionatului na
țional de aeromodele captive. Una 
dintre cele mai interesante probe 
ale actualului campionat național a 
fost cea de curse pe echipe. Des
fășurată pe distanța a 100 de ture, 
în calificări, șl pe distanța a 200 
de ture, în finală, această probă, 
după o dispută spectaculoasă, a fost 
cîștigată de frații Petre și Gheorghe 
Horvath, al căror timp realizat — 
10,09 sec. — constituie cea mai bu
nă performanță de pînă acum. De 
altfel, și timpul obținut în califi
cări (în 100 de ture) — 5,01 sec. — 
este excelent. De remarcat, că și 
rezultatele obținute de cuplurile 
clasate pe locurile 2—3 au fost bu
ne. ceea ce le-a adus norma de 
maestru al sportului. Iată clasamen
tul general al probei de curse, se-

niori : 1. Petre Horvath — Gh. Hor
vath (Sanitarul Deva) 10,09 sec. ; 
Antal Nagy — Pavel
Oradea) 10,48 sec. ț-3. Axivuiue xvzesz.u- 
roș — Anton Nagy (Plastică Ora
dea) fără timp (au 
158 de ture) ; juniori 
Pătruț — David Imre, 
Deac — Tivadar Baboș.

Sîmbătă au început întrecerile 
din cadrul probei de acrobație, cea 
mai spectaculoasă probă a compe
tiției. După primele două manșe, 
lupta pentru primul loc se dă între 
George Craioveanu, Gheorghe Cso- 
mo și Ion Muscă. Duminică se va 
disputa manșa a treia a acestei 
probe, cînd de altfel vom cunoaște 
și cîștigătorul. Tot duminică dimi
neața, va avea loc și ultima probă, 
lupte aeriene, precum și închiderea 
festivă a actualei ediții a campio
natului național de aeromodele 
captive.

2.
Toth (Plastica 
Nicolae Mesza-

efectuat doar 
: 1. Alexandru 

2. Nicolae

dea nrwirv.F I^e Năsxase st
1 Gisbert. Ir. sferr-rJe de
kstase l-a m f—X
Jeff S_~ pson (No^a zee-

1 semifra- 1 isrtes eu

BRETTOX WOODS. 
Vijay Amrîtraj a î® 
priză, reușind să-: î 
de finală) cu 6—7. 
australian Rod Lavei 
dă. John Alexander 
minat ca 6—2. 6—• 
(SUA).

d ferite orașe europene s-au inche- 
mulnirile preliminare ale competiției 
tenis pentru echipele de tineret „cu- 
Galea". Iată rezultatele : Australia 

România 5—0; Mexic — Italia 3—2; 
Spama — Monaco 4—1: Ungaria — Sue
dia 3—2: Franța — Noua zeelandă 5—0; 
Cehoslovaci? — RD. Germană 3—2: An
ei — Finlanda 5—0; R.F. Germania — 
E-.e»:a 5—0. W

ZULTATE ; 1. 
garia) 3:51,68, 2. Slezdjiewski
lonia) 3:52,32, 3. Saparenko (U.R.S.S.) 
3:55,11, 4. Cuprian Macarenco (Ro
mânia) 3:57.30, 5. Pasch (R. F. Ger
mania) 3:57,81. 6. Ramos (Spania)
339.98.

CANOE SIMPLU 1 000 M . Duelul 
anunțat intre Patzaichin și Wich- 
mann s-a transformat intr-o dispută 
Patzaichin-Vinojindis. Dar campio
nul nostru olimpic a tranșat cu ho- 
tărire această discută în favoarea

Studentele Institutului central de cultură fizica 
și sport din Hanoi practică cu fervoare gimnas

tica ritmică.
Foto : PHAN SANG — Hanoi

sa, detașîndu-se de Ia mijlocul 
cursei (la 750 m el avea peste o 
barcă înainte) și permițîndu-și chiar 
ea pe ultimii metri să tragă extrem 
de relaxat, să termine aproape în 
alunecare. Imnul de stât al țării 
noastre s-a auzit pentru prima dată 
peste oglinda de apă de la Kauka- 
jărvi. REZULTATE : 1. IVAN PA-
TZA1CHIN (ROMANIA) 4:25,40, 2.
Vinojindis (U.R.S.S.) 4:28,17, 3. Vich- 
mann (Ungaria) 4:28,82, 4. Weiss (R.D. 
Germană) 4:30,79, 5. Altamirano
(Mexic) 4:31,52, 6. Ctvrtecka (Cehos
lovacia) 4:38,40.

CAIAC SIMPLU (FETE) 500 , M. 
Prima șansă revenea sovieticei Nina 
Gopova.' Ea a confirmat deplin pro-' 
nosticurile, plecînd foarte tare .și 
controlînd întreaga cursă. Foarte 
spectaculoasă a fost lupta dîrză pen
tru medalia de bronz, dintre Viorica 
Dumitru și cunoscuta Irene Peppin- 
gheghe. Avînd mai multe resurse în 
final, caiacista româncă a reușit să 
treacă 
cerind 
TATE : 
2:04,78,

Intr-o formulă nouă de echipaj (cu 
debutanta Maria Cosma, 
dat randamentul scontat), 
țiunea noastră a avut și un start 
ceva mai slab, menținîndu-se pe po
ziția a patra cea mai mare parte a 
parcursului. Scăderea de ritm din 
final, manifestată de Cosma și Ni- 
chiforov a făcut ca acestea să mai M 
piardă un loc, sosind pe locul 5 (la 
o sutime de locul 4), necorespunzâ- 
tor posibilităților demonstrate pînă 
în prezent. REZULTATE • 1. R.l).
GERMANĂ (ILZE KASCHUBE—PE
TRA BGRZYM 1:53,51, 2. U.R.S.S. 
(Pinaeva—Gopova) 1:53,91, 3. Unga
ria (Pfeffer—Tozser) 1:54,90, 4. R.F. 
Germania (Esser—Wallbaum) 1:57,19, 
5.România (Maria Cosma—Maria Ni- 
chiforov) 1:57,20, 6. Polonia (Bujko— 
Bem) 1 :58,67.

care n-a 
ambarca-

a treia linia de sosire, eu- 
un valoros „bronz". REZUL
1. NINA GOPOVA (U.R.S.S.)
2. Petra Borzyn (R. D. Ger- 

Dumitru
Tozser

mană) 2:05,92, 3.
(România) 2:06.42, 
(Ungaria) 2:07J)9, 
gheghe , .
6. Inge Marie Blom (Suedia) 2:08,51.

CAIAC DUBLU 1 000 M. Pină Ia 
750 metri, ordinea a fost următoa
rea : Ungaria, R. D. Germană, Ro
mânia, U.R.S.S. Pe ultimul sfert al 
cursei, Ion Dragulschi și Paul Erast, 
printr-un efort de voință, depășesc 
echipajul R. D. Germane obținînd, 
după o splendidă luptă sportivă, un 
prețios loc secund :n ierarhia mon
dială. REZULTATE : 1. UNGARI \
(Josef Deme, Janos Ratkay) 3:30,34, 
2. Romania (Ion Dragulschi-Paul 
Erast) 3:32,95, 3 R. D. Germană 
(Laabs-Matern) 3:33,03, 4. U.R.S.S.
(Gorbacev-Kratociukj 3:34,15, 5. Po
lonia (Suskiewicz-Piszcz) 3:34,88, 
6. Cehoslovacia (Kvasil-Boliutinski) 
3:35,15.

CANOE DUBLU 1 000 M. Deși a- 
veau de înfruntat două valoroase 
dubluri, cel al U.R.S.S. — campion 
olimpic la Munchen șl cel al Un
gariei — campion mondial la Bel
grad, echipajul român Gheorghe 
Danielov-Gheorghe Simionov 
șit să obțină un mic avantaj, 
mătate de barcă, din start, 
apere pe parcursul cursei, 
du-i chiar pe ultimii 200 de 
printr-un stroc sigur, puternic. Ast
fel, canoiștii români au obținut ai 
doilea titlu mondial la Tampere, iar 
drapelul patriei s-a înălțat pe cel 
mai înalt catarg, în aplauzele miilor 
de spectatori, REZULTATE : 1. RO
MANIA (GH. DANIELOV—GH SI
MIONOV) 3:49,33, 2. U.R.S.S. (Lo
banov—Tsessunas) 3:49,56, 3. Ungă- 
ria (Petrikovicz—Wichmann) 3:51,35,
4. Polonia (Opala—Gronovicz) 3:52,65,
5. Suedia (Lindelof—Zeidlitz) 3:55,18,
6. Cehoslovacia (Mokry—Scheder) 
4:00,17.

CAIAC DUBLU. (FETE) 500 M.

Viorica
4. Ilona

5. Irene Peppln- 
(R. F. ’ Germania) 2:07,58,

a reu- 
de jo
și să-l 
sporin- 
metri.

4400 DE STUDfNȚI DIN 70 DE TARI LA UNIVERSIADA 73
MOSCOVA (Agerpres). — Cel mai 

vast complex sportiv al capitalei 
sovietice — Stadionul central de la 
Lujniki — este gata pentru a prim: 
pe pârtieipanții la Jocurile mondia
le universitare de vară — Univer
siada ’73. Stadionul a fost vizitat ș- 
a primit o inaltă apreciere din 
partea lui Primo Nebiolo, președin-

Campionatele republicane de lupte libere

DISPUTE ECHILIBRATE PENTRU PRIMELE LOCURI
IAȘI, 28 (prin telefon) — Simoâlă. 

in Sala sporturilor din localitate, au 
continuat întrecerile campionatelor 
republicane de lupte libere ale se
niorilor. Dimineața s-au terminat 
partidele din turul al doilea începu
te vineri seară și s-au disputat, în 
continuare, meciurile programate în 
tururile trei, patru iar la unele ca
tegorii chiar și turul cinci. în ciuda 
numărului mare al concurenților eli
minați din competiție ca urmare a 
acumulării celor șase puncte de pe
nalizare. partidele încheiate cu vic
torii prin tuș sinf la fel de nume
roase.

Ca și în prima zi. partidele dispu
tate pe cele trei saltele din frumoa
sa sală ieșeană sînt caracterizate 
printr-un mare dinamism. Dintre as
pectele cele mai interesante ale a- 
cestei zile, se cuvine să amintim e- 
liminarea din competiție a constăn- 
țeanuîui I. Vangheliei (cat. 52 kg). 
La această categorie păstrează șanse 
pentru locurile fruntașe E. Butu 
(Iași), I. Arapu (București), C. Bă- 
lăneanu (Satu Mare), care nu au 
pînă în acest moment nici un punct 
de penalizare. P. Coman este princi- 
cipalul favorit la 62 kg, în ciuda 
faptului că. la categoria sa. D. Pi-

țurcă (București), V. Gheorghiu (Bra
șov) și Gh. Potirnache (Brăila) figu
rează pe foile de concurs cu zero 
puncte, iar campionul P. Ionian are 
două victorii la capătul celor nouă 
minute de luptă, deci 
penalizare. In ultimul 
l-a învins la puncte 
(București).

La vîrsta de 33 de . _
rul P. Poalelungi rămîne unul din
tre principalii pretendenți la titlul 
de campion la categoria 74 kg. cu 
toate că mai tinerii săi adversari 
E. Cristian și Gh. Paraschiv (ambii 
din Brașov) au obținut pînă la a- 
ceastă oră numai victorii înainte de 
limită. V. Iorga, medaliat cu bronz 
la Jocurile Olimpice, are prima șansă 
la locul I al cat. 82 kg, deși ieșeanul 
V. Tigănaș se găsește într-o 
foarte bună. Coborît la cat. 
St. Morcov (Iași) se anunță 
rios pretendent la un loc în 
națională. La această greutate, 
pare că el poate obține rezultate 
superioare celor realizate la 100 kg. 
Este interesant de urmărit duelul 
său cu I. Dumitru (București), un 
alt candidat la titlu

a
tele Federației internaționale a 
sportului universitar, sosit la Mos
cova pentru a se informa în legă
tură cu pregătirile efectuate în ve
derea acestui important eveniment 
sportiv. Jocurile se vor desfășura 
intre 15 și 25 august și vor incluce 
în program întreceri la zece ramuri 
sportive.

Epicentrul universiadei va fi ma
rea arenă a stadionului, cu o ca
pacitate de peste 100 000 de locuri 
Tribunele sale au fost martore ale 
celor mai mari competiții — spar- 
tachiada popoarelor U.R.S.S.. la 
care au participat mii de sportivi 
din toate republicile sovietice, me
ciuri internaționale de fotbal, con
cursuri de atletism. Pe pistele sale 
de alergări s-au născut numeroase 
recorduri mondiale și europene.

După calcule estimative, se aș
teaptă sosirea la universiadă a cir
ca 4 400 de studenți sportivi din 70 
de țări.

Toate instalațiile sînt utilate cu 
sisteme specială de iluminat, cu dis
pozitive de aer condiționat, tablouri 
electronice de cele mai noi tipuri, 
cu aparate perfecționate de arbitraj 
și informare.

Pentru ziariști, în afara centrului 
principal de presă, care va fi insta
lat la Palatul sporturilor, vor func
ționa zece subcentre pe diferite ca
tegorii de sport. Toate vor fi utilate 
cu teleimprimatoare și servicii te
lefonice internaționale.

Se pregătește pentru găzduirea 
studenților Casa studenților Univer
sității din Moscova. La Palatul său 
de cultură, în timpul jocurilor va 
funcționa zilnic clubul internațio
nal, în cadrul căruia se vor pro
duce ansambluri și artiști cunoscuți. 
Un amplu program de vizitare și 
cunoaștere a Moscovei de către 
oaspeți pregătește „Inturist".

două puncte 
meci. Coman 

pe C. Lupu

ani, gălățea-

formă 
90 kg, 
un se- 
echipa 

se

Mihai TRANCA

VIORICA DUMITRU

CAIAC 4 — 1 000 M. Victorie cla
ră a cvartetului maghiar. Echipajul 
nostru, care speram să realizeze un 
rezultat mai bun, nu a adoptat cea 
mai bună tactică, în sensul dozării 
corespunzătoare a efortului și a in- 
sistării în momentele-cheie, cedînd 
astfel în lupta pentru medalia de 
bronz. REZULTATE : 1. UNGARIA 
3:07,84, 2. U.R.S.S. 3:09,43, 3. R. D. 
Germană 3:10,80, 4. România (C. Coș- 
niță — V. Simiocenco, A. Sciotnic, 
C. Macarenco) 3:11,30, 5. Bulgaria
3:13,06, 6. Polonia 3:14,33.

Pe programul de duminică figu- 
■ează_ de la Ora 9, semifinalele de 
viteză, unde avem următorii repre
zentanți i K 1-500 m Zafiu, K2 — 500 
m Dragulschi-Erast, Caiac ștafeit' 
Sciotnic — Zafiu — Vartolomeu --- 
Simiocenco. De la ora 14, finalele 
pe 500 m, cu participarea si a spor
tivilor români care vor obține ca
lificarea, alături de cei care s-au 
și calificat, și anume : Ia canoe sim
plu — Patzaichin, Ia canoe dublu — 
Danielov—Simionov, la caiac 4 (f) _
Dumitru, Nichiforov, Cosma, Iva
nov. în fine, la ora 16, vor începe 
finalele de fond, pe 10 COC m. toate 
cu prezențe românești.

C. M. DE ȘAH 
PENTRU JUNIORI

In runda a 4-a a turneului final al Cam
pionatului mondial de șah pentru juniori 
s-au înregistrat rezultatele : cooper — 
Leow 1—0; Freile — Biriescu 1—0- Be- 
liavski — Dlecks 1—0; Christiansen — 
Stean Vt—V2, Miles — Momeni 1—0. Lider 
al clasamentului se menține iugoslavul 
Marianovici, cu 3 p și o partidă între
ruptă, urmat de Miles și Christiansen — 
3 p, Stean și Beliavski — 21/. p. Româ
nul Biriescu a acumulat un singur punct 
în primele 4 runde.

LUPTĂTORII JUNIORI
PLEACĂ LA C. M
Astăzi pleacă in S.U.A. lotul 

luptătorilor juniori care va partici
pa la campionatele mondiale de la 
Miami (Florida). Alexandru Con
stantin (48 kg), Nicu Gîngă (52 kg), 
Ion Dulică (57 kg), Victor Prentu 
(74 kg) și Gheorghe Ciobotaru (82 
kg) ne vor reprezenta la greco-ro- 
mane, iar Aurel Neagu (48 kg), Ti
bor Sereghely (74 kg) și Gheorghe 
Băloianu (82 kg) — la libere.

ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE FOTBAL 
ÎNVINSA SURPRINZĂTOR LA LENS!

Noaptea tîrziu, la Închiderea edi
ției, ne-a parvenit rezultatul celui 
de al doilea meci disputat de echipa 
de fotbal a României în turneul său 
din Franța. Pe stadionul din Lens, 
neașteptat, fotbaliștii noștri au pier
dut cu 0—3 (0—2). Antrenorii Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoc au 
aliniat următoarea formație t Haide

— Sătmăreanu, Dinu. Sames. 
sescu (min. ~ "
Nunweiler

T roi (min. 
Dumitrache 
cu), Marcu.

Tn ultimul meci al turneului fot
baliști noștri vor întîlni. la 1 
formația Nice.

Tănă- 
46 Deleanu) — Dumitru, 
VI (țnin. 46 Anca) — 
60 Țarălungă), Dobrin, 
(min. 62 Dudu Georges-

august,

ÎN „CUPA DE VARA" LA FOTBAL
In competiția internațională de fotbaî 

„Cupa de vară- s-au disputat două me
ciuri încheiate cu următoarele rezultate: 
Saint Etienne — Shalke o—I (R.F. Ger-

mania) 3—1 (2—1); Rosenborg
heim (Norvegia) — Hibernian 
1—0 (1—0).

Trend-' 
(Scoția)

a
TURNEUL INTERZONAL DE 

ȘAH

La Petropolis (Brazilia) au fost con
tinuate alte partide întrerupte din pri
mele trei runde ale turneului interzonal 
de șah. Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat la mutarea a 82-a 
cu Tan (Singapore). Egalitatea a fost 
consemnată și în partidele : Smîslov 
(URSS) — Portisch (Ungaria): Hort (Ce
hoslovacia) — Meckink (Brazilia) ; Ivkov 
(Iugoslavia) — Kagan, (Israel). Clasa
ment : 1. Liubojevici (Iugoslavia) — 3 p: 
2—6. Gheller, Smîslov, Keres (toți din 
URSS), Panno (Argentina), Portisch (Un
garia) — 2 p: 7—14. Savon. polugaavski. 
Bronstein (URSS), Gheorghiu (România). 
Byasas (Canada), Hort (Cehoslovacia). 
Reshevski (SUA) — l‘,2 p. In runda a 
4-a. Florin Gheorghiu (cu piesele albe) 
va juca în compania lui Portisch.


